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Vážení spoluobčané,
v druhé polovině února začala dlouho plánovaná akce. Jedná se o odbahnění
a celkovou revitalizaci volnočasového areálu Lodiček. Dlouhodobě jsme
usilovali o vyčištění jezera z rozpočtu Meziresortní komise Ministerstva financí
ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ať nemusíme realizovat tuto akci
z rozpočtu města. A podařilo se. Jezero, které dlouhodobě volalo po vyčištění,
bylo v podstatě jedinou vadou na kráse našimi občany tolik oblíbeného areálu
Lodiček. Už nyní, od února, postupně dochází v tomto areálu ke kácení starých
stromů a keřů, chci vás ale hned ubezpečit, že místo nich je zajištěna výsadba
nových stromů a keřů v několikanásobně vyšším počtu. Počítáme s tím, že toto
místo ještě vylepšíme. Těšit se můžete na molo, které propojí ostrov s břehem,
nový mobiliář i lavičky. Po odtěžení bahna z jezera bude možné se vykoupat
nebo si užít slunečné odpoledne při projížďce na loďce nebo šlapadlech. Jsou
to ambiciózní plány, na výsledek si ale ještě nějakou dobu počkáme.
Dalším projektem, který se chystá, je veřejné prostranství před obchodním
domem Prior. V následujících měsících dojde k jeho revitalizaci. Již byly
započaty první bourací práce zpevněných ploch, které budou odstraněny,
a dojde k celkové úpravě tohoto prostoru. V poslední době jsme třeba také
řešili větší množství autovraků ve městě, které zbytečně zabíraly místa na
parkovištích. Jsem rád, že se lidem, kteří se tomuto problému věnují, podařilo
oslovit všechny vlastníky aut s propadlou technickou a nemuselo dojít
k dražbě. Co mě naopak netěší, je liknavost státní správy k problému veřejně
prospěšných pracovníků. V našem městě pomáhalo udržovat pořádek přibližně
sto lidí z úřadu práce, a protože projekty na jejich zaměstnání končí, měl by
jejich počet zásadně klesnout. Pevně však věřím, že budou vyslyšeny naše
žádosti, které jsem zasílal na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby
celou situaci přehodnotili a našli finanční prostředky ve svém rozpočtu na
udržení celého projektu veřejně prospěšných prací, protože jsem přesvědčen,
že veřejně prospěšné práce rozhodně smysl mají. Závěrem mi dovolte, abych
popřál vše nejlepší všem ženám k jejich blížícímu se svátku MDŽ.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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Vaše náměty do Karvinského zpravodaje
zasílejte na e-mail zpravodaj@karvina.cz.
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Pozvánka na březnové zasedání zastupitelstva

www.karvina.cz

Zveme vás na 25. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 21. března 2022 od 17 hodin ve velkém sále Obchodně podnikatelské
fakulty Karviná Slezské univerzity. Přijatá hygienická opatření a další podrobnosti ke konání zasedání budou oznámeny na úřední desce Magistrátu města
Karviné.
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Projekt POHO 2030 vstupuje do své druhé etapy
Mgr. Jan Tabášek,
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Karviná – oficiální stránka města
@mmkarvina
@mmkarvina
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ROZVOJ MĚSTA

Investiční akce pokračují podle harmonogramu

Práce na rekonstrukci tří historických domů finišují
Práce na stavebních úpravách tří domů na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě zdařile pokračují. V domě č. p. 33 probíhá montáž sádrokartonových stropů
a přípravné práce pro obklady a dlažby. V domě č. p. 34 se dokončuje střešní konstrukce a přípravné práce pro sádrokartonové podhledy a omítají se stěny. V domě
č. p. 35 postupují práce pro montáže zastřešení a rýsují se omítky na stěnách. Na fasádě se dokončují nátěry. Všechny práce probíhají za dohledu památkářů.

Krytý bazén dostává konkrétní podobu
Rušno je na staveništi krytého bazénu v Karviné-Hranicích. V současné době probíhá instalace skleněných výplní venkovních stěn velkého a malého bazénu. Pracuje
se na vnitřních omítkách, rozvodu elektřiny a instaluje se ploché potrubí vzduchotechniky. Dokončuje se bednění stěn a sloupu pro nový rekreační bazén k následnému
vylití betonovou směsí. V přízemí budovy se dokončila hydroizolace podlahy. Na svém místě je již usazena nová výměníková stanice s dílčími rozvody pro další napojení.

Odbahnění a revitalizace jezera v parku Boženy Němcové

„Během následujících třech let se
promění jezero v parku Boženy Němcové v Karviné a jeho okolí. Lidé se
mohou těšit na relaxační zóny, ale také
díky odbahnění bude jezero opět vhodné ke koupání. V rámci této akce budou
provedeny úpravy břehů jezera a dojde
ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů,
u něhož budou nově instalována dvě
mola. Další ostrov se propojí lávkou
s břehem. Jezero bude vyčištěno od
nahromaděných sedimentů, které se
léta ukládaly na jeho dně,“ říká primátor
Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Kolem vodní plochy bude vybudována nová stezka pro pěší s odpočívadly doplněnými mobiliářem. Půjde
například o lavice z kmenů, lavičky
a odpadkové koše. „Dále bude provedena výsadba nových dřevin. Z větší části
je akce financována ze státního rozpočtu v rámci meziresortní komise,“ dodává
primátor. Práce byly zahájeny kácením
dřevin, které bude probíhat do března letošního roku. Další kácení proběhne na
podzim 2022 a na jaře 2023. Realizátor
odbahnění odstraní hlavně poškozené,
dožívající a suché stromy. Dojde k od-

