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konec léta a konec prázdnin neznamenal pro naše školáky pouze začátek
školního roku. Podařilo se nám dokončit a slavnostně předat občanům města
nový multifunkční sportovní areál u obchodní akademie, ze kterého se podle
mých informací těší nejvíce právě děti. Jsem ale potěšen z kladných reakcí
všech věkových skupin, což je pro nás dobrá zpětná vazba, že se vám líbí.
Od jeho otevření je tento volnočasový areál využíván napříč všemi generacemi.
Jen doufám, že si zvláště mladí lidé budou této nákladné investice vážit a budou
se k majetku nás všech chovat zodpovědně. Mezi další pozitivní okamžiky
bych zařadil i setkání s významnými umělci a pracovníky v kulturní oblasti, za
jejichž hodnotnou práci pro město jsme jim předali na Zámku Fryštát ocenění.
Velmi si jejich práce pro město vážíme. Stejně tak si ceníme práce sociálních
pracovníků a učitelů. S těmi nejlepšími jsem se osobně setkal, předal jim
pamětní listy a dárky a především jim ze srdce poděkoval za jejich záslužnou
práci. Zvláště v poslední době byla nezáviděníhodná kvůli různým opatřením
v covidové době. Sociální pracovníci pomáhali, kde se dalo, učitelé se zase
se svými žáky museli vídat a učit je jen přes monitory počítačů. Pevně věřím,
že nás další omezení a překážky nečekají a budeme moci normálně fungovat,
užívat si společenských akcí a těšit se ze všeho, co se podaří.
S úctou
Jan Wolf, primátor

Vybíráme z obsahu

Vaše náměty do Karvinského zpravodaje
zasílejte na e-mail zpravodaj@karvina.cz.
KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku
Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně a je zdarma
doručován do všech domácností na území města. | Vydavatel: Statutární město
Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz, IČ: 00297534 |
Registrační číslo: MK ČR E 12198 | Redakce: Martina Orgoníková, Jan Šimerda
a Lukáš Hudeček, zpravodaj@karvina.cz | Foto: Milan Haluška, Marek Běhan,
Martina Orgoníková, Lukáš Hudeček | Distribuce: Rec21 | Reklamace distribuce:
Monika Koziorková, +420 604 290 953, monika.koziorkova@rec21.cz | Vydáno:
29. října 2021 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním centru na
Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 25. listopadu 2021, kdy
termín uzávěrky podkladů včetně inzerce je 10. listopadu 2021. Pravidla inzerce
s ceníkem a vzor objednávky najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.
Titulní foto: Milan Haluška – Hubertova jízda 2021

Gratulujeme k významnému životnímu jubileu

Jubilantka Jarmila Žebráková z Karviné-Nového Města oslavila 90. narozeniny. Pogratulovat k tak významnému jubileu a popřát zdravíčko s květinou
a dárkem přišel osobně primátor města Karviné Jan Wolf. V rozhovoru na sebe
oslavenkyně prozradila, že v Karviné žije více než šedesát let, značnou část svého života prožila ve staré Karvinné, vychovala dvě děti a pracovně aktivní byla
v Nemocnici s poliklinikou v Karviné-Ráji. K narozeninám gratulujeme a přejeme
hlavně zdraví.

www.karvina.cz

Pozvánka na listopadové zasedání zastupitelstva

Karviná – oficiální stránka města

Zveme vás na 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 1. listopadu 2021 od 17 hodin ve velkém sále Obchodně podnikatelské
fakulty Karviná Slezské univerzity. Přijatá hygienická opatření a další podrobnosti
ke konání zasedání budou oznámeny na úřední desce Magistrátu města Karviné.
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ROZVOJ MĚSTA

V Karviné byl otevřen nový sportovní areál

Výzva dárcům krve  
Hematologicko-transfuzní oddělení
Nemocnice s poliklinikou v Karviné se
obrací na veřejnost s naléhavou prosbou darování krve a krevní plazmy.
Volejte zdarma 800 900 559. Informace na webu www.nspka.cz. Buďte
superhrdinou zachraňujícím životy.

U hřbitova nohu z plynu

Vyznavači řady sportovních disciplín mohou využívat v Karviné nový sportovní areál. Ten vyrostl na dlouhá léta nevyužívané travnaté ploše v blízkosti obchodní akademie během posledních patnácti měsíců. Na své si přijdou například vyznavači
in-line bruslení, běhání, jízdy na skateboardu, kole, cvičení na čerstvém vzduchu, streetballu nebo fotbalu. „Sportoviště tohoto
charakteru v Karviné chybělo a jsem rád, že se nám ho v této složité době podařilo vybudovat. Je fajn, že stavba proběhla bez
zásadních komplikací a pevně věřím, že se sportoviště bude všem návštěvníkům líbit. Areál je volně přístupný a jsem přesvědčen, že na své si tady přijde široké spektrum sportovců,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
V rámci výstavby sportovního areálu byla realizována in-line dráha. Bruslaři mají k dispozici dva okruhy, ten delší měří 470
metrů a kratší 285 metrů. Nezapomnělo se ani na běžce, pro ně je připraven okruh dlouhý 257 metrů. „Součástí areálu jsou
dvě pumptrackové dráhy, což jsou uzavřené okruhy s vlnami a klopenými zatáčkami určené pro jízdu na kole nebo koloběžce.
Fanoušci workoutu zde najdou již čtvrté hřiště ve městě. Dočkali se i příznivci skateboardingu, pro které jsme postavili nový
skatepark,“ doplňuje primátor Jan Wolf. V novém sportovním areálu si zájemci mohou ještě zahrát streetball a vyzkoušet parkour. Na své si přijdou i ti nejmenší. Součástí areálu je totiž dětské hřiště a nechybí mu ani nové veřejné osvětlení, kamerový
a zabezpečovací systém či rozhlas. Návštěvníci mají k dispozici sociální zařízení včetně sprch a zázemí s uzamykatelnými
skříňkami či automatem s občerstvením v budově obchodní akademie, která se o areál a rezervační web stará.
„O celý areál se stará správce, který kontroluje, zda je vše na sportovišti v pořádku. Na starost má také výběr bezhotovostní platby za užívání fotbalového hřiště s umělým povrchem,“ říká náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD).
Areál slouží občanům v pracovní dny od 6:00 do 21:00 hodin a o víkendech a svátcích od 7:00 do 21:00 hodin. Vstup do něj
a využívání jednotlivých sportovišť je zdarma, výjimkou je zpoplatněné fotbalové hřiště s umělým povrchem. Hodina pronájmu
hřiště bez umělého osvětlení stojí 700 korun a s osvětlením 800 korun. Zájemci si mohou fotbalové hřiště rezervovat na webových stránkách www.sportovistekarvina.cz.

