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Podzim ve městě: nová zeleň, opravy, úklid i ořezy
Na podzim finišují ve městě
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Na začátku listopadu už technické služby začínají s vánoční výzdostromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
bou. Letos město poprvé vyzdobí stromy dva – kromě stromu na náměsStromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

velkým
ozdravením
v povinností
letech 2009–2010,
kdy bylyzáhonků,
vykácenydokresstaré
Radostnou
podzimní
je nové osazování
nemocné
stromy
a
vysázeny
nové
(těch
bylo
více
než
50).
Stromy
mají
lí to podzimní romantiku ve městě. ,,Opravujeme i některé chodníky,
životnost
přibližně
20
let.
Sakura
(třešeň
pilovitá)
má
původ
v
Japonsku
osvětlení nebo dešťovou kanalizaci. Děláme revize a připravujeme tech-a
Číně,naod
roku
1913 vořezávat
Evropě.dřeviny
Výška tak,
stromu
se KARVINÁ
MÁ
niku
zimu
a budeme
aby byly
na jaře zdravé
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
a bezpečné,“ uzavřel ředitel Gajdacz.
Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Město staví také nová parkoviště

Opravují se chodníky, komunikace i malé mosty
Čerstvě vydlážděné chodníky,
opravená osvětlení i malé mosty,
hladký povrch vozovky a nová
parkovací místa, přesně tam jdou
aktuálně investice města. Nový
chodník byl před pár dny dokončen například v ulici Na Kopci
a v současnosti se pracuje na chodníku na třídě Těreškovové a v ulici
Československé armády.
Kromě chodníků se opravují
také místní komunikace. Oprava
povrchu vozovky proběhla u zimního stadionu mezi křižovatkami
ulice Mlýnské a třídy 17. listopadu. „Čekali jsme na to, až Severomoravské vodovody a kanalizace
v ulicích Mlýnské a Karola Śliwky dokončí opravu kanalizací, pak
jsme se mohli na opravy silnice
vrhnout také my,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Jan
Wolf. Další se právě provádějí,
případně na ně brzy dojde v ulici
U Vodárny v Karviné-Hranicích
na komunikaci a chodnících v ulici Tovární.
V plném proudu jsou rekonstrukce malých mostků ve Fryštátě. V ulici Mlýnské při vstupu
do zámeckého parku a v Zahradní ve Fryštátě. Do konce roku
proběhnou ještě dvě větší opravy
veřejného osvětlení, které město financuje z úspory na odběru

elektřiny. Bude to v parčíku pod
Pasáží v Mizerově a na tzv. lázeňském propoji z Ráje do Darkova.
Ve městě je dnes stále nedostatek parkovacích míst. S tím, že
každá rodina může mít auto, totiž
při stavbě sídlišť v 70. a 80. letech
nepočítal nikdo. „Město buduje
nová parkovací místa tam, kde to
je možné, je to ale samozřejmě
boj s prostorem. Aktuálně jsme
postavili parkoviště především pro
klienty Hornické nemocnice – tam
už lze využívat jedno z nich, jedno nyní budujeme a třetí začneme
stavět nejpozději na jaře,“ vysvětlil primátor Tomáš Hanzel.
Do Vánoc tak vznikne v ulici
Sportovní kolmo podél vozovky
poblíž nemocnice 42 parkovacích

stání včetně tří míst pro handicapované. Vyžaduje to mimo jiné
přemístění chodníku nebo nutné
kácení, ale stromy tu budou vysázeny nové. Od konce prázdnin už
pacientům nemocnice a jejich doprovodu slouží 22 nových parkovacích míst v ulici U Bažantnice.
A konečně třetí parkoviště pro 19
aut bude v příštím roce. „Všechna
tato parkoviště jsou nebo budou
pro veřejnost zdarma. Řešíme
tím nedostatek parkovacích míst
v bezprostřední blízkosti nemocnice. Chceme také zřídit zastávku
MHD blíže k nemocnici tak, aby
docházková vzdálenost od veřejné
dopravy vyhovovala i méně mobilním pacientům,“ shrnul primátor Hanzel.

Upozornění pro podnikatele, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění
na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
V prosinci vstoupí v platnost
nový zákon (č. 257/2016 Sb.)
o spotřebitelském úvěru. Podnikatelé s živnostenským oprávněním
na „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“
můžou provozovat tuto činnost
do 1. 6. 2018 pokud u České ná-

rodní banky podají žádost o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, a to nejpozději
do 1. 3. 2017. Současně dne 1. 12.
2016 vstoupí v platnost zákon
(č. 258/2016 Sb.), který živnost
ohlašovací vázanou s předmětem podnikání Poskytování nebo

zprostředkování spotřebitelského
úvěru ruší a ta vypadává z režimu
živnostenského zákona.
Bližší informace k uvedené
problematice poskytne Magistrát
města Karviné, Obecní živnostenský úřad, tel.: 596 387 464,
596 387 463.

Propagujte své akce v městském Kalendáriu 2017
Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné připravuje opět vydání
přehledu sportovních a kulturních
akcí konaných na území města
v příštím roce. Tištěný materiál
bude vydán pod názvem Kalendárium 2017 a budou v něm prezentovány pouze akce přístupné
veřejnosti. „Naše nabídka je určena jak konkrétním organizacím,
tak i jednotlivcům. Všichni mohou doručit své podklady k připravovaným akcím pro rok 2017
na odbor rozvoje,“ uvedla Mar-

tina Šrámková, vedoucí odboru.
„K připravovaným akcím by měli
poskytnout alespoň základní údaje, tedy minimálně datum a místo
konání, název akce a její bližší
popis a samozřejmě kontaktní
údaje na pořadatele nebo zodpovědnou osobu,“ doplnila vedoucí
Šrámková.
Podrobné informace o možnostech zveřejnění akcí připravovaných pro příští rok budou poskytnuty všem zájemcům na tel.
čísle: 596 387 778. Podklady pro

Kalendárium 2017 budou přijímány do 20. listopadu na adrese:
statutární město Karviná, Odbor
rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, případně do datové
schránky (ID) es5bv8q, název
schránky: Statutární město Karviná, typ schránky: OVM nebo
na e-mailovou adresu: epodatelna@karvina.cz. Materiály můžete
osobně doručit do podatelny magistrátu, budova B, ulice Karola
Śliwky 618.