stranění neperspektivních náletů kvůli
zpřístupnění prostoru pro návštěvníky.
Pokácené stromy budou nahrazeny rozsáhlou výsadbou nových stromů a keřů.
„Počítáme s vysázením nových 1700
stromů a 300 keřů,“ dodal primátor Jan
Wolf. Přípravné práce na odbahnění odstartují letos v červnu a samotné odbahnění vodní plochy v polovině srpna.
V roce 2023 a 2024 bude probíhat
odbahnění a břehové úpravy, stavba stezek pro pěší, realizace lávky a výsadba
dřevin. O postupu prací na této velmi
očekávané akci budeme informovat.
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O pozemky bývalého areálu
OSP Karviná je zájem
Zastupitelé v lednu rozhodli o prodeji
části pozemků bývalého OSP. Město
pozemky koupilo v roce 2019 od developera, který několik let marně hledal
zájemce o jejich využití. Zájem o část
již městských pozemků projevily dva
subjekty. Zastupitelé vybrali zájemce,
který zde chce vybudovat obchodní
centrum pro služby a řemesla. Ke
svému záměru však potřebuje i další
část areálu. O jeho prodeji rozhodnou
zastupitelé v březnu.
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Karviná – oficiální stránka města
Přání k MDŽ

Svátek Dne učitelů

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, rád bych jménem zastupitelů
za stranu KSČM popřál ženám vše
nejlepší k Mezinárodnímu dni žen.
Tento svátek se slaví více než sto let.
Někdo si vybírá mezi komerčním svátkem sv. Valentýna a MDŽ. Ale pro některé to může být příležitost obdarovat
a poděkovat ženám vícekrát. Všechny
ženy si naši pozornost zaslouží, a proto na ně nesmíme zapomínat.

Den učitelů, který se každoročně slaví
na počest významného českého zakladatele moderní pedagogiky Jana
Amose Komenského, si tradičně připomeneme v pondělí 28. března.
S úctou bych rád poděkoval všem pedagogickým pracovníkům. Jejich práce
je velmi významná a potřebná. Kvalitní
práce s mladou generací posouvá naši
společnost o krok dál a tím správným
směrem. Pedagogických pracovníků
si vážím nejen za každodenní, dlouhodobou práci s dětmi a žáky, ale i za
činnost a čas nad rámec běžné výuky
a výchovy, který se jim věnuje v rámci
různých zajímavých projektů a aktivit.
K svátku Dne učitelů patří každoroční
oceňování vybraných pedagogických
pracovníků. Na osobní setkání a předání Pamětního listu Rady města Karviné s dárkem se velmi těším. Všem
pedagogickým pracovníkům přeji do
další práce hodně elánu, inspirace
i nápadů. A zároveň přijměte pozvání
na muzikál Šakalí léta v podání Těšínského divadla, které se uskuteční ve
velkém sále Městského domu kultury
v Karviné od 18 hodin.

Miroslav Hajdušík (KSČM),
náměstek primátora města Karviné

Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD),
náměstek primátora města Karviné

Informace z magistrátu
Daňové přiznání za rok 2021

Umíme třídit baterie

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za rok 2021 připadá na 1. dubna 2022.
Termín elektronického podání připadá
na 2. května 2022. Občanům, kterým
přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání přiznání
až 1. července 2022. V těchto lhůtách
je daň z příjmů fyzických osob také
splatná. Všechny formuláře k vytištění jsou na webu finanční správy
https://1url.cz/@dane-tiskopisy a v listinné podobě na územních pracovištích, jejichž osobní návštěva se však
z epidemických důvodů nedoporučuje. Kompletní informace o tom, kdo
je povinen přiznání k dani z příjmů
fyzických osob podat, naleznete
na https://1url.cz/@DPFO. Územní
pracoviště finančního úřadu v Karviné můžete kontaktovat e-mailem
podatelna3212@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím informační linky 596 304
111. Na přelomu února a března je
plánováno spuštění elektronického
podání přiznání k dani fyzických osob.
Podrobnosti najdete v novinkách na
webu www.financnisprava.cz.

Baterie jsou nedílnou součástí našich
domácností a jejich prodej každoročně
narůstá. Karviňáci ovšem umí baterie
třídit, a za to jim patří veliký dík společnosti ECOBAT, která se zabývá
zpětným odběrem baterií a akumulátorů. „Díky zodpovědnému přístupu
a aktivní účasti v systému zpětného
odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje
kolektivní systém ECOBAT, Karviňáci
přispěli k lepšímu životnímu prostředí
a společně pomohli splnit sběrové
kvóty Evropské unie,“ uvedl primátor
Karviné Jan Wolf (ČSSD). Vysoká spotřeba baterií vede k plýtvání přírodními
zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná
baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním
a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostné zdroje, proto
jsme od společnosti ECOBAT získali
Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021. Sběrná místa baterií jsou ve všech budovách magistrátu
a na radnici.

