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Dny Karviné opět ve 
velkém stylu!

Posílené 
investice, 
mj. do oprav 
komunikací
STRANA 2

O prázdninách 
ovládnou 
školy opět 
stavbaři
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Koncerty, divadla i akce pro děti. Nabídka od strany 5 po stranu 12.
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Karvinský

ZPRAVODAJ
Kotlíkové dotace:
Informace už 13. června!

Moravskoslezský kraj vypíše v červnu 
pravidla pro nové kotlíkové dotace, 
proti předchozím výzvám jsou tam 
některé změny. O peníze na výměnu 
kotle za ekologičtější bude pak možné 
žádat na začátku září. 

Město Karviná chce opět dát veřej-
nosti maximum informací a  podpořit 
unikátní projekt, proto zveme na in-
formační setkání na půdě karvinské 
fakulty Slezské univerzity v  úterý 
13. června od 16.00  hodin. Město 
uspořádá dvě besedy a  zváni jsou 
tam všichni majitelé rodinných dom-
ků v Karviné bez ohledu na městskou 
část. Jen podle toho, který termín 
vyhovuje. Druhá beseda by měla být 
23. srpna, místo bude upřesněno.

„Rozhodně chceme opět pod-
pořit maximum občanů a  přimět je 
k  výměně. Na webu města budou 
pravidelně aktualizovány informace 
a  pracovníci odboru rozvoje ma-
gistrátu se budou veřejnosti opět 
věnovat přednostně. Pomohou také 
s  vyplněním žádostí,“ říká primátor 
města Tomáš Hanzel (ČSSD) s  tím, 
že na besedách bude možné se ptát 
na cokoli ohledně kotlíkových dota-
cí odborníků z  krajského úřadu, ale 
i  vedení města včetně jeho samot-
ného. „Připomenu, že Karviňáci si 
mohou díky podpoře města sáhnout 
v  podstatě i  na stoprocentní dotaci. 
Celou částku jim opět město po při-
znání dotace půjčí, takže nemusejí 
mít vyšší hotovost na předfi nanco-
vání. Apeluji znovu na všechny, kdo 
ještě v  prvních výzvách váhali, aby 
o dotaci už požádali. Brzy totiž nebu-
dou moci ve starých typech kotlů to-
pit vůbec, Evropská unie to zakáže,“ 
připomněl primátor Hanzel.

Pro náš kraje je opět s  ohledem 
na špatné ovzduší vyčleněno nejvíce 
peněz, pro tuto výzvu 900  miliónů. 
Pravidla najdete i  na webu města. 
Kraj zveřejní výzvu 29. června, žá-
dosti sice bude elektronicky přijímat 
od 5. září, ale vyplněné bude možné 
si uložit od 29. června.
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Náměstek primátora Wolf: Karviná je ve výborné kondici
Město má fi nanční rezervy a nebere si na rozdíl od jiných měst půjčky na investice

  Karviná má skvě-
lou fyzičku, dalo by 
se říct – závěrečný 
účet za rok 2016 
s velkým přebytkem 
schválili zastupitelé. 

„Hospodaříme dlouhodobě v plu-
sových číslech a na účtech máme 
velké rezervy. Ty využíváme 
především k fi nancování inves-
tic,“ říká ekonomický náměstek 
primátora Jan Wolf (ČSSD).

V  jaké je tedy Karviná fi nanční kon-
dici?

Ve výborné, v  současnosti máme na 
rezervních účtech téměř 700 miliónů. 
Vloni nám sice přišlo více než 200 mi-
liónů korun na dotacích do investic, kte-
ré jsme ukončili, ale město hospodařilo 
opět s  velkým přebytkem. Výdaje byly 
nižší, než jsme předpokládali, ekonomi-
ka šlape, takže byly vyšší příjmy i z daní. 
Na rozdíl od jiných měst si my dlouho-
době nepůjčujeme na spolufi nancování 
dotovaných projektů a vzhledem k výši 
rezerv to tak bude i v tomto plánovacím 
období unie.

Splatili jsme vloni úvěry na regeneraci 
panelových domů a nyní nám zbývá do-
platit jen úvěry na dostavbu kanalizace. 
Tam jsme se dostali z více než miliardy 
asi na dvě stě miliónů. 

Připomenu, že se nám u těchto úvě-
rů povedlo výrazně snížit u bank úroky, 
a celkově tedy ušetříme okolo dvou de-
sítek miliónů korun jen na úrocích.

Poměrně vysokou částku z loňského 
přebytku jste už rozdělili, kam ty pe-
níze půjdou?

Letos jsme rozdělili díky přebytku za-
tím nejvyšší částku vůbec – 200 miliónů 
korun.

Na dvojnásobek jsme posílili letoš-
ní opravy komunikací a chodníků, z 30 
je dnes tedy 60 miliónů korun, obvykle 
jsme byli schopni vyčlenit 20 miliónů. 
Opravy komunikací a chodníků už běží, 
už jsme avizovali sedm souvislých úse-
ků a k nim menší opravy, ale ještě dopl-
níme o další. Potřeby jsou velké, nejde 
vše najednou.

Přidali jsme na dotacích zdravot-
nickým zařízením včetně darkovských 
lázní, přidali jsme městské policii a po-
silujeme ve velkém naše vlastní měst-
ské investiční akce. Více peněz jde do 
zeleně, do údržby města, do školství…

Letos město koupilo tři zchátralé 
domy na náměstí, co s nimi bude?

To stálo necelých deset miliónů, vý-
razně méně, než byl posudek. Ale bu-
deme muset počítat s  tím, že pokud 
na jejich opravu nedostaneme dotace 
(Evropská unie už některé možnosti 
nemá), budeme ji muset platit také z re-
zerv. Domy chceme v létě zbavit vlhkosti 
a  rekonstrukci předpokládáme zahájit 
v roce 2018. Měly by tam být hlavně ne-
bytové prostory a v jednom domě malé 
muzeum hornictví. Těší mě pozitivní 
ohlas veřejnosti, dříve jsme na majitele 

opravdu nijak nemohli, takže by domy 
klidně chátraly dál mnoho let. Náměstí 
je třeba zase vrátit hezký ráz.

Z rezervy bylo vyčleněno i 60 miliónů 
na Kosmos…

Z  bývalé ubytovny vybudujeme dům 
s  malými byty prioritně pro seniory, to 
je ve fázi projektování a příprav. Opět – 
stavbu zřejmě začneme v příštím roce.

V  minulém období jste především 
díky evropským dotacím realizovali 
velké investice, některé dokonce se 
stoprocentním krytím.

Okolí kina Centrum a  prostranství 
v  centru Fryštátu jsou příklady stopro-
centního krytí z  dotací. Oprava kina 
Centrum byla kryta dotací zčásti. To bylo 
dobré rozhodnutí – přemýšleli jsme, 
zda kino tak nákladně opravovat. Ale je 
vidět, že tam lidé chodí a kinu se daří. 
Máme jedno ze tří nejnavštěvovanějších 
kin tohoto typu (jednosálových) u nás.

Lidé oceňují i  úpravy veřejných pro-
stranství – kromě centra Fryštátu jsme 
upravili i  prostranství v  Ráji, Hranicích 
nebo Mizerově a  chystáme se na dal-
ší. Vždycky se tam snažíme vybudovat 
i něco nového – dětská hřiště, nové re-
laxační zóny mezi bloky, nová parkovací 
místa. Aktuálně stavíme už třetí parko-
viště u  hornické nemocnice. V  červnu 
budou hotova dvě nová dětská hřiště 
v městské části Ráj a plánujeme další.

V  minulém plánovacím období unie 
jsme revitalizovali Univerzitní park 
v centru Fryštátu, opravili fasádu zámku, 
velké peníze šly do zámeckého parku. 
Máme nové cyklostezky, in-line dráhu 
v parku, spousta evropských peněz nám 
pomohla vylepšit nabídku volnočaso-
vých aktivit a cestovního ruchu. 

Zmínil jste zámecký park, tam jste 
postavili novou loděnici, vyměnili 
a zmodernizovali jste tam mobiliář – 
lavičky, osvětlení. Co chystáte nyní? 

Až skončí hlavní sezóna, pustíme se 
do stavby nového dětského koutku. Roz-
hodovali jsme se, jaký má být, a zvítězi-

ly nové nápady. Bude tam třeba lanová 
dráha a spousta interaktivní zábavy pro 
děti. Hotovi chceme být ještě letos, zále-
ží na tom, jak proběhne výběrové řízení 
na dodavatele i stavba samotná.

V parku stále čekáme na vyčištění je-
zera u Lodiček….

To je pravda, ty peníze máme od státu 
slíbené už deset let. Ale jednu investici 
v  centru stát zaplatí – ze stejného ba-
líku peněz určeného na obnovu území 
zasažených těžbou máme dostat pení-
ze na modernizaci páteřní komunikace 
historickým centrem Fryštátu a  Dar-
kovem. Tam už začala stavba dešťové 
kanalizace v naší režii a v létě zahájíme 
rekonstrukci komunikace Lázeňské ve 
směru do Darkova a  na druhou stranu 
do Fryštátu ulice Karola Sliwky až po 
zimní stadion.

Velké změny jsou ovšem vidět i  na 
školách…

Do budov škol a výuky jsme investovali 
už více než 200 miliónů korun. Ve velkém 
jsme modernizovali budovy a o prázdni-

nách v tom budeme pokračovat. Vybavili 
jsme školy počítači a  novými technolo-
giemi a vylepšili jazykovou výuku.

Nejnověji plánujeme zmodernizovat 
v sedmi školách odborné učebny, dílny 
a učebny technických a přírodovědných 
oborů. V jedné ze škol pak dobudujeme 
patro nad tělocvičnou a zase tam budou 
hlavně odborné učebny. 

Základní školy a  školy mateřské už 
nějaký čas fungují společně a změna se 
už osvědčila, to byl dobrý krok. Máme 
i dost míst v mateřských školách.

