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VELKÉ OPRAVY
KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
Jak jsme již informovali v únorovém zpravodaji,
bude od dubna letošního roku probíhat na území
Karviné plánovaná rekonstrukce a modernizace
povrchu vozovky na ulicích Havířská, Leonovova,
Těreškovové a Kosmonautů. Protože se jedná
o důležité komunikace (tzv. vnější okruh), dojde
vlivem stavby k podstatnému omezení dopravy
především u osobních a nákladních vozidel.
Opravy komunikací budou zahrnovat odfrézování stávajících asfaltových vrstev na požadovaný povrch a poté celoplošné vytvoření podkladní
vrstvy vozovky recyklací za studena s pojivy cement a asfaltová emulze. Tato technologie je časově náročná a předpokládá vhodné klimatické
podmínky. Následně musí několik dní proběhnout
vytvrzení (zrání) recyklované vrstvy, při zamezení
veškeré dopravy. Teprve potom budou položeny
nové asfaltové vrstvy. V další fázi se provede rekonstrukce betonových zálivů s novým cementobetonovým krytem. I zde je opět nutné zrání před
opětovným spuštěním provozu. Poté bude následovat zřízení nového vodorovného značení, které rovněž předpokládá vhodné klimatické podmínky.
Pokračování na straně 3

Během oprav bude v období 11.–20. dubna uzavřena komunikace vedoucí přes most u Kovony
pro všechna motorová vozidla.

www.karvina.cz

SLOVO PRIMÁTORA
Vážení občané města
Karviné!
Dvě výborné zprávy,
které spolu souvisí a které
vylepší život nám všem!
Jihozápadní silniční obchvat města postaví stát
do roku 2020 tak, jak jsme
to loni dojednali s ministrem dopravy. Druhá: stát
v příštím roce vyčlení peníze na vybudování
průmyslové zóny Barbora.
Co to znamená, to si dovodíme snadno.
Lepší vzduch v centru, lepší silniční napojení
a především práci pro naše lidi.
Centrem města po třídě 17. listopadu a přilehlých komunikacích jezdí desetitisíce aut denně,
tipnu si, že 80 % nákladních aut by tudy nemuselo jezdit vůbec, kdyby už obchvat byl. Vyvede

eré se
ěsto, kt

...m

mění

dopravu už od Nádražní ve směru na Slovensko,
Polsko, na druhou stranu na dálnici směrem do
Bohumína a Ostravy, ale i jinou trasou do Polska. Pomůže zóně Nové Pole, ale do budoucna
taky Barboře. Na stránkách Ředitelství silnic
a dálnic už je harmonogram a my makáme taky
– pomáháme státu s výkupem pozemků pro
silnici a dohlédneme na to, aby všechna stavební řízení byla tak rychlá, jak to jen půjde.
Totéž platí pro zónu Nad Barborou. Konečně
přivezl ministr průmyslu dobré zprávy i nám –
přislíbil, že stát vyčlení peníze na budování
zóny v příštím roce. Upřímně řečeno, nic jiného
jsme si s hejtmanem kraje nepřipouštěli, prostě
zóna být musí, aby naši lidi měli zase práci.
Dva až pět tisíc pracovních míst pro Karviňáky
a lidi z okolí je prostě pro mne a vedení města
co nejdříve nezbytnost. I my už děláme všechno pro to, aby práce běžely hladce i tam.
Tomáš Hanzel,
primátor města Karviné

ZÁMEK FRYŠTÁT ZAHÁJÍ SEZÓNU PO VELIKONOCÍCH
Hlavní návštěvnická sezóna začne na zámku
Fryštát v Karviné v sobotu 11. dubna (otevřeno od
10 do 17 hod.). Samozřejmostí bude v tento den
bohatý doprovodný program: trubači, průvodkyně
v dobových kostýmech, kočárové jízdy historickým centrem pro návštěvníky, ale třeba taky premiérově ukázky historických tanců při prohlídce
zámku. Kromě klasických okruhů nabídne zámek
11. 4. také prodlouženou prohlídku panskou oratoří do přilehlého kostela Povýšení svatého Kříže,
kde jsou vzácné středověké fresky.