Regionální ředitel regionu Ostrava Sever Milan Fišer z pojišťovny Kooperativa:

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MUSÍ ŘEŠIT
HLAVNĚ NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKA

NAJDEME VÁM
NEJVÝHODNĚJŠÍ
HYPOTÉKU
NA TRHU

Co je vlastně správně nastavené životní pojištění? Na co by neměl nikdo
zapomenout?
Určitě hlavně na pokrytí těch nejvážnějších rizik, které nejvíce ohrožují zdraví
a život. Tedy vážná onemocnění či úrazy, invalidita, prostě věci, které ohrozí
a určitě změní finanční situaci celé rodiny. Toto by měl být základ životního
pojištění, který si každý podle sebe pak
může doplňovat o krytí dalších rizik.
Chápou to klienti? Nebo je třeba je
spíše přesvědčit?
Většinou to chápou, ale je určitě dobře,
když se poradí s odborníkem, tedy pojišťovacím poradcem. Z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat u agentury
IPSOS vyplývá, že většina respondentů
(77 %) preferuje v životním pojištění
ochranu před vážnými riziky. Pojištění
drobných úrazů by upřednostnilo 23 %
dotazovaných.
Když pojištění vážných rizik mají, jsou
dostatečné i pojistné částky, tedy peníze, které v případě, že se něco stane, od pojišťovny dostanou?
Nízké pojistné částky jsou určitě problém. Například u nás je průměrná
výše u vážných onemocnění 200 tisíc
Kč. Podobně je to u pojištění invalidity,
kde se průměrná výše pohybuje kolem
400 000 Kč. U klienta s průměrných
příjmem, který by se stal invalidním
a chtěl by si udržet stávající životní styl
by mu tato částka vydržela jen něco
přes dva roky. Správně by měla být
spíše v milionech. Proto se dlouhodobě
snažíme o závažných onemocněních
a jejich dopadech detailně informovat,
podporovat jejich prevenci a zatraktivňovat možnost jejich pojištění. Například i v nové verzi FLEXI, kterou jsme

Pomohli jsme k
bydlení již více než
110 TISÍCŮM LIDÍ
Navštivte nás
Partners Market Karviná / Masarykovo nám. 8
+420 736 701 225 / pm.karvina@partners.cz
www.financekarvina.cz / www.hypojede.cz
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právě uvedli
na trh.

Jaké výhody v nové
verzi klienti najdou?
Například
až 30%
slevu na
rizikové
Milan Fišer – regionální ředitel
pojistné
regionu Ostrava Sever
p ř i ko m p l e xním pojištění vážných onemocnění,
invalidity, trvalých následků nemoci
nebo úmrtí. Zmínit můžeme také odpuštění všech správních poplatků při
měsíčním pojistném 1000 Kč a více
nebo odstranění výluk na příčiny před
počátkem pojištění. Věříme, že tak
budeme klienty motivovat k nastavení
dostatečných limitů pro ta nejvážnější rizika ohrožujícími život jednotlivců
i rodin.
Vraťme se ještě konkrétně k novému
FLEXI. Jaké další výhody zde klienti
najdou?
Unikátní součástí nového FLEXI je bonus CESTA KE ZDRAVÍ, který přináší až
100 000Kč na zotavení z velmi vážných
nemocí a úrazů. Klient jej může využít
na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu
řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Dále
přináší bonus na prevenci nad rámec
procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých pět let. Zároveň přestaneme rozlišovat rizikovost
zaměstnání klienta, nebo zda pro zábavu sportuje. Policista tedy získá pojištění za stejnou cenu jako úředník, a pokud
není profesionálním sportovcem, nebudeme mu účtovat ani přirážku za sport.

MAGISTRÁT

Stát zvažuje ukončit financování veřejných prací

Další vnitroblok získá nová parkovací místa

Veřejně prospěšní pracovníci už několik let pomáhají každý den udržovat pořádek ve městě, odklízejí sníh, podílejí se na různých opravách, provádějí okopy
odvodňovacích stružek nebo pomáhají s údržbou chodníků. Stali se nepostradatelnými pomocníky pracovníků Technických služeb Karviná. Letošní rok pro ně ale
nezačal dobře, v únoru jim skončily smlouvy a stále není jisté, zda budou programy
zajišťující jejich zaměstnanost pokračovat. Ze stovky veřejně prospěšných pracovníků, kteří uklízejí veřejné prostranství ve městě, tak aktuálně zůstává jen čtrnáct.

Na jaře letošního roku bude ve vnitrobloku mezi ulicemi Divišova a Bratranců Veverkových v Karviné-Hranicích zahájena výstavba nové parkovací plochy
o kapacitě 36 parkovacích míst. Součástí výstavby bude příjezdová komunikace,
přístupové chodníky a kontejnerové stání. Dále proběhne realizace veřejného
osvětlení a odvodnění. V rámci příprav byly z daného prostoru odstraněny kolizní
dřeviny, za které bude následně provedena náhradní výsadba. Předpokládaná
doba realizace bude tři měsíce od zahájení prací.

