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Do sportovní síně slávy vstoupil krasobruslař Žídek
KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU
Nejúspěšnější karvinští sportovci a sportovkyně, nejlepší družstva,
trenéři, talenty a výrazné sportovní osobnosti, ale také rodiny a příznivci
sportu, ti všichni si užili galavečer na počest sportovců roku 2016. OceSakurová
alej na
třídě 17. listopadu
o nejhezčí alej roku,
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Ivan
Ďurovič
pro malé a mladé jsou ti úspěšní. Jsem rád, že máme v Karviné tolikalej
tapřihlásil a vyhrál let balónem. Unikátní alej je poměrně mladá, o citlivé
lentovaných a špičkových sportovců a že je můžeme i my takto ocenit,“
stromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
říká primátor Tomáš Hanzel (ČSSD).
Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

Fotbalisté letos bodovali! Za mladé sportovce fotbalista Ondřej Lingr, v kategorii dospělých brankář Jan Laštůvka a cenu za nejhodnotnější
sportovní výkon si odnesl trenér prvoligových fotbalistů Jozef Weber.
velkým ozdravením
v loňský
letech rok
2009–2010,
byly vykáceny
,,Všichni,
které jsme za
ocenili, sikdy
ale zaslouží
dík a já staré
jsem
nemocné
stromy
a
vysázeny
nové
(těch
bylo
více
než
50).
Stromy
mají
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20
let.
Sakura
(třešeň
pilovitá)
má
původ
v
Japonsku
a
primátor Hanzel.
Číně, od roku 1913 v Evropě. Výška stromu se KARVINÁ MÁ
Do síně slávy karvinského sportu přibylo nové jméno – krasobruslaře
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
a nyní aktivního trenéra Stanislava Žídka (více čtěte na str. 4).
Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Péči o blízké je možné se naučit
Začíná kurz pro rodiny, které mají doma nemocné

Unikátní vzdělávací kurz s názvem Pečujme spolu zahajuje
Střední zdravotnická škola v Karviné ve spolupráci s městem. Zdravotnice a studenti školy naučí zájemce
z řad laické veřejnosti, jak se postarat o své blízké, kteří kvůli nemoci
či vysokému věku potřebují trvalou
péči a rodina se o ně stará doma.
Kromě školy se na projektu podílí také sociální odbor karvinského
magistrátu a o peníze se postaralo
dotací samo město.
„Jsem rád, že jsme mohli podpořit takovýto projekt. Dlouhodobě se snažíme nastavit co nejlepší
podmínky, aby starší a nemocní lidé
mohli zůstávat doma, kde se cítí

dobře, a přitom měli vše potřebné,“
vysvětlil náměstek primátora města
Karel Wiewiórka (KSČM).
Sobotní kurzy budou bezplatné,
určené opravdu laické veřejnosti
a konat se budou zhruba co tři až
čtyři týdny, první běh začne v dubnu. Pečující osoby se naučí správně
polohovat lůžko, provádět hygienu,
osvojí si zásady přípravy stravy pro
nemocné. Probírat se budou i specifika jednotlivých nemocí a opomenuta nezůstane ani psychologická
rovina. „Kurzy budou hodně praktické, s tím nám pomohou naši studenti, kteří se zapojí například jako
figuranti. Zároveň ale kurzisté dostanou i pracovní sešity s potřebný-

mi informacemi, aby se k nim mohli
kdykoli vracet,“ přiblížila lektorka
kurzu Monika Kotyzová.
Zdravotnice – pedagožky – vytvořily kurz na míru praktickým
potřebám, a vycházely i z vlastních
zkušeností. „Hodně se nás veřejnost ptá například na péči o kůži
u ležících pacientů. Jaké pořídit polohovací pomůcky a jak se správně
o pacienta starat, aby nevznikly proleženiny,“ přiblížila Kotyzová. Kurz
je otevřený všem zájemcům, v prvé
řadě těm, kteří pečují o své blízké,
ale mohou přijít i zájemci, kteří si
myslí, že by se jim takovéto znalosti
hodily třeba v blízké budoucnosti.
Karvinské městské sociální
služby nabízejí rodinám pečujícím
o své nemocné blízké široké spektrum pomocných služeb: v jednom
z bloku v sousedství jeslí funguje tzv. odlehčovací služba, kde je
možné svěřit do odborných rukou
na den i několik týdnů například
příbuzného s demencí či Alzheimerovou chorobou. Odbor sociální
magistrátu pak nabízí s úspěchem
jako jediný v kraji pomoc karvinským seniorům propuštěným z nemocnice v relativně dobrém stavu
přímo v jejich domácnostech.

Józef Chmiel byl folklorista, sběratel a regionální patriot
Bývalý důlní
záchranář, kronikář, folklorista,
kutil, organizátor,
fotograf, sběratel
a patriot, to vše
se dá říct o Józefu
Chmielovi, který
na konci února
bohužel zemřel.
Byl spoluautorem spousty publikací, za svůj život nashromáž-

dil unikátní sbírku
fotografií i dokumentů, které mapují život, historii
i kulturu Těšínského Slezska. Lidové tradice regionu
oživoval také díky
pořádání hudební
přehlídky Máj nad
Olzou. Sám byl i schopným autorem. V lidovém nářečí psal básně

Farmářské trhy začnou v dubnu
Také letos město připravilo farmářské trhy. První se budou mimořádně konat v pátek 21. dubna v rámci Dne Země (program na str. 8).
A pak už každou třetí středu
v měsíci od 9 do 17 hodin na centrálním tržišti ve Fryštátě a v jeho
okolí. Předvánoční farmářské nákupy připadnou na 13. prosinec.
V oblibě jsou místní masné výrobky, zelenina a ovoce, koření
a produkce pekařů. Na jaře také sazenice.