S ohledem na blížící se svátek Památky zesnulých upozorňujeme zejména návštěvníky hřbitova v Karviné-Dolech, že přes silnici první třídy číslo
59 na ulici Ostravské je mezi hřbitovem
a šikmým kostelem sv. Petra z Alkantary zřízeno pouze místo pro přecházení. Chodci tak zde při přecházení
nemají absolutní přednost! S ohledem
na podélné parkování podél hřbitova
nabádáme k ještě větší opatrnosti
a ohleduplnosti rovněž projíždějící,
parkující i vyjíždějící řidiče. Děkujeme. Statutární město Karviná jedná
se zástupci Moravskoslezského kraje
o zřízení přechodu pro chodce, který
se v tomto místě dříve nacházel.

Zapojte se do canisterapie

Občané zvelebují předzahrádky podle svých představ
Okolí panelových domů prohlédlo
výsadbou květinových záhonů. Mezi
krásné příklady, kde se rozhodli vylepšit a přiložit ruku k dílu zde bydlící
nájemníci, patří kvetoucí záhony na
ulici Slovenská, Urxova a U Lesa
v Karviné. „Jsem už sedmým rokem
v důchodu, volný čas mám, a tak jsem
si říkala, že bych to kolem domu mohla
trošku zvelebit. Hned z jara kvetly krásné kamzičníky, následovaly macešky,
petrklíče, tulipány, narcisy, hortenzie
a další. Celoroční práce na záhonech
mě moc baví. Dělá mně to radost
a doufám, že i lidem v okolí. Záhonky

třeba cokoliv ke zkrášlení koupit,“ uvedli
manželé Pavel a Marcela Gruszkovi.
Do rozsáhlého zvelebení se pustili
také obyvatelé domu na ulici U Lesa.
„I přes nepříznivý rok 2020 ztížený covidem jsme se jako bytové družstvo pustili
do zvelebení. Zkrášlili jsme předzahrádky v okolí domu, konkrétně jsme vysadili
64 tújí a okrasnou zeleň, na zem jsme
rozprostřeli kačírek a štípaný kámen.
Vše dohromady vytvořilo kouzlo zahrady, která potěší každé oko. K tomu jsme
vytvořili devět parkovacích míst a položili
jsme novou dlažbu chodníku včetně drenáže na odvodnění,“ uvedl Karel Sebera.

si prohlížejí děti z mateřských škol nebo
návštěvníci rehabilitačního sanatoria.
Někteří kolemjdoucí si květiny i fotí.
Je to radost,“ uvedla Irena Rychlá bydlící na ulici Slovenská.
Pěkný pohled se naskýtá i kolemjdoucím ulice Urxova. „Od dětství jsme
se podíleli na zvelebování předzahrádek před vchodem a společně pokračujeme v tradici. Během roku se věnujeme klasické zahradnické údržbě,
zaléváme, prostřiháváme. Vysadili jsme
květiny, ovocné stromečky, keře i jehličnany. Sousedům se to líbí, podporují
nás, lehce se domlouváme, když je po-

Organizace Podané ruce se od roku
2000 věnuje canisterapii. Tato metoda
pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na člověka
prostřednictvím speciálně vedeného
a cvičeného psa je velmi oblíbená.
Dobrovolníci s pejsky docházejí do
sociálních zařízení typu domov seniorů, dětský domov, ústav sociální
péče, speciální škola, speciální mateřská škola a další. Klientelu tvoří tedy
jak dospělí, děti, ať již zdravé nebo
s mentálním či tělesným postižením,
tak i staří, nemocní či lidé s postižením. Máte touhu se svým pejskem
pomáhat druhým? Stačí absolvovat
odborný seminář a složit povahové
testy psa. Více informací najdete na
https://canis.podaneruce.eu/.