Cestující se mohou těšit na změny k lepšímu v místní i meziměstské autobusové dopravě
V březnu začnou jezdit autobusy mezi Karvinou a Jastrzębie-Zdrój

Spoje linky MAD číslo 515 zajíždějící k Dolu Darkov, byly již od prosince
2020, kvůli výstavbě obchvatu města, vedeny okolo Dolu ČSM. V důsledku řady
problémů na této objízdné trase byla část trasy těchto spojů od 1. ledna 2022
změněna. Nově jsou spoje č. 2, 6, 10 a 18 vedeny k Dolu Darkov od zastávky
„Ráj, nemocnice“ po třídě 17. listopadu přes město s výjezdem po ulici Ostravské
a dále přes Karvinou-Doly. V opačném směru se jedná o spoje č. 1, 5, 7, 9, 15
a 17. V zájmu zlepšení služeb občanům budou tedy uvedené spoje od 6. března
2022 nově zastavovat na zastávkách „Fryštát, univerzita“ a „Nové Město, obch.
dům“. Konkrétní časové polohy předmětných spojů na těchto zastávkách jsou na
přiloženém jízdním řádu žlutě zvýrazněny.

Autobusová linka, kterou bude s přispěním města provozovat 3ČSAD, měla původně ve zkušebním režimu vyjet už před půl rokem. Kvůli koronavirové krizi
a dalším menším problémům byl její start odsunut až na březen letošního roku.
První autobusy z Karviné do Jastrzębie-Zdrój vyjedou 6. března 2022. „Linka
bude jezdit prakticky každý den v nepřetržitém provozu. Máme deset párů spojů – začínáme brzkým ranním návozem z Jastrzębie do karvinské průmyslové
zóny a naopak zase končíme večer po směně směrem zpátky do Polska,“ řekl
Českému rozhlasu Ostrava ředitel divize osobní dopravy 3ČSAD Jakub Vyvial.
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CELOREPUBLIKOVÉ AKCE

Karviná @mmkarvina
Výzva Ukliďme svět
slaví třicet let

Dobrovolnická akce Ukliďme svět,
kterou už třicet let v České republice koordinuje Český svaz ochránců přírody, proběhne v sobotu
26. března 2022. Formulář přihlášky
pro organizátory místních akcí, žádost o zaslání rukavic a pytlů k úklidu podanou nejpozději do 1. března
2022, podmínky fotografických soutěží a nově i videosoutěže najdete na
webu www.uklidmesvet.cz. Ukliďme
svět je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé České
republiky jako součást světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a pohozené odpadky. Příroda pomoc dobrovolníků potřebuje,
zapojme se také.

Ohlédnutí za akcí Ledové město Karviná
Město Karviná bylo ve dnech 4. až 6. února 2022 součástí celorepublikového projektu Ledová města. Hlavní myšlenka seznámit děti s historií, pamětihodnostmi a zajímavostmi
našeho města a v blízkého okolí nadchla širokou veřejnost.
„Ledové město Karviná oslovilo více než šest set lidí. Všichni
obdrželi Ledovou kartu s unikátním kódem skupiny. V první
řadě se do Karviné registrovaly pionýrské oddíly, k registraci
s výhodami se připojily také rodiny z Karvinska. Velký zájem byl
o prohlídku zámku Fryštát a kostela sv. Petra z Alkantary, kde
bylo více než dvě stě návštěvníků. V Základní škole Družby se
to hemžilo dětmi, s nadšením se převlékaly do rytířské zbroje, zkoušely si bojové umění taekwondo, tvořily, hýbaly se...
nikdo z výletníků se u nás nenudil,“ ohlédla se za zdařilou akcí
organizátorka Katka Jachymčáková ze 17. pionýrské skupiny
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Karviná. Svou účastí akci zpestřila také Regionální knihovna
Karviná a kavárna Slivkafé s originálními ledovými nanuky.
Vyvrcholením programu byl Ledový koncert v Městském
domě kultury Karviná. Účinkujícím se podařilo vytvořit neskutečně pestrou paletu vystoupení. Představili se talentovaní žáci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, děti
zájmových kroužků a pionýrských skupin, svým programem
diváky nadchly děti z přípravné třídy Základní školy Družby
Karviná. Více zajímavostí o proběhlé akci najdete na webu
www.ledovamesta.cz nebo facebooku @Ledová města
Karviná. Poděkování patří Katce Jachymčákové a 17. pionýrské skupině Karviná za skvělou přípravu, organizaci a propagaci města Karviné v celorepublikové akci zvané Ledová
města a všem, kteří se s nadšením připojili.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Projekt POHO 2030 vstupuje do své druhé etapy
POHO 2030 úspěšně uzavírá svou
první etapu, která přinesla mnoho důležitých milníků. Za necelé tři roky existence
se odehrálo mnoho významných aktivit
a bylo vytvořeno několik projektů, díky
kterým je pohornické území Karvinska
zase o krok blíže na cestě k prosperující
krajině s pestrým a udržitelným životem.
Ve spolupráci s partnery a aktivními skupinami bylo toto těžbou
ovlivněné území opět otevřeno lidem,
novým nápadům a možnostem. Pro
firmy, startupy, podnikatele nebo jiné
subjekty, kteří mají zájem zapojit se
do transformace pohornické krajiny
a realizovat své záměry a plány na
tomto unikátním území, vznikl projekt
POHO Development, který je nadále
otevřen všem zájemcům. V první etapě
programu byla také vytvořena a zveřejněna vizualizace nového volnočasového a vzdělávacího centra v bývalém
dole Gabriela.