Termíny trhů
21. dubna
17. května
21. června
19. července
16. srpna
20. září
18. října
15. listopadu
13. prosince

a povídky založené na vlastních
vzpomínkách.
Kromě toho vytvářel i specifické lidové hudební nástroje,
takzvané trombity. Jedna z nich
se díky délce 835 centimetrů zapsala do české Guinnessovy knihy rekordů. V roce 2015 získal
ocenění Pamětní list Rady města
Karviné za mimořádný umělecký
počin v podobě již zmíněné přehlídky.

Rozklikávací
rozpočet
Přehled o příjmech a výdajích
města nyní může další formou mít
každý zájemce. Kromě kompletního rozpočtu a přehledů on-line
na stránkách ministerstva financí
funguje na městském webu tzv.
rozklikávací rozpočet, kde lze najít
průběžně přehledy o tom, jak město
hospodaří. Hledejte v sekcích magistrát a rozpočet. Všichni občané si
tak mohou zobrazit, kam putují výdaje města a jaké jsou jeho příjmy.

Chcete stánek
na Dnech Karviné?
Odbor rozvoje Magistrátu
města Karviné oznamuje, že dne
24. dubna 2017 od 7.30 do 17.00
se bude vydávat povolení ke stánkovému prodeji na akci Dny Karviné 2017, a to pouze prodejcům
se sídlem podnikání na území
města Karviné. Ostatním zájemcům, se sídlem podnikání mimo
území města, se bude vydávat povolení následující den, 25. dubna
2017 od 7.30 do 15.30. Zájemci
o stánkový prodej se mohou hlásit
v uvedené dny osobně na Magistrátu města Karviné, Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství,
Karviná-Fryštát, ul. Karola Śliwky
50/8a, budova C, 3. patro, č. dveří 427. Další informace poskytne
Lenka Krotká, tel.: 596 387 482.

Zastávka v novém
Zastávka Karviná-Hranice, Poliklinika, která je od první poloviny března přesunuta asi o 280 metrů ve směru jízdy, se na své místo
vrátí 10. dubna. Přesun si vyžádala
oprava autobusového zálivu. Zastávka, která se nachází na ulici
Žižkově v blízkosti obchodního
domu Kaufland, se dočká komplexní opravy pro komfort cestujících i dopravy.

Začaly velké
opravy chodníků
V polovině března započaly práce na opravě chodníku na ulici Tovární, a to podél domů č. p. 2439 až
2441 a vozovky od domu č. p. 2439
ve směru k zásobovací rampě obchodu Hruška kolem garáží. Vozovka se vyfrézuje a následně se bude
pokládat koberec, práce si vyžádají
vždy úplné uzavírky příslušných
úseků. Chodník bude kompletně
předlážděn a chodci jsou navedeni
na náhradní trasy. Město letos opraví dalších sedm souvislých úseků
chodníků, více se tématu budeme
věnovat příště.

Pozor na uzavírku
silnice na Havířov
Rekonstrukce krajské silnice
a budování kruhových objezdů
na trase od autosalonu v Havířově – Prostřední Suché přes Horní
Suchou po Stonavu si v příštích
měsících vyžádá uzavírky a řadu
omezení, včetně odklonu dopravy na Karvinou. Karviná trvala
na tom, aby objížďky pro nákladní
dopravu nezatížily město – vedou
tedy jinudy.

www.karvina.cz
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Karviná zachrání tři domy na náměstí
Historické objekty město koupí a poté opraví
Tři historické domy v památkové zóně Masarykova náměstí
ve Fryštátě chce koupit a opravit
město Karviná. Jde o domy soukromé, nevyužívané a dlouhá léta
neudržované – veřejnost kritizuje
dlouhodobě jejich stav i to, že ničí
vzhled náměstí. Vedení města vyjednalo i dobrou cenu. ,,Podařilo
se nám snížit cenu o více než 60
procent – z původně požadovaných 28 miliónů korun bychom
měli zaplatit jen 9,8 miliónu korun,“ komentoval náměstek primátora Jan Wolf, který s firmou
poslední dva roky vyjednával. Motivace města je jasná – chce domy
zachránit, opravit a vrátit centrálnímu náměstí zase v maximální
míře hezkou podobu. Samospráva
sama neměla a nemá pravomoci
přimět majitele ke zlepšení stavu
ani k opravám. Koupit domy je
tedy racionální a dá městu možnost stav změnit k lepšímu.
Dva domy koupila soukromá
firma od privátních majitelů v letech 2003 a 2004. Město v roce

2003 prodalo stejné firmě třetí
z domů (ten jediný vlastnilo), a to
za nejvyšší nabízenou cenu. Všechny tvoří jeden z rohů náměstí, ústící
do Svatováclavské ulice. Kupec tehdy předložil městu smysluplný plán
na rekonstrukci i využití, v té době
navíc opravovali objekty v zóně
i jiní majitelé, probíhala velká revitalizace lokality, včetně úprav

náměstí po velké rekonstrukci zámku Fryštát. Nebytové prostory ještě nějaký čas v domech fungovaly,
po jejich uzavření se prováděla jen
minimální údržba. Stavební povolení na rekonstrukci objektů vlastník
už ale neprodloužil.
Pracovat na možnostech rekonstrukce se začne co nejdříve. Město se také pokusí získat dotace.