Ohlaste závadu!
Už téměř rok funguje s úspěchem e-mail zavady@karvina.cz,
kam lidé hlásí urgentní poruchy
či škody na majetku města. ,,Díky
rychlé spolupráci veřejnosti se už
podařilo vyřešit i několik situací,
které by mohly být nebezpečné.
Adresa má velký smysl především tam, kde to vyžaduje rychlý
zásah a kde by dokonce stav či
situace mohly někoho ohrozit.
K tomu je určena,“ připomněl
náměstek primátora Miroslav
Hajdušík.
V nedávné době se magistrátu
například podařilo rychle opravit
poškozenou zastávku autobusů.
Úředníci jsou sice v terénu denně,
ale všude být nonstop nemohou.
Další způsoby běžného kontaktu s magistrátem fungují také:
lidé hlásí běžné problémy osobně
i písemně a město jim za spolupráci a všímavost velmi děkuje.

Život reportéra
O životě známého investigativního reportéra a zločinu kolem nás bude ve středu 9. listopadu od 15 hodin v městském
domě kultury vyprávět Josef
Klíma. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora Miroslava Hajdušíka a je primárně
určena věkové skupině nad 55
let. Vstupenky jsou zdarma k vyzvednutí v pokladně kulturního
domu od 1. listopadu. Josef Klíma je širokému publiku znám
především z pořadů Na vlastní
oči a později z talk-show Očima
Josefa Klímy. Je držitelem prestižní Ceny Ferdinanda Peroutky
a Ceny Jana Beneše.

Čtenářské dílny
Pro děti, které svůj vztah
ke knize teprve hledají nebo mají
specifické problémy ve výuce
jsou připraveny čtenářské dílny
nazvané Maminko, tatínku, čti si
se mnou. Budou se konat za podpory statutárního města Karviné
v ZŠ Prameny 8. a 10.listopadu
od 16 hodin.

Máte revizi kotle?
Revizi kotle na tuhá paliva
musí mít do konce roku každý,
kdo provozuje takový zdroj tepla o příkonu od 10 do 300 kWh
včetně. Kontrolu smí provádět
pouze osoba proškolená výrobcem. Výrobci mají na svých
webech seznamy, informace jsou
také na stránkách Hospodářské
komory ČR.
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Business Gate má něco pro každého
Pestrá nabídka akcí zaujme nejen podnikatele
Především mladší podnikaví
lidé už vědí o dobré adrese: unikátním karvinském centru pro podporu podnikání Business Gate. Je
o ně zájem. ,,Jsme tomu rádi, nabízíme řadu akcí, kam chodí právě
předevšm mladí. Například Business Gate Academy, v rámci níž
si mohou vyzkoušet zakázky pro
reálné firmy, jsou velmi oblíbené,
zájemců je hodně a účastníci si tuto
zkušenost velmi pochvalují,“ říká
náměstek primátora Lukáš Raszyk.
Kromě akcí pro rozvoj podnikání a podporování podnikatel-

ského myšlení ale Business Gate
nabízí i řadu setkání, workshopů
a přednášek, které jsou určeny široké veřejnosti bez ohledu na to,
zda podnikání je, nebo není právě
ten jejich „šálek čaje“. Patří mezi
ně například série přednášek se
snídaní Brain&Breakfast nebo
diskuze na téma budoucnosti Moravskoslezského kraje Quo vadis
MSK očima mladých. „Myšlenka Business Gate sice vznikla
především za účelem podpořit
v Karviné chuť podnikat a rozšířit
znalosti k tomu potřebné, ale řadu

těch vědomostí uplatní i někdo,
kdo chce prostě co nejkvalitněji
dělat svou práci, umět efektivněji nakládat s časem a podobně.
Některé akce jsou pak určeny naprosto komukoli, například témata setkání Brain&Breakfast jsou
opravdu velmi pestrá,“ vylíčil
Raszyk.
Brain&Breakfast jsou ranní neformální setkání, během kterých
se příchozí virtuálně zúčastní některé ze zajímavých přednášek
v pražském hubu tak, že sami
mohou rovněž přednášejícímu pokládat dotazy a aktivně se účastnit
diskuze na dané téma. Takto se již
mohli návštěvníci Business Gate
dozvědět něco více k leadershipu od autora bestselleru Konec
prokrastinace Petra Ludwiga či
o imunitním systému od přední
české vědkyně Blanky Říhové.
Quo vadis MSK očima mladých pak bylo především možností poslechnout si mladou
generaci, co si myslí o vývoji
Moravskoslezského kraje, jaké
má nápady a jak si svůj kraj představuje v roce 2030.

Fotbalový stadión je už špičkově vybaven i na noční hru
Pomyslnou tečkou za rekonstrukcí městského fotbalového
stadiónu je špičkové osvětlení
hrací plochy, pořízené díky dotaci od státu.
Zařízení bylo nutné důkladně
otestovat, což trvalo několik dnů
a mohlo to obtěžovat majitele
domků v okolí. Město se touto cestou ještě jednou omlouvá
za dočasný nekomfort.