Výzva Tříkrálové sbírky

ulice U Lesa 802– 803

ulice Urxova 1544

ulice Slovenská 2943–2945
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Charita Český Těšín se obrací na
všechny, kteří by měli zájem stát se
koledníkem Tříkrálové sbírky v roce
2022. Kontaktujte koordinátora sbírky
na tel. 605 205 638 nebo e-mailem
alina.humel@ceskytesin.charita.cz.
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Ani v roce 2020další
Nepřehlédněte
se údržba
důležité
města
informace
nezastavila
z magistrátu
Senior taxi 2022     
Senior taxi je dnes již zavedeným
a oblíbeným způsobem přepravy seniorů starších 70 let s trvalým pobytem
v Karviné. Tuto službu budou moci
využívat karvinští senioři za stejných
podmínek, tzn. 6× měsíčně, i v roce
2022. V rámci této služby bude nadále
zajištěna přeprava seniorů z místa jejich bydliště k lékařům, včetně nemocnic a poliklinik na území města, na návštěvu karvinských hřbitovů nebo za
účelem vyřízení úředních záležitostí
v budovách Magistrátu města Karviné. Nezbytnou podmínkou k čerpání
této služby je však vyřízení průkazky
platné na kalendářní rok 2022.
Průkazky Senior taxi budou vydávány od 22. listopadu do 15. prosince
2021, a to pouze v úřední dny – pondělí
a středa – v době od 7:30 do 12:00
a od 13:00 do 17:30 a následně po
svátcích od 3. ledna 2022, taktéž
v úřední pondělky a středy. Průkazy
budou vydány seniorům po předlo-

žení platného občanského průkazu
nebo jiné osobě na základě předložení plné moci a občanského průkazu,
žadatele a zmocněného, vždy v budově D Magistrátu města Karviné,
ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát
(bývalá vojenská správa).

cebooku Hasiči Karviná-Ráj, na webu
https://1url.cz/@SDHRaj, telefonicky
na 723 523 967 nebo e-mailem na
druzstvokarvinaraj@seznam.cz.

Začala lovecká sezona
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jakožto
orgán státní správy myslivosti, tímto
informuje občany o termínech konání
společných lovů, které budou pořádány mysliveckými spolky a honebním
společenstvem v honitbách obce
s rozšířenou působností Karviná do
konce roku 2021 z důvodu omezení
vstupu do honiteb v době pořádání
společných lovů. Termíny, místa a časy společných lovů najdete na webu
města https://1url.cz/@lovy.

Ráječtí hasiči vás podrží
Máte zájem o ukázku hasičské techniky ve školkách, školách nebo na
akci? Potřebujete požární asistenci
jako pořadatel kulturní nebo sportovní
události? Pak se můžete jednoduše
obrátit na Sbor dobrovolných hasičů
Karviná-Ráj. Ti úzce spolupracují
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karviná, který zajišťuje zdravotní dozor. U akcí tak máte
o starost méně, lehce vyřídíte obě
služby najednou. Současnou velitelkou Sboru dobrovolných hasičů
Karviná-Ráj je Kája Schmidtová, jejím
zástupcem je Petr Skopal, starosta sboru a velitel družstva je Ondřej
Kapera. Více informací najdete na fa-

Matrika ulehčí maminkám
Od měsíce listopadu bude matriční
úřad jednou týdně, konkrétně každé
úterý, předávat maminkám přímo
v porodnici NsP Karviná-Ráj rodné

listy nově narozených dětí. Tato nová
služba matričního úřadu se bude týkat
výhradně dětí narozených v manželství a dětí, jejichž rodiče se o jménu
a příjmení dohodnou ještě před narozením dítěte. „Jsme rádi, že nám
karvinský magistrát vyšel vstříc, a my
tak můžeme maminkám nabídnout tuto poptávanou službu, která jistě ještě
zvýší oblíbenost karvinské porodnice,“
uvedla k nové službě tisková mluvčí
NsP Karviná-Ráj Věra Murinová.

Pozvánka na farmářské trhy
Druhou listopadovou středu, tedy
10. listopadu, se konají tradiční farmářské trhy na Centrálním tržišti a jeho okolí. Přijďte si naposledy v letošním roce od 8:00 do 17:00 nakoupit
do Fryštátu kvalitní regionální potraviny a produkty. Řidiče upozorňujeme na související dopravní omezení.
O regionální potraviny však nebudete
ochuzeni ani v prosinci, kdy je jejich
nabídka součástí stánkového prodeje
na vánočním jarmarku.

Vy
odpovídáme...
Dnes
na téma
doplňkové stavby
Anisevptáte,
rocemy
2020
se údržba
města
nezastavila
Na vaše otázky týkajících se problematiky přístřešků, bazénů, altánů, pergol či garáží u rodinných domů odpovídá vedoucí oddělení stavebního úřadu Pavla Kalužová.
Co jsou to tzv. doplňkové stavby
u rodinných domů?
Z hlediska stavebního zákona jsou to
stavby či zařízení, které souvisí s bydlením nebo jej podmiňují. Tyto stavby
musí plnit doplňkovou funkci ke stavbě
rodinného domu a musí být umístěny
na pozemku rodinného domu. Mezi tyto
stavby patří zejména stavby samostatných garáží, přístřešky pro automobil,
zahradní domky pro uskladnění nářadí, skleníky, bazény, pergoly a altány.
Předmětné stavby musí být vždy v souladu s územně plánovací dokumentací
schválenou na území města Karviné
dle Územního plánu Karviné, v úplném

znění po vydání změny č. 1. Doplňkové
stavby, jako jsou například:
- stavba např. garáže, zahradního domu,
altánu s jedním nadzemním podlažím do
25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
která je podsklepená nejvýše do hloubky
3 m, neslouží k výrobě nebo skladování
hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná
se o stavbu pro podnikatelskou činnost
a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění
bude nejméně 50 % z celkové plochy
pozemku rodinného domu;
- stavba skleníku do 40 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, která je nepodsklepená;