Vylepšujete infrastrukturu pro volný 
čas, ale také běžnou denní vybave-
nost. Co plánujete nově?

To je velmi nákladné, protože udržu-
jeme a vylepšujeme to, co už tady bylo, 
a stavíme nové. Město dříve bylo stavěno 
pro 80 tisíc lidí, dnes má 54 tisíce obyva-
tel a mělo by se jim tady žít stále dobře. 
Tedy udržovat město včetně volnočaso-
vé nabídky je samozřejmě nákladné, ale 
nutné. Tím myslím nejen čistotu a veřej-
ný pořádek, komunikace, zeleň, ale i na-
bídku kultury, sportu, relaxu.

Z novinek plánujeme další turistická 
lákadla pro cyklisty a  pěší turisty ve 
spolupráci s  polskými partnery v  Ja-
strzębie Zdroj a  Hažlachu. Vloni jsme 
s pomocí dotací dokončili rekonstrukci 
fotbalového stadionu a  lidé na fotbal 
chodí ve velkém. 

Máte průmyslovou zónu a zastupitel-
stvo tam prodalo nedávno pozemky 
další fi rmě. Jak se zóně daří?

Výborně, už tam zbývá jen malý 
prostor ve druhé etapě, jsou tam stabil-
ní fi rmy s  více než 2300 zaměstnanci 
a stále nabírají a rozšiřují se. Pozemky 
jsme nově prodali fi rmě Lift Compo-
ments, ta už staví, rozšíří výrobu vý-
tahů a  zaměstná nejméně 15 dalších 
lidí. Vloni se tam přesunula fi rma Sto-
we z  jiné části města a nyní jednáme 
s dalšími zájemci o poslední plochu. To 
je náš úkol – vytvářet ve městě dobré 
podmínky pro podnikání tak, aby se fi r-
mám u nás dařilo.

NA DVOJNÁSOBEK (60 miliónů korun) zvýšilo letos město částku na opravy 
chodníků a místních komunikací. Opravy už naplno běží po celém městě.

DO KONCE ČERVNA budou hotova dvě nová dětská hřiště v městské části 
Ráj, další místa pro stavbu hřišť město nyní vytipovává.
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Jak to vidí primátor
Vážení občané Karviné!

Přichází léto 
a  s  ním opět 
bohatá kultur-
ní i  sportovní 
nabídka pro ty, 
kteří budou trá-
vit část prázd-
nin ve městě. 
V  tomto čísle 

najdete nabídku na červen, ale 
také už na kousek prázdnin. V dal-
ším čísle zpravodaje se zaměříme 
přímo na prázdniny. Rád bych se 
u některých programů zastavil.

Především i  já rád podpořím 
dobrou věc a  přispěji na provoz 
mobilního hospicu Slezské huma-
nity. Koncert na jeho podporu po-
řádá nadace Divoké husy už v pá-
tek 26. května na půdě univerzity 
(od 16.30 hodin). Vybrané vstupné 
nadace zdvojnásobí a pošle hospi-
cu. Zábava a pomoc dobré věci – 
to je skvělá kombinace.

První červnovou neděli (4. červ-
na) nezapomeňte přijít na náměstí 
na náš dětský den. Trendy pro-
gram pro děti každého věku, sou-
těže, ale také zábava pro rodiče 
poběží už od dvou hodin. Kvečeru 
koncert (nejen) pro teenagery. Le-
tos se zapojí i naši strážníci, a kdo 
chce podpis fotbalové hvězdy, 
může se těšit i  na autogramiádu 
prvoligového karvinského týmu. 
Mimochodem jako velký fanou-
šek jim už teď gratuluji k výkonu 
v celé sezóně!

V červnu se velmi těším na Dny 
Karviné. Letos opět s povedeným 
programem doslova pro všechny 
chutě, styly i  generace, jak hu-
debně, tak divadelně. Na náměs-
tí, v  zámeckém parku, ale i  na 
dalších místech. Program obou 
městských kulturních akcí najdete 
komplet na posledních dvou stra-
nách zpravodaje.

Pro sportovce je tu také spousta 
akcí. V červnu se otevře letní kou-
paliště a správa našich sportovišť 
připravila i  letní slevové akce na 
několika dalších sportovištích. Kdo 
rád bruslí, může si koncem červ-
na vychutnat jízdu na in-linech po 
hlavních silnicích, už se stala tra-
dicí a mívá hojnou účast.

Kulturní dům opět s příchodem 
prázdnin zahájí projekce v  letním 
kině – mimochodem je to jed-
no z mála kin tohoto typu v kraji. 
Naše knihovna také chystá spous-
tu akcí pro děti a mládež a výjim-
kou nebudou ani letos prázdnino-
vé měsíce.

Prostě – vybere si každý, a  to 
léto teprve začíná. Užívejte a  na 
shledanou na akcích!

Tomáš Hanzel
primátor Karviné

P. S.: Na str.  2 shrnuje investič-
ní a  ekonomický náměstek nejen 
investiční akce, ale i  pozitivní čís-
la hospodaření města. Opět jsme 
v plusu!

Karvinou zkrášlí desítky nových stromů a keřů
Voňavé borovice, elegantní platany či 
půvabné magnólie, celkem 72 stromů 
a 14 keřů zkrášlilo během května úze-
mí města. „Výsadba nahradila stromy 
a  keře, které jsme v  minulosti museli 

odstranit. Vybírali jsme především stro-
my dlouhověké, které jsou zajímavé 
svou vůní, tvarem, texturou nebo třeba 
barvou,“ popsal Tomáš Trampler z ma-
jetkového odboru, který má na starosti 

právě veřejnou zeleň. Výsadbu město 
vždy konzultuje s  krajským odborem 
životního prostředí. „Těch pravidel je 
samozřejmě hodně. Každý strom je 
schopen snášet určité půdní podmínky. 
Musí se sadit mimo ochranná pásma 
inženýrských sítí, aby v  případě oprav 
nedocházelo k  poškozování kořenů 
a podobně,“ vylíčil Trampler. Velmi dů-
ležité je i  to, jak daný strom či keř ve 
vybrané lokalitě vypadá nebo jestli tře-
ba nemají nějaké konkrétní požadavky 
místní obyvatelé. 

Dnes tak dominují zejména javory 
a borovice, ale najdou se rovněž stromy 
zajímavé svým plodem, jako jsou třešně 
nebo jeřáby. Z keřů se pak můžeme těšit 
na v městech velmi oblíbenou bobkovi-
šeň, bělokvětou kalinu a rododendron.

Aby stromy a  keře dělaly radost 
a zkrášlovaly město ještě dlouho, je tře-
ba také klást důraz na následnou péči. 
„Firma, která výsadbu zajišťuje, má 
povinnost se o  stromy dalších pět let 
starat. To obsahuje například ořezávání, 
zálivku, hnojení, ochranu proti škůdcům 
a podobně,“ doplnil Trampler.

První rezidenční bydlení na ,,Šestce“
Primátor Hanzel: Chceme této části města vrátit pohodu a klid
Společnost Residomo otestuje v  jedné 
části Karviné 6 pilotní projekt tzv. bez-
pečného a klidného bydlení. „Sami naši 
nájemníci nás o to požádali, chtějí klid-
nější a  bezproblémové bydlení. Máme 
desítky žádostí o to, aby si tam lidé opět 
mohli nainstalovat lavičky a  využívat 
vnitroblok poměrně logicky k  odpočin-
ku. Projekt rezidenční části je pilotní, 
chceme to vyzkoušet,“ říká mluvčí spo-
lečnosti Residomo Kateřina Piechowicz. 
Vnitroblok ohraničený třemi ulicemi 
bude v létě oddělen a prakticky se tam 
dostanou jen tamní nájemníci. 

Jindřich Wowra bydlí v  místě 30 let 
a byl také jedním z  iniciátorů. „Kdysi to 
byla nejhezčí část města a dostat tady byt 
bylo velmi těžké, protože Šestka patřila 
k nejklidnějším a nejzelenějším lokalitám. 

My starousedlíci chceme tuto atmosféru 
vrátit. My chceme bydlet tady a nechce-
me se stěhovat. Chceme mít zase pohodu 
tady, kde jsme doma,“ shrnuje názor vět-
šiny starousedlíků pan Wowra.

Město Karviná to umožnilo a  projekt 
vítá. „Rezidenční bydlení dnes není nic 
výjimečného. A pokud tento projekt ně-
kdo chce chápat i jako ochranu slušných 
nájemníků před nepřizpůsobivými, tak 
ať to tak bere. Bude-li to fungovat, bude 
to jen dobře. Tzv. Osmistovka opravdu 
bývala klidnou a krásnou zónou bydle-
ní, v posledních deseti letech tam jsou 
problémy, které město rozhodně neza-
vinilo – nemáme tam prakticky žádné 
domy s byty a nemůžeme některé věci 
prostě ovlivnit. Lidé to ale bohužel vyčí-
tají i nám. Projekt Residomo je pro mne 

pozitivním krokem ke zlepšení života lidí 
v  té lokalitě, je opravdu třeba dát zóně 
nový impuls,“ myslí si primátor města 
Tomáš Hanzel (ČSSD).

„V létě bude zmíněný vnitroblok čás-
tečně ze všech stran oddělen a  uza-
vřen a budou tam moci vjet a  vejít jen 
ti, kteří tam bydlí. Postupně si tam lidé 
budou moci opět udělat relaxační zóny, 
přibudou zase lavičky, nějaké sportovní 
možnosti. Do budoucna nevylučujeme 
ani možnost zřízení zahrádek,“ informu-
je o postupu mluvčí vlastníka bytových 
domů Kateřina Piechowicz a  zdůraz-
ňuje, že tento krok rozhodně nepove-
de ke zvýšení nájemného. Společnost 
je nástupnickou organizací Bytů RPG 
(resp. OKD bytů) a ve městě vlastní asi 
7000 bytů.