Krásnější zahrada pro členy klubu seniorů
Na nové stromy, květiny, lavičky, stoly a celkové zkrášlení zahrady se mohou těšit členové klubu seniorů na ulici Rudé armády
v Karviné-Hranicích. Úprava, která bude dokončena ještě v letošním
roce, propojí dvě části pozemku,
a seniorům tak umožní si ještě více
užívat zázemí svého klubu. „Díky
úpravě pozemku u městského klubu seniorů, který jsme loni získali
od státu, nám vznikne krásná zóna
pro aktivní odpočinek našich seniorů. Mohou si zde například zahrát
pétanque nebo uspořádat zahradní akci,“ okomentoval náměstek
primátora Miroslav Hajdušík.

A o akce, včetně právě těch zahradních, v klubu rozhodně není nouze,
ať už se jedná o grilování, sportovní hry nebo jen příjemné posezení
a využití venkovní posilovny, která
je součástí zahrady.
V Karviné v současnosti existuje sedm klubů seniorů rozesetých
po celém městě, přičemž celkově
mají kluby okolo 600 členů. Členem klubu se může stát každý senior, který má zájem o setkávání
se a účast na hojných akcích. Akce
jsou plánovány tak, aby pokryly
širokou škálu zájmů jednotlivých
členů, a také aby přinášely užitek.
Tak například se v nabitém progra-

mu klubů najdou dílny zaměřené
na motoriku, hry posilující paměť,
antistresové malování nebo také
koncerty, sportovní akce, společenská setkání či pobyty.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Začala topná
sezóna a jako
každý rok řeší
mnozí z vás
problém zvaný
„soused, který
topí kdečím“.
Myslím si, že argument finanční
(ušetřím) nemůže prostě převážit nad zdravím, a že si to mnozí
z nás opravdu stále neuvědomují
a ničí zdraví sobě i svým sousedům.
V Karviné jsou problematická lokální topeniště opravdu stále oříškem. Přes velkou
osvětu ke kotlíkovým dotacím,
přes kvanta informací zveřejňovaných průběžně všemi médii
včetně těch celostátních a nejsledovanějších, přes výhodnost
dotačního programu a přes hrozbu sankcí, které čekají ty, kdož
nebudou topit legálně a ve vyhovujících kotlích.
O dotace na výměnu kotlů
za modernější vytápění požádala v první krajské vlně asi stovka
majitelů domů z Karviné. Více
než dvě desítky z nich dostaly
nebo v nejbližších týdnech dostanou od města půjčky tak, aby
výměna proběhla hladce. V posledních týdnech počty žádostí
o půjčky rostou a já jsem rád,
že lidé kotle mění a chtějí topit
ekologičtěji.
Opravdu bych z tohoto místa
rád apeloval na všechny, kteří
stále váhají a říkají si, že to nějak
bude… Už nebude. Pokud podepíše pan prezident nový zákon,
budou moci i naši úředníci už
od ledna kontrolovat, čím kdo
topí. Věřím, že to bude férové
a že hříšníci budou mít možnost
nápravy a postihováni budou jen
ti, kteří přes výzvy budou prokazatelně topit tím, čím se topit
nesmí. Tedy že zákon nebude
omezovat naše svobody, a přitom bude účinný.
Rozhodně vyměňte kotel na
tuhá paliva za lepší či jiný co
nejdříve! Využijte už nejbližší
krajské výzvy a udělejte něco
pro lepší životní prostředí pro
sebe, svou rodinu i okolí. Už za
pár let nebudete moci zatápět ve
starém kotli vůbec a dotace přitom už nemusejí být aktuální.
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Primátor Hanzel: Město si váží práce Policie ČR
Ve fryštátském zámku složilo přísahu 14 policejních nováčků
Slavnostním slibem v zámku
Fryštát se 14 nováčků Policie ČR
zařadilo do služby mezi kolegy,
kteří každodenně nasazují své
životy při ochraně zájmů České
republiky. K významnému rozhodnutí „pomáhat a chránit“ jim
dnes poblahopřál i primátor města Karviné Tomáš Hanzel: „Především přeji nováčkům pevnou
vůli a odolnost proti stresu, práce
policisty je velmi náročná. Jsem
rád, že policistů přibývá a o práci

u policie je zájem. Za Karvinou
mohu opět ocenit spolupráci státní
policie s našimi strážníky a věřím,
že snižující se kriminalita v našem
městě je už trvalý trend,“ řekl primátor.
Ředitel Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje
Tomáš Kužel nováčky do sboru
uvedl a poděkoval městu Karviné
za trvalou podporu bezpečnostních složek. „Děkuji také primátorovi města, za podporu i za sku-

tečný zájem o místní bezpečnostní
situaci,“ dodal Kužel. Kromě vítání nováčků došlo i na předávání
ocenění. Za statečnost byli vyznamenáni policisté z obvodního oddělení ve Frýdlantu nad Ostravicí,
kteří v polovině července zachránili z hořící budovy muže, který
již nestačil utéct před rychle se
šířícími plameny.
Nováčky jejich cesta životem
v uniformě teprve čeká. „Být
u policie byl už můj dětský sen,

• Poradna • Poradna • Poradna • Poradna • Poradna • Poradna • Poradna •
Často se ptáte a magistrát
vám odpoví – to je naše nová poradna. Dnes na téma teplo v rodinném domě a (nejen) stavební
úpravy s tím související.
Poradnu inicioval Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné a jeho
experti také odpovídají.
Vyžaduje zateplení fasády, střechy, půdních prostor nebo stropu sklepních
prostor či podlahy staveb
rodinných domů povolení
stavebního úřadu?
Ne, tyto stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu.
Vyžaduje výměna oken
vstupních a balkonových
dveří povolení stavebního
úřadu?
Při zachování rozměrů původních oken a dveří se jedná
o udržovací práce, které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Povolení dle stavebního zákona ale vyžaduje změna velikosti
oken nebo dveří, ale zavolejte,
poradíme podle konkrétního případu.