- stavba bazénu do 40 m2 zastavěné
plochy, za dodržení podmínky umístění
v odstupových vzdálenostech od společných hranic pozemků nejméně 2 m
a umístění v zastavěném území nebo
zastavitelné ploše, nevyžadují žádné
povolení stavebního úřadu.
Jaké povolení stavebního úřadu vyžadují tyto stavby v případě překročení výše uvedených parametrů?
Na tuto otázku nelze přímo odpovědět.
Při překročení parametrů u těchto staveb je potřeba znát rozhodující faktory,
např. jaké parametry stavba má (výška,
zastavěná plocha), jaká je vzdálenost
od společných hranic pozemků, o jakou
stavbu se jedná apod. Podle charakteru
a parametrů mohou tyto stavby vyžadovat vydání rozhodnutí o umístění staveb
a následně pak ohlášení stavby či stavební povolení.
Lze předmětné stavby umísťovat na
sítích technické infrastruktury?
Ne. Každá síť technické infrastruktury
má své ochranné pásmo. Ochranná
pásma a podmínky či zákazy, jež se
k nim vztahují, jsou stanoveny zákonem
a odlišují se podle typů pásem technické
infrastruktury. Informace o existenci sítí
a jejich ochranných pásmech na předmětném pozemku si můžete vyžádat
u všech vlastníků technické infrastruktury.
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Podléhají doplňkové stavby kolaudaci?
Ne, na tyto stavby se v případě dodržení výše uvedených parametrů
kolaudace nevztahuje a lze je užívat
po jejich dokončení bez oznámení stavebnímu úřadu. V případě překročení
výše uvedených parametrů, např. stavba garáže o zastavěné ploše 40 m2, je
nutné oznámit stavebnímu úřadu její
užívání.
Jak je to s doplňkovými stavbami
v historickém centru města?
Pokud se budou předmětné stavby
umísťovat v městské památkové zóně
nebo v jejím ochranném pásmu, je důležité požádat o vydání závazného stanoviska orgán památkové péče, i když
stavby nebudou vyžadovat povolení
stavebního úřadu.
Hrozí nám pokuta v případě realizace
doplňkové stavby, která vyžaduje povolení stavebního úřadu?
Ano, podle charakteru stavby hrozí
sankce do výše 200 000 Kč, nebo až do
výše 500 000 Kč. V případě pochybnosti, zda vaše doplňková stavby vyžaduje,
či nevyžaduje povolení stavebního úřadu, se přijďte před započetím uvedené
stavby informovat na stavební úřad.
Děkujeme za rozhovor.

OCENĚNÍ

Program Sociálních služeb na dlani v Karviné vzbudil zájem

ONKO-Naděje Karviná

Jesle Karviná

MiniVeletrh prezentovaných služeb

Karviná nabízí pestrou škálu sociálních služeb a zařízení
V Karviné proběhla tradiční akce Sociální služby na dlani v rámci Týdne sociálních služeb České republiky pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Při této příležitosti proběhl na Centrálním tržišti ve Fryštátě MiniVeletrh sociálních služeb. Akce byla kromě představení
sociálních zařízení spojena také s prodejem výrobků ručně dělaných uživateli prezentovaných služeb. Dále součástí programu byla možnost navštívit a podívat se do
konkrétních zařízení fungující pro občany města ve Dnech otevřených dveří. Nechyběla také veřejná setkání pracovních skupin komunitního plánování plná zajímavých
podnětů v oblasti témat Senioři, Sociálně handicapované osoby, Zdravotně postižení a Děti, mládež, rodina. Při této příležitosti navštívili řadu organizací osobně náměstek
primátora města Karviné Miroslav Hajdušík (KSČM) a vedoucí odboru sociálního Martina Smužová. Na webových stránkách města najdete elektronický katalog sociálních služeb Karviné na https://1url.cz/@katalogsocialnichsluzeb, v tištěné podobě si jej můžete vyzvednout na odboru sociálním v budově D (bývalá Vojenská správa)
v Karviné-Fryštátě.
Gratulujeme oceněným osobnostem v sociální oblasti
V karvinském Obecním domě Družba byly oceněny osobnosti v sociální oblasti. Pamětní listy Rady města Karviné letos získaly tři ženy – Irena Šafářová, Blažena
Monczková a Klára Balážová. Gratulujeme. Statutární město Karviná oceňuje osobnosti v sociální oblasti od roku 2015.

Irena Šafářová

Blažena Monczková

Klára Balážová

Město Karviná ocenilo své osobnosti v oblasti kultury

Statutární město Karviná ocenilo na Zámku Fryštát jedenáct osobností a organizací z oblasti kultury. Za mimořádný umělecký počin obdržela Pamětní list Rady města
Karviné spisovatelka Karin Lednická, mezi oceněné osobnosti se zařadili Bohdana Najderová, Božena Pálinkášová, Alica Stepková, Marek Běhan, Hana Šobrová,
Eliška Frantová, Jan Kottas, Ondřej Janča. Ocenění získal mužský pěvecký sbor Hejnał-Echo a Sborové studio Permoník. Gratulujeme. „Přestože byl loňský rok pro
kulturní oblast velmi složitý, jsem rád, že jsme mohli ocenit významné osobnosti a organizace karvinské kultury. Věřím, že už se vše pomalu vrací k normálu a naši
občané se budou moci s těmito osobnostmi setkávat osobně nebo vyrazit na vystoupení oceněných organizací,“ říká náměstek primátora pro školství, kulturu a sport
Andrzej Bizoń (nestr. ČSSD). Zastupitelé Karviné rozhodli na svém zasedání o udělení jednoho z nejvyšších vyznamenání města medaile MUDr. Wacława Olszaka
Renatě Filipové. Výtvarnice si medaili a pamětní list převzala v rámci oceňování osobností kultury na Zámku Fryštát v Karviné. Gratulujeme. „Tuto medaili jsme se
rozhodli paní Renatě Filipové udělit u příležitosti jejího významného životního jubilea a za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti kultury a výrazné přispění k rozvoji
dobrého jména města,“ uvedl primátor města Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Oceněné osobnosti v oblasti kultury

