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Karvinské památky bodují i na celostátní úrovni
Závěr astronomického léta patřil v Karviné kulturním událostem
O návštěvníky neměly nouzi ani Dny evropského dědictví, které si
a návštěvnost byla více než skvělá.
Letos NEJKRÁSNĚJŠÍ
poprvé se fryštátský zámek nenechalo ujít 1 500 ALEJ
osob. Nejvíce návštěvníků
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zapojil do celostátní akce Hradozámecká noc a rovnou se, co se týče ná- nulý rok, areál bývalého dolu Barbora, kde proběhl mimo jiné i koncert
Sakurová
na třídě
vyhrála
anketu na
o nejhezčí
roku,
vštěvnosti,alej
umístil
mezi17.
95listopadu
zapojenými
památkami
úžasnémalej
devátém
kterou
vyhlásilo
sdružení
Arnika.
Získala
1
326
hlasů,
na
druhém
místě
je
místě. Během této jediné noci do zámku zavítalo 690 návštěvníků. Svůj
alej
platanů
ve
Strážnici
s
850
hlasy.
Karvinský
lékař
Ivan
Ďurovič
alej
podíl na tom jistě mělo i atraktivní vystoupení kejklířů a jejich lodě snů
přihlásil
let balónem.
Unikátní
alejnajezámku
poměrně
mladá, místního
o citlivé
La Míja aa vyhrál
také divadlo
přibližující
život
v podání
stromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
ochotnického spolku K.V.a.S.
Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

velkým ozdravením
letech Permoník.
2009–2010,
kdy byly
vykáceny
oblíbeného
pěveckéhovsouboru
Velkému
zájmu
se těšilystaré
také
nemocné
stromy
a
vysázeny
nové
(těch
bylo
více
než
50).
Stromy mají
radnice, zámek, nově otevřená výstava Jakuba Špaňhela a možnosti
proživotnost si
přibližně
Sakura
(třešeň
pilovitá)byl
má původ
v Japonsku
hlédnout
kostely20alet.
kaple.
Příchod
podzimu
ve znamení
pohybua
Číně,
od
roku
1913
v
Evropě.
Výška
stromu
se
KARVINÁ
a popularizace přírody – na Barevný podzim a velkou bruslařskou MÁ
výNEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
pravu po Karviné si našly cestu na dva tisíce lidí.
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Dlužníci platí a dostanou na bydlení

Mosty nejsou hotové

Příjemci dávek se nemohou vyhýbat plnění závazků
Karvinská radnice stále individuálně posuzuje žádosti o doplatky na bydlení na ubytovnách
a jedním z kritérií kromě trvalého bydliště ve městě jsou také
dluhy vůči městu a ochota je
splácet. Kdo nesplácí a nespolupracuje se sociálním odborem,
souhlas radnice už nedostane.
„S dlužníky jsme se po udělení prvního souhlasu snažili
dohodnout si alespoň minimální splátky vůči městu – už vloni
v srpnu začalo splácet 67 příjemců dávek a počet v následujících
měsících vzrostl. Celkově nám
k 1. lednu letošního roku dlužilo
asi 430 příjemců dávek na bydlení okolo 1,6 milionu korun, dluhy
mají za odpady, pokuty za přestupky, nájemné… Nejvyšší jdou

stále přes 50 tisíc korun na jednu
osobu. Od ledna až k prvnímu
září jsme od nich dostali téměř
244 tisíce zpátky. Mnozí si totiž
až při druhém nesouhlasu s dávkami na bydlení uvědomili, že
to myslíme vážně a že se jim
spolupracovat vyplatí. Dluhy si
zkrátka musí uhradit každý a nikdo nemůže spoléhat na to, že
žije z dávek a může se tak beztrestně zadlužovat a neplatit,“
připomněl motivaci programu
náměstek karvinského primátora Miroslav Hajdušík. „Nejde
přitom o nijak závratné částky,
důležité je, aby dlužník splácet
vůbec začal. Lidé nám platí třeba jen 50 korun, ale pravidelně,
někteří i tisíce korun měsíčně.
Někteří své dluhy za ten více než

rok už dokonce srovnali,“ říká
náměstek Hajdušík s tím, že počet lidí na ubytovnách v Karviné
za poslední rok poklesl.
Město nyní čeká na schvalovací procesy nového zákona
o sociálním bydlení. Ten by měl
výrazně omezit dobu bydlení
na ubytovnách a narovnat sociální dávky na bydlení obecně tak,
aby sloužily opravdu potřebným.
,,Poslali jsme připomínky
k návrhu zákona. Máme velké
výhrady a doufáme, že projde
v rozumnější formě a nebude
nás – obce a města – zatěžovat
dalšími náklady. Platit by vše
měl i nadále stát, i když střídměji. My ubírat z peněz města
nechceme,“ uzavřel náměstek
Hajdušík.

Hasičům v Karviné-Ráji město významně vylepšilo zázemí

Omezení provozu na mostě,
který je součástí silnice vedoucí
na Bohumín, potrvá až do konce
roku. To oznámilo Ředitelství silnic a dálnic s tím, že nadále bude
most možné projet kyvadlově jen
v jednom jízdním pruhu na semafor. Až do konce října jsou také
prodlouženy opravy mostu přes
Stonávku na hlavním tahu na Ostravu – tam se jezdí po jedné části
mostu bez semaforu oběma směry.

Dotace univerzitě
Doplnění stavu knihovny fakulty, zapojení do mezinárodních
systémů elektronicky sdílených
vzdělávacích systémů a informací a vydání vědeckého časopisu
– na to vyčlenilo město Karviná
390 tisíc korun. Zastupitelé příspěvek Obchodně podnikatelské
fakultě Slezské univerzity schválili v září.