Vyžaduje
těsnění
oken
a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří povolení stavebního úřadu?
Ne, tyto udržovací práce nevyžadují povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu.
Vyžaduje výměna starého kotle na pevná paliva
za ekologický kotel na pevná paliva povolení stavebního úřadu?
Ne, pokud měníte kotel
na tuhá paliva za modernější
a budete i nadále tuhými palivy
dům vytápět, pak nepotřebujete
povolení. Pokud ale budete měnit vytápění v domě za jiný systém (plyn, čerpadlo, elektřina),
je to nutné.
Umístění venkovní jednotky
tepelného čerpadla, zemního kolektoru či vrtu pro tepelná čerpadla nebo plynovodní přípojky
vyžaduje povolení stavebního
úřadu.
Jak mám postupovat při
stavebních úpravách a udržovacích pracích, když
vlastním rodinný dům v památkové zóně či v ochranném pásmu památkové

zóny, případně kulturní památku. Jaká tady platí pravidla v případě poskytnutí
kotlíkové dotace?
Každý stavební záměr pro
tyto případy vyžaduje projednání a stanovisko památkářů –
obraťte se na náš odbor stavební
a životního prostředí, my pak
projednáme s památkáři.
Ovšem zde je optimální vždy
alespoň telefonicky kontaktovat
náš stavební úřad a ten doporučí
další postup – například v případě výměny kotle to platí pro
mnoho aktuálních případů.
Příště se budeme zabývat
odpojováním staveb bytových
domů od centrálního (dálkového) zdroje vytápění, což je také
často řešený problém.
Kontakty:
Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné,
telefon: 596 387 261 (sekretariát) nebo ústředna – linka 111.
Osobně v budově B magistrátu
v ulici Karola Śliwky 618 v pondělí a ve středu do 17 hodin,
v úterý a ve čtvrtek po domluvě.

vždycky jsem byl takový, že jsem
bránil slabší. Rád bych se přidal
k zásahové jednotce, rozhodně je
pro mě ale důležité zůstat v Moravskoslezském kraji,“ svěřil se
se svými plány jeden z čerstvých
policistů, Roman Dufek, který
si od nové práce slibuje adrenalin i možnost pomáhat lidem.
„Vždycky jsem vnímal tu situaci
kolem sebe a chtěl jsem nějak přispět ke zlepšení,“ vysvětlil Dufek
svou motivaci.

Voňavá nemocnice
Pacientům i návštěvám nově
zpříjemní pobyt v nemocnici 25
speciálních osvěžovačů, které
byly umístěny zejména na lůžkových odděleních, jako například
LDN, interna, na části chirurgie
a ortopedie, v chirurgických ambulancích a také u recepce tohoto
zdravotnického zařízení. Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji takto uplatnila princip, že právě
vůně nám může pomoci navodit
lepší náladu a tak nepřímo pomoci léčbě. „I přes krátkou dobu
používání osvěžovačů vzduchu
vnímáme tuto změnu velmi pozitivně. Na našem oddělení se line
příjemná vůně a prostory zůstávají čisté a svěží,“ vylíčila Eva
Szonowská, vrchní sestra interního oddělení v Karviné.

Nové sanitky
Karvinská krajská nemocnice
v Ráji také v září koupila dvě
nové sanitky. Mají moderní vybavení, včetně polohovatelných
nosítek s anatomickou matrací
a výklopnými a výsuvnými bočními madly. „Vozy by měly přinést větší komfort pacientům
i posádce,“ uvedl ředitel nemocnice Josef Grochol.
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Karviná třídí odpady a soutěží o parádní ceny
Třídění odpadů jde Karviňákům lépe. a mohou se u toho i pobavit
Třídíte odpady do barevných
kontejnerů v Karviné? Pak můžete v unikátní hře a názvem Hledání Kontíků vyhrát jeden z několika stovek dárků nebo některou
z deseti hlavních cen. Cílem hry
je pobavit nejen děti i dospělé, ale
především podpořit třídění odpadů ve městě.
Karviňáci třídí rok od roku lépe
a každá z akcí na podporu separace má velký ohlas – lidé ve městě
soutěží, ale jsou rádi také za jakékoli vylepšení možností separace.
A nejde jen o to,
že radnice přidává
separačních nádob.
V poslední době
měly velký ohlas
košíky na separaci
kuchyňských
biozbytků,
které
magistrát rozdával, a zcela rozebrány byly velmi brzy také na jaře
nabízené kompostéry.
Hra Hledání Kontíků startuje
v pondělí 7. listopadu, kdy bude
na barevné kontejnery v Karviné
určené na třídění plastů, papíru
a skla vylepena první část z celkem 750 samolepek Kontíků.
Druhou část samolepek najdou
obyvatelé Karviné na barevných
kontejnerech v týdnu od 14.
listopadu. Úkolem soutěžících
je najít alespoň dvě samolepky
s Kontíkem, přelepit je do hrací
karty a odevzdat ji osobně nebo
odeslat poštou na karvinský magistrát.