Mezinárodní den žen je tradice, která neztrácí na oblibě
Koncertem folklórního souboru Trnkovjanka a oslavami
v klubech seniorů i zájmových
spolcích uctila Karviná významný březnový svátek, Mezinárodní den žen. „Je to krásná tradice,
kdy můžeme našim ženám poděkovat za všechno, co pro nás
dělají,“ okomentoval náměstek
primátora Miroslav Hajdušík
(KSČM), který se oslav také zú-

častnil. Přítomným ženám, členkám karvinských klubů seniorů,
rozdal přes 300 žlutých a červených tulipánů. „Říká se, že žena
je jako květina, takže myslím, že
se to k sobě dobře hodí,“ vysvětlil
náměstek.
Každoročně takto město pamatuje nejen na seniorky, svátek
je opravdu v oblibě a akce se těší
velké účasti.

Lepší česko-polská ochrana proti povodním
Karviná, blízké Petrovice
a na polské straně sousedící Zebrzydowice a Jastrzębie-Zdrój
budou moci ještě lépe ochránit
obyvatelstvo v případě povodní. Počítá s tím společný projekt
s názvem Společně proti povodni, na který dostanou zúčastněná
města a obce v případě úspěchu
až 971 tisíc eur.
Zátopová oblast kolem řeky
Petrůvky ohrožuje v menší míře
obyvatele okolních obcí poměrně často, poslední větší povodeň
zažil region v roce 2010. V budoucnu by měly zmíněné obce
spolupracovat tak, aby ochrana
obyvatelstva byla ještě rychlejší,
účinnější a efektivnější. Poslou-

ží tomu mimo jiné nová technika a společná cvičení. Karviná
chce koupit speciální vozidlo
pro jednotku dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích a další
techniku, jako dalekohled pro
noční vidění či vysílačku.
Partneři, mezi nimiž jsou
i profesionální hasiči z města
Jastrzębie-Zdrój, plánují například nákup lodi a dalších speciálních aut pro přepravu lidí i hasičské techniky.
Zkrátka každý pořídí něco jiného, a vše přitom bude možné
využít v případě krizové situace
společně a bude možné si vzájemně půjčovat. Počítá se také
s každoročními cvičeními a úz-

kou spoluprací i v případě řešení jiných krizových situací, jako
jsou velké havárie či ekologické problémy. To vše poprvé už
v roce 2018.
Karviná samotná zároveň aktuálně pracuje také na městském
digitálním povodňovém plánu,
který bude hotov na konci července 2017, a zde už je 85%
podpory EU jistých, podíl města
tak z celkových 400 tisíc bude
15%. Webová aplikace nahradí
stávající plán, nový bude logicky
interaktivní, pružněji využitelný,
včetně vkládání dat a aktualizací
nebo zefektivnění práce krizového týmu radnice spolu se záchranáři přímo v dané situaci.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Březen
je
měsíc, kdy pravidelně oceňujeme naše nejlepší sportovce
a učitele.
Už před lety
jsme do pravidel pro oceňování pedagogů zahrnuli i ty, kteří
učí na školách jiných zřizovatelů, a je to jedině dobře. Za týden bude jasné, koho si vlastně
i samy školy cení, protože návrhy jdou především odtamtud.
Ocenění nejlepších sportovců Karviné za rok 2016 máme
za sebou a opět se ukazuje, že
naše město je také líhní špičkových sportovců a že sport je prostě trendy. Za zmínku jistě stojí
i to, že naše finanční podpora
sportování dětí a mládeže je každoročně nemalá.
Nadchli mne vloni fotbalisté
MFK Karviná, jedou doslova
jako pila a já jim fandím! Jejich
první rok v nejvyšší soutěži rozhodně není udržovací a soupeřům pěkně zatápějí. Stadion je
konečně na domácích zápasech
plný.
Máme dlouhodobě špičkové
házenkáře, judisty, ženy-hokejistky, hráče badmintonu, boxery, plavce… Mezi oceněnými
jsou sportovci úspěšní doma
i v zahraničí, reprezentanti,
úspěšní trenéři. Bývalému aktivnímu krasobruslaři Stanislavu Žídkovi patří právem místo
v naší síni sportovní slávy.
Nejlepší na tom všem je, že
příklady táhnou. Děti chtějí sportovat, a není to jen aktuálně zvýšený zájem o fotbal díky postupu áčkového klubu. Není to jen
o profících, ale o každodenním
pohybu. Podívejte se, kolik potkáte o víkendu cyklistů, běžců,
bruslařů... nebo jen tak špacírujících se rodin s dětmi. A to je fajn.
Rekreační možnosti podporujeme také – vybudovali jsme
mimo jiné v posledních letech
několik cyklotras a stezek, a pokračujeme, máme venkovní hřiště pro posilování nebo discgolf.
Začneme s rekonstrukcí dětského koutku v zámeckém parku
a připravena je výstavba dalších
hřišť pro děti. Vybere si každý!

Tomáš Hanzel
Primátor Karviné
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Do síně slávy vstoupil Stanislav Žídek
„Karvinští fanoušci byli vždy skvělí,“ říká krasobruslař
Stanislav Žídek začal s krasobruslením v osmi letech, pomyslného sportovního vrcholu dosáhl
ve svých třiadvaceti, kdy získal
titul vicemistra republiky ve sportovních dvojicích. V dnešní době
je velmi úspěšným trenérem i organizátorem sportovních akcí
a 7. března vstoupil do karvinské
sportovní síně slávy.
Jaké pocity ve vás taková
cena vyvolává?