Sběr pneumatik
Staré pneumatiky můžete
zdarma odevzdat v pneuservisech, autoservisech a prodejnách
zaregistrovaných u neziskové
společnosti Eltma. Ministerstvo
životního prostředí si od vzniku
nového kolektivního systému slibuje, že ubude odložených pneumatik u silnic, na polních cestách,
u kontejnerů nebo na černých
skládkách. Seznam sběrných míst
na www.eltma.cz

Parkování
u magistrátu

Dobrovolní hasiči v Karviné-Ráji mají vylepšenou budovu. Město zaplatilo a zrealizovalo ve zbrojnici výměnu
oken, opravu střechy, zateplení budovy a obnovu fasády. Práce skončily v září.

Více půjček pro občany na výměnu
starých kotlů díky změně pravidel
Karviná změnila pravidla pro
poskytování bezúročných půjček pro žadatele o krajské dotace
na výměnu kotlů na tuhá paliva
za ekologičtější. Změna se týká
těch, kterým kraj dotaci přizná, ale
vyplatí ji už z vlastního rozpočtu.
Kraj vyzval žadatele z první vlny,
kteří doručili platné žádosti až
poté, co už byly vyčerpány peníze
určené pro tuto výzvu z prostředků
Evropské unie, aby svůj zájem potvrdili a přislíbil jim výměnu kotlů
dotovat z vlastních peněz. Město
Karviná ale poskytovalo bezúročné půjčky na předfinancování za-

tím jen těm, kterým byla dotace
přiznána z balíku peněz EU. „Nyní
tedy mohou o bezúročnou půjčku
do výše krajem přiznané dotace
požádat i ti, kteří se do první unijní vlny nevešli, ale kraj jim dotaci přesto poskytne. Nic dalšího
se na pravidlech nemění – žádat
mohou občané Karviné, vlastníci
domu na území města, kteří jsou
bez dluhů a splní podmínky půjčky. My jim půjčíme 100% do výše
krajem přiznané dotace tak, aby
byli schopni i bez vlastních úspor
co nejrychleji kotel vyměnit,“ shrnul primátor Tomáš Hanzel.

Město už bourá
problémový dům
Začala demolice problémového
domu Na Vyhlídce v Karviné –Novém Městě. Město získalo na práce dotace od státu a místo bude
vyčištěno do konce roku, po domě
zbude jen travnatá plocha.
Karviná má v plánu zbourat
i další vybydlené domy v blízkém
okolí – v ulicích Mírové a Makarenkově. Domy zničili bývalí
problémoví nájemníci a nemělo smysl je opravovat. Na místě
domu v Mírové by mělo vyrůst
parkoviště pro protější gymnázium, jinak zůstanou plochy po demolicích čisté.

Parkování před magistrátní
budovou C ve Fryštátě je regulováno na jednu bezplatnou hodinu, a to od pondělí do pátku od 7
do 18 hodin. Není tak možné toto
parkoviště využívat zdarma celodenně, díky čemuž může efektivněji sloužit klientům, kteří si
v magistrátní budově potřebují
něco vyřídit.

Bicykly v bezpečí
V úterý 4. října v době od 9
do 11 a poté odpoledne od 14 do 16
hodin budou strážníci u budovy
Městské policie ve Fryštátě opět
zdarma značit jízdní kola syntetickou DNA. Odrazuje to zloděje,
kolo je snadno identifikovatelné,
přitom známka samotná není vidět
bez speciální čtečky. Podmínkou
je spíše slunečné počasí, v případě
vlhkého počasí (deštivo, mlhavo)
bude termín zrušen a městská policie nabídne jiný.

www.karvina.cz
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Evropské dotace jsou v Karviné vidět
Investice: veřejný prostor, volný čas, školy i kostely
Závěrečnou zprávu o čerpání
dotací z Integrovaného plánu rozvoje měst Evropské unie v minulém plánovacím období přijali zastupitelé v září. Do Karviné přišlo
díky IPRM v letech 2009 až 2016
téměř 15 milionů euro především
na investiční projekty. Peníze přitom nečerpalo jen město samotné
a jeho organizace, ale také například římskokatolická farnost nebo
vlastníci sportovních zařízení.
Římskokatolická církev zrekonstruovala kostely Povýšení
svatého Kříže nebo svatého Marka
ve Fryštátě. Na opravu druhého navázala velká městská revitalizace
prostranství mezi kostelem, bankou a opravenou budovou magistrátu. Opraveno bylo sportoviště
Kovona, které po dobu rekonstrukce fotbalového stadionu sloužilo
jako zázemí pro místní fotbalový
klub.
„Město samo se pak soustředilo
také na další kultivaci centra města

a jeho okolí – kromě prostranství
před magistrátem se velmi povedl
také Univerzitní park. Dali jsme si
záležet na regeneraci sídlišť v Ráji,
Hranicích nebo Mizerově. Zrekonstruovali jsme některé kulturní
stánky: Obecní dům Družba, kino
Centrum nebo částečně zámek
Fryštát – tam doslova z posledních
možností dočerpat peníze z EU,“
připomíná náměstek primátora Jan
Wolf. Město vybudovalo stovky
nových parkovacích míst na sídlištích i v centru, samozřejmou součástí regenerace sídlišť byla nová
hřiště pro děti, chodníky nebo zeleň s relaxačními zónami.
„Dlouhodobě se snažíme rozšiřovat volnočasové možnosti pro
naše občany, takže evropské peníze šly logicky také do úprav Parku
Boženy Němcové tak, aby byl maximálně otevřený široké veřejnosti
– například na zřízení in-line trasy
pro bruslaře nebo úpravu jednoho
ze vstupů do parku s kašnou. Pře-

Darkovské moře se nehodí ke koupání
V lokalitě nazývané Darkovské
jezero na okraji města proběhla
rekultivace s cílem zahladit důlní
vlivy, platila ji společnost OKD.
Rekultivace probíhala postupně
v letech 1997 až 2014, pak bylo
území dáno k užívání jako přírodní vodní nádrž a parkový les.
Vodní nádrž je rybářským revírem, to jediné je tu zatím dovoleno a rybáři k tomu mají patřičná
povolení. Nádrž ale není vhodná
ke koupání a povolit je může jen
vlastník po dohodě s hygieniky.
Je tam také zákaz vjezdu soukro-

mých aut. Bohužel nerespektování
vedlo k tragické nehodě – v nádrži
se utopil polský občan.

