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Zámek Fryštát vystaví v lednu záhadu všech záhad
Zámek Fryštát a centrum města žijí ve znamení Vánoc. 435 návštěvníků si nenechalo ujít víkendovou akci na zámku, kdy bylo
možné nahlédnout do vánoční atmosféry šlechty a měšťanstva, podívat se na výstavu s betlémem, který vytvořily děti ze ZŠ Slovenská. Výstava potrvá do 8. ledna a představují se na ní také výrobky
karvinských seniorů. Zámek je otevřen o víkendech, galerie a výSakurová
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Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Více peněz do školství a dopravy

Město investuje do komunikací a prevence kriminality
Karvinští zastupitelé schválili
rozpočet pro rok 2017. Město bude
v příštím roce hospodařit s 801 milióny na výdajích a počítá s necelými 840 milióny v příjmové oblasti.
Díky dobrému hospodaření byly
už během tohoto roku posilovány
například výdaje na investiční akce
a počítá se s tím i v roce 2017. Modernizace čeká například komunikace na ulicích Karola Sliwky a Lázeňské, parkovací místa vybuduje
město podél třídy Osvobození.
Modernizace komunikací

Více než 81 miliónů jde na investice podle rozpočtu, ale částka nebude konečná – zapojen bude i přebytek a během roku i dotace. „Chceme
v roce 2017 pokračovat v posilování
modernizace komunikací a chodníků a další městské infrastruktury,
na to je zatím vyčleněno 31 miliónů korun a další peníze zapojíme
ve druhém čtvrtletí z přebytku letošního hospodaření. Podařilo se nám
konečně získat peníze i od státu
na osm let plánovanou rekonstrukci
naší páteřní silnice Fryštátem – ulic
Karola Sliwky a Lázeňské ve směru
do Darkova. O čtyři milióny vyšší
(téměř 35 miliónů korun) je příspěvek na veřejnou dopravu, mimo
jiné ty peníze půjdou na zvýšení
mezd řidičů tak, abychom udrželi
ceny jízdenek MHD pro veřejnost
na dnešní úrovni. V rozpočtu je už

zahrnuta projektová dokumentace
pro rekonstrukci ubytovny Kosmos
na malé byty pro seniory, samotnou stavbu bychom chtěli realizovat v roce 2018,“ říká ekonomický náměstek primátora Jan Wolf

Karviná v roce 2017:
– stejná cena jízdného v MHD
– stejné ceny nájemného
–	zachování výše poplatku
za odpady a dalších místních
poplatků a daní
(ČSSD). Více než 1,8 miliónu je
vyčleněno na dokončení regenerace
panelových sídlišť v Ráji a Hranicích a 1,55 miliónu na pokračování
oprav mostů ve vlastnictví města.
Dvacet miliónů korun půjde na péči
o městskou zeleň.
Dětem hory a Dolní oblast

Posíleny jsou rozpočty na provoz
karvinských škol (základních i mateřských) – jde o téměř 54 miliónů,
plus 4,5 miliónu jde do investičních
fondů škol. Děti čekají další ozdravné a vzdělávací programy v hodnotě
více než dvou a půl miliónu korun,
tam patří také pokračování ve financování pobytů dětí z karvinských
škol v Dolní oblasti Vítkovice. Půl
miliónu korun je příspěvek karvinské fakultě Slezské univerzity.
Městská policie dostane téměř 49

miliónů, přičemž jeden milión má
na posílení prevence kriminality
orientované na děti a mládež a problémové lokality.
Sociální programy i kultura

Městské sociální služby dostanou necelých 22 miliónů korun (letos měly 19). Sociální odbor magistrátu pak počítá například s necelým
miliónem podpory klubům seniorů
nebo s 1,2 miliónu korun na oblíbenou službu levné taxislužby pro seniory nad 70 let. „Na dotace jiným
provozovatelům sociálních služeb
jsme vyčlenili 4,6 miliónu korun,“
doplnil náměstek Wolf.
Kulturní organizace spravované
městem (knihovna a kulturní dům)
budou mít jen na svůj provoz a pořádané akce více než 43 miliónů,
další peníze půjdou z městské kasy
na pořádání kulturních akcí. Správa
městských sportovišť (STaRS) dostane na provoz o milión více než letos, tedy 26 miliónů korun. Kulturní
akce jiných organizací a spolková
činnost budou podpořeny dotacemi
ve výši šest miliónů korun. Pěti milióny podpoří město opět také individuální stavebníky domů.
Rozpočet města je přístupný
na webu, nejpozději na konci února město umožní veřejnosti listovat
v něm také metodou tzv. rozklikávání tak, aby byl ještě jednodušší a pro
laiky přehlednější.

Magistrát začne kontrolovat, jak domkáři topí
Topná sezóna začala a je
opět doprovázena smogem.
V Karviné se lokální topeniště podílejí na znečištění
ovzduší výrazně. Náměstek
karvinského primátora Miroslav Hajdušík (KSČM)
proto vítá nový zákon, podle
něhož bude možné ověřit,
zda domkáři netopí nedovolenými palivy. „Dnes jdete po ulici
v oblasti rodinných domků a některé prokazatelně nevypouštějí to, co
by normálně měly, poznáte to po čichu i barvě. Jenomže dosud nebyl
nástroj, jak to prokázat, postupy
byly příliš složité. Kdo topí poctivě,
může být klidný, nový zákon není
nástroj šikany,“ říká.
Nebojíte se vyřizování účtů mezi
sousedy?
Nebojím. Je třeba lépe komunikovat, vysvětlovat. Naši úředníci se
musejí striktně zákonem řídit a pra-