Podělte se o své vzpomínky a staré fotografi e Karviné
Karviná oslaví v  příštím roce 750 let 
od první písemné zmínky a město už 
nyní připravuje několik akcí a počinů, 
do nichž by rádo zapojilo i  veřejnost. 
Máte-li staré fotografi e (i s  příběhem 
– tedy popisem), dokumenty a jiné pí-
semnosti, mapy apod., prostě cokoli, 
co ilustruje historii města a  jeho čás-
ti, ale také historii hornictví, řemesel, 
kulturního a  společenského života, 
a chcete-li se o ně podělit s veřejností, 
přineste je do městského infocentra 
pod radnicí ve Fryštátě! Podělte se 
o své sbírky a vzpomínky!

Provozní doba infocentra:
po–pá 8.00–18.00
so 8.00–13.00
ne 9.00–14.00
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Magistrát je 
vstřícný k lidem
Karviná v anketě Město pro byznys 
opět potvrdila proklientský přístup 
úřadu. Za rok 2016 byla v  kate-
gorii Moravskoslezský kraj z  22 
hodnocených měst nejlepší, a tudíž 
klientsky nejvstřícnější. Třetí v kraji 
bylo město v  hodnocení fi nanční 
kondice a  dluhové služby. Pozitiv-
ně byla hodnocena i  konkurence 
na pracovním trhu (3. místo), ceny 
stavebních pozemků (5.–6. místo) 
nebo podíl středních a  velkých fi -
rem (2. místo).

Další cenu dostal přímo magis-
trát za proklientsky orientované 
nadstandardní služby. V  anketě 
ministerstva vnitra Přívětivý úřad 
2017 skončil v kraji třetí po Krno-
vu a Opavě. Hodnotily se mj. úřední 
hodiny, možnost platby kartou nebo 
pohodlné objednávky k úředníkům 
na přesný čas.

Modernizace 
školní tělocvičny
Nových oken, částečného zateple-
ní a  nové fasády se dočkala malá 
tělocvična u  bývalé bankovní aka-
demie v Karviné-Hranicích. Školská 
budova patří městu a  to ji dnes 
pronajímá soukromé střední škole 
ochrany osob a majetku.

Nová zahrada 
Město upravilo zanedbanou zahra-
du u  klubu seniorů v  Karviné-Hra-
nicích. Přestárlé stromy i  drobné 
stavby v  zahradě byly odstraněny, 
vysazeny byly nové stromy a keře. 
Senioři mají nové posezení a zahra-
du chrání nový plot.

Pohodlný vstup do 
domu pro seniory
Domovní zvonky mají nově senioři 
v  bytovém domě U  Lesa. Radnice 
nechala naistalovat telefony do jed-
notlivých bytů tak, aby každý oby-
vatel domu mohl pohodlně ovládat 
vchodové dveře. Podobně v  domě 
U  Svobodáren, kde taktéž bydlí 
starší občané, nechala radnice vy-
měnit výtahy za moderní.

Nový mostek pře 
Rájecký potok
Další z  malých mostků vymění 
město za nový. Právě začala rekon-
strukce lávky přes Rájecký potok 
v lesoparku Bažantnice. Stará lávka 
pro pěší už byla v  nevyhovujícím 
stavu. Vybudována bude vyšší žele-
zobetonová lávka pro větší bezpeč-
nost cyklistů a chodců. Koryto řeky 
bude v  místě vyčištěno. Hotovo 
bude v září.

Dotace i na výzkum
Téměř půl miliónu korun půjde letos Slez-
ské univerzitě v Opavě, konkrétně přede-
vším její karvinské Obchodně podnikatel-
ské fakultě. Fakulta využije 475 tisíc od 
města mj. na dokrytí výdajů spojených 
s výzkumem mezi karvinskou veřejností, 
který prověří, jak jsou lidé informováni 
o  poskytovaných sociálních službách. 
Výsledky pak radnice využije pro zlepšení 
služeb a posílení potřebné nabídky. Uni-
verzita také s přispěním města vydá čtyři 
čísla odborného časopisu a  dofi nancuje 
pořádání dvou mezinárodních konferencí.

Bývalou polskou školu má opět 
město – nájemci tam zůstanou
Karviná převezme bezúplatně zpět do 
majetku objekt bývalé polské základní 
školy v Novém Městě, který dnes patří 
Slezské univerzitě. Budovy jsou využí-
vány ke školským potřebám jen zčásti, 
část prostor je určena k dalšímu proná-
jmu. Město si ponechá stávající nájem-
ce a  má už rozjednané další možnosti 
pronájmu pro podnikatelské účely. Noví 
nájemci mají nabídnout i nová pracovní 
místa místním lidem. Objekt město da-

rovalo univerzitě v roce 2008, ta jej ale 
sama ke vzdělávacím potřebám nevy-
užívá, v podnájmu tam je dnes Střední 
odborná škola managementu a  práva, 
dále stát – konkrétně úřad práce, spo-
lečnost nabízející internetové připojení 
a také dva místní spolky – Řecká obec 
Karviná a PZKO.

Univerzita nabídla městu převzetí přes-
ně dle smlouvy z  roku 2008, pokud by 
město odmítlo, univerzita by areál prodala.

Budova bývalé Základní školy 
Nejedlého v Ráji je na prodej
Statutární město Karviná v  souladu 
s  § 39, odst. 1 zákona č.  128/2000 
Sb. v platném znění zveřejňuje záměr 
prodat pozemek p.č. 497/34, jehož 
součástí je budova bez čísla popis-
ného/evidenčního – bývalá ZŠ Nejed-
lého v  Karviné-Ráji a  část pozemku 

p. č. 497/31, vše v katastrálním území 
Ráj, obec Karviná.

Převod bude uskutečněn až po schvá-
lení v orgánech města Karviné.

Bližší informace podá Magistrát měs-
ta Karviné, odbor majetkový, telefon 
596 387 385.

Do oprav škol jde letos 24 milionů
Prázdniny budou opět patřit rekonstrukcím a dovybavení škol
I  letošní prázdniny budou na karvin-
ských školách ve znamení čilého sta-
vebního ruchu. V  plánu jsou opravy 
budov, umístění nových hracích prv-
ků do zahrad a  také pořízení dalšího 
moderního vybavení. „Do základních 
a mateřských škol investujeme každo-
ročně. Během prázdnin školy nechá-
váme zateplovat, už téměř ve všech 
máme nová plastová okna,“ vysvětlil 
náměstek primátora Karel Wiewiór-
ka (KSČM).

Pro tento rok je naplánována například 
oprava toalet na školách Cihelní, U Lesa 
a  Prameny, rekonstrukce šaten na ZŠ 
a  MŠ Školská, kde se nového vzhledu 
dočká také hlavní vstup do školy, nebo 
třeba dokončení zateplení a  výměna 
oken na spojovacím krčku a  tělocvičně 
ZŠ Borovského. Nezapomíná se ani na 
nejmenší, na opravené herní prvky se 
mohou těšit děti z MŠ Kpt. Jaroše a MŠ 
Žižkova, stavební úpravy a výměna her-
ních prvků čeká i zahradu MŠ Hranice.

V posledních deseti letech město inves-
tovalo do škol více než 200 milionů korun.

Kromě prázdninových investic do bu-
dov a  úprav škol myslí město také na 
modernizaci výuky, většinou podpořenou 
dotacemi Evropské unie. ,,Podnětné pro-
středí pro děti a kvalitně vybavené učeb-
ny, kde si budou moci to, co se učí, i prak-
ticky vyzkoušet, je pro nás velmi důležité. 
Zkušenosti potvrzují, že takto si děti učivo 
lépe zapamatují a také je takové prostředí 
více motivuje,“ vylíčil Wiewiórka.

STAVEBNÍ ÚPRAVY a výměna hracích prvků proběhnou například v zahradě MŠ Hranice spadající pod ZŠ Slovenská.
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Zápisy do škol: v Karviné 566 dětí
Školy hlásí více žádostí o odklady zřejmě kvůli posunu zápisů
Do karvinských základních škol bylo letos 
zapsáno 566 dětí. Pokud budou povoleny 
všechny odklady, měly by karvinské zá-
kladky v září přivítat 492 prvňáčků. To je 
zatím o něco méně než v letošním školním 
roce, počet odkladů je o něco vyšší a ře-
ditelé škol to přičítají především vyššímu 
podílu rozhodování rodičů o tom, kdy a zda 
půjde dítě do školy.

Tradičně největší zájem je o školu Děl-
nickou (82 zapsaných dětí včetně žádostí 
o  odklad), tam nakonec otevřou tři první 
třídy se 75 dětmi. „Dětí může být i víc, zá-
leží ještě na výsledku posouzení odkladů. 
V  každém případě jsme letos neodmítli 
žádné dítě a místo plánovaných dvou ote-
vřeme tři první ročníky,“ upřesňuje ředitel 
ZŠ a  MŠ Dělnické Petr Juras. Tři první 
třídy otevřou také ZŠ a MŠ Prameny (58 
dětí) a Družby (61 dětí), po dvou všechny 
ostatní s  výjimkou polské základní školy, 
ZŠ a MŠ Majakovského a Slovenské, tam 
budou mít po jedné první třídě.