stavěli jsme knihovnu, která už
dostala spousty cen a čtenářů jí
přibývá. O rekonstrukci fotbalového stadionu byla už řeč v minulých
týdnech, nyní tam ještě běží instalace osvětlení. Nové zázemí má
Městský tenisový klub,“ vypočítává primátor Tomáš Hanzel.
„Investovali jsme do našich dětí
i podpory podnikání. Pět škol má
nová sportoviště otevřená veřejnosti, poměrně zásadním způsobem byly díky evropským dotacím
opraveny dva školní komplexy
a vybudovali jsme několik zahrad
u mateřských škol. Z dotací byly
zaplaceny modernizace učeben,
pořízení nové techniky do škol,
zlepšila se jazyková výuka. Letos
jsme otevřeli středisko pro podporu podnikání Business Gate,“ řekl
primátor Hanzel. ,,Máme nové
projekty a podali jsme už žádosti
o finanční podporu, nepochybuji,
že budeme opět velmi úspěšní,“
uzavřel Tomáš Hanzel.

Volby 7. a 8. října
V pátek 7. a v sobotu 8. října
budete moci na 62 místech Karviné volit své krajské zastupitelstvo pro další čtyři roky. Okrsky
jsou ve všech městských částech
tak, aby měl každý do své místnosti blízko. Kdo má voličský
průkaz, může volit kdekoli v našem kraji. Hlasovací lístky i pokyny budou nejpozději 4. října
ve schránkách, pokud ne, dostanou voliči vše potřebné ve volební místnosti. Vše je na webu
města – informace a všechny potřebné kontakty.

Extrémní jezdci budou mít střechu nad hlavou
Skateboardisté a in-line bruslaři najdou brzy v Karviné azyl pod
střechou, kde budou moci trénovat
za každého počasí. Zastupitelstvo
před časem schválilo koupi haly
v průmyslovém areálu v Novém
Městě a město se pustilo do její rekonstrukce.
Dříve využívané venkovní nekryté plochy poblíž krytého bazénu už
vloni nevyhovovaly – překážky byly
zničené a areál musel být především
z bezpečnostních důvodů uzavřen.
Město hledalo nové místo. ,,Místní
wheel club vytipoval halu po drátovnách, my jsme ji pro extrémní
sportovce koupili a nyní ji opravujeme. V hale bude nové osvětlení,

zpevněné podlahy, opraveno bude
opláštění. Samotné vybavení haly
– překážky a cvičiště – budou pak

na nájemci a provozovateli sportoviště,“ upřesnil investiční náměstek
karvinského primátora Jan Wolf.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
M á m e
za sebou léto
a začátek podzimu bohaté
na
kulturní
a
sportovní
akce.
Velký
byl úspěch srpnové Hradozámecké noci na zámku Fryštát,
velký zájem veřejnosti zaznamenaly Dny evropského
dědictví a všechny nabízené atraktivity v jejich rámci,
akce pro mládež typu Barevný
podzim v zámeckém parku,
koncerty a aktivity pro seniory. Lidé chodí fandit na fotbal
a sportují i aktivně – bruslařská jízda městem se opět
povedla. Spoustu akcí máme
ještě před sebou – inspiraci
najdete i v tomto čísle zpravodaje.
Kdo by chtěl tvrdit, že
v Karviné není kam zajít, kde
se pořádně rozhýbat? Karviná
je prostě město, kde to žije!
Vše, co jsem zde zmínil,
má dva předpoklady: investice
města do infrastrutkury (aby
bylo kde se bavit a sportovat)
a lidi, kteří akcím dávají elán,
nápady, kteří je připravují
přesně pro vás. Těm je třeba
poděkovat a já tak rád činím.
K tomu prvnímu jsme vás
zavedli už v minulém čísle
zpravodaje a leccos si přečtěte
i v aktuálním vydání. Využili
jsme maximum možného, co
nám nabídla Evropská unie,
náš podíl na investicích jsme
byli schopni ufinancovat bez
dluhů z vlastních prostředků
a spoustu potřebné infrastruktury pro život i volný čas jsme
platili zcela z peněz města.
Na této straně zpravodaje najdete shrnutí včetně investovaných peněz z EU dotací, plus
je k tomu třeba příčíst stamiliony korun z kasy města. Vždy
pro lepší život vás všech.
Krásný podzim plný zážitků!
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
P. S. Přijďte rozhodně na konci příštího týdne ke krajským
volbám. Vybírat můžete z 25
stran a hnutí a rozhodujete o dalším vývoji našeho regionu.

karvinský zpravodaj
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Školní rok zahájen! Prvňáčci se radovali z dárků
Základní škola Dělnická kromě prvňáčků přivítala i fotbalové naděje
Dětem chuť k učení a spoustu příjemných zážitků a rodičům
kopec trpělivosti, to popřál 1. září
primátor města Tomáš Hanzel v Základní škole U Lesa, kde do školních lavic zasedlo 42 prvňáčků.
Nadšení z prvního školního dne navíc umocnily dárky, které město pořídilo díky lepšímu třídění odpadů
v domácnostech. Ekobalíčky, které

obdrželi všichni karvinští žáci, kteří
v tomto roce nastoupili do prvních
tříd, obsahovaly pastelky, vodové
barvy, hodiny a řadu dalších výtvarných a školních potřeb.
Primátor spolu s náměstkem
Karlem Wiewiórkou také zahájil
školní rok ve škole Dělnická, kde
první školní den tradičně bývá
atraktivní podívanou s kostýmy,

ZŠ U Lesa je známa především vzorovým přístupem k výchově dětí se speciálními potřebami. Ten zajišťuje nejen díky speciální třídě, kam dochází pět
autistických žáků, ale také díky asistentům, kterých na škole pracuje celkem
14 a kteří pomáhají dalším asi 70 dětem, které chodí do běžných tříd.

soutěžemi a vláčkem, který děti
proveze po centru města. Letos
na ZŠ Dělnická nastoupily kromě
tří tříd prvňáčků i dvě třídy chlapců- fotbalistů, a to do speciální
krajské fotbalové akademie. Třídy
8.F a 9.F tak navštěvují hoši ze
všech fotbalových klubů v kraji
a v Karviné proto mají i možnost
internátního ubytování.

