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● Od zavedení nového dopravního zákona přišlo o body
1500 řidičů
Více jak patnácti stům řidičů byly v období 1. 7. do 22. 11. přiděleny trestné body. Nejvíce řidičů
(643) přišlo o 1 bod, 610 řidičů ztratilo 2 body. V jednom případě ztratil řidič celých 12 bodů. Nejčastějšími přestupky bylo překročení
nejvyšší dovolené rychlosti v obci
o 20 km/h, porušení povinnosti
vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky, nedodržení povinnosti být za jízdy připoután a porušení ustanovení o osvětlení.
● Zastupitelé schválili program
prevence kriminality na rok
2007
Už osm let probíhá v Karviné
pod záštitou města program pre-

vence kriminality. Za tu dobu se
zde uskutečnily více jak dvě
stovky projektů zabývajících se
jak sociální, tak situační prevencí. Do samotného programu investovalo město více jak 5 milionů korun. Pro rok 2007 byla
Zastupitelstvem města Karviné
odsouhlaseno celkem 13 projektů, na které město přispěje částkou 500 000 korun.
● V Karviné se aktivně věnuje
sportu každý desátý občan
Více jak šest tisíc obyvatel
Karviné, kteří se aktivně věnují
sportovní činnosti, je registrováno u tělovýchovných organizací,
podporovaných městem. Přitom
nejde o nikterak zanedbatelnou
podporu, vždyť jen v letošním
roce vynaložilo město ze svého

rozpočtu přes 10 milionů korun,
ať už na podporu vrcholového
sportu nebo do oblasti výkonnostního sportu, provozovaného
ve více než třiceti sportovních
klubech na území města.
● Dětem z polské mateřské
školky nadělovali letos dárky tři starostové
Ve středu 6. prosince rozdali
dárky dětem Mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím
ve Fryštátě společně s Mikulášem také vedoucí představitelé
tří partnerských měst: primátor
města Karviné Tomáš Hanzel,
starosta Jastrzębia Zdroju Marian Janecki a starosta Wodzislawia - Śląskiego Mieczyslaw Kieca. Dárky spolu se starosty přijel
rozdat i konzul z Generálního

konzulátu PR v Ostravě Grazyna
Kostrusiak.
● Filmový klub uvede v lednu
Cyklus čínských filmů
Lednová nabídka Filmového
klubu při regionální knihovně
v Karviné zahrnuje především
filmy čínské provenience. V úterý 2. ledna budou na programu
Šanghajské sny (režie Wang
Xiaoshuai), 9. ledna film Nikdo
nesmí chybět (režie Čang I-mou).
Evropská filmová tvorba bude
zastoupena 16. ledna filmem
Transylvania (režie Tony Gatlif),
23. ledna filmem Grbavica (režie
Jasmina Žbaničová) a konečně
30. ledna je na programu Swing
(režie Tony Gatlif). Promítání ve
filmovém klubu začíná v uvedené dny vždy v 17.30 hodin.

Projekt „Vytrvej!“
zvyšuje šance pro
uplatnění na trhu práce

Humanitární akce přinesla tuny oděvů. Více než 1800 pytlů oděvů všeho
druhu, obuvi a dalších domácích potřeb shromáždili dobrovolníci z Nadačního
fondu Zdravé město v rámci humanitární akce na pomoc lidem v nouzi, která
proběhla ve dnech 27. 11.–8. 12. v areálu Kovony Karviná.
(NK)
Vyšší odborná škola DAKOL
a Střední škola DAKOL, o.p.s. se
letos společně zapojily do projektu Evropské unie s motivujícím názvem „Vytrvej!“. O co
jde?
„Projekt je zaměřen na zlepšení
podmínek pro vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami,“ říká Drahomíra Witoszová,
odborný ekonom marketingu
u společnosti Dakol. „Jedná se
především o děti, u kterých se projevují příznaky některých vývojových poruch učení nebo děti pocházející ze sociálně znevýhodněného
prostředí, vyžadující zvláštní podporu, a to zejména v přípravě na
přechod do praktického života,“
upřesňuje.
V rámci projektu „Vytrvej!“
bude pro vybranou skupinu
studentů odborného učiliště
DAKOL v následujících měsících připraven blok kvalifikačních kurzů, který jim umožní

vhodně si doplnit svou kvalifikaci, a tím tak zvýšit své možnosti budoucího uplatnění na
trhu práce. „Tyto kurzy budou
rozšířeny o motivační a terapeutický program, který bude zaměřen na
sebepoznávání, poznávání druhých
a umožní studentům zvýšit jejich
schopnost odolávat stresům a sebedestrukčním vlivům,“ přibližuje
obsah jednotlivých kurzů Drahomíra Witoszová. „Počítáme také se speciálním školením pro učitele, kteří budou v rámci projektu
s vybranými žáky pracovat,“ doplňuje.
Jedním z hlavních partnerů
projektu „Vytrvej!“ je statutární
město Karviná. Dalšími partnery jsou Sdružení Romů Severní
Moravy, Obec Petrovice u Karviné a Hospodářská komora
okresu Karviná. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České
republiky.
(wt)

Městský karneval aneb „O poklad krále Artuše“. Tradiční městský karneval pro děti a mládež z Karviné a okolí chystá Středisko volného času Juventus
na pátek 19. ledna 2007. Pro děti a rodiče je připraven bohatý program plný her
a soutěží o sladké odměny. Na účastníky čeká, kromě hledání pokladu krále
Artuše, také tombola, kolo štěstí a vyhodnocení nejoriginálnějších masek.
Karneval začíná v 16.00 hodin. Vstupné je symbolických 10 korun. Více informací najdou zájemci na www.juventus.cz.