vidla jsou jasná.
Nejdříve upozornění, třeba několikeré, a teprve
pak
ohlášení
kontroly a sankce až nakonec.
Na straně druhé
postihy jsou velké – až 50 tisíc
korun pokuty. Pro mě má zdraví mé
rodiny přednost, a pokud si někdo
neuvědomuje, že špatným topením
ničí i to svoje, je to špatně a měl by
to pocítit.
I obyvatelé Karviné měnili či
mění kotle na tuhá paliva za lepší
způsoby vytápění, jaký byl v první
vlně o kotlíkové dotace zájem?
Za Karvinou byla stovka žadatelů. Doufám, že příští rok to
bude lepší. Každý vyměněný kotel
znamená výrazný pozitivní efekt.
Za pár let nebude možné starší

kotle používat vůbec a pokuty budou ještě vyšší.
Jak město motivovalo občany k tomu, aby si kotle vyměnili
a o dotaci požádali?
Organizovali jsme spolu s krajem informační schůzky tam, kde
domky jsou. Zájem byl velký.
Měli jsme speciální informační
sekci na webu, tu zase obnovíme
a budeme aktualizovat. Mám dojem, že lidé ještě v první vlně váhali, nebo mají prostě pocit, že se
jich to netýká.
Jako jedno z mála měst ale dáváte půjčky…
Bezúročnou půjčkou jsme se
snažili výrazně pomoci tomu, aby
výměny kotlů byly dostupné pro
všechny, i pro ty, kteří na koupi
kotle nemají. Výměnu nyní žadatel
zaplatí z půjčky a poté, co je mu vyplacena dotace, nám peníze vrací.
Funguje to dobře.

Louky už průjezdné
Téměř o tři týdny dříve zprůjezdnili cestáři ŘSD hlavní tah na Český
Těšín v karvinských Loukách, jezdí
se tedy bezproblémově oběma pruhy. Práce na mostě skončily už 2.
prosince. Stále se pracuje na mostě
na výjezdu na Bohumín, tam chce
být ŘSD hotovo do Vánoc.

Dotacemi město
podpoří i kulturu
Karviná vyčlenila na kulturní
a zájmové projekty v příštím roce
dotace v souhrnné výši šest miliónů korun. Do programu podpory
kulturních aktivit pro rok 2017 je
možné se hlásit od 21. prosince
do 9. ledna. Město dle pravidel
programu podpoří nekomerční
akce či aktivity pro veřejnost, které obohatí kulturní nabídku. Další
dotační program – Fond primátora
– pak každoročně podporuje především kulturní, zájmové či spolkové projekty a programy jiných
subjektů.
Dotace nejsou nárokové, podrobnosti na webu města www.
karvina.cz, informace poskytnou
Ivana Polášková z Odboru rozvoje MMK, telefon: 596 387 488,
a Marcela Hübnerová, telefon:
596 387 484.

Děti jedou na lyže
Karvinské děti opět vyjedou
za čerstvým vzduchem do hor a zároveň budou mít příležitost se naučit lyžovat. Týdenní kurzy pro ně
radnice pořádá s velkým úspěchem
už několik let, příspěvek rodičů je
přitom spíše symbolický, většinu
hradí radnice, část Nadace OKD.
V nadcházející zimě pojede
téměř 500 dětí především z mateřských škol, dle zájmu budou
školy počty doplňovat o děti
z prvních stupňů škol základních.
První běh by podle sněhových
podmínek měl začít v Bukovci
9. ledna. Děti mají vždy dvě hodiny výuky lyžování a zbytek času
tráví hrami, každý den se pak vracejí zpátky domů. Na závěrečné
závody pak často jezdí už i jejich
rodiče.

Úřad mezi svátky
Magistrát města Karviné bude
pro veřejnost otevřen i mezi svátky.
Normální úřední den je ve středu
28. 12. (7.30–17.30 hodin), správní agendy fungují také v úterý
27. 12. a ve čtvrtek 29. 12. do 16
hodin, podatelna také do 13 hodin.

www.karvina.cz
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Udržet práci v dolech – to je priorita

Karviná uzavřela dohodu s OKD a chce postupný útlum
Prodloužení dohody se společností OKD o zajištění ochrany
nemovitostí a zájmů statutárního
města Karviné až do roku 2023
schválili zastupitelé. Podmínky
jsou stejné jako v platné stávající
dohodě uzavřené do roku 2020,
tedy včetně finančních příspěvků
do rozpočtu města ve výši 38 miliónů ročně.
„Náš cíl je jasný – chceme,
aby OKD nadále zaměstnávalo
naše lidi, a k tomu potřebuje do-

hodu s námi i na léta, kdy má platit nová studie EIA o vlivu těžby
na životní prostředí pro rozšířené
území. Podporujeme reorganizaci a ekonomicky únosné zachování těžby na Karvinsku,“ vysvětluje primátor Tomáš Hanzel
(ČSSD). ,,Prodloužení dohody
tedy reflektuje možné rozšíření
těžby především pod částí našeho
Starého Města s vynecháním průmyslové zóny a jen částečným
zasažením do rezidenční části.

Zastupitelům vysvětlil záměry OKD výkonný ředitel Pavel Hadrava. Nová
těžba by mohla začít asi za dva roky a OKD už vykoupilo ve Starém Městě
90 z 97 domů.