Náměstek primátora pro sociální věci Miroslav Hajdušík a vedoucí odboru sociálního Martina
Smužová přivítali dvě třídy prvňáčků na ZŠ Družby v Novém
Městě. Tato škola také připravuje děti ze sociálně slabších rodin
v tzv. přípravných třídách tak, aby
po roce mohly zahájit školní docházku bez problémů.

Základní škola Dělnická v Novém Městě má tradičně jeden z nejvyšších počtů prvňáčků. Škola se mj. zaměřuje také na sportovní disciplíny – fotbal,
tenis, házenou, plavání nebo sportovní tanec.

Oddíl basketu získal prestižní statut

ZŠ Družby podává skvělé výkony především v práci s dětmi z problémových
částí města. Dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků a dětem nabízí také
možnost navštěvovat přípravné třídy, které má celkem tři, a tím jim usnadňuje nástup do základní školy.

Basketbalový tým TJ Sokol Karviná obdržel od České
basketbalové federace prestižní statut, tzv. SPS – Sportovní
středisko mládeže. „Je to pro nás
především uznání naší dlouhodobé práce. Myslím, že to není
ani tak o 2. lize mužů, titulech
nebo postupech do play off, ale
především o tom, jak pracujeme
s hráči od školní mládeže na ZŠ
Majakovského až po muže,“ vysvětlil starosta TJ Sokol Karviná
a ředitel ZŠ a MŠ Majakovského Roman Hamrus. Oddíl se tak

díky získanému statutu stal součástí státem garantovaného programu podpory sportu.
Karvinští basketbalisti odvádějí výbornou a systematickou práci
již více než deset let a spolupracují i s klubem nejvyšší soutěže
mužů BK NH Ostrava. Zde bude
letos v mládežnických složkách
hrát také 6 hráčů TJ Sokol Karviná. Střídavě nyní budou hrát
za Karvinou i v Ostravě. ,,Město
bude oddíl i nadále podporovat
také finančně,“ řekl náměstek primátora Karel Wiewiórka.

Mažoretky z Juventusu přivezly ze světového klání 10 medailí
Mažoretky Juventusu měly letos
veleúspěšný rok. Z mistrovství světa si totiž odvezly 4 zlaté medaile,
4 stříbrné a 2 bronzové. „Každý rok
se nám daří nějaké medaile získat,
ale letošní počet ocenění je opravdu
výjimečný,“ okomentovala vedoucí
oddělení zájmové činnosti Martina
Jančiková.
Mažoretky Juventus mají
za sebou již 20 let činnosti a první medaili z Mistrovství České republiky si přivezly v roce

2003, poté následovalo Mistrovství Evropy a Mistrovství světa,
na kterých se od té doby šikovné
karvinské mažoretky vždy drží
na čelních pozicích. „Důležité je,
že máme po celou tu dobu díky
Juventusu pevné zázemí, máme
skvělé pedagogy a samozřejmě
také děti a fanclub rodičů, kteří
nám pomáhají v mnoha oblastech. Za to jim moc děkujeme,“
zamyslela se nad základem jejich
úspěchu Jančiková.

www.karvina.cz
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Senioři si užívali kultury i pohybu
Týdenní retrotábor plný zábavy účastníky nadchnul
Že se karvinští senioři umí bavit a činí tak rádi, už víme. Potvrdili to i na nedávných sportovních hrách, koncertě pro seniory
a také retrotáboře, který se konal
v krásné přírodě Dolní Lomné.
Hry, spolupráce, vzpomínky
a hlavně spousta legrace – tak
by se dal ve stručnosti popsat
Retrotábor, který si letos užilo
40 karvinských seniorů, rozdělených do dvou turnusů vždy po 20
účastnících. Program táborů byl
skutečně nabitý. Hry na paměť,
lidské Člověče nezlob se, kreativní dílny, výlety, noční výprava
za ztraceným pokladem, karneval
a mnoho dalšího.
Tábory si nenechali ujít ani
náměstek pro sociální věci Miroslav Hajdušík a primátor Tomáš Hanzel, kteří si s účastníky

zahráli některé z her. „Jsem rád,
že máme na tábory jen samé pozitivní a opravdu velmi nadšené
ohlasy. Na vlastní kůži jsem si
ostatně vyzkoušel, jak výborná
atmosféra na nich panuje,“ okomentoval primátor.
Kromě táborů si karvinští senioři v nedávné době mohli vychutnat také sportovní den, který
se konal v Městském klubu seniorů v Karviné-Hranicích a sjeli
se na něj hosté z polských měst
Rybnik a Golkovice, přidali se
i členové Svazu tělesně postižených a opět nechyběli ani primátor a náměstek Hajdušík. Senioři
si zahráli například kuželky, provlékanou, míčkovanou, hledání
čísel a další hry.
Milou a oblíbenou tradicí se
v Karviné stal také zářijový kon-

cert pro seniory, letos vystoupil František Nedvěd s kapelou
Tiebreak a u seniorů měl velký
úspěch.

Pod pokličku sociální práce
můžete nahlédnout od 3. do 9. října, kdy Slezská diakonie umožní
zájemcům prožít hodinu s některým ze svých pracovníků. Díky
zapojení celé řady středisek se tak
můžete dozvědět více například
o práci s lidmi s hendikepem, lidmi bez domova nebo třeba seniory.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.slezskadiakonie.cz

Unika pro duši

O kurzy práce s počítačem je mezi staršími lidmi velký zájem
Základní počítačové dovednosti si rozhodlo osvojit 14 karvinských seniorů, kteří se od 19. září
do listopadu účastní intenzivního
kurzu organizovaného sociálním
odborem. V kurzu, který se koná
v Regionální knihovně Karviná, se
naučí například vytvořit tabulku,
pracovat s dokumenty či používat
internet. Celkem absolvují 10 lekcí
po hodině a půl.
Kurzu se účastní členové Svazu
tělesně postižených, Svazu diabetiků a Svazu postižených civilizačními chorobami. Kurzisté jsou
rozděleni na 4 malé skupinky, aby
tak byla výuka co nejintenzivnější
a byl v ní prostor se každému účastníkovi plnohodnotně věnovat.