Hrací kartu si mohou lidé vystřihnout z této strany zpravodaje,
najdou ji také ve svých schránkách a na webu města www.karvina.cz. O tom, že Kontíci byli
v daný den na barevné kontejnery
ve městě vylepeni, se lidé aktuálně dozvědí z regionálních radií
Čas a Orion.
O co se hraje? Každý, kdo odevzdá hrací kartu se dvěma vylepenými Kontíky osobně v jedné
ze dvou podatelen karvinského
magistrátu, získá ihned jeden
ze dvou originálních
recyklovaných
dárků. Dne 23. listopadu bude pak ze všech
odevzdaných hracích
karet vylosováno deset výherců, kteří během farmářských trhů
ve Fryštátě ve středu 14. prosince převezmou hodnotné hlavní
ceny. Výherci budou zveřejněni
v prosincovém čísle Karvinského
zpravodaje, na webu města, budou také pořadateli soutěže kontaktováni.
„Chceme touto netradiční
soutěží navázat na úspěšné kampaně na podporu třídění odpadů,
které realizujeme v předvánočním období již od roku 2013.
Nápad na hru Hledání Kontíků
vznikl díky jinému světovému
fenoménu, a to hledání Pokémonů. Rozdíl v obou hrách spočívá v tom, že samolepky Kontíků najdou lidé v ulicích města

při třídění odpadů a nepotřebují
k tomu chytrý telefon. Věřím, že
malí i velcí občané Karviné ocení náš neobvyklý způsob motivace k třídění odpadů a zapojí se
do unikátní hry,“ nabádá vedoucí
odboru majetkového magistrá-

tu Helena Bogoczová. Všechny
potřebné informace a pravidla
soutěže jsou souhrnně na hracích
kartách a na webu města, případně lze další informace k soutěži
dostat na odboru majetkovém
magistrátu.

Jak hrát hru Hledání Kontíků?
1. Potřebujete hrací kartu – ze schránky, zpravodaje nebo webu města.
2. Najděte na barevných kontejnerech v Karviné dvě snadno odlepitelné samolepky s Kontíky.
3. Přelepte je do hrací karty a odneste do podatelny nebo zašlete
Magistrátu města Karviné.
4. Pokud je přinesete osobně, získáte ihned jeden ze dvou pěkných
recyklovaných dárků.
5. Každý soutěžící bude zařazen do slosování o deset hodnotných
cen.

Daniela Svobodová vyhrála na konci roku 2014 soutěž s názvem Staň se
hvězdou vytříděné reklamy a byla jedním ze tří ambasadorů kampaně v roce
2015. Karvinští obyvatelé se měli fotografovat při třídění a nejlepší fotky
i tváře pro reklamu pak vybrala porota.
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Turnaj městské policie klade důraz na fair play
Druhý ročník akce nazvané Sportem k morálce vyhrála ZŠ Dělnická
Zdravý pohyb, sportovní chování a sblížení dětí z různých
sociálních prostředí, na tyto hodnoty se zaměřil již druhý ročník
úspěšné akce Sportem k morálce,
kterou pořádá Městská policie
Karviná v rámci programu prevence kriminality. Pětikolového
turnaje se zúčastnily týmy složené z žáků 8. a 9. tříd základních
škol Majakovského, Prameny,
Družby, Komenského a Dělnické.
„V každém kole byla zvolena jiná
disciplína tak, aby žádná škola
nebyla zvýhodněna. Začínalo se
fotbalem, následovala vybíjená,
po ní atletika, florbal a končilo
se basketbalem,“ vylíčil zástupce
ředitele Městské policie Karviná
Václav Ožana.
Kromě sportovního vyžití se
turnaj zaměřoval také na morál-

ku a chování dětí v průběhu celé
akce. „Projekt nabízí osobní setkání a sblížení dětí z různých
sociálních zázemí. Vycházíme
z předpokladu, že když poznám já

tebe a ty mě, není již tak snadné
se napadat. S trochou nadsázky
děti takto odtrhneme od počítačů,
sociálních sítí a virtuálního světa
k žádanému osobnímu kontaktu

a zdravému soutěžení, které k dětství patří,“ vysvětlil Ožana.
Pětikolové klání nepostrádalo
ani pravé sportovní napětí. O první
až třetí místo se sváděl boj do poslední chvíle, a druhé a třetí místo dokonce musela rozhodnout až
doplňková disciplína – přetahování
lanem. Vítězství si nakonec odnesla základní škola Dělnická, na druhém místě se umístila základní
škola Prameny a bronz získala základní škola Majakovského.
Sami pořadatelé ale měli největší radost především z toho, že
soutěžící se skutečně drželi myšlenky akce, a nemuselo tak dojít
k žádnému vylučování nebo udělování trestů. „Počítáme s tím, že
uspořádáme i další ročníky, a doufáme, že budou stejně zábavné
a úspěšné,“ dodal Ožana.

Dobrovolní hasiči z Karviné – Hranic se radují z četných sportovních úspěchů
Sportovní disciplíny, které kromě prověření kondice a schopností
jsou také přípravou k případnému
zásahu při požáru nebo jiné živelní
pohromě, tak by se dala zjednodušeně popsat podstata požárního
sportu. Sbor dobrovolných hasičů
v Karviné-Hranicích se nyní může
radovat hned z dvou reprezentantů,
kteří v tomto sportu přímo excelují.
První z nich je Karolina Witoszová. „S družstvem žen zvítězila
v okresním kole v Českém Těšíně
a v krajském kole v Ostravě vybojovala čtvrtou příčku, na všech
soutěžích dosahovala nejlepšího
výsledku v běhu na sto metrů s překážkami a probojovala se i do reprezentace České republiky Sdruže-

ní hasičů Čech, Moravy a Slezska,“
popisuje její úspěchy kronikář
sboru Josef Kunz. „Na mistrovství
světa v požárním sportu v Ostravě
s družstvem žen získala třetí místo
a na mistrovství České republiky
v Brně pak reprezentovala v družstvu žen SDH Ostrava-Michálkovice a společně vydobyly krásné
druhé místo,“ dodává Kunz.
Dalším reprezentantem je David Staněk, ten závodí v družstvu
dorostu a na mistrovství České
republiky, které se konalo v Českých Budějovicích, se v kategorii
jednotlivců v běhu na 100 metrů
s překážkami umístil na 4. místě a ve dvojboji získal pomyslný bronz. „Na mistrovství světa