Nečekal jsem, že bych mohl
takové ocenění získat, takže překvapení, radost, ale zároveň ta
síň slávy jako by naznačovala, že
kariéra je na konci, což určitě ne,
mám ještě další plány.
Jak jste se ke krasobruslení
dostal?

Když jsem byl dítě, chodili
jsme na veřejné bruslení, bruslit
jsem se naučil za dva dny, a když
jsem viděl trénovat krasobruslaře,

nemohl jsem odtrhnout oči. Stál
jsem za lanem a díval se na ně,
když ke mně přišel trenér, zeptal
se mě, jestli se mi to líbí, a pozval
mě, ať si to s nimi zkusím. Rodiče
zprvu nebyli úplně nadšení, ale já
jsem si to prosadil.
Jaký byl váš největší
sportovní zážitek?

V roce 1972, když jsme získali
v Karviné titul vicemistrů. Mistrovský titul nám sice utekl opravdu o chloupek a bylo nám líto, že
na mistrovství Evropy budeme
pouze jako náhradníci, ale karvinští fanoušci, atmosféra na stadionu byli velkým povzbuzením.
Další krásný zážitek byl také,
když jsme v Karviné organizovali exhibici po mistrovství světa
a olympiádě, přijely sem hvězdy
jako Brian Orser, Brian Boitano,
Katarina Witt a další, na stadionu
bylo tak 10, možná 12 tisíc lidí,
sedačky plné a kolem ještě přidané židle, to bylo také úžasné.
Jak se díváte na současné
krasobruslení, je tam posun?

Je to trochu jiné, je rozdíl
v hodnocení, ale i v našich letech
byly třeba trojité skoky, jen se to
dál rozvíjí a hranice se posouvají.
Co je ale důležité, krása a umění
v krasobruslení stále zůstávají.

Kdo byl za Karvinou oceněn v anketě Sportovec roku 2016?
Nejúspěšnější jednotlivci – mládež do 19 let

Nejúspěšnější jednotlivci – dospělí
1. Jan Laštůvka
MFK Karviná
2. Martin Pala
HbK Karviná
3. Libor Hanisch
HCB Karviná
Jan Užek
HCB Karviná
Radek Pořízek
HbK Karviná
Lubomír Oswald, trenér TJ Sokol Karviná

1. Ondřej Lingr

MFK Karviná

fotbal

2. Adam Vosáhlo

TJ Baník Karviná

judo

3. Daniel Mikušťák

TJ Baník Karviná

box

Anežka Šídlová

Kosatky Karviná

plavání

Adam Adamovský

TJ Baník Karviná

sportovní lezení

Jana Osifová

Kosatky Karviná

plavání

David Vosáhlo

TJ Baník Karviná

judo

Jan Babič

TJ Baník Karviná

judo

Ladislav Plachetka

TJ Baník Karviná

box

Roman Volák

TJ Baník Karviná

box

Petr Kleberc

TJ Baník Karviná

box

Kateřina Bužíková

TJ Jäkl Karviná

atletika

Klára Seroiszková

SK Karviná

lední hokej

Patricie Škorpíková

SK Karviná

lední hokej

Radek Šuta

SK TKD WTF
Karviná

taekwondo WTF

Dominik Sivák

SK TKD WTF
Karviná

taekwondo WTF

Mariana Janošová
Marcel Novák

Dominik Volný

MFK Karviná

fotbal

Jan Vlášek

Jan Holzer

MFK Karviná

fotbal

Michal Vaněk

HCB Karviná

házená

Jan Mucha

HCB Karviná

házená

Nicolas Noworyta

HCB Karviná

házená

Alexandr Zamarski

HCB Karviná

házená

Jan Müller

Taekwondo ITF
Karviná

taekwondo ITF

David Staněk

SH ČMS Sbor
dobrovolných
hasičů Karviná-Hranice

požární sport

Richard Balcar
Družstvo
Mladší žáci
ZŠ Majakovského
Družstvo starších žáků
Družstvo mladších žáků
Družstvo mužů
Družstvo mužů
Talent roku 2016
Adam Breznen

Denis David Filipek

BMW IV Racing

fotbal
hokejbal
házená
házená
hokejbal
basketbal
motocyklový
sport Superbike

TJ Sokol Karviná

basketbal

HbK Karviná
HCB Karviná
HCB Karviná
MFK Karviná

hokejbal
házená
házená
fotbal

Kabal Team
Karviná
TJ Baník Karviná
SK krasobruslení
Survival & Kung Fu
Club Karviná
Survival & Kung Fu
Club Karviná

badminton
sportovní lezení
krasobruslení
kung-fu, wu-shu
kung-fu, kickbox

Trenér roku 2016
Inna Indráková
TJ Baník Karviná judo
Mgr. Petr Šupol
TJ Sokol Karviná basketbal
Tomáš Červenka
MFK Karviná
fotbal
Aleš Buzek
MFK Karviná
fotbal
Osobnost roku 2016 – nejhodnotnější sportovní výkon roku
Jozef Weber
MFK Karviná
fotbal
Síň slávy
Ing. Stanislav Žídek
krasobruslení

Přijďte i vy fandit
karvinskému fotbalu
Městský fotbalový klub Karviná zažívá jaro plné dramatických
a atraktivních zápasů. Po souboji
s Viktorií Plzeň to v dubnu bude
Slavia, v květnu pak Sparta. Zápas
s SK Slavia Praha se bude konat
v sobotu 8. dubna od 20.15 hodin
a neočekává se nic menšího než
vyprodané tribuny. Hradec Králové bude soupeřem Karvinských
doma 30. dubna.