Den pro duševní zdraví pořádá
centrum Unika 19. října v prostorách Regionální knihovny
v Karviné-Mizerově. Začíná se
ve 13 hodin besedou s psychiatrem, následují povídání o odborné pomoci s psychologem, přednáška na téma dalších možností
pomoci při psychických potížích
s terapeutkou, seznámení s prací
centra a kulturní program. Vstup
zdarma.

Buďte dobrovolníkem

Na co se ptali senioři na besedě s vedením?
Besedy vedení města se členy
karvinských klubů seniorů mají
už tradici. Senioři se mohou ptát
přímo na to, co je trápí, ale přinášejí sami i řadu podnětů.
V září na jejich otázky odpovídali primátor Tomáš Hanzel,
jeho náměstci Jan Wolf, Miroslav Hajdušík a Karel Wiewiórka a ředitel městské policie Petr
Bičej.
Karvinou denně projíždí
spousta aut, v jaké fázi je výstavba obchvatu?
Jsme jedním z měst, která jsou
zařazena do skupiny s nadlimitním počtem aut projíždějících
centrem. I proto chceme po státu

Den se sociálním
pracovníkem

maximální urychlení stavby obchvatu.
V současnosti vykupuje ŘSD
pozemky, my samozřejmě spolupracujeme a řeší se i otázky protihlukových bariér.
Je normální opravit jen půlku chodníku? Všimli jsme si
toho na více místech. Proč?
Ano, to se stát může a dochází
k tomu buď proto, že s komplexní opravou nedá souhlas druhý
vlastník pozemku pod chodníkem,
a nebo už nyní víme, že se pod
částí chodníku budou měnit sítě
(trubky vodovodů, kabely) a nyní
opravit by tedy bylo neefektivní.
To se dnes děje například u rekon-

strukcí rozvodů kanalizace ze strany SmVaK i jiných sítí.
Kousek od Permonu v Karviné 8 jsou neopravená parkoviště
a chodníky, co s tím budete dělat?
U Permonu vznikne jakési nové
náměstíčko, přibude tam zeleň, relaxační zóny.
Postupně tak upravujeme veřejná prostranství v jednotlivých
městských částech, už jich je několik.
Jistě také potěší, že jsme koupili pozemky u Kauflandu, kde
postavíme nový chodník tak, aby
všichni pěší měli ještě pohodlnější
přístup k obchodu.

Máte chuť věnovat svůj čas seniorům, lidem s postižením nebo
třeba dětem? Adra hledá nové
dobrovolníky, kteří by pomáhali zpříjemnit čas potřebným například předčítáním, hraním her
nebo procházkami.
Ti, kteří se o této možnosti chtějí dozvědět více, se mohou zúčastnit školení 18. října
od 15:30 v kulturní místnosti
bytového domu pro seniory v Borovského ulici v městské části
Ráj. Pro přihlášení a bližší informace kontaktujte koordinátorku
Janu Žoričovou na telefonním
čísle 737 744 991 nebo emailu
jana.zoricova@adra.cz.

Učte se jazyky!
Den otevřených dveří má 14.
října od 16 hodin jazyková škola
Top School na Masarykově náměstí 10 v centru Karviné. Součástí bude ukázková hodina pomocí Callanovy metody. Dobré je
rezervovat si místo na telefonním
čísle 776 279 258 nebo mailu karvina@topschool.cz.

karvinský zpravodaj
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Městská policie bojuje proti kriminalitě i rapově
Spojení hudebního klipu s prevencí – téma pro asistenty strážníků
Jak důležitá je prevence a co je
její podstatou, to se snaží vysvětlit
videodokument, který měl premiéru 27. záři v karvinském kině Centrum. Kromě hudby snímek využívá volných monologů a dialogů
v podání lidí nejpovolanějších –
od asistentů prevence kriminality
přes protidrogového koordinátora
až po metodiky z karvinských základních a středních škol, zejména
z lokality Karviné -Nového Města.
„Kromě prevence je dalším cílem
poukázat na největší celospolečenský problém zejména mladé
generace, kterým je ztráta chuti
do života a životní perspektivy
již v útlém věku, provázená negativním náhledem do budoucna,
nezájmem o aktivní účast na volnočasových aktivitách, inklinací
k drogám, útěkům od reálného
světa, nezájmem o společenské

dění a morálku,“ komentoval zástupce ředitele Městské policie
Karviná Václav Ožana.
Tvůrci dokumentu, který navazuje na předchozí film S rapem
proti kriminalitě, jsou asistenti
prevence kriminality Městské policie Karviná Lukrecius Kišš a Nikola Horáková. A je to právě Lukrecius Kišš, kromě asistenta také
raper Chang a velký sportovec,
který stojí i za dalším zajímavým
projektem atraktivně spojujícím
prevenci a rap.
Projekt má pracovní název Syn
II a město jej podpořilo dotací
ve výši 55 tisíc korun. Cílem projektu je výroba krátkého hraného
dokumentu, který je kombinací
dramatického příběhu s prvky krimi a zaměří se na život ve vyloučených lokalitách. Film se bude
natáčet v Karviné a Brně a naváže

na předchozí snímek Syn I, který vypráví příběh Patrika žijícího
v Brně v rodině dealera ve vyloučené lokalitě a pracujícího u městské policie. Střet s místními kriminálníky i vlastní otec ho nakonec
přimějí opustit domov a odejít

na Ostravsko. Ve snímku Syn II se
s Patrikem, který v práci asistenta
pokračuje i na Ostravsku, opět sejdeme v momentě, kdy ho jeho rodinná minulost dožene a on musí
bojovat o svou práci i bezúhonnou
pověst.