Strážníci excelovali ve střelecké soutěži
Že karvinští strážníci dosahují
na střeleckých soutěžích skvělých
výsledků, není žádná novinka. Nejinak tomu bylo i na osmém ročníku
soutěže O putovní pohár primátora
statutárního města Karviné. „Soutěž
není jen nějaké samoúčelné střílení.
Disciplíny imitují praktické využití
zbraně v policejní praxi – například
střelba z krytu, za oknem, z vozidla, po fyzické námaze, běhu nebo
v případě, že pachatel drží rukojmí.
To pochopitelně nesmí být střelbou
zraněno. Hodnotí se přesnost střelby, splnění časového limitu a náplně jednotlivých disciplín,“ vysvětlil
zástupce ředitele Městské policie
Karviná Václav Ožana. Soutěže se

zúčastnili střelci městských policií
a Policie ČR z Ostravy, Havířova,
Rožnova pod Radhoštěm, Přerova,
Brna, České Třebové a z Karviné.
V kategorii jednotlivců mezi 38
soutěžícími vybojoval první místo
karvinský strážník Michael Rumpel.
Spolu s kolegou Lukášem Balickým
získal zlato i v kategorii družstev,
kde porazili dalších 18 dvojic. „Oba
strážníci patří mezi velmi úspěšné
reprezentanty Městské policie Karviná, kteří se na soutěžích po celé
republice pravidelně umisťují i přes
silnou konkurenci střelců z různých
ozbrojených složek státu na čelných
příčkách a takřka pravidelně přivážejí medaile,“ dodal Ožana.

v požárním sportu v Ostravě reprezentoval za dorostence Českou
republiku a s družstvem vybojoval druhé místo. Stříbro si odvezl
i z mistrovství České republiky

v Brně, kde byla do soutěže zařazena i disciplína výstup na věž,“
líčí Kunz s tím, že všem úspěchům samozřejmě předcházelo
nemalé úsilí.

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

ARGO
Kříženec, pes, 2 roky, hnědý
s bílou náprsenkou.

FALCO
Labrador, pes, 4 roky, zlatý.

www.karvina.cz

strana 7

Badmintonová esa míří do Karviné
Reprezentační špičky se utkají o postup na ME
Milovníci badmintonu se mohou radovat, v listopadu se totiž
do Karviné sjedou reprezentační
špičky nejen z České republiky,
ale také z Francie, Lucemburska
a Izraele. Od 11. do 13. listopadu se zde bude konat kvalifikace
smíšených družstev na mistrovství
Evropy 2017. Karvinský badminton začíná být pojmem a KaBal
team Karviná nám servíruje nejen
skvělé podívané, ale i turnaje pro
širokou veřejnost. My jsme pro
vás vyzpovídali zástupce sportovního ředitele KaBal teamu a trenéra Radima Slívu.
Kvalifikace na mistrovství Evropy není první významná akce,
kterou pořádáte. Jaké akce už
máte za sebou?
V letošním a minulém roce
jsme pořádali mistrovství České republiky v badmintonu dospělých. Tyto dva ročníky byly
pro český badminton specifické
velkou diváckou účastí. V hale
se vystřídalo přes 1000 diváků
a finálové zápasy sledovalo přes
700 diváků. Mistrovství mělo vysokou sledovanost i na ČT sport.
Díky úspěšnému pořádání mistrovství České republiky a vyhovujícím parametrům haly STaRS
jsme získali důvěru Českého
badmintonového svazu a dohodli jsme se na pořádání kvalifika-

ce na mistrovství Evropy. Navíc
v roce 2017 přivítáme v Karviné
hráče světové úrovně díky Mezinárodnímu mistrovství České
republiky Karviná future series,
které se bude konat od 16. do 20.
května.
Jaké očekávání v rámci blížícího se turnaje vkládáte do našich
reprezentantů?
V rámci kvalifikace na mistrovství Evropy čekáme, že naši reprezentanti, Milan Ludvík, Adam
Mendrek, Kristina Gavnholt
a další, se poperou o první místo
ve skupině s Francií.

Zdá se, že badmintonu se u nás
skutečně daří, že?
Badminton zažívá poslední dobou velký rozkvět u nás i v zahraničí. I my ho zažíváme v našem
oddíle KaBal team Karviná, který
má zhruba 120 členů. Věkové rozpětí členů máme od šesti do 60 let.
Kromě velkých turnajů pořádáme
v Karviné i turnaje pro širokou veřejnost, jako je KaBaL liga. Jedná
se o ligu ve čtyřhře a letos máme
10. ročník. Je určen pro registrované i neregistrované hráče a těší
se velké účasti. Kvalitativně patří
mezi špičkové ligy v regionu.

Již od samého počátku se škola
věnuje tanečnímu stylu street
dance. „Street dance je pojem,
který zahrnuje všechny taneční
styly, které se vyvinuly v ulicích,
školních dvorech a tanečních klubech. Vznikly ve Spojených státech po roce 1970 a všechny mají
podobné afroamerické kořeny.
Ke svému výročí taneční škola naplánovala na 11. listopad

v Obecním domě Družba ples,
který bude zároveň takovým
vzpomínkovým večerem spojeným se společenským setkáním
tanečníků, rodičů, přátel a fanoušků. Byli pozváni i členové,
kteří stáli u zrodu tehdy ještě
rozděleného Unica a Nicola’s
Dance. Nebudou samozřejmě
chybět ani vystoupení,“ prozradila Richterová.