Letos poprvé byly zápisy centrálně po-
sunuty o dva měsíce mj. s argumentem, 
že děti předškolního věku vyspívají sko-
kově a  i  dva měsíce hrají roli. V  názoru 
na posunuté zápisy, a  tudíž jiný přístup 
k odkladům se ředitelé karvinských škol 
stoprocentně neshodnou, ale podle vět-
šiny z  nich není úplně optimální to, že 
rozhodují téměř výhradně rodiče. „Je totiž 
jen na nich, zda před zápisem uváží, že 
má dítko problém, a  zajdou do poradny, 
jejíž stanovisko je k odkladu stále nutné. 
Myslím, že dítě by mělo projít i rozhodují-
cím pohledem školy při zápisu, kde jsme 

schopni posoudit, zda dále pokračovat pro 
radu a  posudek odborníka do poradny, 
nebo dítě rovnou zapsat,“ říká dlouholetý 
ředitel ZŠ a MŠ Dělnické Petr Juras. Podle 
něj po takto posunutých zápisech už na to 
prostě není čas. „I  tak u nás předpoklá-
dám, že nakonec nastoupí o dvě tři děti 
více právě proto, že předložené žádosti 
o  odklady budou přehodnoceny,“ soudí 
a  připojuje i  opačné zkušenosti. „Někdy 
rozhodneme i  o  dodatečném odkladu, 
protože sice dítě rodič zapíše, ale ono se 
pak trápí a v září nebo v říjnu skončí,“ do-
plňuje. Téměř výhradní podíl rozhodování 
rodičů vidí jako sporný i ředitelka ZŠ a MŠ 
Školské Iva Hefnerová. „My máme sedm 
žádostí o odklad, tak vysoký počet jsme 
nikdy neměli,“ říká, ale zároveň je podle 

ní pozitivním efektem pozdějších zápisů 
vyspělejší dítko. 

Každá z karvinských základních škol dbá 
na moderní metody výuky, posiluje výuku 
jazyků, je díky radnici vybavena multimedi-
álními učebnami. Mendelova škola je napří-
klad výjimečná podporou Nadace manželů 
Kellnerových, škola Prameny se aktivně 
zapojuje do kulturního dění ve městě, Bo-
rovského má rozšířenou výuku jazyků nebo 
informatiky a  Dělnická dbá na špičkovou 
všestrannou sportovní přípravu a  fyzičku 
dětí. Ale mají tam i líheň špičkových talen-
tů. „Po prvním roce fungování krajské fot-
balové akademie u nás na škole můžeme 
říct, že i tam máme skvělé výsledky. Až pět 
našich malých fotbalistů hraje pravidelně 
reprezentační zápasy,“ uzavírá Petr Juras.

KRÁTCE

Malování 
na chodníku
Již od roku 2002 pořádá Regionální 
knihovna Karviná, oddělení pro děti 
a mládež Karviná - Nové Město tra-
diční akci Malování na chodníku pro 
nejmenší čtenáře. Tato akce, kte-
rá letos proběhne v  týdnu od 5. do 
9. června 2017, je oslavou Meziná-
rodního dne dětí. Malí účastníci si 
nejdříve v  prostorách knihovny po-
slechnou pohádky, letošní téma bude 
ve znamení večerníčkových postavi-
ček. „Pár hrdinů z těchto pohádek si 
představíme a děti budou moci ma-
lovat hlavně ty, které mají nejraději. 
Křídou namalují své obrázky, také 
budeme zpívat a určitě se naučíme 
kratší básničku. Pro děti je to velký 
zážitek, z  malování odcházejí spo-
kojené, jen rodiče bývají překvapeni, 
když jim malí umělci přijdou domů 
jako indiáni. Na konci jsou děti od-
měněny sladkostmi a pitím,“ vylíčila 
za knihovnu Světlana Stoklasová.

Arteterapeutická 
dílna pro seniory
Na výrobu plastových šperků se 
mohou těšit senioři, kteří navštíví 
13. června arteterapeutickou dílnu 
v  sálu Střediska hudby a  umění 
Regionální knihovny Karviná na 
Masarykově náměstí. Dílnu povede 
výtvarnice Renata Filipová.

Olej, co škodí
O škodlivosti palmového oleje jste už 
jistě slyšeli. Chcete-li si poslechnout 
názor odborníků a  podívat se na 
zajímavý fi lm, přijďte na besedu do 
hlavní budovy regionální knihovny 
(ulice Centrum v Mizerově) 19. červ-
na od 17:00 hodin.

Bezručova soutěž
Interaktivní soutěž pro žáky 2.  stup-
ně karvinských základních škol se 
bude konat 20. června od 9.30 do 
11 hodin v  parku Boženy Němcové. 
Soutěž bude vědomostní a  sportovní 
a Středisko hudby a umění Regionální 
knihovny tuto akci pořádá u příležitosti 
150. výročí narození slezského básní-
ka Petra Bezruče.

Toulky Karvinou
Historické toulky Karvinou pořádá 
pro všechny zájemce o  umělecky 
zajímavé objekty na karvinských 
sídlištích Spolek česko-slovensko-
-polského přátelství. Průvodcem 
bude pedagog Ostravské univerzity 
a  autor knihy Kulturně-historická 
encyklopedie českého Slezska a se-
verovýchodní Moravy Jakub Ivánek. 
Akce se koná 29. června a sraz pro 
účastníky je v 16.30 na Univerzitním 
náměstí u sochy havíře. Trasa pěší 
chůze bude kolem 2 až 3 km.

MALÝ MARTIN KYTKA se podle maminky Renáty těší hlavně na přestávky. Od 
září bude jedním ze 75 prvňáčků, kteří nastoupí do ZŠ Dělnické v Novém Městě.

Žáci si ověřili, jak dobře ovládají cizí jazyky
Na konci dubna soutěžili žáci 8. a 9. tříd 
karvinských základních škol na magis-
trátě opět ve znalosti anglického a ně-
meckého jazyka. Anglická část byla 
pro deváťáky (22 účastníků), německá 
pro osmáky i  deváťáky (12). Žáci psali 
písemné testy a vítězové si odnesli po-
ukázky na nákup elektroniky za čtyři, tři 
a dva tisíce korun.

Soutěž byla pořádána v  rámci udržitel-
nosti projektu „Cizí jazyky – otevřené dve-
ře do EU“, reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0162, 
který město realizovalo v letech 2009–2012 
a jehož hlavním cílem byla podpora cizoja-
zyčného vzdělávání na karvinských základ-
ních školách.

Ocenění v kategorii Anglický jazyk: 

1.  Michał Wojnar, ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím Dr. Oslzaka

2.  Barbora Dudová, škola Cihelní

3.  Natalia Owczarzy, škola Cihelní

Ocenění v kategorii Německý jazyk:

1.  Michaela Pištěláková, Základní 
a mateřská škola Majakovského

2.  Kristýna Kašperková, Základní 
a mateřská škola Majakovského

3.  Adam Mahdal, Základní a mateř-
ská škola Borovského

Anežka vyhrála své škole vybavení učebny fyziky a chemie
Základní škola U Lesa má zgruntu nové 
vybavení učebny chemie a  fyziky za 
200 tisíc korun. Dar v této výši od Nadace 
ČEZ škole zařídila desetiletá Anežka La-
ryšová vítězstvím ve fyzikální soutěži.

Škola vybavila učebnu novým data-
projektorem, vizualizérem, digitálním 
mikroskopem, notebookem a televizí, ale 
také stavebnicemi a soupravami pro po-
kusy. „Jsem nadšený, že máme Anežku, 
která se tak nadšeně zapojila do soutěže 
a  zajistila škole nové vybavení. Děkuji 
také Nadaci ČEZ, která nás podpoři-
la opakovaně. Nové pomůcky zkvalitní 

a  zpestří výuku a  pomohou také učite-
lům,“ řekl ředitel školy Tomas Vlachopu-
los v jedné z prvních hodin, kdy žáci nové 
vybavení používali.

Cílem soutěže Vím proč je přilákat mladé 
lidi k přírodním vědám a ukázat jim, že fyzi-
ka může být zábavným předmětem. Úkolem 
žáků základních a studentů středních škol je 
natáčet videa vysvětlující nebo dokazují fy-
zikální zákonitosti. Například Anežka nato-
čila příspěvek s názvem Mikrovlnka i teplo. 
„S nápadem natočit video s žárovkou přišel 
tatínek, který mi pomáhal. Trvalo nám to asi 
dva víkendy a moc mě to bavilo. Se všemi 
fyzikálními jevy mě seznámil také tatínek, 
protože fyziku ještě ve škole nemáme,“ po-
psala žákyně páté třídy, nadšená z toho, že 
její aktivita přinesla škole tak významný dar.
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Do letního kina 
s vysvědčením
Otevření letního kina letos při-
padne na 30. června, kdy v 21.30 
začne promítání skvěle obsaze-
né rodinné oddechové komedie 
Špunti na vodě. Děti do 15 let by 
sice měly přijít s rodiči nebo jiným 
dospělým doprovodem, ale – kdo 
vezme vysvědčení, půjde za po-
lovic, kdo má vyznamenání, jde 
zadarmo.

Příběhy z Titaniku
Ve čtvrtek 8. června v 17 hodin se 
v  prostorách kinosálu Regionální 
knihovny v  Karviné-Mizerově ro-
zezní známá melodie, která byla 
slyšet osudnou noc, kdy přeživší 
pasažéři na člunech opouštěli 
potápějící se Titanik. Návštěvníci 
přednášky se budou moci sezná-
mit s informacemi o stavbě, plavbě 
a potopení Titaniku, o nejnovějších 
objevech a především se seznámí 
s osudy asi 40 lidí a zvířat, kteří se 
mimo jiných na lodi plavili. Během 
přednášky si návštěvníci prohléd-
nou skutečné záběry Titaniku ze 
dne vyplutí a  budou si moci sáh-
nout na originální kousky z  vraku 
lodi. Prodej vstupenek v  hodnotě 
50 Kč probíhá na oddělení pro do-
spělé Regionální knihovny v Karvi-
né-Mizerově.

Mezinárodní den 
archívů se blíží
Nahlédnout do depozitáře, po-
znat práci archiváře, seznámit 
se s  restaurováním dokumentů, 
digitalizací či s  digitálním archí-
vem, dále s  ukázkami archiválií 
a  jiných písemností k  500. výročí 
protestantismu a další, to vše na-
bízí návštěvníkům Státní okresní 
archív Karviné 13. června od 10 do 
16 hodin u  příležitosti Mezinárod-
ního dne archívů. 