Finále silového
čtyřboje
Republikové finále silového
čtyřboje pro studenty středních
škol se bude konat 6. a 7. dubna
ve Střední škole techniky a služeb
v Karviné – Novém Městě.

Velikonoční turnaj
Velikonoční turnaj v judu všech
žákovských kategorií a benjamínků
s mezinárodní účastí se bude konat
8. dubna od 10 hodin v Základní
škole Prameny v Karviné-Ráji.

Běhy pro zdraví
Že sport není jen fandění a adrenalin, ale především také zdravý
životní styl, to nám připomene
akce s názvem Běhy pro zdraví –
atletika pro všechny. Akce se bude
konat ve čtvrtek 13. dubna v parku
Boženy Němcové a za cíl si klade
právě podporu zdravého životního
stylu.

Basketbalisté bojují
o postup
Basketbal mužů – oblastní přebor o postup do druhé ligy mezi
Sokolem Karviná a NH Flames
Ostrava. Takováto podívaná je naplánována na 22. dubna v budově
školy Družby v Karviné – Novém
Městě.

Hokejbal proti
drogám
Hokejbalový turnaj v kategoriích základních a středních škol
se bude konat 14. až 28. dubna
na hřišti Střední průmyslové školy Karviná-Hranice. Organizátoři
si kladou za cíl propagovat mezi
mládeží zdravou formu zábavy
a seberealizace.

Turnaj ve stolním
tenise
Krajské přebory mládeže se
uskuteční v Karviné 8. a 9. dubna pod taktovkou týmu Klubsten
Karviná.

www.karvina.cz
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Ráj cyklistů na železničním náspu
Polské stezky se napojí na stávající karvinské cyklotrasy

Milovníci cyklistiky v příhraničním regionu budou brzy mít
další libůstku – na polské straně se
budou moci bezpečně na bicyklu
projet po náspu bývalé železnice.
Na nové trasy se dostanou přímo
z Karviné a Petrovic. Projekt,
na který se můžeme těšit již letos,
nese název Železná cyklotrasa.

Petrovice a partneři v Polsku, obce Zebrzydowice, Godów
a město Jastrzębie-Zdrój, vybudují nové cyklostezky, včetně jejich značení, a zorganizují
společnou vyjížďku a soutěž pro
veřejnost. „Společné cyklojízdy
a akce spojené s koly jsou u nás
velmi oblíbené, pořádáme je už

více než deset let a stále mají velký úspěch. Sám jsem se několika
zúčastnil a atmosféra byla vždy
skvělá. Tohle bude navíc skutečně takový bonbónek,“ vylíčil
primátor města Karviné Tomáš
Hanzel (ČSSD).
Chystané cyklostezky nebudou postrádat originalitu a jedinečnou atmosféru, polská strana
totiž využije k vybudování nových tras náspů už nepoužívaných železničních tratí, Petrovice
pak vybudují trasu zcela novou
tak, aby navazovala na stávající
síť také v Karviné. Karviná své
cyklotrasy a stezky označí především s ohledem na napojení
na polskou stranu. Cílem je propojit a lépe označit sítě na obou
stranách hranice, to vše již
v tomto roce.
Projekt Železná cyklotrasa (registrační číslo projektu: CZ.11.2
.45/0.0/0.0/15_003/0000331) je
spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko.

Značení kol syntetickou DNA také v Polsku
šení komunikace mezi partnerskými policiemi díky podpoře
Evropské unie. Polští strážníci se
s označováním kol syntetickou
DNA seznámili v půlce března
přímo v Karviné. ,,Považujeme
to za velký úspěch, protože půjde
o první plně funkční databázi jízdních kol, invalidních vozíků a jiných předmětů s přesahem do evropského prostoru,“ řekl ředitel
MP Karviná Petr Bičej s tím, že
polští cyklisté využívají i stezek
na území Karvinska velmi často a krádeže jejich vybavení jsou
také realitou. Karviná pořídí díky

tomuto projektu pro strážníky
digitální rádiovou síť, Jastrzębie-Zdrój si tedy koupí techniku pro
značení a registraci kol. V rámci
projektu vzniknou filmy s bezpečnostní tematikou, uskuteční se série konferencí a workshop.
Projekt s názvem Zintenzivnění
přeshraniční spolupráce městských
policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju (registrační číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000
062) je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního
rozvoje v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko.

Jezděte do práce na kole a soutěžte už posedmé
Přivést hravou formou obyvatele měst k využívání šetrných
způsobů dopravy, ulevit životnímu
prostředí a také vnést více radosti
a pohybu do běžného pracovního dne, to si klade za cíl soutěž
Do práce na kole, která už započala registraci do svého 7. ročníku.
Pokud máte chuť se zúčastnit, stačí

Technické služby začínají
na konci března opět po zimě čistit ulice města – prosí veřejnost,
aby dbala dočasných zákazových
značek, protože jinak není možné
plošné čištění realizovat. Značky
s upozorněními jsou instalovány
s dostatečným předstihem. V terénu už mají TS dva velké čisticí vozy pro úklid komunikací.
V ulicích města jsou stále veřejně
prospěšní pracovníci, kteří uklízejí např. veřejná prostranství.
Veřejná služba má na starosti zastávky, kontejnerová stanoviště
nebo černé skládky.