Dohodu OKD potřebuje k tomu,
aby vůbec mohlo stát požádat
o možnost těžit v nové lokalitě,“
doplnil náměstek primátora Jan
Wolf (ČSSD).
Město už dříve dalo jasně najevo, že útlum těžební činnosti
by měl být postupný, nikoli skokový. Nová dohoda tomu podle
primátora pomůže. „Reorganizace
OKD umožní postupný útlum těžby a přechod lidí na jinou práci.
K tomu ale musí být co nejdříve
nastartována efektivní spolupráce
státu a kraje se všemi dotčenými
subjekty a dalšími zaměstnavateli,
zatím těch kroků především k zajištění nových pracovních příležitostí bylo učiněno minimum,“ říká
primátor Hanzel.
Kromě dohodnutých příspěvků město pobírá také zákonem
stanovené daně z vytěženého nerostu, ty poukazuje stát dle odvodů z OKD. Dohodu o finančních
kompenzacích nad rámec zákonných odvodů ovšem Karviná má
až od roku 2010, dříve mělo město jen zákonné daňové příjmy.

Extrémní jezdci v Karviné se těší na střechu nad hlavou
Bývalá hala drátoven v Karviné – Novém Městě se rychle proměňuje v azyl pro bikery, skateboardisty a in-line bruslaře. Halu
vytipoval přímo místní Wheel
club, město ji koupilo a nyní finišuje s opravami. Extrémní
jezdci přitom ještě vloni trénovali na venkovním prostranství
pod krytým bazénem – tam ale
už plochy ani překážky nevyhovovaly a především kvůli bezpečí
musel být areál uzavřen.
Opravovaná hala už má téměř
komplet vyměněné opláštění.

Bylo nutné nahradit ocelové konstrukce novými a zčásti je nová
i střecha – hala byla v poměrně
špatném
stavu.
Bude instalováno
nové
osvětlení.
Hala bude vhodná ke sportu celoročně – bude
jako jedna z mála
u nás krytá. ,,Až
práce dokončíme,
mohou si bikeři
připravovat vybavení a překážky,

halu budou v mít v pronájmu,“
řekl náměstek primátora Jan Wolf
(ČSSD).

Antonín Barák,
Ano 2011
Dámy a pánové,
vážení občané,
přátelé, kamarádi. Rok máme
za sebou a nový
klepe na dveře.
Přeji vám pevné zdraví, mnoho
štěstí a rodinné pohody. Ať se vám
v nadcházejícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí
tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2017 byl pro vás i vaše
nejbližší šťastný a úspěšný.

Ondřej Brdíčko,
KDU-ČSL a SZ
Vážení spoluobčané, přeji nám
všem
příjemné
prožití svátků vánočních, rodinnou
pohodu, šťastný
nový rok 2017. A hlavně pevné
zdraví.

Karel Wiewiórka,
KSČM
Vážené
dámy
a pánové, milí
občané našeho
města!
Dovolte mi,
abych z celého
srdce popřál všem klidné a krásné Vánoce a do nového roku ať
vstoupíte sérií úspěšných kroků
a máte spoustu nádherných dnů.

PF 2017

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
P ř e l o m
roku je vždy
dobou
hodnocení,
ale
také zklidnění
a
plánování
do budoucna.
Jsem rád, že se nám podařilo
sestavit rozpočet na příští rok
tak, že bude více opravených
komunikací a chodníků, přibude parkovacích míst, vylepšíme nebo postavíme dětem
hřiště na sídlištích, přidáváme
na údržbu města. Chceme,
aby se vám v Karviné žilo stále lépe – a tomu je podřízena
celá skladba rozpočtu.
Přicházíme s poměrně
zásadními projekty. Třída
Osvobození bude i parkovištěm. Především podnikatelé
v ulici mají problém vůbec
tam zastavit, natožpak vyložit náklad či zaparkovat tak,
aby měli obchod či provozovnu blízko. Konečně se nám
také podařilo získat příslib
státu, že dá osm let slíbené
peníze na modernizaci komunikace v centru Fryštátu
ve směru do Darkova. V roce
2017 vznikne projekt na rekonstrukci ubytovny Kosmos
na malé seniorské byty, stavět
chceme v roce 2018. Podrobně o rozpočtu píšeme na předchozí straně a každičký detail
najdete na webu.
Potěší vás určitě i to, že
díky vyšším příspěvkům
z městské kasy zůstanou
na letošní úrovni ceny jízdného MHD, poplatky a všechny
místní daně.
Letos mám radost i z bilancování. Zrekonstruované kino
Centrum jste si velmi oblíbili,
líbí se vám krásné nové prostranství v centru Fryštátu,
ve velkém chodíte fandit fotbalu na (staro)nový stadion.
A dohoda uzavřená s firmou OKD pomůže zachovat
tak důležitá pracovní místa
po delší dobu.
Přeji vám všem krásné
Vánoce, plné klidu a pohody, a v roce 2017 spokojenost, zdraví a úspěch.
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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O odlehčovací službu je velký zájem
Sociální služby sází zejména na kvalitu a lidský přístup
Na začátku tohoto roku v Karviné začala působit tzv. odlehčovací služba. Nachází se v budově
jeslí na ulici Závodní a nabízí pobyt s kvalifikovanou péčí osobám
se sníženou soběstačností, aby si
tak jejich blízcí mohli odpočinout,
odjet na dovolenou či věnovat se
neodkladným záležitostem. Jak se
služba ujala? Jaké další možnosti
rodinám či přímo jednotlivcům se
sníženou soběstačností dnes nabízejí? O tom poví více ředitelka
SSK Blanka Dadoková.
Kdo může odlehčovací
služby využít?

Služba je určena osobám od 18
let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo
kombinovaného postižení, o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí, tedy nejčastěji
doma. Služba není určena osobám
s chronickým duševním postižením.
Kromě úlevy pečujícím si klademe
za cíl také zbavit uživatele pocitu
samoty, opuštěnosti, zbytečnosti
a udržet a rozvíjet jejich sociální
kontakty. Maximální kapacita služby jsou čtyři uživatelé, v rámci nepřetržitého provozu.
Po jakou nejdelší dobu u vás
může klient zůstat?