Uzavření pobočky
V době od 16. června do 9. červen-
ce bude z důvodu revize uzavřena 
pobočka Středisko knihovnických 
a  informačních služeb Regionální 
knihovny Karviná, oddělení pro děti 
a mládež v Karviné - Novém Městě.

Přidejte se do 
klubu seniorů
Přátelská setkání, sportování, sou-
těže, zajímavé výlety, koncerty, 
oslavy nebo i  pobytové tábory, to 
vše nabízejí kluby seniorů v  Kar-
viné. Kluby jsou rozmístěny po 
celém městě a o jejich zázemí pe-
čuje město. Přidejte se také a dejte 
vědět o této možnosti seniorům ve 
vašem okolí. 

Děti se o prázdninách budou bavit i v Karviné
Divadla, soutěže, hry, písničky, pohád-
ky, toho všeho si budou moci karvinské 
děti užít během prázdninových měsíců 
do sytosti. „Nejmenším divákům budou 
věnována tři sobotní odpoledne na Ma-
sarykově náměstí, kdy se 15. července 
v  17 hodin mohou těšit na pohádku 
brněnského divadla Věž Včelí medvídci 
zpívají. 22.  července je pozve Zdeněk 
Kačor a soubor Nahodile od 16 hodin na 
Prázdninový ostrov fantazie a  12.  srp-
na, opět v 17 hodin, děti pobaví divadlo 
V batohu Africkou pohádkou,“ vyjmeno-
vala za Městský dům kultury Jana Ko-
mínková.

Ani letos nebudou chybět oblíbení 
klauni. „16. srpna v 10 hodin proběhne 

u  zadního vchodu domu kultury vese-
lé setkání s  klauny Šamšulou a  Bam-
bulou. Zároveň i  v  letošním roce bude 
pokračovat tradiční celoprázdninová 
akce Prázdniny s fi lmem,“ doplnila Ko-
mínková.

Zábavu pro děti si na prázdniny 
chystá i  Regionální knihovna Karvi-
ná. Oddělení pro děti a mládež má na 
červenec a  srpen naplánováno hned 
sedm tvořivých dílen, děti si tak napří-
klad 13.  července mohou vyrobit letní 
květináč, 20.  července budou malovat 
na kamínky a  27.  července si vytvo-
ří veselou bambulkovou housenku. 
„V červenci a srpnu také poběží soutěž 
o nejoriginálnější pohlednici, papírovou 

či elektronickou, deskohrátky a  vědo-
mostní soutěž pro děti,“ okomentovala 
za knihovnu Markéta Kukrechtová.

Krajské středisko volného času Ju-
ventus zve děti na své pobytové a pří-
městské tábory. „Ještě stále nějaká 
volná místa zbývají. Příměstské tábory 
jsou vždy od pondělí do pátku a  jsou 
zaměřené na děti od 7 do 15 let. Sna-
žíme se je pomocí her a různých aktivit 
přitáhnout k tomu, aby se bavily se svý-
mi vrstevníky, byly v přírodě, naučily se 
zajímavé věci a určitě můžeme slíbit, že 
program bude hodně akční,“ vysvětlila 
za Juventus Júlia Sladkowská s tím, že 
4 příměstské tábory pořádá také Příro-
dovědná stanice.

Zatraktivnění turistiky díky dotacím potěší pěší i cyklisty
Karviná chce díky evropským dotacím 
spolu s  polským Haźlachem nalákat 
turisty na novinky: dva nové projekty 
v případě úspěchu potěší pěší a cyklisty 
už napřesrok. Partnerské město chce 
vybudovat nové stezky pro pěší turisti-
ku i cyklisty a Karviná se připojí mj. za-
pojením veřejnosti do akcí pořádaných 

k otevření a propagaci nových tras. Obě 
města tedy společně žádají o  dotace 
v přeshraničním Programu Interreg V-A 
Česká republika - Polsko. Díky prvnímu 
projektu by mělo být vybudováno pro-
dloužení stezky zdraví hraběnky Thun-
-Hohensteinové v Haźlachu. Karviná se 
pak bude účastnit soutěže Mistr fi tness, 

orientačního běhu v  Haźlachu a  akce 
s  názvem Noc duchů tamtéž. Ve dru-
hém společném plánu jde o vybudování 
cyklistické stezky ve stylu pumptrack 
opět na polské straně, kam Karviňáci 
uspořádají vyjížďku pro veřejnost a zú-
častní se tam cyklistického festivalu 
a závodů na nové pumptrackové dráze.

O připomínky historie je třeba se starat
Karviná pečuje vzorně o pomníky, válečné hroby a artefakty
Všechny tři památníky obětem obou svě-
tových válek v Karviné-Dolech září novo-
tou. Město ještě jeden z nich dokončuje, 
dva už jsou hotovy. „Historii je třeba ctít 
a připomínat si, že dnes nemáme svobodu 
zadarmo, že byla vykoupena oběťmi. U nás 
nejen z řad místních občanů, ale také vojá-
ků sovětské armády, která město v květnu 
1945 osvobodila,“ zdůrazňuje náměstek 
primátora Karel Wiewiórka (KSČM). Karvi-
ná pečuje celkem o 35 válečných pomní-
ků, hrobů nebo pamětních desek.

Finální práce běží na opravě pomníku 
padlých v  1. světové válce v  Karviné-
-Dolech, ten je přímo u  silnice směrem 
na Ostravu za šachtou ČSA a před měst-
ským hřbitovem, vedle něj pak město už 
vloni opravilo pomník obětem nacismu. 
V dubnu začaly na prvně zmíněném po-
mníku práce na deskách obsahujících 
jména 272 karvinských obětí Velké války. 
Seznamy jmen budou nově vysekány do 
černé leštěné žuly a  budou zvýrazněny 
zlacením. Autory pomníku jsou Jaroslav 

Bem a Karel Eichler, odhalen byl v  roce 
1928, už ale změnil podobu. V roce 2016 
město celý pomník zrestaurovalo, upra-
ven byl prostor před památkou. Práce na 
deskách jsou v plánu do července. 

Nově město k výročí 2. světové války 
dokončilo restaurátorské práce včetně 
úprav okolí na památníku rudoarmějců 
v Karviné-Dolech, ten je hlouběji v lesíku 
také za šachtou, na konci aleje cypřišků 
(foto). Autorem pomníku byl už v  roce 
1945 Karel Sekera.

Masaryk zase bude úplný

V centru a v městské části Ráj běží další 
renovace, tentokráte artefaktu a pomníku 
prvního československého prezidenta. 
Sochař pracuje nyní na kopii bronzo-
vé desky s  postavami legionářů, kterou 
z podstavce pomníku T. G. Masaryka v re-
laxační zóně náměstí před zámkem ve 

Fryštátě ukradli zloději v  roce 2008. Ce-
lou sochu vytvořil František Fabiánek už 
v roce 1928 a odhalena byla tehdy před 
měšťanskou školou v  Dolech. Za druhé 
světové války byl ale pomník zničen, ob-
noven byl poté dle původních plánů a na 
původním místě v Dolech (odhalen v říjnu 
1948, práce začaly v roce 1947). V 50. le-
tech byl ale odstraněn, jen krátce pobyl 
v  roce 1968 v  zámeckém parku a  poté 
přečkal normalizaci v  depozitáři muzea 
v Českém Těšíně. 7. března 1990 byla so-
cha znovu odhalena na novém místě před 
fryštátským zámkem (foto vlevo).

Bezejmennou plastiku nedaleko domu 
pro seniory v městské části Ráj bylo už 
také třeba zrenovovat – dokončena bude 
v červenci. Jde o plastiku sochaře Vladi-
slava Gajdy z roku 1979. Mj. budou osa-
zeny nové obklady a plastika i  její okolí 
budou celkově zrenovovány.
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Ochrana včel vs. 
chemický postřik
V  době květu stromů a  keřů není 
vhodné používat chemické po-
střiky, upozorňuje Odbor stavební 
a  životního prostředí MMK. Majitelé 
a uživatelé pozemků a zahrádek by 
měli postupovat velmi obezřetně, 
postřiky totiž velmi škodí včelám, 
dokáží je i zahubit. Použití přípravku 
na ochranu rostlin, který je ozna-
čen jako nebezpečný pro včely, lze 
dle prováděcí vyhlášky aplikovat na 
porost navštěvovaný včelami pouze 
po ukončení denního letu včel, a  to 
nejpozději do dvacáté třetí hodiny. 
Aplikace přípravků označených jako 
zvlášť nebezpečné včelám, mohou 
být v době, kdy včely létají, provádě-
ny jen v takové vzdálenosti od míst, 
které včely navštěvují, a  od míst 
jejich stanovišť, aby aplikovaný pří-
pravek na ně nedopadl. Zejména je 
nutno brát v úvahu použitý mecha-
nizační prostředek, sílu a směr větru 
v  době aplikace. Vzhledem k  tomu, 
že celkově včelstev ubývá, mělo by 
být snahou všech včely chránit.

Motorkáři na cestě: 
pozor na riskování
Jezdec na motorce je mnohem 
zranitelnější než řidič auta, zároveň 
motorkáři často doplácejí na chyby 
a  nepozornost ostatních účastníků 
silničního provozu. Kromě ohle-
duplnosti a  plného soustředění je 
na silnici důležité dodržet i  několik 
dalších pravidel. Dodržování stano-
vené rychlosti s vědomím, že ostatní 
účastníci silničního provozu většinou 
neumí vaši rychlost odhadnout. Kva-
litní a kompletní výbava, refl exní šle 
či vesta, umění předvídat, udržování 
bezpečného odstupu, nevjíždět rych-
le do zatáček, u kterých nevidíte ko-
nec, nepředjíždění na křižovatkách, 
nejezdit se strachem při krajnici 
a používat zpětná zrcátka.