„Chceme ukázat, že i Rom může být pro ostatní hrdina,“ říká o snímku raper
Lukrecius Kišš, kterému kamarádi říkají Chang, pracuje jako
Asistent prevence kriminality
Městské Policii Karviná už 6let,
kromě toho se věnuje rapu, kick-boxu a amatérskému hraní.
Jak vypadá v současnosti příprava na film a s kým
na něm budeš spolupracovat?
Je to ve fázi tvorby scénáře
a dialogů. Hledáme vhodná místa pro natáčení a zároveň oslovuji
případné spolupracující lidi. Re-

žisér prvního dílu Martin Chlup
už nechce být součástí natáčení
a sestavil proto nový štáb, který
se díla ujme. Všechny nás čeká
spousta práce a kamerových připrav, než se pojede naostro.
Co čeká Patrika, hrdinu snímku Syn, v tomto druhém díle?
Určitě to bude navazovat. První díl napsal již zmíněný Martin.
Chlup a nechal povídku dějově
otevřenou. V novém snímku se
Patrik rozhodne zachránit svého

otce a „zatopit“ gangu a jak to dopadne, se uvidí. Film popisuje život romského kluka, který slouží
jako asistent prevence a zároveň
je to mistr bojového umění. Chceme ukázat, že i člověk romského původu může být hrdina pro
ostatní – bez rozdílu barvy pleti.
Tyto dva snímky ale nejsou
Tvé jediné zkušenosti před kamerou, že?
Jako herec, sportovec a raper
jsem účinkoval ve filmech a do-

kumentárních snímcích – Česká RAPublika, Šitkredit, Svět
bez hranic. Romové a sport, Teď
ne, Broskvičko a Kyselý dech.
Všechny tyto zkušenosti byly
opravdu super a bez nich bych
mnohem hůře zvládal zahrát roli
ve filmu Syn. Je to zábava, je to
kumšt, ale především poslání
a moc si vážím této příležitosti.
Pracuji na sobě každý den tak,
aby diváci byli spokojeni s výsledkem.

Karviná se nově stala domovem fotbalových talentů z kraje
Koho z těch čtrnácti a patnáctiletých chlapců jednou uvidíme
v reprezentaci? Taková otázka
napadla každého, kdo byl u startu
nové Fotbalové akademie v Karviné. „Karviná si akademii pro talen-

tované mladé fotbalisty rozhodně
zaslouží. Základní škola Dělnická,
kde akademie sídlí, umí dát mladým sportovcům skvělé podmínky
i zázemí už léta,“ okomentoval
primátor města Tomáš Hanzel.

Jak hodnotí vznik fotbalové
akademie v Karviné Karel Poborský?
„Je jedině dobře, že český fotbal rozjel takový projekt. V Karviné je vynikající zázemí, klobouk
dolů, že se i okolní města a velké
kluby dokázaly dohodnout a považuju to za vítězství zdravého rozumu. Fotbalová akademie se navíc
snaží vychovat nejen skvělé sportovce, protože nakonec tu kariéru
z nich udělá jen nějaké procento,
ale i dobré lidi. Podmínkou jsou
i dobré školní výsledky. Sám jsem
akademií neprošel, ale za mých
časů se na sport u dětí kladl větší
důraz, teď se k tomu vracíme,“ vylíčil patron akademií.
Jak taková akademie vlastně
funguje? To ví člen výkonného

výboru FAČR Michal Prokeš.
„Karviná je šestou českou
a čtvrtou moravskou akademií,
ještě plánujeme dvě. Je to tréninkové středisko mládeže, které
klade důraz na soulad mezi školou a sportem. Péče o svěřence
je komplexní a prakticky od rána
do večera, ti, někteří jsou tu na internátě Hlavní je ale samozřejmě
vždy ta radost z pohybu,“ objasnil
Michal Prokeš.
Co za město popřál náměstek
primátora Lukáš Raszyk?
„Hodně štěstí, pevné zdraví
a trenérům trpělivost. Věřím, že
tady mezi těmito kluky je několik budoucích reprezentantů, kteří
jednou dovezou medaile z mistrovství Evropy nebo světa,“ popřál
náměstek Raszyk.

www.karvina.cz
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Týden knihoven je oslavou knih
Bohatý program a výhody pro každého čtenáře
Již 20. ročník celostátní akce Týden knihoven se bude konat od 3.
do 8. října také v Karviné. Kromě
bezplatné první registrace, amnestie upomínek nebo třeba wifi karet
zdarma knihovny nabídnou pestrý
program pro děti i dospělé.
Středisko hudby a umění
ve Fryštátě naplánovalo na 3. října besedu s ilustrátorem Jiřím Fixlem a během celého měsíce bude
probíhat také fotografická soutěž
pro nadšené amatérské fotografy
od 15 let. Středisko polské literatury ve Fryštátě si připravilo diskuzní
klub o knižních novinkách a zajímavé literatuře, který proběhne 4.října,
dále týden půjčování v retrostylu
a výstavu Jan Milikowski, lvovský
knihovník z Oldřichovic. Pobočka
knihovny v Novém Městě si pro své

malé čtenáře nachystala celoměsíční soutěž o nejlépe zabalenou knihu, řadu různých kreativních dílen,
retro výstavu knih z doby nedávno
minulé a soutěž pro malé spisovatele a malíře o nejstrašidelnější povídku s ilustracemi. Dospělí čtenáři
se zase mohou těšit na výstavu retro
artefaktů a retro kvíz.
Na dětské čtenáře samozřejmě
nezapomněli ani v Mizerově, kde
se mohou vyřádit například díky
výtvarné dílně Věnce z podzimních
plodů, která proběhne 4. října, prověřit své vědomosti mohou pomocí kvízu Jak znáš svou knihovnu?
a zvídavé děti jistě potěší beseda
s českým spisovatelem Janem Opatřilem na téma hororové povídky,
která se bude konat 4. října a komiksový workshop s Danielem Vydrou,

který proběhne 6. října. Od pondělí
do pátku si děti mohou do knihovny
přijít nakreslit pohádkové postavy
inspirované poslechem audioknih
a po celý týden se bude konat pasování druháčků do stavu čtenářského.
Dospělí čtenáři mohou využít
nabídky exkurze pro veřejnost nebo
se zúčastnit akce Knižní čekanky
aneb pomáháme plnit literární sny
a za registraci na rok zdarma darovat knihovně jeden z titulů uveřejněných na stránkách knihovny. 5. října
pak budete moci v ulicích narazit
na knihpatrolky neboli pojizdnou
registrační posádku. Oddělení naučné literatury v Mizerově si pro
Týden knihoven připravilo výstavu
Knihovna v proměnách času a v Literárním salóně se bude 4. října konat setkání u knihy.