Třídíme bioodpady
Stále populárnější je třídění
bioodpadů také v domácnostech
na sídlištích, technické služby
přidávají letos desítky nových
nádob na různá stanoviště. Samozřejmostí je už více než 10
let svoz bio z oblastí rodinných
domků, hlavní sezóna právě začíná.
Magistrát také stále rozdává
košíky na třídění menších kuchyňských bioodpadů – jsou
zdarma k vyzvednutí vždy v pondělí a ve středu v budově B v ulici
Karola Śliwky.

Čistí se Olše

překračujeme hranice
przekraczamy granice
2014 — 2020

Rozšíření metody značení majetku syntetickou DNA je jednou
ze součástí nové spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju. Vloni už bylo v rámci ČR zapojeno 28 měst a obcí,
a v Karviné má metoda už velmi
dobrý zvuk – strážníci hlásí pokles počtu krádeží bicyklů na polovinu!
Od roku 2015 se živě zajímá
o možnost zapojení také polský
partner, městská policie Jastrzębie-Zdrój, vloni se to podařilo
v rámci širších plánů na zvýšení
vzájemné informovanosti a zlep-

Úklid města

vytvořit týmy o dvou až pěti lidech
a během května pak co nejčastěji
jezdit do práce „na vlastní pohon“.
Od loňska se mohou soutěže zúčastnit také běžci, chodci, vozíčkáři, a jezdit se bude i na koloběžkách, bruslích a longboardech.
Loni se soutěže Do práce na kole
zúčastnilo téměř 11 tisíc lidí

z 1 825 institucí a 27 měst. Stačí se
zaregistrovat na webu dopracenakole.cz. Registrace jsou otevřené
až do 30. dubna. Všichni účastníci
soutěže dostanou trika z biobavlny s originálním potiskem, budou
moci využívat různé slevy a výhody u partnerů soutěže a vítězové
pak získají hodnotné věcné ceny.

Čištění koryta Olše si vyžádá větší opatrnost na cyklotrase.
Práce na odtěžení nánosů koryta řeky Olše v úseku u mostu se
silnicí první třídy 67 (v Karviné-Ráji za Teskem) potrvají zhruba
měsíc a pro cyklisty budou znamenat zejména to, že přes cyklotrasu budou přejíždět po speciálních betonových panelech těžká
nákladní auta ze silnice třetí třídy
číslo 4687.
Přes trasu budou uloženy panely tak, aby chránily povrch
stezky. Cyklisté by měli místo
obejít nebo objet jinou trasou.
Vyzýváme cyklisty, aby dbali
na svou bezpečnost a respektovali přejíždějící vozidla!

Webovky bodovaly
Nové webové stránky města
Karviné zaujaly porotce krajského kola soutěže Zlatý erb - www.
karvina.cz skončily třetí v kategorii měst. Vítězem je Bohumín,
ten také postupuje do celostátního kola, druhý skončil Příbor.
Do soutěže se přihlásilo 23
webových projektů ve čtyřech
kategoriích včetně turistické prezentace.

karvinský zpravodaj
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Do Karviné dorazí protidrogový vlak
Radnice prevenci podpoří a uhradí dětem vstupné
Žáci osmých tříd karvinských
základních škol budou mít v dubnu možnost exkurzí do protidrogového vlaku – radnice jim uhradí
vstupné. Vlak vloni stál na nádražích v okolních městech a po jejich
dobrých zkušenostech se město
Karviná rozhodlo umožnit bezplatně návštěvu i svým žákům. Zúčastnit se budou moci i žáci příslušného ročníku víceletého gymnázia.
Karvinským dětem budou vyhrazeny čtyři dny od 18. do 21.
dubna, po nich vždy v odpoledních
hodinách bude moci projít „drogovým příběhem“ i kdokoli z řad
veřejnosti. Sto pětašedesát metrů
dlouhý vlak nabídne 90 minut zážitkové protidrogové prevence –
děti si vyzkoušejí simulaci účinků

drog a alkoholu na organismus,
uvidí na tato témata film a příběhy
ze života, program nabídne i krizové situace a návod, jak je zvládat.
Už 12. dubna se v Karviné sejdou
odborníci na protidrogovou výchovu a problémy spojené s užíváním

drog, aby si vyměnili zkušenosti
spolu s představiteli radnic, škol
nebo policie. Karviná se na projekt
snaží získat evropské peníze, díky
nimž zapojí nejen své děti, ale také
školáky z polského partnerského
města Jastrzębie-Zdrój.

• Poradna stavebního odboru • Poradna stavebního odboru •
Vy se ptáte, my odpovídáme,
dnes na téma Změny v účelu užívání části stavby či celé stavby.
Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním
rozhodnutí, v oznámení o užívání
stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji užívat jen k účelu
vymezenému v povolení stavby.
Co se rozumí změnou v účelu
užívání stavby?

Z hlediska stavebního zákona
se změnou v účelu užívání stavby
rozumí změna v jejím provozním
zařízení, ve způsobu výroby nebo
v jejím podstatném rozšíření. Je to
také změna v činnosti, jejíž účinky
by mohly ohrozit život lidí a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat,
bezpečnost nebo životní prostředí,
nebo změna doby trvání dočasné
stavby.
Vyžaduje každá změna v účelu užívání provozovny povolení stavebního úřadu?

Ne, je nutno vždy zvážit, jaký
vliv a účinky by mohla změna
mít například na veřejné zdraví,
životní prostředí či na požární
ochranu.
Vyžaduje každá změna sortimentu v prodejně či doplnění
služeb v provozovně povolení
stavebního úřadu?