Výtvarnice Renata Filipová
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Karviná @mmkarvina
Připomínka důlního neštěstí
Hornické rodiny společně s členy
Kroužku krojovaných horníků Barbora
uctili 3. října památku třiceti horníků,
kteří v roce 1990 zahynuli při výbuchu na Dole Barbora. Pietní akt začal
svatou mší v kostele svatého Petra
z Alkantary. Poté se všichni přesunuli
do areálu Barbora, kde byla na budově kompresorovny odhalena, a také
místním farářem vysvěcena, pamětní
deska právě u příležitosti 30. výročí
této důlní tragédie. Pamětní deska
byla odhalena za podpory Nadace
OKD, města Karviné a dalších. „Těžká
hornická práce přináší někdy bohužel
i ztráty na životech. Je důležité si připomínat, že tato práce je velmi těžká
a nebezpečná, čest jejich památce,“
uzavřel náměstek primátora Karviné
Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD).

Barevný podzim nabídl pestrý program

V areálu loděnice v parku Boženy Němcové se konal v rámci projektu „Kultura
v údolí řeky Olše“ u příležitosti tradičního Světového dne zvířat další ročník celoměstské akce Barevný podzim. Bohatý program určený zejména milovníkům
přírody a životního prostředí doplnily aktivity Evropského týdne mobility připomínající důležitost evropského úsilí o udržitelnou dopravu. Navzdory proměnlivému počasí si rodiny s dětmi užily třetí zářijový pátek se spoustou her, atrakcí,
zábavy a kulturních vystoupení. Letošní motto znělo: Cestovat zdravě = cestovat
udržitelně!

Projekt „Kultura v údolí řeky Olše“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002042, je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –
Śląsk Cieszyński.

Železná cyklotrasa jako téma česko-polských setkání  

Přeshraniční spolupráce zahájila další čtvrtstoletí

V rámci projektu „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“ se uskutečnily dva česko-polské workshopy s cílem vytvořit plán marketingové komunikace
Železné cyklotrasy. První workshop se uskutečnil 9. září a byl zaměřen na široce pojatou propagaci turistických produktů z pohledu Železné cyklotrasy. Druhý workshop se uskutečnil ve dnech 13.–14. září a byl zaměřen na zpracování
a srovnání materiálů shromážděných během prvního workshopu a sestavení
jednotného a logického dokumentu – zárodku pro plán marketingové komunikace této v Polsku stále více populární cyklotrasy. Obou workshopů se společně
s marketingovým expertem, zástupci Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej ‚Olza‘ a Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského
Slezska, účastnili také zástupci partnerů, kteří Železnou cyklotrasu vybudovali,
tzn. město Jastrzębie-Zdrój, Obec Godów, Obec Zebrzydowice, obec Petrovice
u Karviné a statutární město Karviná.

V letošním roce to je již 26 let, kdy tři největší města na území Euroregionu
Těšínské Slezsko stvrdila podpisem zahájení přeshraniční spolupráce. Města
Jastrzębie-Zdrój, Havířov a Karviná za tu dobu realizovala mnoho užitečných
projektů. K připomenutí a zejména k prohloubení této prospěšné participace
bude sloužit nový projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná,
Havířov“, který je podpořen z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko. V rámci projektu se uskuteční dvoudenní workshop a budou
se mimo jiné realizovat průzkumy na území partnerských měst se zaměřením
právě na možný rozvoj další přeshraniční spolupráce. Projekt bude realizován
od října 2021 do září 2022, kdy město Jastrzębie-Zdrój pořídí výstavní systém
ve formě reklamní kostky a statutární města Karviná a Havířov nainstalují vnitřní
panely s obrazovkou pro potřebu propagace přeshraničních projektů a propagace kulturních a společenských informací partnerských měst.

Projekt „Železná cyklotrasa – podpora EKOturistiky“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0
/0.0/16_010/0002723, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
- Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“, registrační číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků si užívají rodiny již po několik generací

Na zářijových slavnostních ceremoniálech vítání občánků jsme v obřadní síni Městského domu kultury
v Karviné přivítali patnáct dětí, konkrétně šest holčiček a devět chlapců. Na památku si rodiče odnesli pamětní list
a dárečky. Ceremoniálem provázela zastupitelka Naďa Antalová. Novopečení rodiče společně s příbuznými tak
prožili sváteční den tradičního obřadu. Přivítání složené z písniček a říkanek proběhlo opět formou předtočeného videa dětí ze Základní školy a Mateřské školy Prameny. Samozřejmostí bylo společné rodinné focení
na památku.

Poslední dva ceremoniály tohoto roku, pokud to covidová situace dovolí, se budou konat v termínech 14. listopadu
a 12. prosince 2021. Zájemci se mohou hlásit na odboru školství a rozvoje magistrátu na telefonu 596 387 488 nebo
e-mailem vitaniobcanku@karvina.cz.