Slezská diakonie 
pomůže a poradí
Odborné, bezplatné a  anonymní so-
ciální poradenství nabízí občanská 
poradna Slezské diakonie v Karviné. 
Poradna sídlí na adrese V  Aleji  435 
v Karviné-Ráji a úřední hodiny má od 
pondělí do středy od 8 do 12 a od 13 
do 16 hodin. Ve čtvrtek pak od 8 do 
12 hodin a v pátek od 8 do 10. Jedním 
ze závažných témat, kterým se po-
radna zabývá, je například insolvence. 
„Může například nastat situace, že 
se třetí osoba zaváže dlužníkovi při-
spívat na oddlužení nebo že přispěje 
jednorázovou částkou. Říká se tomu 
institut daru v insolvenci a dárce zde 
nefi guruje jako ručitel ani jako spo-
ludlužník,“ uvádí příklady častých 
dotazů a odpovědí sociální pracovnice 
poradny Magdaléna Hulová.

Změny jízdních řádů opět na přání
Od 11. června městská doprava mění operativně časy spojů
Požadavky cestujících a  zlepšení ná-
vaznosti na linky příměstské autobuso-
vé dopravy a vlaky, to jsou dva důvody 
změn, které začnou platit od 11. června 
2017 a týkají se třech linek.

U  linky 512 dojde k  uspíšení spoje 
číslo 19 o 5 minut. Spoj nově odjede ze 
zastávky Fryštát, autobusové nádraží 
v 7.15 hodin.

Linka 514 bude posílena o  nový pár 
ranních spojů číslo 68 a  73, které bu-
dou provozovány v  pracovních dnech 
mimo období hlavních a  vánočních 
školních prázdnin. Spoj číslo 68 nově 
odjede ze zastávky Fryštát, autobuso-
vé nádraží v  5.22 hodin. Spoj číslo 73 
nově odjede ze zastávky Ráj, státní hra-
nice v 5.40 hodin s tím, že na zastávce 
Fryštát, univerzita, kam dorazí v  5.47, 
bude možný přestup na příměstskou lin-
ku číslo 534, spoj 11 směr Orlová a pří-
městskou linku číslo 546, spoj 15 směr 
Bohumín. Na autobusovém nádraží, kam 
autobus dojede v 5.56, pak bude možný 
přestup na osobní vlak ve směru na Bo-
humín s odjezdem v 6.04 hodin.

A konečně změna se dotkne také lin-
ky 515, u které dojde k opoždění spoje 

číslo 22 o  2  minuty. Spoj nově odjede 
ze zastávky Staré Město, Nové Pole ve 
14.55 hodin. Na ostatních linkách nedo-
chází k žádným změnám.

Změny nastanou i  u  meziměstských 
autobusů. Spoje číslo 7, 9, 11, 13 a 15 
linky 738, tedy spoje vyjíždějící v 5.47, 
6.07, 6.27, 6.57 a 7.07, budou opět za-

jíždět i  k  úřadu práce. U  spoje číslo 7 
tak dojde k tříminutovému uspíšení a na 
spoji číslo 11 k uspíšení pětiminutové-
mu. Ke změně dojde i u linky 741, Kar-
viná – Český Těšín – Nošovice, jejíž spoj 
číslo 2 bude nově veden mimo zastávku 
Český Těšín, Svibice, Slovenská, a  to 
kvůli přípoji na spoj číslo 5 linky 736.

Koordinovaná bezpečnost slaví úspěchy zejména díky spolupráci
Projekt Koordinovaná bezpečnost vznikl 
před více než rokem a zapojila se do něj 
kromě městské policie také státní policie, 
vedení ZŠ Družby, úřad práce, Sociální 
odbor Magistrátu města Karviné a  spo-
lečnost Residomo. „Klíčové je předávání 
si informací a tím lepší přehled o součas-
né situaci i o jednotlivých osobách a je-

jich rodinné a pracovní situaci,“ vysvětlil 
ředitel městské policie Petr Bičej.

Ve spolupráci městské policie a  so-
ciálního odboru tak například proběhlo 
testování na virus HIV, jednotlivé složky 
se podílely ale také na aktivitách spolku 
Šestka. „Velmi důležitá je teď pro nás 
takzvaná pocitová bezpečnost, protože 

i přesto, že kriminalita klesá a objasně-
nost stoupá, lidé se necítí tak bezpečně, 
jak bychom si přáli,“ doplnil Bičej. 

Kromě každodenní mravenčí práce 
jsou v plánu také výraznější projekty, na-
příklad komunitní centrum pro děti v Zá-
kladní škole Družby nebo centrum pro 
seniory pod taktovkou fi rmy Residomo.

Sami obyvatelé uklízeli a zkrášlovali ,,Šestku“
Spojit síly, lépe se navzájem poznat a udě-
lat okolí svého bydlení o něco hezčí, to byly 
myšlenky provázející úklidovou akci v Kar-
viné - Novém Městě. „O situaci v Karviné 
- Novém Městě se hovoří stále. Bohužel 
ne vždy právě lichotivě. Město i majoritní 

vlastník bytového fondu, fi rma Residomo, 
se snaží, aby se Nové Město zbavilo nálep-
ky problémové městské čtvrti. Bez účasti 
samotných místních obyvatel by to však šlo 
jen velmi těžce,“ vysvětlil zástupce ředitele 
městské policie Václav Ožana.

Spolek „Šestka“ tvořený zástupci míst-
ních obyvatel a podnikatelů společně se 
zástupci Residomo, statutárního města 
Karviná, strážníky obecní policie a nízko-
prahovým zařízením Oáza vzali v polovi-
ně května vše do vlastních rukou a zor-
ganizovali jarní úklid. „Akce se zaměřila 
na prostředí bydlení v domech v ulicích 
U Svobodáren, třídě Osvobození, ulicích 
Gabriely Preissové, Fučíkově, Havířské, 
Mírové a  okolí. Pracovníci veřejně pro-
spěšných prací čistili sklepy od odpad-
ků a  upravovali okolí domů. Technické 
služby poskytly odpadové kontejnery. 
U střediska Oáza s dětmi okrášlili starou 
podezdívku plotu malůvkami,“ okomen-
toval Ožana. 

Všichni ti, kteří poctivě pracovali, 
se pak sešli, aby spolu ugrilovali pár-
ky, poseděli a  lépe se poznali. „Akce 
kromě viditelného výsledku měla jistě 
i výchovný vliv na děti. Jsme si vědomi 
toho, že i sebelepší akce či úmysl bude 
napaden některými notorickými kriti-
ky. Důležité je si uvědomit, že účelem 
nebylo vyřešit všechny problémy, které 
se zde za poslední roky nahromadily, 
ale alespoň trochu přispět k  pozitivní 
změně,“ objasnil Ožana s  tím, že tato 
akce určitě nebyla poslední a  další se 
již připravují.
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Klub pro děti
Nízkoprahové zařízení Klub On line 
Karviná je pro dospívající mládež od 
čtyř do 22 let, která většinu svého 
času tráví venku, zejména v partách. 
Posláním je předcházet a  snižovat 
sociální rizika, se kterými se dospí-
vající setkávají. Nabízí se bezpečný 
prostor pro individuální řešení aktuál-
ní situace a také podpora, která moti-
vuje ke změnám. Klub sídlí v Aleji 435 
v Karviné-Ráji a mladí lidé zde mohou 
trávit volný čas a  také se vzdělávat. 
Kromě klubové činnosti se On line 
Karviná zaměřuje také na terénní 
službu pro děti, mládež a  dospělé 
s cílem, aby si uživatelé osvojili do-
vednosti směřující k vlastní aktivitě.

Zelená inovacím
Moravskoslezský kraj opět vyhlásil 
soutěž Inovační fi rma Moravskoslez-
ského kraje. Soutěž je opět vyhla-
šována v  kategorii malý a  středník 
podnik a v kategorii Junior Inovátor. 
Soutěž už pátým rokem propaguje 
inovační fi rmy Moravskoslezského 
kraje a  zviditelňuje jejich projekty, 
technologie a služby. V našem regio-
nu je řada fi rem, které svými výrobky 
či technologiemi dosahují úspěchů 
na evropských či světových trzích, 
ale v  povědomí veřejnosti zatím až 
tolik známy nejsou. Letošní novinkou 
je zapojení společnosti BROSE  CZ, 
která pro soutěž Junior Inovátor 
z vlastní iniciativy vytvořila speciální 
kategorii s názvem Automobilový in-
teriér budoucnosti. Téma je otevřeno 
pro studenty základních, středních 
i  vysokých škol. Ti nejlepší budou 
oceněni zástupci společnosti BROSE. 
Bližší informace na stránkách soutě-
že: inovacnifi rma-msk.cz.

Hledám nového 
majitele
Psí útulek, ul.Brožíkova, 
Karviná-Darkov, tel. 727 869 211

BEN, kříženec, 12 let

SINDY, kříženec, 2 roky

  Otázky stran kácení a ořezů 
stromů jsou velmi časté a veřej-
nost nemá vždy přesné informace, 
co a kdy se smí kácet či ořezávat. 
Odborníci oddělení životního 
prostředí OSŽP Magistrátu města 
Karviné znají odpovědi na vaše 
nejčastější otázky.

Soused má na okraji svého pozemku 
stromy, které mi větvemi zasahují na 
můj pozemek a rozložitou korunou mi 
pozemek nadměrně zastiňují. Mohu 
požádat o povolení jejich kácení? 

Ne, o kácení dřevin musí vždy požá-
dat vlastník pozemku, na kterém dřevi-
ny rostou, nebo nájemce takového po-
zemku se souhlasem vlastníka. Ořezy 
přesahujících větví se nepovolují, proto 
je tento problém potřeba řešit s vlastní-
kem dřevin dohodou, popř. můžete po-
dle občanského zákoníku ořez provést 

po předchozím upozornění majitele tak, 
aby nedošlo k poškození stromu.