Na advent Karvinou naladí kytarista Štěpán Rak

Známý kytarový virtuos Štěpán Rak potěší karvinské publikum svým adventním koncertem
ve farním kostele Povýšení sv.
Kříže 29. listopadu od 19 hodin.
Koncert pořádá spolek Madleine v rámci projektu Děti dětem
a kromě kytaristy vystoupí také
sbor Permoníček ze Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany a děti z karvinského dětské-

Karvinský zámek Fryštát své
brány návštěvníkům nezavírá ani
v zimě. Od 1. listopadu nabídne prohlídky vždy v soboty a neděle, a to
od 11 a 13 hodin. Stejně tak bude
možné zámek navštívit i ve svátek
17. listopadu. Vždy si návštěvníci
vyberou jeden z okruhů pro danou
hodinu. Celoročně jsou otevřeny
také galerijní prostory zámku, jejichž otevírací doba se nemění – otevřeno je od úterka do neděle vždy
od 10 do 17 hodin. Do 27. listopadu
zde bude k vidění výstava malíře Jakuba Špaňhela, na začátku prosince
ji pak vystřídá výstava, jejíž součástí
bude už také velký betlém, vyrobený dětmi ze ZŠ Slovenská.

Veselá trojka

Nicola’s Dance Unico slaví čtvrtstoletí a má úspěchy
Taneční škola Nicola’s Dance
Unico šíří lásku k pohybu a baví
karvinské publikum již 25 let.
„Naše škola má v současnosti pod
sebou asi 200 tanečníků, rozdělených do kategorií podle věku
a výkonnosti. Letos poprvé navíc
máme otevřenou i seniorskou kategorii, od 30 do zhruba 50 let,“
okomentovala organizační vedoucí taneční školy Pavla Richterová.

Zámek Fryštát
má zimní sezónu

ho domova Srdce. Štěpán Rak
je kytarista, skladatel a profesor
vyučující na pražské hudební
akademii. Kromě koncertování
a pedagogiky se zabývá také projektem nazvaným kytaroterapie,
ke které využívá světový unikát,
mramorovou kytaru. Vstupenky
jsou k mání na www.ticketpro.cz
a koncert podpořilo finančně také
město Karviná.

Koncert, který potěší nejen seniory, se bude konat 15. listopadu od 18 hodin v městském domě
kultury. Veselá trojka patří mezi
nejpopulárnější umělce TV Šlágr
a na kontě má tři alba vlastních písniček, u kterých hudbu i text složil
Pavel Krška. Písničky čerpají ze života, jsou smutné i veselé a každý si
v nich najde kousek svého příběhu.
Co sám Pavel Krška říká o Veselé
trojce? „Jsme dlouholetí kamarádi
se smyslem pro humor, kteří celý
život věnovali hudbě. Náš věk, pohled na život kolem sebe, ale hlavně
láska k lidové písničce nás spojily
a svedly dohromady a vytvořily
pevnou partu. Naším cílem je přinášet v našich písničkách radost a pohodu, která se v dnešní době začala
vytrácet,“ okomentoval muzikant.

Karviná romanticky
Slavnostní premiéra filmu Růže
a meč, amatérského romantického filmu, natočeného v Karviné
a okolí a na hradě Helfštýn se bude
konat 26. listopadu od 17.30 hodin
v městském domě kultury. Snímek
připravilo sdružení Art Klapka.
Vstupné je 50 Kč.

Buďte s námi
v kontaktu
Co je v Karviné nového, co
město chystá, i o celou řadu zajímavostí se s vámi dělíme nejen
v Karvinském zpravodaji, ale
i v online dvouměsíčníku Karviná City News, který naleznete
na webu města a na facebookové
stránce Karviná – oficiální stránka
města. Od listopadu navíc město
bude mít novou, modernější podobu svých webových stránek.
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Kulturní akce
1. 7.–31. 12.
výstava Havířov – 60 let
a pořád nejmladší

Výstavní síň Státního okresního
archivu Karviná.
10. 9.–27. 11.
Výstava „40“ obrazů Jakuba
Špaňhela

Zámek Fryštát a kostel Povýšení
sv. Kříže.
září 2016 – červenec 2017:
Velké putování vědními obory

Soutěž pro dospělé zaměřená
na práci s knihou, ve které soutěžící
najde odpovědi na aktuální otázky.
Informační oddělení Regionální
knihovny Karviná-Mizerov.
11. 10.–16. 11.
Jubilejní výstava obrazů
Miloslavy Sztemonové

Mánesova síň městského domu
kultury.
1. 11.–20. 11.
Zámecká rallye 2016

Fotografická výstava Tomáše
Dudy. Foyer Státního okresního
archivu Karviná-Fryštát.
1. 11., 15.00
Focení ve Sluníčku

Vánoční focení rodin a dětí. Nutno
se přihlásit předem. Centrum pro
rodinu Sluníčko.
1. 11., 16.00
Duch – kreativní dílna pro děti

Vytvořte si i vy krásnou dekoraci
na blížící se podzimní dny. Dětské oddělení Regionální knihovny
Karviná-Mizerov.
2. 11.–29. 11.
Výstava keramiky Jarky
Rybové

Vernisáž se koná ve středu dne
2. 11. 2016 od 17 hodin. Středisko hudby a umění Regionální
knihovny Karviná-Fryštát.
4. 11., 15.00–17.00
Rej strašidel

Pořádá KSVČ Juventus. Místo konání: Univerzitní park, Karviná-Fryštát.
4. 11., 16.00–18.00
Hurá za strašidly

Strašidelné odpoledne s lampiónovým průvodem. Dětské oddělení, Regionální knihovna Karviná-Mizerov.