Výlet s tajenkou přilákal
rodiny s dětmi z celé ČR
Karviná se zařadila mezi města, která nabízejí zdarma zajímavý Výlet s tajenkou na webu
www.veldo.cz a na facebooku Deník
fejsbukové matky a Velká Dobrodružství. „Za posledních deset let
jsem napsala téměř dvě stě výletů
s tajenkou po celé republice. Karvinský výlet s tajenkou patří k dvaceti
nejstahovanějším, od června 2021
si výlet stáhlo 2113 čtenářů, což je
hezké číslo. Do zpráv mi chodí i pozitivní reakce na tento výlet. Musím
říct, že výletníci, kteří navštívili Karvinou, jsou mile překvapeni, jak je
Karviná hezké město a že to vůbec
nevěděli. Naopak zajímavostí je, že
někteří karvinští čtenáři, co si prošli
výlet u sebe doma, si stáhli i další
moravské výlety a s dětmi navštívili
další města. Jsem moc ráda, že výlety dělají radost, ukazují krásy měst
a díky nim rodiny a přátelé tráví čas
spolu,“ uvedla jednatelka firmy Velká
dobrodružství Lucie Nachtigallová.
Na výletníky po absolvování trasy
a vyluštění tajenky čeká odměna
v podobě sladkosti a omalovánky,
kterou si mohou vyzvednout v Městském informačním centru Karviná na
Masarykově náměstí, které provozuje Regionální knihovna Karviná. „Ve
spolupráci s autorkou výletů Lucií
Nachtigallovou jsme vytvořili zajímavou procházku historickou částí
města Fryštát a parku Boženy Němcové. Na webu www.veldo.cz si tak
návštěvníci z jiných měst i místní
obyvatelé mohou stáhnout zcela
zdarma Výlet s tajenkou v Karviné.
Jsem nadšený, jakou úspěšnost
v počtu stahování právě výlet v našem městě má. Těší mě, že k nám
přijíždějí rodiny s dětmi z celé republiky, věřím, že se jim u nás líbí a někdy se k nám zase přijedou podívat,“
uvedl náměstek primátora Karviné
Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD).

PŘIJÍMÁME
STRAVENKY
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Karviná – mmkarvina

Projekt Radibudky.cz otevřel svou dílnu veřejnosti

Postavte Radibudku, zavěste ji, užijte si odměnu a sledujte život ve vlastnoručně vyrobené ptačí budce –
to jsou čtyři hlavní kroky projektu, za kterým stojí parta nadšených Karviňáků. Ty spojuje láska k přírodě a zájem
o komunitní dění ve městě. Jedná se o společný projekt Radima Slívy, Jana Firly, Jany Koláčkové, Daniela Koláčka a Jarmily Vavrečkové, kteří ve spolupráci se statutárním městem Karviná, Moravskoslezským krajem a dalšími
neméně významnými partnery jej uvedli v život.
Na konci září byla slavnostně otevřena dílna, která se nachází ve Středisku volného času Juventus Karviná.
Využívat ji mohou ke stavbě své ptačí budky, tzv. Radibudky všichni obyvatelé Karviné a Petrovic u Karviné. Dílna
je otevřená každou středu a sobotu. Pro návštěvu je nutné se zaregistrovat na webu www.radibudky.cz. Materiál,
který je financován hlavními partnery projektu, dostávají stavitelé v dílně zdarma. Zástupci partnerů spolu s dalšími pozvanými hosty měli možnost si stavbu v den slavnostního otevření dílny vyzkoušet. Jedná se o originální
karvinský projekt, kterým tým spolku chce postupně oslovit i další obce a města v České republice.
Projekt má i svou unikátní písničku pro děti. Ta je využívána v rámci workshopů pořádaných ve školkách
a školách. Písničku a všechny další zajímavé informace o projektu najdete na www.radibudky.cz nebo na jejich
facebookové stránce. Přejeme vám spoustu zábavy a děkujeme, že pomáháte spolu s námi přírodě v našem
městě.

Karviná pokřtila svůj komiks

NAJDEME VÁM
NEJVÝHODNĚJŠÍ
HYPOTÉKU
NA TRHU

Komiks – interaktivní průvodce Karvinou – nejen kresbou, ale také slovem
a místy i s texty psanými po naszymu,
zachycuje historicky zajímavé budovy
a místa v Karviné. Podává důležité
informace z historie a současnosti
Karviné a nabízí několik obrázků k vybarvení.
Autorkami komiksu jsou spisovatelka Petra Braunová a výtvarnice
Barbora Brůnová. O vydání komiksu,
jehož příprava autorkám zabrala tři měsíce, se postarala Regionální knihovna
Karviná. Samotný tisk pak finančně
podpořila Nadace OKD v rámci projektu Společně s úsměvem III. „Práci na
komiksu zkomplikoval celostátní lockdown, kvůli kterému jsem nemohla do
Karviné dorazit. Pracovaly jsme podle
fotografií získaných z internetu. Šikmý
kostel jsem proto zhlédla až nyní a bylo
pro mě vtipné překvapení, když jsem
u vchodu narazila na šikmý stánek,
kde se už náš komiks prodává,“
popsala své dojmy z práce nad komiksem a z návštěvy šikmého kostela
Petra Braunová.
Křest komiksu proběhl v prostorách
literárního salónu v Regionální knihovně Karviná. Slavnostního setkání se
zúčastnila spisovatelka Petra Braunová a z Nadace OKD ředitelka Karolína
Preisingerová spolu s projektovou ma-