Mimo to přinesla první etapa programu POHO 2030 i významné partnerství se státním podnikem DIAMO,
a na základě vzájemné spolupráce byly
vytvořeny master plány pro oživení tří
bývalých dolů, a to konkrétně pro doly
Lazy, ČSA a Darkov na Karvinsku.
Nyní vstupuje POHO 2030 do druhé
etapy a pomalu se tak blíží k okamžiku,
ve kterém se začnou realizovat klíčové
projekty. Jedním z nich je již zmíněný
strategický projekt POHO Park v bývalém
dole Gabriela, pro který se aktuálně vybírá
zpracovatel studie proveditelnosti. Bude
zahájena také realizace environmentálně
zaměřeného vzdělávacího centra na zámku v Doubravě. V následujícím období bude dále probíhat intenzivní spolupráce na
proměně konkrétních ploch již zmíněných
dolů na Karvinsku, které budou dále podnikatelsky rozvíjeny, např. v podobě modulární výstavby zaměřené na malé a střední
podniky s centrem sdílených služeb.

I v druhé etapě dojde opět k zapojení široké veřejnosti, spolků, škol
a různých skupin do oživení a proměny
tohoto potenciálního území. Sledujte fa-

cebook POHO 2030 a webové stránky
poho2030.cz, kde bude brzy spuštěna
POHO příležitost, nebo se ozvěte na
info@poho2030.cz.

Projednání Analytické fáze Plánu udržitelné mobility Karviná
Dne 27. ledna tohoto roku se uskutečnilo on-line projednání Analytické fáze
Plánu udržitelné mobility města Karviné – PUM Karviná – s veřejností. V Analytické fázi se uskutečnila šetření ke zjištění co nejpřesnějších informací a dat
o současném stavu dopravy řešeného území ORP Karviná. Zpracovatelé z Centra dopravního výzkumu realizovali dopravní průzkumy – sčítání pěších a cyklistů,
směrové a profilové průzkumy na silnicích, sčítání počtu cestujících v MHD a průzkum dopravního chování obyvatel města u náhodně vybraných 600 domácností
na reprezentativním vzorku populace, která zahrnovala 1103 obyvatel. Z prezentovaných poznatků zmiňme například, že v současnosti dávají obyvatelé města při

cestování na kratší vzdálenosti přednost veřejné dopravě před automobily. V rámci
kvality ovzduší jsou překračovány imisní limity zejména prachových částic (PM10)
a v dlouhodobém horizontu se nesnižují. Očekává se, že po dokončení stavby obchvatu dojde k výraznému snižování intenzity automobilové i nákladní dopravy v širším centru města – vnější okruh – a snižování tlaku na parkování. Rovněž díky obchvatu dojde ke snížení již tak nízké nehodovosti na místních komunikacích a také
lze v souvislosti se zprovozněním obchvatu očekávat výraznější snižování zátěže
obyvatel nadměrným hlukem. Velký důraz ve všech fázích zpracování PUM Karviná
je na zapojení veřejnosti, které je velmi důležité na spoluvytvoření plánu reflektujícího
potřeby zdejších obyvatel. V nejbližší době budete mít možnost zapojit se do tvorby
vize mobility a návrhové části PUM Karviná. On-line akce pro veřejnost se uskuteční dne 2. 3. 2022 v 17:00. Pro bližší informace prosím navštivte webové stránky
https://pum.karvina.cz/, kde bude v době vydání tohoto zpravodaje zveřejněna
pozvánka s bližšími informacemi. Budeme se těšit na vaše zapojení.
Realizováno v rámci projektu „Strategické
dokumenty statutárního města Karviné“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Školní budova Komenského v Karviné-Novém Městě slaví sto let
Školní budova současné Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Karviná, příspěvkové organizace, která sídlí na ulici Komenského v Karviné-Novém
Městě, slaví v tomto roce významné jubileum, a to sto let od svého otevření. Stavba
školy trvala na dnešní dobu neuvěřitelně krátce. V březnu roku 1922 se započalo
s kopáním základů a již 17. září téhož roku byla předána do užívání. Školu slavnostně otevřel její první správce, významná osobnost Karvinska a pozdější starosta
Fryštátu Kamil Krčmář. V roce 1926 obdržela měšťanská škola čestný název Menšinová škola měšťanská Aloise Jiráska, a to u příležitosti 75. narozenin spisovatele.
Škola slouží svému vzdělávacímu účelu po celou dobu, vyjma válečného období,
kdy zde bylo umístěno vojsko a policie.
Sté výročí otevření školy si budou nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také
rodiče a široká veřejnost průběžně připomínat celý rok. „Oslavy budou provázet
sportovní a společenské akce. Od začátku ledna je možné si prohlédnout prezentaci ze života a činnosti naší školy na informačních panelech umístěných před školní
budovou. Pro milovníky geocachingu je v okolí školní budovy umístěna tematicky
zaměřená „keš“. Kolemjdoucí i návštěvníky těchto míst jistě upoutá také slavnostní
výzdoba oken a venkovních prostor. Proutěné sochy připomínající naše jubileum
zhotovil známý karvinský umělec Bogdan Kornas, jehož instalace z přírodních materiálů znají nejen místní,“ uvedla ředitelka Marcela Jagošová.
V rámci oslav a připomínky výročí školy proběhne na jaře v pořadí osmý ročník
karvinské Abilympiády, soutěžní přehlídky manuálních dovedností žáků se zdravot-