Nikoli, záleží na tom, o jaký
sortiment či jakou službu se jedná,
s ohledem opět na vlivy na veřejné
zdraví nebo požární bezpečnost.

Vyžaduje změna stavby
dočasné na stavbu trvalou
povolení stavebního úřadu?

Ano, vždy. Povolení je nutné
mít i tehdy, pokud se jedná o změnu doby trvání dočasné stavby.
Jaké doklady je nutné stavebnímu úřadu předložit v případě provádění stavebních
úprav pro změnu v užívání
stavby či její části, které vyžadují stavební povolení?

K zákonem předepsané žádosti
(na předepsaném formuláři) žadatel připojí: projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněným
projektantem; plán kontrolních
prohlídek v průběhu provádění stavebních úprav; stanoviska
dotčených orgánů (např. hasičů,
hygieniků); stanoviska vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (energetiků, vlastníků
komunikací apod.). V případě, že
žadatelem není vlastník stavby,
pak připojí doklad o právu provést
stavební úpravy (smlouvu).
Jaké doklady je nutné předložit stavebnímu úřadu v případě ohlášení stavebních úprav
pro změnu v užívání části
stavby?

Pro ohlášení není zákonem stanoven povinný formulář, tedy stačí
prosté ohlášení a k němu doklady:
dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický popis provede-

ní stavebních úprav a stavební nebo
montážní výkresy specifikující navrhované stavební úpravy, stanoviska dotčených orgánů (např. opět
hasičů a/nebo hygieniků). V případě, že žadatel není vlastníkem stavby, pak připojí opět doklad o právu
provést stavební úpravy (smlouvu
s vlastníkem).
Jaké doklady je nutné předložit v případě oznámení změny
v užívání části stavby bez
stavebních úprav?

K oznámení (tentokrát opět
na povinném formuláři) přiložíte:
dokumentaci s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání
jednotlivých místností a prostorů;
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
na kterou je stavba napojena. Pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, stanoviska dotčených orgánů (např. hasičů a/nebo hygieniků).
V případě, že změnu neoznamuje
vlastník stavby, pak souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání.

Číslujeme garáže
Karvinský magistrát začal přidělovat tabulky s čísly evidenčními
nebo popisnými pro asi tři tisíce
garáží ve městě, postupně obešle
všechny majitele. Platí totiž povinnost majitele označit i garáž, není-li součástí jiného objektu s číslem. Magistrát s touto povinností
významně pomůže – tabulky jsou
jednotné a úředníci magistrátu také
významně pomohou s vyřízením
dalších nezbytných formalit, např.
s postupem pro zápis do katastru.
Označení pomůže i záchranářům, kvůli neexistující přesné adrese v těchto lokalitách bloudili
například hasiči, policisté nebo
sanitky. Skupiny garáží mají totiž
dnes pouze názvy ulic.

Veřejné akce
je třeba ohlásit
Obecně
závazná
vyhláška
č. 8/2016, o stanovení závazných
podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték,
v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku, platí od ledna
2017. Ne všichni pořadatelé své
akce s dobou ukončení po 22. hodině v souladu s vyhláškou ohlašují.
Vyhláška se nevztahuje jen
na akce uvedené jmenovitě v příloze, ale i na akce pro veřejnost
pořádané v uzavřených prostorách
typu barů či restaurací s dobou
ukončení těchto akcí po 22. hodině. I ty je třeba ohlásit magistrátu
nejméně 10 dnů předem. Bližší
informace naleznete na webu v záložce Potřebuji vyřídit – veřejná
prostranství, případně je možné
volat na telefon: 596 387 477 – vyřizuje Dagmar Dlouhá, odbor rozvoje, odd. marketingu a školství.

Hledáme páníčka
Psí útulek, ul. Brožíkova,
Karviná-Darkov, tel.: 727 869 211

Pokud jsou provedeny úpravy bez povolení stavebního
úřadu, tedy stavební úpravy
nutné pro změnu v užívání
části či celé stavby nebo
v případě změny v užívání
stavby či její části...?

Hrozí sankce až do výše 500
tisíc korun a není vyloučeno ani
řízení o odstranění stavby nebo
úprav.
Odbor stavební

a životního prostředí
Magistrátu města Karviné

KIRA,
fena, 2 roky, šedá.
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Empírová noblesa na zámku Fryštát
K tomu kanonáda, huláni... A přijede i sám Napoleon!
Víte, jak se ládovalo dělo, co to
přesně je mušketa, nebo jaké formace ustavovali nejen napoleonští
generálové? Dozvíte se to 8. dubna
v zámku Fryštát a v parku za zámkem! Napoleonské války a empírový životní styl, to je letošní překvapení k zahájení hlavní zámecké
sezóny.
Pokud máte raději klidnou prohlídku, můžete si ji samozřejmě užít
už od 1. dubna v běžném režimu
od úterka do neděle v čase od 10
do 17 hodin.
Kdo očekává trochu dobrodružství, vzrušení, ale chce se
také něco dozvědět, přijme pozvání do zámku i parku na sobotu 8.
dubna od 10 do 17 hodin. Připraveny budou ukázky výcviku dělostřelců, příjezd hulánů za vřavy
bojových bubnů, to vše si osobně
prověří na místě sám Napoleon
Bonaparte a vezme s sebou i svou
první manželku Josefínu. Bojové
kolbiště bude odpoledne v parku
za zámkem, ale rakouští huláni
na koních zahájí akci slavnostním
defilé kolem náměstí spolu s dělostřelci a za zvuku trubek už kolem