K vidění jsou i unikátní gobeliny

v roce 2005 v aukci v Paříži, do té doby nebyl
u nás jasný důkaz o tom, že Dalimilova kronika
byla přeložena i do latiny. Latinsky psaná část
základního díla našeho národního písemnictví
představuje asi desetinu obsahu, vznikla patrně
ve 14. století díky cestám Karla IV. do Itálie.
Zdobí ji však skvostné iluminace, a to zaujalo
výtvarnici Věru Mičkovou – vytvořila gobelínové
repliky vzácného díla. Výstava gobelínů na zámku Fryštát je tak po loňské výstavě kopie Ďáblovy
bible dalším lákadlem, které zábavnější formou
přibližuje české dějiny.

Už nyní je ve výstavní síni v přízemí zámku
k vidění dvacet epizod z raných českých dějin,
jak je obsahuje tzv. pařížský zlomek Dalimilovy
kroniky. Příběhy zobrazené ve středověké kronice jsou vytkány na tapiseriích, jejichž autorkou je
olomoucká textilní výtvarnice Věra Mičková.
Například setkání Oldřicha a Boženy nebo slavné
bitvy českých dějin.
Zlomek latinského překladu části Dalimilovy
kroniky ze 14. století koupil český stát teprve

Výstava gobelínů potrvá do 17. května a je přístupná zdarma vždy ve středu, jinak je vstupné
20 korun a zdarma vstup pro děti do 15 let.
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PENÍZE NA ZÓNU BARBORA STÁT DÁ V PŘÍŠTÍM ROCE
Peníze ze zvláštního účtu ministerstva financí
by měly zaplatit výstavbu průmyslové zóny
Barbora na okraji Karviné, stát investici podpoří.

V okolí bývalého Dolu Barbora by už v příštím
roce měla začít výstavba nové průmyslové zóny
Nad Barborou.

Potvrdilo to ministerstvo průmyslu a obchodu
a ministr Jan Mládek sám při své karvinské návštěvě řekl, že peníze bude nárokovat v rozpočtu
státu pro příští rok. „Budou to prostředky z privatizace po zrušeném Fondu národního majetku
České republiky,“ sdělil Igor Walter z tiskového
oddělení ministerstva.
Primátor Karviné Tomáš Hanzel říká, že nic jiného ani nebylo možné. „Vůbec jsme si nepřipouštěli, že by ty peníze stát nenašel. Karvinsko
potřebuje urychleně nové pracovní příležitosti, ať
už s ohledem na postupný útlum těžby uhlí, tak
aktuálně s ohledem na zdejší vyšší nezaměstnanost, a to v řádu tisíců pracovních míst. To nová
strategická zóna pomůže řešit,“ řekl primátor
Hanzel s tím, že město spolupracuje na přípra-

vách velmi intenzivně. Moravskoslezský kraj,
který peníze na výstavbu dostane a bude ji platit
i zčásti ze svého, chce zónu vybudovat do konce
roku 2016. Celkové náklady se odhadují na
1,1 miliardy korun, peníze kraje i státu budou určeny výhradně a pouze na infrastrukturu pro novou zónu a na podporu vzniku míst ve firmách.
Počet nově vytvořených míst se odhaduje mezi dvěma až pěti tisíci. Pozemky koupí ještě letos
kraj, celou infrastrukturu by měla zaplatit dotace.
Hejtman Miroslav Novák už dříve potvrdil, že jsou
v běhu jednání o vstupu investora z východní
Asie. Karviná sama v lednu změnila územní plán,
který tak umožní hladký postup výstavby zóny.
Běží už územní řízení na terénní práce a inženýrské sítě pro zónu.

MĚSTO LETOS ZAČALO SE SVOZEM BIOODPADU UŽ V POLOVINĚ BŘEZNA
u centrálního hřbitova na horním parkovišti,
v osadě Pokrok, na ulici Zelená (zahrádky),
v Karviné-Mizerově (ulice Čajkovského u ZUŠ),
v ulici Na Kopci 2121, v Karviné-Hranicích (ulice
Rudé armády u kruhového objezdu), v Karviné-Fryštátě (centrální tržnice) a v Karviné-Starém
Městě (zahrádkářská osada Olšiny). Svoz těchto
nádob bude probíhat v městských částech podle
harmonogramu.
„Pokud se nám tato služba osvědčí, budeme
v rozšiřování míst v třídění této komodity pokračovat i v dalších letech,“ uvedla Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového magistrátu
města Karviné.