Službu lze využít maximálně
po dobu tří měsíců. V odůvod-

něných případech lze dobu prodloužit.
Jaký je o službu zájem?

Od ledna 2016 do konce listopadu službu využilo 45 osob.
V letních měsících byla služba využita na sto procent.
Kromě odlehčovací služby se
v budově nachází také denní
centrum, to je určeno komu?

Denní centrum je ambulantní sociální služba, otevřeno je od pondělí
do pátku od 6 do 16 hodin. Služba je
určena osobám, které mají sníženou
soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Jaké další služby osobám
se sníženou soběstačností
nabízíte?

Nabízíme pečovatelskou službu, což je terénní služba, která
je určena lidem se sníženými
schopnostmi zejména v oblasti
osobní péče a péče o domácnost.
Je poskytována ve vymezeném
čase od pondělí do pátku vždy
od 7 do 19.30 hodin a v soboty
a neděle od 6.30 do 19 hodin.
Naproti tomu asistenční služba,
kterou také nabízíme, je poskytována bez časového omezení.
Cílem je, aby naši klienti
mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí a mít
možnost vykonávat běžné aktivity, které by dělali sami, nebýt
zdravotního handicapu nebo jiných znevýhodňujících okolností.

Marie Pollaková dostala cenu Nadace OKD
Již poosmé ocenila Nadace OKD nejlepší projekty roku,
Karviná bodovala hned několikrát. Projektem roku je Dokořán
pro region 2015, který obohatil
kulturní dění ve městě především
hudebními akcemi. Osobností neziskové sféry se stala Jiřina

Jízdy do Polska
Karviná chce v rámci přeshraničního programu Interreg V-A
získat společně s polským Haźlachem peníze na projekt s názvem
Čech a Polák, dva bratři.
Polská obec chce zrevitalizovat jedno ze svých veřejných
prostranství. Karviná pak nabídne akce pro seniory (cyklovyjížďku a kuchařský kurz) a zapojí
do společných aktivit i dobrovolné hasiče.

Roubalová, předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Karviné.
Sama se do sdružení dostala díky
svým synům, když pro ně hledala
možnosti, jak žít co nejkvalitněji.
Nyní předává své zkušenosti a je
oporou rodinám ve stejné situaci.

Mimořádného a dojemného ocenění se dostalo i zaměstnankyni
Magistrátu města Karviné Marii Pollakové. Kromě nominace
to byli totiž právě její svěřenci,
karvinští senioři, kdo tuto dámu
s velkým srdcem ocenili kyticí
růží. Pro ně je vítězkou ona.

Demolice zdevastovaných domů pokračují
Karviná dokončuje demolici
domu Na Vyhlídce v Karviné –
Novém Městě. V místě
zůstane volná
plocha. Projekt s názvem Demolice domu
č. p. 1252–1254 v Karviné – Novém Městě byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva
pro místní rozvoj.

Město chce stát požádat o další dotace ještě na demolice dvou
domů v problémové lokalitě, v ulicích Mírové
(sousedí s nyní bouraným domem) a Makarenkově.
Jak již město dříve zveřejnilo,
v místě po budově v Mírové bude
potřebné parkoviště pro sousedící
gymnázium.

Spolkový dům
místo baru
Bývalý sportbar poblíž fotbalového stadionu v Ráji se mění v sídlo karvinských spolků, město chce
své prostory využít jinak. „Asi šest
stovek členů mají spolky, které už
projevily zájem v prostorách sídlit.
Dnes mají mnohdy nevyhovující
prostory, proto jsme jim nabídli tuto
možnost a rozhodli se nakonec už
nenabízet provozovnu k pronájmu
pro restaurační činnost. Zatím tam
budou mít svá centra svazy civilizačních chorob, diabetiků nebo
klub seniorů RPG, ale hlásí se nám
další. V každém případě tam budou
vítána i ostatní sdružení. Nájemné
platit nebudou, uhradí jen poplatky
za energie,“ vysvětlil náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

ADRA děkuje
Téměř 400 dobrovolníků Adry
v tomto roce věnovalo tisíce hodin
času svým svěřencům, charitativními obchůdky prošly tuny oblečení
a jiných materiálních potřeb. „Z celého srdce děkujeme městu Karviné
a všem našim sponzorům a dárcům,
díky kterým můžeme pomáhat. Děkujeme všem našim dobrovolníkům
i zaměstnancům. Děkujeme ale také
všem dobrým lidem, kteří třeba
o Adře nic nevědí, a přesto pomáhají, protože se to prostě má. Přejeme
všem krásný rok 2017, plný lásky,
zdraví, štěstí, vzájemné pomoci
a porozumění,“ vzkazují členové
společnosti Adra.

Kůzlata v parku
Karvinský zookoutek v parku
Boženy Němcové, oblíbený cíl
procházek zejména rodičů s dětmi,
se rozrostl nově o dvě mladé kozy
kamerunské z ostravské zoo. Dosud
byl obýván 17 daňky a jeleny sika.
Kamerunské kozy jsou nenáročná
bezproblémová zvířata, která stejně
jako dosavadní obyvatelé koutku
snesou ruch v parku a snahu veřejnosti je občas nakrmit. Vítána jsou
jablka, mrkev či neslané pečivo.
V příštím roce by se měl jejich počet
zvýšit o další dva kusy a do budoucna se počítá i s mláďaty.
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Řidič zachránil muže z hořícího auta
Statečný Karviňák získal ocenění Gentleman silnic
Scéna, kterou většina z nás zná
jen z akčních filmů: hořící auto
a v něm muž zaklíněný za volantem. Málokdo by dokázal s jistotou
říct, že by v takovéto chvíli nezpanikařil a zachoval se správně. Pan
Martin Horňák z Karviné to říct
může. Přesně v takové situaci se
totiž letos v létě ocitl a ve chvíli,
kdy auto již začínalo hořet i zevnitř,
takřka na poslední chvíli, dezorientovaného muže vytáhl a zachránil
mu život.
Na nehodu zachránce upozornil
oblak kouře, který uviděl ve zpětném
zrcátku. „Všiml jsem si, že zastavují
auta, a došlo mi, že se něco určitě
muselo stát,“ popsal Martin Horňák
při přebírání ceny. Statečný Karviňák neváhal a stočil vůz, aby tak
mohl přispěchat na pomoc. „Ostatní
lidé kolem odbíhali od auta, křičeli,