ním postižením. A před letními prázdninami se uskuteční tradiční sportovní mítink
pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Statečná srdce. V září se
bude konat týden otevřených dveří, kdy uvítáme veřejnost v prostorách naší školy.
Dokonce bude návštěvníkům zcela výjimečně umožněno vystoupat až do věžičky školy a prohlédnout si Karvinou z ptačí perspektivy. Pro žáky mateřských škol
a 1. stupně základních škol ve městě chystáme naučnou stezku zaměřenou na
historii a současnost naší školy. Oslavy vyvrcholí v prosinci slavnostní akademií
v tělocvičně školy.
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Karviná – mmkarvina

Koncertní sbor Permoník představuje vrchol tvorby
Permoník Choir Karviná slaví v letošním roce již 56. výročí od svého založení.
Působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany a ve Středisku volného času
Juventus. Kouzlo úspěchů si velmi užívají všichni, kdo tvoří Koncertní sbor Permoník. Vedle řady získaných světových ocenění za zmínku stojí také Cena Jantar –
cena za přínos v oblasti kultury Moravskoslezského kraje v kategorii Hudební těleso
roku 2018 nebo ocenění Sbor roku 2019 získané od Unie českých pěveckých sborů.
Prezident studia Permoník Choir Karviná Petr Kazík se zamyslel nad dosaženými mezinárodními úspěchy: „Když stojíte na jevišti, na kterém před časem
v Carnegie Hall v New Yorku dirigoval Antonín Dvořák, zpíváte ve slavné Sydney
Opera House, v Tokiu jste konfrontováni s šedesátkou nejlepších sborů a dlouhou
desítku let si domů do Karviné přivážíte ocenění z celého světa, tak tyto okamžiky vítězství podtrhují účet za léta systematické přípravy. Sboristé si uvědomují,
že to je výsledkem vysoké interpretační úrovně, promyšlené dramaturgie soutěžních
i koncertních vystoupení, systematicky se rozvíjejícím talentem každého zpěváka
skrývající se pod stovkami hodin strávených společným zpíváním na zkouškách
a soustředěních, a to vše podtrženo hloubkou interpretace a hudebního prožitku.“
Koncertní sbor Permoník na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje především českou soudobou tvorbu. Bývá hostem komorních i symfonických orchestrů, například účinkoval společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava,
se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, s Janáčkovým komorním
orchestrem, s komorním orchestrem Czech Virtuosi, s orchestrem souboru Opereta/
muzikál Národního divadla moravskoslezského a dalšími. Dále spolupracoval s mnoha dirigenty, například s Jiřím Bělohlávkem, Petrem Šumníkem, Stanislavem Vavřínkem, Markem Prášilem, Jakubem Žídkem, Chuhejem Iwasakim a dalšími. V oblasti
populární hudby úzce spolupracuje s tenorsaxofonistou Michalem Žáčkem. Spolupodílel se na nahrávce cédéček Klusymfonie a Cítím s Tomášem Klusem. Nazpíval
vokální party na Vánočním cédéčku Vladimíra Hrona. Bohaté zkušenosti a zážitky
přinesla spolupráce s muzikanty, za zmínku stojí Petr Bende, Ewa Farna, David Stypka, Vladivojna la Chia, Tomáš Kočko, Jaromír Nohavica, Štěpán Kozub, Jiří Krhut,
skupina Mirai a další. Uměleckou vedoucí je Eva Šeinerová, roli sbormistryně dokonale zvládají Martina Juríková a Karina Grimová, na klavír doprovází Jakub Šotkovský.

Koncertní sbor v roce 1991

Koncertní sbor v roce 2020

ZAPRASZA / ZVE
PZKO KARWINA-FRYSZTAT
a MĚSTO KARVINÁ

BILETY / VSTUPENKY

TICKETPORTAL.CZ

18.6.2022
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HABERA
& TEAM

KARVINÁ - LODĚNICE
KARWINA - PRZYSTAŃ

16:00

KULTURA

Výtvarník Walter Taszek slaví životní jubileum, blahopřejeme
Pozvání na radnici přijal známý výtvarník, malíř, sochař, grafik a karvinský
rodák Walter Taszek, který ve čtvrtek 17. února 2022 oslavil své významné životní
jubileum 80 let. U této příležitosti a za celoživotní dílo a přínos na poli umění úzce
spjaté s rodným městem a zdejším regionem všestrannému umělci poblahopřáli primátor města Karviné Jan Wolf (ČSSD) a náměstek primátora Andrzej Bizoń
(nestr. za ČSSD).
Pro příznivce tvorby Waltra Taszka máme dvě pozvánky. První se týká právě probíhající výstavy jeho digitální tvorby ve Středisku hudby a umění regionální knihovny v Karviné-Fryštátě. K vidění bude do úterý 29. března 2022.