Tráva, listí, plevel, naštěpované nebo nadrcené větve, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, hlína z květináčů, spadané ovoce – to vše mohou občané
už desátým rokem likvidovat díky svozu biologicky rozložitelných složek odpadu od rodinných
domků. Letos tuto službu rozšíří také na některá
sídliště, kde během května přibudou velké nádoby na bioodpad z domácností.
„Veškeré služby spojené se svozem bioodpadu
jsou zdarma, neplatí se ani za přistavení speciálních kontejnerů – možné jsou až tři nádoby na
jeden rodinný dům, které na požádání přistaví
technické služby,“ uvedl náměstek primátora
Lukáš Raszyk.
Svoz biodpadu v jednotlivých městských částech probíhá i nadále každý týden ve dnech, kdy
jsou občané na svůj svoz zvyklí. Přesné termíny
jsou uvedeny v harmonogramu svozu zveřejněném ve zpravodaji, na webových stránkách Technických služeb Karviná, a. s.: www.tsk.cz a na
webových stránkách města: www.karvina.cz.
Město investuje každým rokem do svozu bioodpadu, letos i do rozšíření svozu na sídliště.
V loňském roce skončilo v kompostárně 1 860
tun bioodpadu.

POKRAČUJE REVITALIZACE
ZÁMECKÉHO PARKU, NA ŘADĚ
JE KAŠNA A JEJÍ OKOLÍ
Město i v letošním roce pokračuje ve vylepšování prostředí v parku za zámkem Fryštát. Po loni
dokončené rekonstrukci amfiteátru letního kina
má nyní v plánu upravit kašnu u restaurace Oáza
a její okolí. Magistrát získal na úpravy dotaci
Evropské unie a práce by měly začít už na jaře.
„Chtěli bychom opravit a zabezpečit celý prostor v okolí kašny, provést probírku stromů a zbudovat novou vodovodní přípojku. U kašny počítáme s celkovou rekonstrukcí včetně sousoší a s
vydlážděním okolí i přístupového chodníku.
Umístíme sem i nové lavičky a veřejné osvětlení,
tak, aby v místě vzniklo příjemné prostředí vhodné pro relaxační účely,“ uvedla vedoucí odboru
majetkového Helena Bogoczová.
Prostor v okolí kašny
u restaurace Oáza je
dlouhodobě oblíbeným
cílem návštěvníků parku. V době konání celoměstských oslav Dny
Karviné se tu pravidelně pořádá folková soutěž Moravský vrabec.

Přibyla nová sběrná místa
a nové biopopelnice
Novinkou u letošního svozu bioodpadu je rozmístění nových nádob na sběr bioodpadu na vytipovaných místech ve městě. Jde o místa, kde
se objevovalo v průběhu roku větší množství bioodpadu. Nádoby hnědé barvy mají objem 770 litrů a jsou určeny pouze pro vhoz bioodpadu
rostlinného původu. Budou umístěny v průběhu
dubna v městských částech Karviná-Nové Město
(Cihelní 2400), Karviná-Ráj (Ve Svahu 798),

Do biopopelnice patří: tráva, drny, listí, piliny,
zbytky rostlin, květiny, kořeny a listy zeleniny,
shrabky ze záhonů, trávníků, zemina z květináčů,
odpad z řezu stromů, keřů (nastříhaný nebo naštěpovaný), zbytky ze zeleniny a ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, čajové
sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec apod.
Do biopopelnice nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso,
kosti, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, delší větve, biologicky nerozložitelné a jiné
odpady.

ZÓNA VAGÓNKA BUDE NA JAŘE PŘIPRAVENÁ
Na Vagónce na okraji Karviné je rušno. Dělníci
odstraňují pokácené stromy, náletové dřeviny
a keře nebo pařezy. Stromy pro město vykáceli
hasiči. Běží odklizení černých skládek – suti, komunálního odpadu. Je nutné odstranit zbytky po
tamních domech, zbouraných v roce 2011 – žumpy, šachty, základy domů, zbytky hospodářských
stavení. Následovat bude srovnání terénu, odstranění zbytků asfaltové cesty.
Územní plán umožňoval donedávna na Va-

gónce výjimku pro bydlení, oblast je ale určená
k podnikání, proto město před časem nechalo
9 domů zbourat. „Je to malá průmyslová zóna
a my ji už nabízíme pro střední a menší podnikání. Chceme ji ale nejdříve vyčistit. Je to opět
další krok ke zvýšení zaměstnanosti přímo ve
městě,“ shrnul plány náměstek primátora Jan
Wolf.
Celkem bylo do konce března z Vagónky odvezeno téměř 12 tisíc tun materiálu na skládku.