že to bouchne. Vnitřní svědomí mi
ale nedalo nepodívat se do toho auta
a jen bezmocně stát. Ten strach tam
samozřejmě byl, ale v tu chvíli byla
silnější potřeba pomoci,“ okomentoval situaci Horňák.
Na začátku prosince tak Martin
Horňák převzal ocenění Gentle-

man silnic, které uděluje Policie ČR
ve spolupráci s Českou pojišťovnou.
Cílem ocenění je motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby
si pomáhali, nebyli k sobě lhostejní
a všímali si svého okolí. A tento cíl
karvinský hrdina bezpochyby bezezbytku naplnil.

Učte se anglicky

nácviku zkušenosti z praxe zopakovali, jiní teprve zkoušeli varování, způsoby a cesty informování
(nejen) veřejnosti, postupy při evakuaci nebo práce v době velkého
výpadku energie v době povodní.
„Vzhledem k tomu, že odborná
příprava v podobě spojeného školení se štábním nácvikem se pro

zajištění odborné připravenosti
krizového štábu osvědčila, budeme
tento model využívat i v následujících letech, a tím dále zdokonalovat připravenost města Karviné
na řešení krizových situací,“ sdělila vedoucí Odboru stavebního
a životního prostředí MMK Libuše
Krupková.

• Poradna stavebního odboru • Poradna stavebního odboru •
Vy se ptáte, my odpovídáme,
dnes na téma provedení nových
bytových jader a otvorů ve zdech
bytových domů.
Vyžaduje rekonstrukce
starého umakartového
bytového jádra povolení
stavebního úřadu?
Nejčastěji se jedná o vyzdění
bytového jádra sádrokartonem či
zdivem Ytong. Protože nedochází k přitížení nosné konstrukce,
úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Na tyto práce doporučujeme
pořízení statického posudku, který bude navíc sloužit jako důkaz
v případě podnětů sousedů. V případě, že dojde stavebními úpravami k zásahu do nosné konstrukce
stavby či k přitížení stropních
konstrukcí, vyžadují tyto stavební
úpravy stavební povolení.
Vyžaduje výměna podlahové krytiny, obkladů zdí

Přemnožené jmelí budou odborníci likvidovat na přelomu
roku také v Parku Boženy Němcové ve Fryštátě. Keříky jmelí
mívají v průměru až jeden metr
a škodí hostitelským stromům,
ty trpí nedostatkem nutných organických látek. Karviná se zapojila do mimořádného pilotního
projektu v rámci ČR. Likvidace
jmelí v parku zajistí odborná
firma formou cílených postřiků,
které zahubí jen parazitickou
rostlinu a nepoškodí stromy.
Dosud bylo jmelí odstraňováno mechanicky, ale znamenalo to
vždy také nutný ořez větví.
Den otevřených dveří uspořádá jazyková škola Top School
v Karviné, a to 20. 1. od 16 hodin. Proběhne také ukázková
hodina, na tu je ale nutné si rezervovat místo: buď telefonicky
– 776 279 258, nebo e-mailem
na karvina@topschool.cz.

Cvičení krizového štábu aneb Povodně vyšly i nanečisto
Řízení záchranných, zabezpečovacích a likvidačních prací při povodni nacvičovali karvinští úředníci. Obstáli na výbornou. Cvičení se
uskutečnilo pod odborným vedením zástupců z VŠB-TU Ostrava.
Poslední „načisto“ se konalo
před šesti lety: někteří členové
krizového štábu si při nedávném

Likvidace jmelí

a vnitřních rozvodů (elektřina, vytápění, voda, kanalizace) či vybourání příček
a otvorů v nenosných
zdech bytových domů povolení stavebního úřadu?
Ne, tyto práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

(projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou,
závazné stanovisko Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, plán kontrolních
prohlídek a smlouvu o právu
provést stavbu, v případě, že není
vlastníkem bytového domu).

Jaké doklady jsou stavebním úřadem v daném případě požadovány?

Hrozí nám pokuta v případě
vybourání otvoru v nosné
zdi bez povolení stavebního
úřadu?
Ano, hrozí sankce až do výše
500 tisíc korun. Jedná se o závažné porušení zákona, protože
narušením statiky může dojít
k obecnému ohrožení života
a zdraví osob.
Odbor stavební
a životního prostředí
Magistrátu města Karviné

K žádosti o stavební povolení
musí stavebník připojit všechny
zákonem vyžadované doklady

Příště se budeme zabývat stavbami u rodinných domů (přístřešky, bazény, altány apod.)

Vyžaduje vybourání otvorů
v nosných zdech bytových
domů povolení stavebního
úřadu?
Ano, tyto stavební úpravy
vždy vyžadují stavební povolení,
neboť tyto stavební úpravy mají
vliv na statiku staveb bytových
domů.