Potřebuji vykácet starou jabloň na 
vlastní zahradě. Potřebuji povolení 
k jejímu odstranění?

Pokud je váš pozemek vedený v ka-
tastru nemovitostí jako zahrada, která 
se nachází u  rodinného domu, není 
třeba povolení ke kácení této ovoc-
né dřeviny, a  to bez ohledu na obvod 
kmene. Jestliže je však obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí větší než 
80 cm a nejde o ovocnou dřevinu, po-
volení musíte mít. Zákon přitom stano-
ví, že se zpravidla má kácet v mimove-
getačním období (v době vegetačního 
klidu po opadu listí a  před rašením), 
ale každý případ je dobré vždy zkon-
zultovat s orgánem ochrany přírody. 

Na pozemku jiného vlastníka (veřej-
ného subjektu – např. města nebo 

státu) rostou velké stromy, které 
mi zastiňují moji zahradu. Co mohu 
v této udělat pro zjednání nápravy?

Uvedený problém je potřeba nejprve 
řešit s vlastníkem, tzn. u města Karvi-
né s odborem majetkovým magistrátu, 
resp. se správcem pozemku státu. Ten 
pak zvolí řešení.

Vichřice mi vyklonila na zahradě 
20 m vysoký jehličnan, který se nyní 
opírá o  sousední strom. Je nutné 
povolení ke kácení? 

V takovém případě, kdy hrozí zřejmé 
a bezprostřední ohrožení života či zdra-
ví nebo hrozí-li škoda značného rozsa-
hu, není povolení ke kácení potřebné 
a  problém je vhodné řešit ihned. Ká-
cení lze pak provést neprodleně a do 
15 dnů zaslat orgánu ochrany přírody 
oznámení provedeném o kácení s při-
ložením důkazů (např. fotodokumenta-
ce), že se jednalo o takový případ.

Farmářské trhy jsou velmi oblíbené
Každou třetí středu v měsíci nakupujte regionální dobroty
Farmářské trhy začalo město Karviná 
pořádat v roce 2013. Od té doby probí-
hají vždy jednou měsíčně od května do 
prosince a jejich součástí je i různorodý 
kulturní program.

„O trhy je ze strany občanů zájem. 
Všimli jsme si, že mnozí je berou jako 
společenskou událost a  místo setká-
vání,“ okomentovala Martina Klusová 
z majetkového odboru Magistrátu měs-
ta Karviné.

Nejbližší farmářské trhy se budou ko-
nat 21. června a návštěvníci se mohou 
těšit na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Pra-
meny, Reného Tesáka Matláška, mažo-
retek Michelle Karviná a kapely Marod. 
„V  prázdninových měsících počítáme 
s atrakcemi pro děti, například s jízdou 
na koníčcích, skákacím hradem a  po-
dobně,“ uvedla Klusová.

Mezi zbožím na farmářských trzích 
hrají prim lokální a  takzvané domácí 

produkty. „Největší zájem je o uzenářské 
výrobky, zabijačku, koláče, medovinu 

a med, výrobky s rakytníkem nebo třeba 
vlastní výpěstky,“ vyjmenovala Klusová.

Zajímavá místa v Karviné? Inspiraci chystá mládežnická rada
Mládežnické rady Karviné a polského 
města Jastrzębie-Zdrój se domluvily 
na zajímavé spolupráci. Jejím vý-
sledkem tak bude například značení 
těch míst na území obou měst, která 
mládeži připadají zajímavá. Jedná se 
o  pilotní projekt. „Cílem je vytvoře-
ní Action Bound hry. Na území obou 
měst budou prostřednictvím QR kódů 
označena zajímavá místa, která stojí 
za to z  pohledu mládeže navštívit,“ 
vysvětluje za Mládežnickou radu Kar-
viná Klára Stáňová.

Poté, co výsledek snažení prověří 
sami členové mládežnických rad, bude 
hra zpřístupněna i veřejnosti. Všichni si 
tak budou moci zábavnou formou pro-
střednictvím mobilní aplikace zasoutě-
žit a připraveny jsou i drobné odměny 

za splnění všech úkolů. Na hru se mů-
žete těšit v září letošního roku.

Tento projekt „Pilotní spolupráce mlá-
dežnických rad měst Karviná a  Jastr-
zębie-Zdrój“, reg. č. CZ.11.4.12
0/0.0./0.0/16_010/0000589“ je 
spolufi nancován z ERDF prostřed-

nictvím Fondu mikroprojektů Euroregio-
nu Těšínské Slezsko v rámci programu 
Interreg V-A Česká republika-Polsko 
a státního rozpočtu PR.
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Koncert pomůže 
mobilnímu hospicu
Už 26. května můžete pomoci dobré 
věci a přitom se i pobavit. Na půdě 
karvinské fakulty Slezské univerzity 
se totiž už v pátek od 16.30 hodin 
koná koncert na pomoc mobil-
nímu hospicu Slezské humanity. 
Pořádající nadace Divoké husy zve 
na gospelovou hudbu a slibuje, že 
vybrané vstupné poté zdvojnásobí 
a  peníze ihned pošle potřebným. 
Vstup je 200 korun.

Muzzikanti už brzy
Speciální projekce fi lmu Muzzi-
kanti Dušana Rapoše a Petra Šišky 
se chystá na 1. červenec do amfi -
teátru. Přijedou i vzácní hosté. Ba-
lada sice není mládeži nepřístup-
ná, ale projekce začíná ve 21.30 
hodin, a proto budou děti do 15 let 
potřebovat dospělý doprovod. Pro-
jekci po širým nebem může zhatit 
jedině nepřízeň počasí.

Staň se 
ilustrátorem
Výtvarná soutěž pro děti, kterou si 
připravilo dětské oddělení Regio-
nální knihovny v Karviné-Mizerově 
pro měsíc červen. 

Festival jídla
Ochutnat špičkové jídlo a  pití 
pod širým nebem můžete už 
10. a 11.  června v areálu ostrav-
ské Dolní oblasti Vítkovic. Garden 
Food Festival 2017 nabídne vybra-
ná jídla od nejlepších restaurací 
z  regionu, pokrmy špičkových tu-
zemských šéfkuchařů i  netradiční 
delikatesy. Hlavními tvářemi akce 
jsou Zdeněk Pohlreich, herečka 
a autorka kuchařek Markéta Hru-
bešová, bloggerka Kamu či ostrav-
ská hvězda Radek Kašpárek, dnes 
už majitel michelinské pražské 
restaurace.

Dolański Gróm
Rockový česko-polský nářez, to je 
festival Dolański Gróm, který se 
bude jako obvykle konat v  areálu 
Lodiček v  zámeckém parku, letos 
27. června. Těšit se můžeme na 
kapely Wohnout, SiQ, Dźem, Ampli 
Fire a Akurat. 

Hurá, prázdniny
Začátek prázdnin mohou děti osla-
vit také na pobočkách karvinské 
knihovny. Zajímavý program s kví-
zy, soutěžemi a odměnami si od 9 
do 17 připravila pobočka v Karviné 
- Novém Městě. A pozor, vstup pou-
ze s vysvědčením. Sladká odměna 
čeká na šikovné děti také v Karvi-
né-Mizerově, a to do 12 hodin.

Grafi ky Ryszarda Baloně 
poprvé k vidění v Karviné
Od 1. června budou v budově Regionál-
ní knihovny Karviná na Masarykově ná-
městí poprvé prezentována výtvarná díla 
Ryszarda Baloně. Výtvarník ze Stargardu 
se věnuje malování, kresbě a  různým 
druhům grafi ky, včetně exlibris. Svoje 
zkušenosti se snaží předávat dál mladým 

zájemcům o výtvarné umění a dlouhá léta 
spolupracuje s  učiteli výtvarné výchovy 
jako poradce a konzultant. Svoje miniatu-
ry, exlibris a grafi ku realizuje jak metodou 
tisku z výšky, tak metodou tisku z hloubky. 
Jeho tvorba je obdivována a  zaslouženě 
oceňována, proto je i seznam cen dlouhý.

Město opravilo dům, bude sloužit karvinským spolkům
Už šest karvinských spolků má zá-
jem od léta sídlit v  novém Spolko-
vém domě v  Ráji. Město svůj objekt 
v minulých týdnech opravilo, vybavilo 
nábytkem a  dvěma novými kuchy-
němi, tak aby se tam členové spolků 
cítili dobře. Včelaři, zahrádkáři, ale 

také spolky, které sdružují nemocné 
civilizačními chorobami, se budou 
v  objektu moci scházet. Dům, stojící 
vedle fotbalového stadiónu (dříve tam 
bývala v pronájmu restaurace), je vy-
baven i  větším sálem s projektorem, 
má několik menších jednacích míst-

ností a veškeré zázemí. „Může najed-
nou posloužit i více spolkům a já jsme 
rád, že se nám to povedlo zařídit v tak 
krátkém čase. První spolky se tam 
zabydlí v červenci, další od září,“ má 
radost náměstek primátora Miroslav 
Hajdušík (KSČM).

Karvinské léto plné kultury začíná
Centrum města ožije hudbou, divadlem, tancem a stánky
Pestrou škálu kulturních akcí opět na-
bídnou letní měsíce v Karviné. Hned na 
počátku června to bude Den pro celou 
rodinu, Dny Karviné a Prolínání kultur.

Festival národnostních menšin Pro-
línání kultur se bude konat 11. červ-
na od 10 do 18 hodin na Masarykově 
náměstí a  přinese nejen vystoupení 
folklorních tanečních a hudebních sou-
borů, ale nebudou chybět ani stánky 
s typickými národními gastronomický-
mi specialitami.