Pomohli jsme k
bydlení již více než
110 TISÍCŮM LIDÍ
Navštivte nás
Partners Market Karviná / Masarykovo nám. 8
+420 736 701 225 / pm.karvina@partners.cz
www.financekarvina.cz / www.hypojede.cz
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nažerkou Silvií Balčíkovou. Žánr komiksu je oblíbený hlavně u dětí, proto
na křtu nechyběli ani žáci pátých tříd
nedaleké ZŠ a MŠ U Studny. Kmotrou komiksu se stala ředitelka Nadace
OKD Karolína Preisingerová, která mu
popřála mnoho úspěchů a nadšených
čtenářů.
Slavnostní setkání vyvrcholilo
křtem komiksu, symbolickým posypáním bonbóny, o jejichž následný úklid
se rády postaraly přítomné děti. „Komiks je určený pro malé i velké zvídavé
čtenáře. Malí si mohou komiks vybarvit,
je částečně černobílý a dospěláci se
v komiksu dozví zajímavosti,“ dodává
ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová. Komiks je
k zakoupení za cenu 35 korun ve všech
pobočkách knihovny a také v Městském
informačním centru Karviná.

SPORT

O své zážitky ze Švédska se podělili medailoví šampioni
Barbora Švaňová, Mikuláš Sikora
společně s trenérem Workout a Powerlifting TJ SŠTaS Karviná Lukášem Strouhalem hlásí: „Soutěžní mise splněna“.
Ve švédském Halmstadu se zúčastnili
mistrovství světa v klasickém silovém
trojboji. Oba soutěžili v závodech RAW
bez podpůrného vybavení, Barbora
v kategorii dorostenky do 57 kg získala
bronzovou medaili, Mikuláš se v kategorii dorostenci do 83 kg stal mistrem světa a přivezl zlatou medaili. Nabití dojmy
a spoustou zkušeností se s námi podělili
o zážitky.
„Mistrovství jsem si moc užil. Přivezl jsem si spoustu zážitků a zkušeností.
Bylo to pro nás s trenérem něco nového,
ale myslím, že jsme to zvládli perfektně.
Zlatá medaile mě moc těší. Samozřejmě
je co zlepšovat. Snažil jsem se u třetího pokusu na mrtvém tahu o světový
rekord, který zatím nevyšel. Teď už víme, co doladit, takže se můžete těšit na
další výkony. Touto medailí to nekončí,“
prozradil Mikuláš Sikora.
„S celkovým třetím místem a bronzovou medailí jsem spokojená, ale s výkonem bohužel ne. Chtěla jsem si navýšit osobní rekordy, což se nepodařilo ani
v jedné disciplíně. Ale zkušenost to byla
opravdu skvělá, nesrovnatelná s český-

mi soutěžemi, ať už co se týče průběhu
závodu nebo samotných soutěžících.
Tato soutěž nám ukázala věci, které
na mě fungují a které naopak ne, a tak
tomu můžeme uzpůsobit trénink, abych
se na mistrovství Evropy vrátila silnější,“
uvedla Barbora Švaňová.
„Mistrovství světa byl úžasný zážitek. Říkal jsem si, jaké máme štěstí, protože spoustě sportovcům a trenérům se
za celý život nepodaří na něj dostat. Byla
to i velmi cenná zkušenost od cestování
a ubytování, během samotné soutěže,
až po některá rozhodnutí, která jsme
měli rozhodnout lépe a určitě se z toho
do budoucna ponaučíme. Oba soutěžící – Mikuláš a Barbora – už v nominaci
měli medailové ambice, které spojené
s bojovností a trochou zaslouženého
štěstí za naši poctivou tréninkovou přípravu a dřinu vedly k medailovým úspěchům. Navíc u Mikuláše to vyvrcholilo
vybojováním titulu mistra světa! Chtěl
bych oběma svým svěřencům moc poděkovat za jejich bojovnost a důvěru
v mé trenérské vedení. Dále poděkování
patří městu Karviná a všem sponzorům
za finanční a materiální prostředky pro
vytvoření ideálních podmínek při přípravě. Velký podíl na tom má také Střední
škola techniky a služeb Karviná za per-

fektní zázemí. A v neposlední řadě patří
dík všem, kteří nás podporovali, rodinám
a přátelům a u mě konkrétně patří největší dík mé ženě,“ podělil se o dojmy
trenér Lukáš Strouhal.

Už teď je jasné, že se můžeme
těšit na další medaile. Ambice sportovců
Workout a Powerlifting TJ SŠTaS Karviná jsou opravdu vysoké. Děkujeme za
reprezentaci našeho města.

Hubertova jízda se v Karviné těší velké oblibě a stává se tradicí

Hubertova jízda koní a poníků v parku Boženy Němcové připomněla staré časy
za dob rodu Larisch-Mönnichů. Jezdecký klub z Českého Těšína uspořádal ve spolupráci s městem Karviná již třetí ročník této velkolepé promenády, kterou si nenechali ujít jak samotní koňáci, tak příznivci krásných koní. Ředitelem závodu se stal
náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń. Na jeho bedrech bylo zahájení, stužkování lídrů – lišky a mastra a vyhlášení závěrečného honu na lišku s názvem halali.
Roli lišky přijal spoluorganizátor Filip Heckel, který uvedl: „S nápadem pořádat tuto
akci přišel můj otec, který je koňák tělem i duší, a tak jsme do toho šli celá rodina po
hlavě. Jsem velice spokojený. Vyšlo krásné počasí. Přišlo hodně lidí a hlavně dětí.
Jde vidět, že o koně je stále zájem.“ Ke zhlédnutí bylo 54 koní ze stájí působících
na Karvinsku a v blízkém okolí. Konec Hubertovy jízdy patřil symbolickému honu
na lišku, který proběhl netradičně hledáním míčku s nápisem liška. Vítězkou se
stala Ivana Zolichová. Hubertovou jízdou se tak ukončila závodní jezdecká sezona
a vzdal se hold svatému Hubertovi, patronu jezdců, myslivců a lovců.