Divadlo zve
i o Vánocích
Národní divadlo moravskoslezské hraje i o Vánocích! Prakticky pro každý sváteční den
a školní prázdniny konce roku
připravily scény ostravského
divadla představení. Na úspěšnou inscenaci Jesličky svatého
Františka přitom lze zajít letos
naposledy, a to do Divadla Antonína Dvořáka 21. 12. od 10 nebo
18.30 hodin. 29. 12. během představení Edith a Marlene v Divadle Jiřího Myrona bude pokřtěno
CD s písněmi v podání držitelky
Ceny Thálie Hany Fialové. Sváteční program je na www.ndm.cz.
Statutární město Karviná
vypisuje
výběrové řízení
na obsazení místa

personalisty
– lektora
Termín pro podání přihlášek končí 16. ledna 2017.
Informace na úřední desce
www.karvina.cz
(výběrová řízení-volná
pracovní místa).
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Unikátní hra měla obrovský úspěch
Hledání Kontíků přineslo zábavu a podpořilo třídění
Do půlky listopadu byly barevné kontejnery na třídění odpadů
v Karviné doslova v obležení. Občané města kromě třídění plastů,
skla a papíru hledali na plastových
nádobách soutěžní samolepky,
aby se mohli zapojit do unikátní
hry Hledání Kontíků.
Úkolem soutěžících bylo najít
dvě samolepky s Kontíkem, přelepit je do hrací karty a odevzdat
ji osobně nebo odeslat poštou
na Magistrát města Karviné. Celkem bylo ve dvou vlnách na barevné kontejnery v Karviné vylepeno 750 samolepek, přičemž
občané už odevzdali 363 hracích
karet se 726 Kontíky. To znamená, že téměř všichni Kontíci byli
nalezeni, vylepeni na hrací karty
a odevzdáni. Docházelo i k paradoxním situacím – pár Kontíků strhli zlomyslní vandalové
a na radnici přicházely i stížnosti, protože přes brzký příchod
ke kontejnerům už na leckoho samolepky nezbyly. Hra měla velký

ohlas. Všichni soutěžící, kteří přinesli vyplněné hrací karty, získali
už v podatelnách magistrátu recyklovaný dárek. Velký úspěch měl
blok vyrobený z recyklovaných
papírů, zájem byl také o nákupní
tašku vyrobenou z recyklovaných
plastových kelímků.
Občané Karviné si obecně
rádi hrají – takové soutěže mívají

každoročně ohlas a znamenají mj.
také dobrou osvětu třídění. Desítka těch, kteří odevzdali karty, už
byla vylosována. Výherci jsou
Irena Godálová, Anežka Krautschneidrová, Roman Životský,
Miroslav Mitašík, Nikol Smrčková, Miroslava Skulinová, Růžena Tejnská, Karolína Kozielová,
Jana Olšáková a Aleš Bojko.

se nemusí bát, že by tam byl jako
jediný mezi samými dětmi,“ dodává Tomášiková.
U rodin s malými dětmi, ale
i u jiných skupinek se velké oblibě těší také malá ledová plocha, která má 15 metrů na délku a devět na šířku. „Jedná se
o opravdovou raritu, o žádné jiné
v okolí nevíme, v Česku určitě
ne,“ líčí Tomášiková. STaRS na-

bízí i dárkové poukazy, které lze
využít třeba jako vánoční dárek
pro nadšeného bruslaře.
„A těch je v Karviné dost,
přesvědčil nás o tom nedávný
Mikuláš na ledě. Akce se zúčastnilo zhruba dvě stě bruslících. Moc jim děkujeme za zájem a příští rok budeme chtít
akci opět zopakovat,“ dodává
Tomášiková.

Policista roku: cena za aktivitu a přístup k práci
Tradiční udělování cen policistům se konalo na konci listopadu
v těrlickém kulturním domě. Oceněn byl vždy jeden policista z každého obvodního oddělení, což
za Karvinou byli Michal Gottwald
a Marcel Wowra. Za karvinský
dopravní inspektorát cenu získal
Roman Obadal a za kriminalisty
byli oceněni Martin Biegoň, Renáta Jandáková a Miroslav Hrabiec. V kategorii Tým roku 2016
bylo vybráno šest policistů z oddělení obecné kriminality, Richard
Cieslawski, Edvín Jakubík a Ondřej Szlachta, a z obvodního oddělení Karviná – Nové Město Tomáš
Kohut, Jaroslav Maňas a Martin
Polášek. „Tým reprezentuje ukáz-

Pozor, od ledna 2017 dojde
ke změně na svozové trase odpadu
u rodinných domů. V Ráji se bude
odpad vyvážet každou středu (původně to bylo ve čtvrtky) a v této
trase bude zahrnuta i ulice Ciolkovského.

Kalendář
pro lepší třídění

Bruslete s dětmi co nejčastěji, zve zimní stadion STaRS
Od srpna do dubna probíhá
na zimním stadionu STaRS bruslení pro veřejnost. „Bruslení se
konají vždy několikrát do týdne
a zvláště ta víkendová jsou velmi
oblíbená,“ říká Irena Tomášiková z oddělení marketingu. Letos
bude možné si zabruslit i o druhém svátku vánočním a na Silvestra. „Chodí k nám bruslaři
všech věkových kategorií, nikdo

Změna trasy
svozu odpadů

kovou spolupráci mezi policisty
z obvodního oddělení a kriminální policie,“ vysvětlil mluvčí karvinské policie Miroslav Kolátek.

Oceněným policistům na místě
poblahopřál také náměstek karvinského primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

Stolní kalendáře se svozy odpadů pro rok 2017 budou od ledna
k vyzvednutí v podatelnách magistrátu – v budovách B a C v ulici
Karola Sliwky, a také v Městském
informačním centru na Masarykově náměstí, v regionální knihovně
a všech jejich pobočkách. Přehledné
kalendáře nabízí město zdarma.