Určitě si nenechte ujít i další příležitost navštívit výstavu Waltra Taszka a jeho
dcery Romany, která bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý 5. dubna 2022
od 17 hodin v Mánesově síni Městského domu kultury v Karviné-Novém Městě
a potrvá do středy 11. května 2022.
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Karviná – oficiální stránka města

Rekord Tříkrálové sbírky v Karviné opět padl

Žáci základních škol oživí vzpomínky pamětníků

Obyvatelé našeho města opět nezklamali a ukázali, že mají srdce na správném místě. „V letošní Tříkrálové sbírce se v Karviné vykoledovalo 150.850 korun, což je historicky nejvíc za posledních pár let a nás to samozřejmě velice
těší,“ uvedla za Správní středisko Charity Český Těšín Alina Humel a dodala:
„Letos bylo zapečetěno 32 pokladniček, z toho více než deset z nich bylo stacionárních uložených na faře, v knihovně a u soukromých firem. Děkujeme všem,
kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli.“
Část výtěžku poputuje na aktivity charitního střediska Kometa. Je to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sídlící v ulici Centrum 2296 v Karviné-Mizerově, které zajišťuje klientům bezpečné prostředí a podmínky k trávení volného
času, podmínky a pomoc s přípravou ke studiu, s výběrem školy a zaměstnání,
k tomu nabízí odbornou pomoc, podporu a motivaci při zvládání každodenních
situací.

Slavnostní prezentace projektu
Příběhy našich sousedů, který dětem
přibližuje vzpomínky devíti pamětníků
z Karvinska, jejichž životy významně
ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky, se uskuteční v pondělí 14. března
od 16:30 hodin v kině K3 Bohumín.
Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Karvinsku konal letos
poprvé, se zapojilo celkem devět žákovských týmů z devíti základních škol.
Pod vedením svých učitelů zazname- Pamětník Jan Gulec na procházce
nali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ po Fryštátu s žáky ze ZŠ Borovského
U Studny, ZŠ Slovenská, ZŠ Borovského a ZŠ Školská v Karviné, ZŠ Kontešinec, ZŠ Pod Zvonek a ZŠ Masarykova
v Českém Těšíně a ZŠ Skřečoň a ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně. V průběhu šesti
měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili
vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na
slavnostní prezentaci v polovině března. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, jsou podle regionální koordinátorky pořádající společnosti Post Bellum
Veroniky Jurčíkové zahrnuti pamětníci zasažení politickými událostmi 20. století
a též pamětníci mapující proměnu karvinského regionu v 2. polovině 20. století.
Děti zpovídaly například Jana Gulce a Eduarda Kulu, kterým hrozila deportace
v rámci odsunu Němců po 2. světové válce, Jindřicha Kubienku a Olgu Jaroňovou
– aktivní odpůrce okupace v roce 1968 nebo Marii Himlarovou – dceru Vladimíra
Švédy, který byl od svých 14 let na nucených pracích v nacistickém Německu.
V rámci slavnostního podvečera odborná porota posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentaci před publikem a nakonec z nich vybere tři
vítězné projekty. Prezentace, kterou bude v kině K3 Bohumín na adrese Studentská 781, Bohumín moderovat Anna Bangoura, je přístupná veřejnosti.

Zažijte více v Těšínském Slezsku díky výhodné návštěvnické kartě
Slevová karta Těšínské Slezsko Region Card poskytuje návštěvníkům slevy
na ubytování ve vybraných hotelech a penzionech, dále na wellness procedury,
skipasy, na vstupy do bazénů, do muzeí, na rozhledny a na další turistické atrakce.
Výše slev dosahuje i sta procent. Kartu lze získat v síti informačních center od
Mostů u Jablunkova po Bohumín nebo u smluvních partnerů. V Karviné můžete
slevovou kartu získat v Městském informačním centru při Regionální knihovně Karviná na Masarykově náměstí ve Fryštátě. Více informací zájemci najdou na webu
www.tscard.cz nebo www.tesinskeslezsko.cz.

www.tscard.cz

Těšínské Slezsko
Region Card
to je více zážitků
za méně peněz!
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Sport a kultura mají v Karviné dlouhodobě zelenou
Město podporuje kluby a spolky

Sportoviště nezdražují

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 24. zasedání konaném v pondělí
31. ledna 2022 o dotacích pro sportovní kluby a hudební tělesa. „Každoročně se
snažíme podpořit činnosti, které lidé pozitivně vnímají a které aktivizují zejména děti
a mladé lidi. Poskytnuté finance budou sloužit klubům a organizacím převážně na
jejich provoz,” uvedl primátor Karviné Jan Wolf.
Házenkáři HCB Karviná získali dotaci na realizaci celoroční činnosti mládežnických házenkářských družstev. Extraliga házené Handball Marketing finanční
prostředky použije na realizaci celoroční činnosti házenkářských družstev. Hokej
HK Karviná bude mít dotaci potřebnou na úhradu provozních nákladů spojených
s činností mládežnických hokejových družstev v roce 2022. Další dotace putuje
na Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná na realizaci koncertní činnosti
a úhradu provozních nákladů orchestru. Nadační fond Sborového studia Karviná
využije dotaci na realizaci koncertů a úhradu nákladů souvisejících s činností sborového studia Permoník.