Výstava Jakuba Špaňhela potrvá až konce listopadu
Realista s vlastním a velmi specifickým rukopisem, tak by se
zjednodušeně dal popsat malíř Jakub Špaňhel, který 10. září zahájil
v Karviné rozsáhlou výstavu 40
svých děl. Jakub Špaňhel nyní žije
v Praze a vystavuje v prestižních
galeriích po celé Evropě. Na své
karvinské rodiště ale nezapomíná
a vrací se sem také ve své tvorbě.
Dva obrazy s motivy Karviné nakonec městu také daroval. Na vernisáži se spontánně rozhodl pro dvě díla,
ač původně byl v plánu jeden obraz:
druhý – Lustr a kašna visí v obřadní síni zámku (foto). Je velký stejně jako původní gobelín. ,,Maloval
jsem ho letos v ateliéru v Praze, tak
velkých obrazů jsem dohromady

Plavecká soutěž měst otevřená
každému, kdo uplave 100 m libovolným způsobem, se bude konat
5. října na krytém bazéně. Výkon
bude hodnocen podle věku plavce
a času. Vstup je samozřejmě zdarma a plave se od 8 do 18 hodin.
Přijďte si zaplavat!

SmVaK zákazníkům
K dotazům, podnětům a připomínkám směřovaným na Severoimoravské vodovody a kanalizace
slouží od začátku října tato čísla:
zákaznická linka 800 292 400,
která je k dispozici zdarma v pracovních dnech od 7:30 do 18
hodin a linka k hlášení poruch
800 292 300, která je k dispozici
24 hodin denně.

Bezplatná linka ČEZu
Novou zákaznickou linku
800 850 860 spustil také distributor elektřiny ČEZ. Poslouží k hlášení poruch a vyřizování všech distribučních požadavků – vyjádření
ke stavbě, ořezů stromů v blízkosti
vedení, žádosti o přeložky vedení
nebo pro dotazy na odstávky. Linka je v provozu non-stop.

Fotosoutěž knihovny

za celou dobu vytvořil asi deset,“
doplnil Špaňhel. Rozhovor s malířem Jakubem Špaňhelem si budete

moci přečíst v říjno-listopadovém
vydání městského on-line magazínu
Karviná City News.

Primátor, náměstek a miss spolu vysadili strom
Liliovník tulipánokvětý spolu s primátorem města Tomášem
Hanzlem a jeho náměstskem Miro-

Plavecká soutěž

slavem Hajdušíkem vysadila česká
Miss Earth 2016 Kristýna Kubíčková.

Vzrostlý, již tři metry vysoký
strom s malou korunou zdobí prostranství u vjezdu do Poštovní ulice
z křižovatky s třídou 17. listopadu
v centru Karviné.
Liliovník tulipánokvětý byl jedním ze stovky přání, která na adresu radnice došla v rámci ankety
Stromy pro Karvinou v loňském
roce
(www.stromyprokarvinou.
cz). Letos město už vysadilo na tři
desítky stromů na přání, Kristýna
Kubíčková přidala liliovník.
Hostem primátora byla ostravská rodačka už v půlce prázdnin,
kdy obdivovala zámek Fryštát
a svezla se v magistrátním elektromobilu.

Až do konce října se můžete
zúčastnit fotosoutěže pro amatérské fotografy od 15 let, kterou
vyhlásila Regionální knihovna
Karviná ve spolupráci s Nadací
OKD. Soutěží se ve dvou kategoriích: památky, průmyslové areály a přírodní zajímavosti Karviné
a zajímavé kulturní, společenské
a celoměstské akce Karviné. Zájemci o účast donesou svých 6
fotografií na CD do fryštátské pobočky knihovny. Slavnostní vyhlášení vítězů, předání věcných
cen a vernisáž fotografií se bude
konat 1. února 2017.

Chcete mít stánek
na jarmarku?
Prodejci vánočního sortimentu,
kteří budou mít v letošním roce
zájem o pronájem dřevěného stánku v rámci konání vánočního jarmarku ve dnech 4. až 22. prosince
na Masarykově námětí v Karviné-Fryštátě, se mohou hlásit na magistrátě. Přednost dostanou prodejci s opravdu vánočním zbožím.
Kontakty: oddělení marketingu Odboru rozvoje Magistrátu
města Karviné, e-mail: epodatelna@karvina.cz. Bližší informace
na telefonním čísle 596 387 482.
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Kulturní a sportovní akce | říjen 2016
Kulturní akce
10. 9.–27. 11.
Výstava obrazů Jakuba
Špaňhela

Pořádá Statutární město Karviná
a Římskokatolická farnost Karviná. Zámek Fryštát a kostel Povýšení Sv. Kříže, Karviná-Fryštát.
13. 9.–31. 10.
Výstava obrazů Milana
Cieslara

Pořádá Obecně prospěšná společnost Karviná 2000. Foyer Slezské
univerzity, Karviná-Fryštát.
5. 10., 19:00
Sluha dvou pánů

Účinkuje: Těšínské divadlo – česká scéna, Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
5. 10., 17:30
Vlk z královských vinohrad

Filmový klub. Kinosál RKKA Mizerov
6. 10., 17:30
Večery otázek, odpovědí,
léčení a meditací.