4. 11., 17.00
Koncert Dominika Danka

Středisko hudby a umění regionální knihovny Karviná-Fryštát.
7. 11.,17.00
Beseda: Lidské vztahy

Středisko hudby a umění Regionální knihovny Karviná-Fryštát.
8. 11., 16.30–18.00
Klavírní recitál Aleny
Koudelkové

Literární salón Regionální knihovny Karviná-Mizerov.
8. 11.–22. 12.
Výstava keramiky Dity
Maruscákové a fotografií
Radima Gabryše

Vernisáž se koná v úterý dne 8.
11. 2016 od 17.00 hodin. Pořádá Obecně prospěšná společnost
Karviná 2000 o. p. s. Foyer Slezské univerzity v Karviné.
9. 11., 15.30–17.00
Karel IV. a jeho doba – finále

Hodnocení celé soutěže s odměnami.
Středisko knihovnických a informačních služeb Regionální
knihovny, oddělení pro děti a mládež, Karviná – Nové Město.
9. 11., 15.30
Historie lázní

Společenský sál, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
10. 11., 17.00
Těšínsko za Velké války
1914–1918

Přednáška Mgr. Ondřeje Koláře,
Ph.D. Přednáškový sál Státního okresního archivu Karviná-Fryštát.
10. 11., 17.00–19.00
Lidé tvoří Wikipedii

Přednáší Ing. Rucki. Vzdělávací
beseda na téma „Wikipedie, její
úloha, možnosti a služby“. Multimediální učebna Regionální
knihovny Karviná-Mizerov.
11. 11., 16.30
Martin na bílém koni

Lampiónový průvod s čekáním
na Martina na bílém koni. Sraz
na travnatém prostranství pod karvinským zámkem v parku Boženy
Němcové.
Pořádá Centrum pro rodinu Sluníčko, Karviná – Nové Město.

13. 11., 16.30
Otesánek

Účinkuje: divadelní soubor Šamšula. Vstupné: 50 Kč. Malý sál
MěDK Karviná – Nové Město.
14. 11., 15.30
Pavel Dobeš

24. 11., 19.00
Opravdu známe symboly?

O populárních náboženských
symbolech, jejichž význam známe
neúplně…
Přednášející:
ThLic. Mgr. P. A. Traczyk. Malý
sál MěDK Karviná – Nové Město.

Vstupné: 80 Kč. Společenský dům
Lázní Darkov, Karviná-Darkov.
(Odvoz k Rehabilitačnímu sanatoriu Lázní Darkov v 15.00 od vily
Slávka.)

25. 11., 15.30
Zajímavosti a pověsti z okolí

16. 11., 9.00–17.00
Farmářské trhy

27. 11., 8.00–12.00
Perníková chaloupka

Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.
16. 11., 19.00
Poslední aristokratka –
divadelní představení

Uvádí: Divadlo na Jezerce Praha,
www.divadlonajezerce.cz. Hrají:
Anna Polívková, Jan Hrušínský,
Miluše Šplechtová a další.
Režie: Arnošt Goldflam. Velký sál
MěDK Karviná – Nové Město.
20. 11., 18.00
Videopůjčovna – Screamers
a techtle mechtle

Travesti
skupina
Screamers
a Techtle Mechtle opět v Karviné
se svým zbrusu novým pořadem.
Velký sál MěDK Karviná – Nové
Město.
22. 11., 13.30
Arteterapeutická dílna pro
seniory: Šárka Jurczková

Výroba vánočních ozdob. Středisko hudby a umění Regionální
knihovny Karviná-Fryštát
22. 11.– 28. 12.
Patrycja Wieczorek a Marcin
Wieczorek – výstava fotografií
a řemesla

Vernisáž se koná v úterý 22. 11.
2016 od 17 hodin. Mánesova síň
Městského domu kultury, Karviná
– Nové Město.
23. 11., 15.30
Beseda Klubu přátel
hornického muzea Ostrava

Středisko hudby a umění Regionální knihovny Karviná-Fryštát.
24. 11., 16.00
Adventní věnce, výtvarná
dílna pro dospělé a seniory

Informační oddělení Regionální
knihovny Karviná-Mizerov.

Společenský sál, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

Zveme děti i dospělé na pečení vánočních medových perníčků. Akce proběhne 27. 11. 2016.
Od 8.00 pro ZŠ a velké kolektivy
a od 9 do 12 hodin pro veřejnost
v krajském SVČ Juventus. KSVČ
Juventus, Karviná – Nové Město.
28. 11., 9.00
Velryba Lízinka

Pohádka o velrybě Lízince, která
se k nám do českých řek zatoulala
až ze Severního moře.
Účinkuje: Divadlo Krapet Praha.
Velký sál MěDK Karviná – Nové
Město.
30. 11., 15.30–17.00
Adventní rozjímání

Dílnička s koledami a povídáním. Středisko knihovnických
a informačních služeb Regionální
knihovny, oddělení pro děti a mládež, Karviná – Nové Město.

Sportovní akce
6. 11., 17.00
MFK Karviná – Příbram

Utkání 1. fotbalové ligy mužů.
Městský stadion, Karviná-Ráj.
20. 11., 10.30
HCB Karviná – Pepino SKP
Frýdek-Místek

Extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná – Nové Město.
26. 11.
MFK Karviná – Bohemians
Praha 1905

utkání 1. fotbalové ligy mužů.
Městský stadion, Karviná-Ráj.
27. 11., 10.30
HCB Karviná – HK Město
Lovosice

Extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná – Nové Město.
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