Deratizace je nutná
Město provedlo v minulých
týdnech další mimořádnou deratizaci ve svých domech v městských
částech Ráj, Mizerov a Hranice,
týkala se tentokrát ulic Borovského, Čsl. armády a Těreškovové.
Tamní obyvatelé si stěžovali na větší výskyt hlodavců. Jde
o opakovaný problém, většina
domů tam patří soukromé společnosti či družstvům a ty všechny
město pravidelně vyzývá ke koordinovanému postupu. Město reaguje také na individuální podněty,
opakují se většinou stejná místa - problémové oblasti Karviné
6 a některé lokality v Hranicích.
Důležitý je vždy společný postup
všech vlastníků domů.

Hledáme páníčka
Městský útulek Darkov děkuje
všem, kteří navštěvovali a venčili
opuštěné pejsky, kteří jim nosili
dárky a různě náš útulek podporovali. Hezké svátky a vše nejlepší
v novém roce.
Psí útulek, ul. Brožíkova,
Karviná-Darkov, tel.: 727 869 211

DELLA, fenka, labradorský
retrívr, 3 roky
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Seznam(rozmístěných
velkoobjemových
kontejnerů
na území statutárního města Karviné)
Kontejnery jsou přistavovány v průběhu dne a po zaplnění budou odvezeny

Část města
Karviná-Fryštát
Park B. Němcové
Hornická stezka
Akátová
Sady B. Smetany
Ostravská
Zahradní
U Tratě
Karviná-Darkov
Svornosti
Lázeňský park
Lázeňská
Karviná-Ráj
Polská - hřbitov
Kubiszova
U Lesa
Pokrok
Ciolkovského
Ve Svahu
Prameny
Na stráni
Borovského - točna
Borovského - tiskárna
Dačického
Polská - točna
Mickiewiczova - u vojáků
Okružní
V Aleji
Podlesí
Karviná-Staré Město
Za Vsí
Lešetínská
Staroměstská
nám. O. Foltýna
Olšiny
Olšiny - točna BUS
Myslivecká
nám. O. Foltýna – rest.
Karviná-Nové Město
Budovatelů
Svat. Čecha u Italy
Svatopluka Čecha
Havířská
U Bažantnice u DDM
U Bažantnice - parkoviště
Mírová
Čapkova
Fučíkova
Jaroslava Vrchlického
Sokolovská
Urxova
Závodní - za mototech.
Závodní (jesle)
Rudé armády
Karviná-Mizerov
Mizerovská (Průkopnická)
Čajkovského
Tyršova
Na Kopci
Studentská
Majakovského
Centrum
Mizerovská 907
Karviná-Hranice
Slovenská
ČSA - u lázní
ČSA 2955
Divišova
Kašparova
Žižkova – parkoviště U Tesarčíka
Louky
Kempy II.
Zátiší

Měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

-

1.
2.
-

1.
2.
3.
6.
7.
8.

3.
4.
5.
6.
7.
-

2.
3.
4.
5.
9.

1.
2.
5.
6.
7.
-

3.
4.
7.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
-

1.
4.
5.
6.
7.
-

2.
3.
4.
5.
6.
9.

1.
2.
3.
6.
-

-

-

-

9.
10.
13.

10.
11.
12.

10.
11.

8.
9.
12.

13.
14.
17.

7.
8.
-

8.
11.
12.

10.
11.
12.

7.
8.
9.

-

9.
10.
11.
-

3.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
-

14.
15.
16.
17.
20.
21.
22.
23.
24.
27.
28.
29.

13.
14.
18.
19.
20.
21.
24.
25.
26.
27.
28.

12.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
23.
24.
25.

13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.
-

18.
19.
20.
21.
24.
25.
26.
27.
28.

9.
10.
11.
14.
15.
16.
17.
18.
21.
22.
23.
24.
25.

13.
14.
15.
18.
19.
20.
21.
22.
-

13.
16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
31.
2.
3.
4.

10.
13.
14.
15.
16.
20.
27.
28.
-

-

-

-

15.
16.
17.
20.
-

30.
31.
1.
2.

3.
27.
4.
28.
5.
-

26.
29.
30.

1.
2.
5.
6.
7.
28.
-

31.
3.
4.
7.
10.

28.
29.
30.
31.
8.

1.
25.
26.
27.
29.
-

5.
6.
9.
10.

21.
22.
23.
24.
-

-

-

21.
22.
23.
24.
27.
-

3.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.

6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
18.

31.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
11.
12.
15.

8.
9.
12.
13.
14.
15.
-

11.
12.
13.
14.
17.
18.

1.
9.
10.
2.
3.
4.
7.
11.
14.
15.
-

11.
12.
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.
2.
3.
4.
5.
6.
-

29.
30.
1.
2.
3.
6.

-

-

28.
-

27.
16.
17.
20.
21.
22.
23.
24.

27.
19.
20.
21.
-

25.
16.
17.
18.
19.
26.
29.
30.

16.
21.
29.
30.

19.
20.
21.
-

16.
17.
18.
21.
22.

8.
13.
14.
15.
18.
19.

9.
10.
16.
11.
17.
18.
19.
20.

7.
8.
15.
9.
16.
20.
21.
-

-

-.

1.
-

28.
29.
30.
31.
1.
2.

24.
25.
26.
5.
-

22.
31.
23.
24.
4.
-

19.
20.

24.
27.
-

23.
24.
25.
28.
29.
-

20.
21.

31.
12.
13.
16.
-

22.
10.
13.
14.
23.

-

-

3.
6.

3.
6.

3.
6.

2.
5.

-

25.
28.

28.
31.

22.
25.