Vedení města Karviné odolává vlně zdražování a snaží se držet většinu cen
sportovních služeb společnosti STaRS dostupné pro veřejnost i sportovní oddíly.
„Naší snahou je v maximální míře zajistit dostupnost sportovních služeb STaRSu
pro všechny občany, kteří mají chuť a čas sportovat, myslí na své zdraví a věnují se
jakémukoliv sportu. Podporujeme sportovní oddíly, ale také širokou veřejnost. Jen
minimální nárůst cen se promítne pouze ve spojitosti s aktivitami Sport studia, kde
se cvičí pilates, SM systém a probíhá kurz diastázy. Ostatní ceny týkající se kurtů
badmintonu, tenisu, squashe, cvičení ve fitness, návštěvy sauny zůstávají stejné.
Do budoucna se budeme snažit růst nákladů zvládnout, přistoupit k úsporám, vzít na
bedra města tento negativní jev způsobený celosvětovou epidemií a zdražováním
energií. Nechceme zdražovat vstupné, aby sportování nenavyšovalo rodinný rozpočet a peněženky Karviňáků,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf. I přesto, že dochází
k celosvětovému dramatickému nárůstu cen energií, STaRS v současné době neplánuje razantně zdražovat, jak to dělají jiná města v České republice, nebude snižovat teploty na sportovištích a nemá v plánu zavírat. Vzhledem k vyrovnanému
rozpočtu, dobré finanční kondici a hospodaření se město Karviná nemusí připojit
k městům, které nyní volí cestu zdražování či zavírání sportovních areálů.

V Karviné nově funguje Combat Club

Plavkyně karvinských Kosatek slaví úspěch
Na Mistrovství České republiky
v plavání v kategorii dvanáctiletých
žaček v Litoměřicích předvedla mimořádný výkon Nela Hajdušíková z oddílu
Kosatky Karviná a získala zlatou medaili na 200 metrů znak a bronzovou medaili na 100 metrů znak. Gratulujeme.
Příprava na mistrovství začala na
konci května tréninky na letním koupališti. Závodní sezóna naplno odstartovala
v září a od té doby probíhaly různé testovací závody. Na kvalifikačním závodě
„Krajský přebor staršího žactva“ Nela
Hajdušíková získala pohár za nejlepší
výkon ve své kategorii.
„V medaili na mistrovství jsme
doufali, zlatá a bronzová předčila naše
očekávání,“ uvedl trenér a místopředseda oddílu plavání Kosatky Karviná
Tomáš Kałuža. Na střípky zážitků
z Mistrovství České republiky jsme se
zeptali i Nely Hajdušíkové. „Před každým skokem jsem byla nervózní, ale jakmile jsem se dotkla vody, věděla jsem, že vše záleží jen na mně a chtěla jsem
vyhrát. Byla tam tak velká konkurence, skvělá atmosféra, a to vše mě hnalo dopředu. Miluji atmosféru závodů, podporu trenérů a i přátelství mezi ostatními závodnicemi. Jsem šťastná, že jsem vyhrála,“ podělila se o své dojmy mistryně Nela
Hajdušíková.

Thaibox neboli Muay Thai je plnokontaktní bojový sport, který má více než
tisíciletou tradici. Dlouholetý trenér dětí a mládeže sportovního klubu Karate Karviná Martin Gall je držitelem trenérské licence České Muay Thai Asociace. „Díky
svému mentoru, reprezentačnímu trenérovi Martinu Vaňkovi, jsem získal potřebné
vědomosti a zkušenosti. Tím bych mu rád vyjádřil své poděkování a respekt,“ uvedl Martin Gall. V České republice je Muay Thai stále poměrně mladým sportem.
V současné době se těší vzrůstající oblibě mezi širokou veřejností, a to bez ohledu
na věk a pohlaví. „Sleduji, jak v okolních městech tento sport nabírá na popularitě.
Jako rodilému Karviňákovi mi to nedalo, aby v našem městě chyběl, a proto jsem se
rozhodl otevřít Combat Club,“ dodal Martin Gall. Thajský box se dá provozovat na
mnoha úrovních bez ohledu na věk. Své si zde najdou ambiciózní závodníci stejně
jako kondiční cvičenci, jejichž primárním cílem je třeba jen formování postavy nebo
radost z pohybu. Pravidelné tréninky jsou v pondělí od 18 hodin a ve středu od
19 hodin v tělocvičně Základní školy Mendelova v Karviné-Hranicích. Zájemci získají informace e-mailem na bg.combatclub@gmail.com nebo ve facebookové skupině Combat Club Karviná.
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Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice.
V Kauﬂandu totiž víme, že rozhodují činy.
A za náš aktivní přístup k udržitelnosti a společenské
odpovědnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Počtvrté v řadě jsme získali prestižní
mezinárodní ocenění Top Employer

Ocenění v kategorii
Odpovědný reporting Cen SDGs

Ocenění za komplexní přístup
ke kvalitě, udržitelnosti a inovacím

zlatý
středník
20/21
Ocenění TOP Rated
pro náš Report udržitelnosti
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