Přednášející: Renáta Rowena
Bittová. Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
7. 10., 19:00
Kapela Šajtar a pravý
„Lázeňský gulášek“

Vstupné:
100 Kč
(rezervace
a předprodej od 1. 10. 2016 e-mailem: smrckova@darkov.cz nebo
na tel.: 731 120 033). Společenský
dům Lázní Darkov.
9. 10., 15:00 a 16:30
O Smolíčkovi

Účinkuje: divadelní soubor Bambules. Vstupné: 45 Kč. Malý sál
MěDK, Karviná-Nové Město.
10. 10. 15:30
Divadlo „Vrabčák Edith“

Vstupné: 50 Kč. (Odvoz na Rehabilitační sanatorium v 15:00
od vily Slávka). Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná-Hranice.
10. 10., 19:00
Divadelní hra:
„Sex pro pokročilé“

Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením
vzrušující víkend v hotelu a pří-

ručka „Sex pro pokročilé“? Uvádí:
Studio Dva divadlo, www.studiodva.cz.
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden. Velký sál MěDK Karviná,
Karviná-Nové Město.
11. 10.–16. 11.
Jubilejní výstava obrazů
p. Miloslavy Sztemonové

Vernisáž se koná v úterý 11. 10.
2016 v 17:00 hodin. Mánesova síň
Městského domu kultury, Karviná-Nové Město.
12. 10., 19:00
Rajská jabloň

Účinkuje: Těšínské divadlo – polská scéna, Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
12. 10., 17:30
Komuna

Filmový klub. Kinosál RKKA Mizerov
14. 10., 15:30
Zdraví s Ramisio – beseda

Vstup zdarma. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná-Hranice.
14. 10., 17:00
Beseda s MUDr. Janem
Trachtou

Dětský chirurg v nemocnici MOTOL, autor knihy Tichý dech
a člen organizace Lékaři bez hranic. Beseda nejen o práci lékaře
v krizových světových oblastech.
Literární salón III. NP, Regionální
knihovna Karviná-Mizerov.
16. 10., 16:00
Stolečku, prostři se! Oslíčku,
otřes se! Obušku, z pytle ven!

Loutková pohádka na motivy pohádek bratří Grimmů a K. J. Erbena. Účinkuje: Těšínské divadlo
– loutková scéna Bajka. Malý sál
MěDK, Karviná-Nové Město.
17. 10., 13:30
4. arteterapeutická dílna pro
seniory z projektu 3. ročník

Setkání seniorů pod vedením známé karvinské výtvarnice Renaty
Filipové. Arteterapeutické programy pro seniory, které jsou podpořené Nadací OKD.
Středisko hudby a umění RKK,
Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.

17. 10., 18:00
Postel, hospoda, kostel

Humorné vyprávění příběhů ze
života osobního, kněžského i jiného. Přednášející: Zbigniew Jan
Czendlik. Vstupné: 100 Kč. Velký
sál MěDK, Karviná-Nové Město.
18. 10., 16:00
5. ročník dýňobraní

Soutěž pro děti o nejoriginálnější dýni, vyřezávání a zdobení
dýní, výroba strašidelných obličejů. Dětské oddělení, Regionální
knihovna Karviná-Mizerov.
18. 10., 16:00
Křest knihy Jána Bazgera:
„Rozprávky našej babky“

Literární salón Regionální knihovny Karviná-Mizerov.
19. 10., 9:00–17:00
Farmářské trhy

Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.
19. 10., 17:30
Naše malá sestra

Filmový klub. Kinosál RKKA Mizerov.
21. 10., 15:30
Poradna pro zdravotně
postižené

Beseda. Vstup zdarma. Společenský sál Rehabilitačního sanatoria
Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
23. 10., 15:00 a 16:30
Princezna Kopretina

Účinkuje: divadelní soubor Harlekýn. Vstupné: 45 Kč. Malý sál
MěDK, Karviná-Nové Město.
24. 10., 15:30
Kouzelný svět knih aneb
Z kapsáře Vašich knihovnic

Posezení u dobrého čtiva spojené
s představením knižních novinek.
Literární salón RKK-Mizerov.
24. 10., 15:30
Od romantiky k lidovkám.

Odvoz na Rehabilitační sanatorium v 15:00 od vily Slávka.
Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
25. 10., 18:00
Grónsko

Přednáška v rámci cyklu pravidelných cestovatelských večerů Karviná – svět a zase zpět. Přednášející: Ivo Petr

26. 10., 17:30
Špekoun

Filmový klub. Kinosál RKKA Mizerov
30. 10., 17:00
Dušičkový koncert

Účinkují: Májovák Karviná, Sbor
přátel zpěvu, Martina Juríková
(soprán). Vstupné dobrovolné,
rezervace vstupenek na e-mailu:
vstupenky.majovak@seznam.cz.
Místo konání: Šikmý kostel sv.
Petra z Alkantary, Karviná-Doly.
31. 10., 15:30
Sólisté NDMS opereta,
muzikál

Odvoz na Rehabilitační sanatorium v 15:00 od vily Slávka.
Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
Knihovna v proměnách času –
výstava k historii RKK a jejích
proměnách v čase

Informační oddělení – Regionální
knihovna Karviná-Mizerov.

Sportovní akce
2. 10., 10:30
HCB Karviná – KH Kopřivnice

Extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná-Nové Město.
4. 10., 17:00
Otevřený trénink brankářů

Trénink pro děti od ročníku 2004
a mladší. Více informací na tcervenkasport@seznam.cz, Městský
stadion Karviná-Ráj
12. 10., 18:00
HCB Karviná – HC Dukla
Praha

Extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná-Nové Město.
15. 10., 10:00
Velká cena Karviné

Turnaj dětí všech kategorii v judu.
ZŠ Prameny, Karviná-Ráj.
15. 10.
MFK Karviná – Příbram

Utkání 1. fotbalové ligy mužů.
Městský stadion, Karviná-Ráj.
22. 10.
MFK Karviná – Teplice

Utkání 1. fotbalové ligy mužů.
Městský stadion, Karviná-Ráj.
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