27.
30.

24.
27.

-

-
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Kulturní a sportovní akce | leden 2017
Kulturní akce
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.
1. 1. 2017, 16.00
Novoroční koncert
symfonického dechového
orchestru Májovák

Účinkují: Veronika Holbová – soprán, Peter Svetlík – tenor, Adam
Grygar – baryton, Jan Soukup –
fagot. Diriguje: Ondřej Packan.
Vstupné: dobrovolné, vstupenky
k dispozici v městském informačním centru.
2. 1.–29. 5.
Knihožroutek

Vyhlášení soutěže o nejlepšího
čtenáře roku. Oddělení pro děti
a mládež, Regionální knihovna
Karviná-Mizerov.
2. 1., 15.30
Novoroční operetky

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
3. 1.
Koláž se sněhuláky

Kreativní dílnička pro rodiče
s dětmi. Oddělení pro děti a mládež, Regionální knihovna Karviná-Mizerov.
3. 1., 9.00
Klub dyskusyjny

Diskusní klub pro zájemce o knižní novinky, zajímavou četbu
a literaturu. Středisko polské literatury Regionální knihovny Karviná-Fryštát.
3. 1., 18.30
Taneční večer

Kavárna 2. p., budova B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.
4. 1., 15.30
Posezení s harmonikou

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
4. 1.–30. 1.
Výstava ZŠ a MŠ Prameny

Výstava dětských prací k výročí

školy. Vernisáž se koná ve středu
dne 4. 1. 2017 od 17 hodin. Středisko hudby a umění Regionální
knihovny Karviná-Fryštát.
5. 1.
Celé Česko čte dětem
s Pavlou Tomicovou

Oddělení pro děti a mládež, Regionální knihovna Karviná-Mizerov.
5. 1., 15.30
Klavírní melodie

Chodba u cukrárny, společenský
sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
8. 1., 18.30
Taneční večer

Kavárna 2. p., budova B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.
9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1.
Král hlavolamů

Zábavné klání o nejrychlejší sestavení hlavolamů. Oddělení pro děti
a mládež, Regionální knihovna
Karviná-Mizerov.
9. 1., 15.30
Koncert Po stopách
moravských hvězd

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
10. 1., 15.45–18.00
Seminář: Facebook,
jak ho neznáte

Hlídání dětí zajistíme. Nutno se
přihlásit předem. Centrum pro rodinu Sluníčko, Jurkovičova 1547,
Karviná – Nové Město.
11. 1., 15.30
Kreativní dílna: sněhová vločka

Vytváření papírové vločky podle jednoduchého návodu. Vstup
zdarma. Regionální knihovna
Karviná, oddělení pro děti a mládež, Karviná – Nové Město.
11. 1., 15.30
Beseda o historii lázní

Vstup zdarma. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná-Hranice.
16. 1., 15.30
Šest žen Jindřicha VIII.

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

12. 1., 15.30
Klavírní melodie

Chodba u cukrárny, společenský
sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
15. 1., 18.30
Taneční večer

Kavárna 2. p., budova B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.
17. 1., 15.45–18.00
Seminář: Kyberšikana,
jak neuvíznout v síti

Hlídání dětí zajistíme. Nutno se
přihlásit předem! Centrum pro rodinu Sluníčko, Jurkovičova 1547,
Karviná – Nové Město.
17. 1., 18.30
Taneční večer

25. 1., 18.00
Koncert kapely FoPa

Karvinská kapela, která hraje české i zahraniční hity v akustickém
podání. Kapela je složena z těchto hudebníků: Jan Varga (zpěv),
Daniel Cieslar (akustická kytara),
Lukáš Rytíř (basa), Jan Szajter
(housle / tanec) a na cajon zahraje čestný host. Středisko hudby
a umění RKK, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
26. 1., 15.30
Klavírní melodie

Chodba u cukrárny, společenský
sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
30. 1., 15.30
Nejkrásnější operetky

Kavárna 2. p., budova B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

18. 1., 15.30
Cestopis Okavango
– ráj zvířat

30. 1., 15.30
Kouzelný svět knih aneb
Z kapsáře vašich knihovnic

Vstupné: 30 Kč. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná-Hranice.
19. 1.–31. 8.
Výstava: O založení Fryštátu

Muzeum Těšínska, Masarykovo
náměstí, Karviná-Fryštát.

Posezení u dobrého čtiva spojené
s představením knižních novinek.
Literární salón RKK, Karviná-Mizerov.
31. 1., 12.00–17.00
Veselé vysvědčení

Chodba u cukrárny, společenský
sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

Soutěže, kvízy, pololetní vysvědčení – vstupenka vysvědčení.
Středisko knihovnických a informačních služeb RKK, oddělení
pro děti a mládež, Karviná – Nové
Město.

21. 1., 18.30
Taneční večer

31. 1., 18.30
Taneční večer

19. 1., 15.30
Klavírní melodie

Kavárna 2. p., budova B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.

Kavárna 2. p., budova B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.

23. 1., 15.30
Václav Fajfr – heligonky
a písně J. Nohavici

Sportovní akce

24. 1., 18.30
Taneční večer

Vystoupení dětí pohybových
a sportovních kroužků krajského
SVČ Juventus, Karviná. Pořádá
KSVČ Juventus, Karviná – Nové
Město.

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.

Kavárna 2. p., budova B, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná-Hranice.
25. 1., 15.30
Zajímavosti a pověsti z okolí

Vstup zdarma. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná-Hranice.

28. 1., 16.00
S Juventusem v novém roce

leden
TJ Baník Karviná, z. s.

Oddíl juda pořádá nábor pro nejmenší judisty od pěti let. Judo
hala, Karviná – Nové Město.
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