10. hodiny. Vstup do zámku bude
celé dopoledne hlídat šestiliberní
kanón. Diváky tak pobaví členové
skupiny historického šermu Buhurt
Hlavní sezóna
zámku Fryštát
1. dubna až 31. října
tři prohlídkové okruhy
otevřeno út–ne 10–17 hodin

z Křenovic u Slavkova a pánové
z 1. hulánského regimentu Merveldt, kteří jsou součástí Klubu vojenské historie Ostrava. V zámku

samotném pak bude připraven divadelní příběh stylizovaný do doby
empíru. Samozřejmostí budou opět
prohlídky s průvodkyněmi v dobových kostýmech. V zámku se 8.
dubna bude vše odehrávat v rámci
1. okruhu, ale zájemci se mohou
podívat i do expozice Národní galerie. Zámek ještě do Velikonoc nabízí výstavu kopie Turínského plátna, což měl být rubáš Ježíše Krista
s otiskem jeho těla. Povedená kopie
z broumovského kláštera vycestovala do Karviné vůbec poprvé a už
ji vidělo 1400 návštěvníků!

cokoli, co ilustruje historii města
a jeho částí, 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!

Městské informační centrum
při Regionální knihovně
Karviná, Masarykovo nám. 71
Provozní doba:
po – pá 8.00–18.00
so
8.00–13.00
ne
9.00–14.00 (od 1. 4.)

Navštivte v archívu výstavu Uhlí na Ostravsku
Klub přátel Hornického muzea
v Ostravě má na kontě okolo 60 publikací a zhruba 500 přednášek a různých zajímavých akcí, jednou z nich
je i výstava v karvinském archivu.
Výstavu s názvem Uhlí na Ostravsku – Činnost a hornické tradice
KPHMO tvoří čtrnáct tematicky
zaměřených panelů, na kterých se
návštěvníci seznámí s historií i současností klubu a hornické činnosti.
Výstavu poprvé zhlédli v únoru minulého roku návštěvníci Senátu ČR
v Praze. V karvinském archívu byla
zahájena vernisáží 9. března a potrvá až do konce dubna. Doplňkovým
programem byla přednáška k nově
vydané klubové publikaci s názvem
Historie a vývoj hornického města
Karviná, kterou připravil a přednesl

Velikonočním jarmarkem ožije náměstí v Karviné-Fryštátě
12. a 13. dubna vždy od 10 do 17
hodin. Návštěvníci se mohou těšit
například na zábavná vystoupení,
hry, písničky, kejklíře, pohádky pro
nejmenší, výtvarné dílničky, koutek
se zvířátky, dobový kolotoč a samozřejmě stánky. Pro návštěvníky trhu
jsou připraveny i připomínky dob
dávno minulých, například v podobě středověké kapely, vystoupení
Kterak se hrálo za krále Klacka či
soutěže Erby a naši králové.

Knihomolnická
kraslice

Máte nejen staré fotografie Karviné? Zapojte je do oslav!
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 fotografie (i s příběhemtedy popisem), dokumenty a jiné
písemnosti, mapy apod., prostě

Velikonoční jarmark

předseda karvinské pobočky klubu
Stanislav Kuba.
Mimo členů klubu v tradičních
hornických uniformách a dalších
zájemců o historii hornictví z řad
občanů si výstavu prohlédl i náměstek primátora Karviné Karel Wiewi-

órka (KSČM) spolu se zástupkyní
ředitelky regionální knihovny Markétou Kukrechtovou (foto). ,,Myslím, že ke Karviné prostě hornictví
patří a že se lidé rádi dozví další zajímavosti k tomuto tématu, „zhodnotil náměstek Wiewiórka“.

Tradiční soutěž o nejkrásnější
vajíčko se uskuteční v oddělení pro
děti a mládež knihovny v Karviné
– Novém Městě od 3. do 13. dubna.

Velikonoční koncert
Harfa, klavír a zpěv v podání Kateřiny Sabové a Oldřišky
Honsové rozezní Středisko hudby a umění knihovny v Karviné-Fryštátě 7. dubna od 17.30. Návštěvníci se mohou těšit na díla
W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Janáčka a dalších skladatelů.

Arteterapeutická
dílna
Arteterapeutická dílna se Šárkou Jurczovou se tentokrát zaměří
na ryze velikonoční téma, zdobení
kraslic, a uskuteční se 11. dubna
od 13.30 ve Středisku hudby a umění knihovny v Karviné-Fryštátě.

Výroba ozdob
Barevná velikonoční kuřátka si
mohou děti přijít vyrobit do oddělení pro děti a mládež knihovny
v Karviné – Novém Městě. Dílna
zaměřená na velikonoční ozdoby
se bude konat 12. dubna od 15.30
do 17 hodin.

Eko-kvíz
Týden ve znamení Brontosaura bude na programu od 24.
do 28. dubna v oddělení pro děti
a mládež v knihovně v Karviné
– Novém Městě. Zábavný testík
vyzkouší, zda naše děti vědí, jak
správně chránit planetu Zemi.

Čtení dětem
Redaktor a publicista Ivo Šmoldas přijede 28. dubna přečíst dětem úryvek z knížky Deník malého
poseroutky. Akce se koná v rámci
projektu Celé Česko čte dětem v oddělení dětí a mládeže v knihovně
v Karviné – Novém Městě.
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