9

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | listopad 2021

KULTURA

Karviná – oficiální stránka města

Tajemství letitého úspěchu Sborového studia Permoník  

Permoník oslavil 55. výročí od
svého založení, a tím se nabízí ideální příležitost čtenářům a příznivcům
známého sboru představit, v čem je
skryto kouzlo světových úspěchů.
Hlavně ale chceme ukázat, že nejde
jen o zpívání, ale o další hodnoty,
které ovlivní všechny, kteří   Permoníkem projdou, na celý život. Na čem
nejvíce záleží, prozradil prezident
Permoník Choir Karviná Petr Kazík.
Jak dosáhnout toho, aby po deseti
letech práce stálo dítě Koncertního
sboru Permoník v Carnegie Hall nebo
v Tokiu a prožívalo světový úspěch?
„Důležitým smyslem současné výchovy
a jejího systému je vyvolávat v dětech
pozitivní postoje, motivaci a získávat
děti k dlouhodobé pravidelné spolupráci. Děti mají příliš mnoho lákadel,
jsou zahlceny jednorázovými zážitky,
je těžké je pro něco nadchnout a vést
je k rozvoji v jakékoliv oblasti tvoření.

Je dokázáno, že když si děti určitou činnost v raném věku zamilují, tak ji chtějí
v budoucnu rozvíjet, potřebují svou
každotýdenní dávku radosti, získávají
nadšení a sami zvolenou činnost vyhledávají. Na začátku děti motivujeme
k vytváření návyků radosti z prožitku,
setkávání s partou stejně tvořivých dětí,
pozitivním přístupem k muzicírování.
Problémem mnoha současných výchov
je, že neučí radosti.“
Co je nejdůležitější v prvopočátku?
„S vytvářením pozitivních návyků je
nutné začít v brzkém věku. Prioritně
se zaměřujeme na to probudit v dětech
přirozenou radost ze zpívání, probouzet
smysl pro vnímání krásy hudby, který
prohlubuje duševní život. Smyslem je
nechat děti prožít radost a příjemné pocity, které zpěv a hudba může v člověku
vyvolávat. Na této dávce pozitivních
emocí se stanou velmi rychle závislými,
vyhledávají je a tato závislost je společensky vysoce pozitivní.“

Přípravný sbor Permoníčků v nových kostýmech, které vydržely až do 80. let
týdně scházejí na dvouhodinové ce- Permoníček mladší každoročně přilosborové zkoušce a zvlášť potom na pravuje několik koncertů, a to mikuhodině hudební teorie. Výuka je vedena lášský, vánoční, jarní pro maminky
hravou formou tak, aby v dětech vzbu- a závěrečný. Zabývá se také příprazovala zájem o hudbu a radost ze spo- vou výchovných koncertů pro žáky
lečného zpívání. Proto se často prolíná základních nebo mateřských škol.
s elementárními pohybovými, rytmickými Sbormistryní Permoníčku mladšího
i výtvarnými aktivitami. Sbor se dvakrát je v letošní sezoně Stanislava Zimkoročně vydává na víkendové soustředění, vá Burešová a Ondřej Kočí, na klavír
na němž připravuje koncertní repertoár. doprovází Kateřina Michlová. OdSmyslem je ale především stmelit ko- měnou pro všechny je stálý kolektiv
lektiv, upevňovat nová přátelství a učit spokojených zpěváčků a zpěvaček,
děti samostatnosti. Každé soustředění které spolu tvoří krásno po mnoho
je vedle zpěvu obohaceno o doprovodný let. To je kouzlo dlouhodobé úspěšprogram, vždy na jiné téma.“
nosti Permoníku.

Jak vypadá práce s nejmenšími?
„Náš Permoníček mladší patří pod první přípravné oddělení Permoník Choir
Karviná. Zpívají v něm děti ve věku
od pěti do sedmi let, které se jednou
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Pozvánka pro příznivce
kytarové exhibice

Kytarová exhibice s názvem Just
Play, v pořadí již třetí, se koná v sobotu 13. listopadu 2021 od 19:22 hodin
v kulturně vzdělávacím klubu Hard
Café Karviná. Představí se kapely
Kiaora, Messalina a Clustter. Hostem
je obdivovaný kytarový mág Michal
Pavlíček a jeho Band. Vstupenky
koupíte v předprodeji za 250 korun
v pivnici Léčebna na třídě Těreškovové 2232 v Karviné-Mizerově nebo
v baru Patro na Fryštátské 79 v Karviné-Fryštátě, v den konání na místě za 300 korun. Poznačte si datum
v kalendáři a přijďte.

BOŘEK SLEZÁČEK
A PETRA PETEROVÁ

14. 12. 2021 od 19:00
Farní kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná
Svou účastí podpoříte děti z Dětského domova Srdce.

Více informací o koncertech na www.madleine.cz
Vstupenky na www.ticketstream.cz
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