Prvorepublikový šarm se na zámek 
Fryštát, po minulé velmi úspěšné akci, 
vrátí 24.  června. „Akce nese název 
V  tento letní čas charleston je tu zas 
a  návštěvníci mohou znovu zažít pro-
hlídky v rytmu schimmy a charlestonu, 
potkat pravého četníka či přispět po-
uličnímu fl ašinetáři nějakým halířkem, 
podívat se na autoveterány a hlavně na 
zámku vstoupit do dění 20. let minulé-
ho století. Dámy bude určitě zajímat, 
co se tehdy nosilo a  co bylo chic,“ 
osvětlila vedoucí oddělení marketin-
gu Magistrátu města Karviná Ingrid 
Szczypková.

Během prázdninových měsíců se pak 
náměstí opět rozezní hudbou a  diva-
dlem. „Tradičně budou všechna neděl-
ní odpoledne na Masarykově náměstí 
věnovaná koncertům kapel různých 
žánrů. V  rámci Karvinského kulturního 

léta zazní tóny dechovky, country, fol-
ku, rocku, ale i  blues a  cimbálovky,“ 
vylíčila za Městský dům kultury Jana 
Komínková. Milovníci divadla se pak 
mohou těšit na 29. července, kdy se 
na pódiu představí Ostravské divadlo 
Silesia se svou hrou Vrabčák Edith, 
a  na 26. srpna, kdy agentura Pierrot 
uvede na Masarykově náměstí hru Te-
reza. Nebudou chybět samozřejmě ani 
prázdninové fi lmové produkce, a to jak 
v  kině Centrum, tak i  v  romantickém 
prostředí letního kina.

Kromě městem pořádaných akcí si 
nabídku na léto připravily také lázně 
Darkov. 17. června se v  parku u  Re-
habilitačního sanatoria bude konat od 
14 hodin ochutnávka místních specialit 
s  bohatým doprovodným programem, 
vystoupí například kapela Fopa nebo 
Václav Fajtr. 15. července pak lázně 
oslaví 150 let své existence akcí na-
zvanou Staré dobré časy. Akce se koná 
v  parku léčebny Darkov a  návštěvní-
ci se mohou těšit na dobové kostýmy, 
fl ašinetáře, dobovou hudbu a historické 
atrakce pro malé i velké.

PROLÍNÁNÍ KULTUR je vždy atraktivní letní podívanou.

SOUČÁSTÍ DNŮ KARVINÉ je také soutěž Moravský vrabec.
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Zápasy fotbalové 
dorostenecké ligy
Karvinská fotbalová mládež do 15 
let se v červnu utká s Opavou, zá-
pas proběhne od 10 hodin na sta-
dionu Bažantnice v Karviné - Novém 
Městě a tamtéž se bude konat také 
utkání s Vítkovicemi, a to 7. června 
od 15 hodin. Zápasy dorostenecké 
fotbalové ligy do 16 let a do 17 let 
jsou naplánovány na 11. června od 
10.30 (U17) a 12.30 (U16), kdy se 
MFK Karviná utká na stadionu Ba-
žantnice s  Baníkem Ostrava. Hráči 
dorostenecké ligy do 19 let pak na 
stadionu Kovona v Karviné - Novém 
Městě nastoupí proti celku Jihlavy, 
a to 10. června od 13 hodin.

Špičkový badminton 
opět v Karviné
V Karviné byly opět k vidění světové 
špičky v  badmintonu. V  režii klubu 
Kabal totiž na celkem pěti kurtech 
konalo mezinárodní mistrovství Čes-
ké republiky.

Filmový klub
Také v červnu můžete zavítat do fi l-
mového klubu. 7. června od 17.30 
je na programu severský kopro-
dukční fi lm Sámská krev, 14. červ-
na pak bude následovat iránský 
fi lm Klient. 21. června se s  fi lmo-
vým klubem před prázdninami 
rozloučíme francouzským snímkem 
Nocturama. 

Posnídejte 
vědomosti
Bran and breakfast je koncept 
společných snídaní obohacených 
o  přednášku a  diskuzi na nějaké 
zajímavé aktuální téma. v  Karviné 
takovéto ranní setkávání pořádá 
centrum pro podporu podnikání 
Business Gate a 22. června od 8.30 
do 10 hodin je na programu snída-
ně s přednáškou Jaroslava Sýkory 
na téma Kosmický výzkum v lidské 
sféře. Jaroslav Sýkora je členem 
Mezinárodní astronautické akade-
mie v Paříži, vojenský stíhací a do-
pravní pilot a sociolog. Vstupné činí 
50 korun a slouží k pokrytí nákladů 
na občerstvení. Platí se na místě. 

Pojďte si zaběhat pro zdraví!
Běh pro zdraví – atletika pro všechny, to 
je název pravidelných akcí, které pořádá 
karvinský oddíl atletiky TJ Jäkl Karviná. 
Také červnový běh se koná v krásném 
prostředí parku Boženy Němcové, da-
tum je stanoveno na 15. června a bližší 
informace naleznete u pořadatele a na 
stránkách atletika-mzf.cz. 8. července 

pak v režii TJ Jäkl Karviná proběhne již 
13.  ročník Městského běhu Karvinou, 
který je určen široké veřejnosti. Soutěžit 
se bude v  kategoriích mládež, dospělí, 
senioři ve všech výkonnostních úrov-
ních. Závod, který startuje na Masaryko-
vě náměstí, začíná v 15 hodin pro děti 
a v 17 pro dospělé.

Oblíbená in-line jízda 
po hlavních silnicích
Projet se městem po frekventovaných 
silnicích na kolečkových bruslích? 
Ano! Město spolu s  Mládežnickou ra-
dou Karviná pořádá oblíbenou in-line 
vyjížďku 20. června. Sraz účastníků je 
naplánován na 18.30 hodin na Univer-
zitním náměstí před budovou Obchod-
ně-podnikatelské fakulty Slezské uni-
verzity, projížďka odstartuje přibližně 
v  19 hodin a  předpokládaný konec je 
v 21.30 hodin. Okruh povede po hlav-
ních komunikacích města a  jedná se 
o  organizovanou vyjížďku, kdy hlavní 
tah městem bude pro průjezd bruslařů 
uzavřen a na bezpečnost jezdců bude 
dohlížet policie spolu s pořadateli. Akce 
je pro všechny zdarma, vzhledem k or-
ganizační náročnosti je ale povinná re-
gistrace. Před startem bude připraven 
doprovodný program na Univerzitním 
náměstí před budovou OPF Slezské 
univerzity.

V případě nepřízně počasí je náhrad-
ní termín stanoven na 22. června.

František Brůna byl mimořádná sportovní osobnost
Mistr světa z šampionátu ve Švédsku 
a výjimečná sportovní osobnost Fran-
tišek Brůna odešel na konci dubna do 
házenkářského nebe. Brůna byl ne-
pochybně významnou postavou nejen 
v karvinské, ale také v české a světové 
házené. V  národní reprezentaci vybo-
joval zlato a o pět let později k němu 
přidal i  olympijské stříbro. K mistrov-
ským titulům dovedl také Karvinou, byl 
nejlepším československým střelcem. 
František Brůna byl pro mnohé vzorem 

a inspirací, pro Karvinou byl pak osob-
ností, která významně přispěla k šíření 
dobrého jména města a Karvinou, s je-
jímž házenkářským klubem byla jeho 
kariéra neodmyslitelně spojena, vzor-
ně a  úspěšně reprezentoval. Zastupi-
telstvo města uctilo památku Františka 
Brůny minutou ticha, vedení města si 
pak dovoluje vyjádřit upřímnou sou-
strast rodině, přátelům a  všem, kteří 
ho měli rádi a pro které byl nejen spor-
tovní inspirací.

Sportovní léto se zajímavými kurzy
Společnost STaRs vylepšuje zázemí pro organizovaný i komerční sport
Oblíbená karvinská sportoviště přivítají 
léto speciální nabídkou. „Na červenec 
a  srpen jsme si připravili prázdninovou 
slevu 50 % na squash a badminton. Zá-
roveň také chystáme i různé akce, nové 
kurzy a připravujeme další rekonstrukce 
našich prostor,“ prozradila za marketin-
gové oddělení STaRsu Irena Tomašiková.

Pro letošním rok jsou naplánovány na-
příklad rekonstrukce šaten nebo dovy-
bavení zázemí pro sportovce. „Chystá se 
rekonstrukce dalších sociálních zázemí 
na ochozech zimního stadionu, ukončení 
poslední etapy rekonstrukce trafostani-
ce zimního stadionu, obnova šaten pro 
hokejisty, nové technické řešení sněžné 
jámy, což přispěje k lepší kvalitě přípravy 
ledové plochy, dále pak rekonstrukce ša-
ten na házenkářské hale a ve fotbalovém 
areálu Bažantnice. Velkou investicí bude 
nová časomíra pro házenkáře, která by 
měla splňovat nejpřísnější technická kri-
téria,“ vyjmenovala Tomašiková s  tím, 
že nedávno také dokončili rekonstrukci 
šatny fi tness v tenisové hale.

V současné chvíli také vrcholí přípravy na 
otevření sezóny na letním koupališti. „Čistí-
me, seřizujeme, montujeme, sekáme trávu 

a  napouštíme vodu. Na otevření letního 
koupaliště se můžeme těšit v první červ-
nové dny. Konkrétní datum zveřejníme na 
našich stránkách. Ceník se oproti loňskému 
roku nemění. Zároveň nabízíme možnost 
opalování se i na krytém bazéně za celo-

denní vstupné, kde se s příchodem teplých 
dní otevře venkovní prostor s travnatou plo-
chou a sprchou,“ popsala Tomašiková.

Do nabídky karvinské správy sportovišť 
patří také oblíbené kurzy s instruktory: pila-
tes nebo speciální cvičení pro zdravá záda.

KARVINSKÝ AQUAPARK otevře v červnu, sledujte www.stars-karvina.cz. 
Vstupné nezměněno.
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