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
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V DUBNU ZAČÍNAJÍ VELKÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
Stavební práce budou probíhat po jednotlivých
úsecích v několika etapách. Kraj, jako investor
stavby, chce tímto způsobem co nejméně zatížit
dopravu ve městě a zároveň kvalitně opravit vozovku, která je na mnoha místech v dezolátním
stavu. I když stavba svým rozsahem a délkou
trvání omezí na čas komfort cestování po městě,

výsledkem bude kompletně zrekonstruovaná důležitá komunikace, po které denně projíždějí tisíce aut. Po dobu oprav budou některé autobusové
zastávky dočasně zrušeny a nahrazeny novými.
Odkloněna bude osobní a nákladní doprava, která bude vedena po předem vyznačených objízdných trasách.

O dalších plánovaných uzavírkách jednotlivých úseků komunikací bude město po
dobu oprav veřejnost průběžně informovat
na svých webových stránkách: www.karvina.cz, prostřednictvím městského televizního vysílání a v Karvinském zpravodaji.

PŘEHLED UZAVÍREK JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ STAVBY – DUBEN 2015
A) uzavírka ulice Havířská
– úsek od ulice Bohumínská
po tř. Osvobození
od 7. dubna
Objízdné trasy pro osobní a nákladní automobily: ve směru od Ostravy bude doprava vedena po tř. 17. listopadu • ve směru kovonský
most bude doprava vedena po ulici Rudé armády,
dále na tř. 17. listopadu.
Autobusová doprava: jízda obousměrně po
levé polovině komunikace ve dvou jízdních pruzích, autobusové zastávky Karviná, Nové Město,
ČSAD a stadion házené budou zrušeny a nahrazeny novou autobusovou zastávkou umístěnou
před stadionem házené. Zrušena bude i autobusová zastávka Karviná, Nové Město, koupaliště

– po dobu oprav bude přesunuta na zastávku
Karviná, Nové Město, tř. Osvobození.
B) uzavírka ulice Havířská,
Jaroslava Vrchlického – úsek
přes most u Kovony až po okružní
křižovatku
od 11. dubna
Objízdné trasy pro osobní a nákladní automobily: z ulice J. Vrchlického bude doprava vedena po ulici Závodní (zde dojde k omezení parkovacích míst) na tř. Osvobození • z ulice
Sportovní bude doprava vedena po ulici U Bažantnice dále na tř. Osvobození • ve směru kovonský most bude doprava svedena po ulici

Rudé Armády dále na tř. 17. listopadu • ve směru
od Ostravy bude doprava vedena po tř. 17. listopadu.
Autobusová doprava: linky příměstské hromadné dopravy č. 515, 531, 532, 533, 534, 537,
538, 539, 540, 544, 546, 547, 548 a 556 a linky
MHD č. 511, 512, 515, 516 a 517 budou vedeny
objízdnou trasou po tř. Osvobození, tř. 17. listopadu a ul. Rudé armády. Spoj č. 8 linky 517
bude veden stejně jako ostatní spoje, to znamená, že zastávky obchodní dům, Osvobození,
koupaliště, bazén budou přemístěny na zastávku
Kosmos.
Autobusové zastávky Karviná, Nové Město,
ČSAD a stadion házené budou zrušeny a nahrazeny novou autobusovou zastávkou umístěnou
před stadionem házené. Zrušena bude i autobusová zastávka Karviná, Nové Město, koupaliště
– po dobu oprav bude přesunuta na zastávku
Karviná, Nové Město, tř. Osvobození.
C) uzavírka tř. Těreškovové – úsek
od okružní křižovatky u Kauflandu
až za ulici Tyršova
od 10. dubna

B

Objízdné trasy pro osobní a nákladní automobily: od okružní křižovatky bude doprava
svedena na ulici Žižkova a dále po ulici Rudé
armády a po tř. 17. listopadu • od ulice Tyršova
bude doprava svedena na ulici Borovského a tř.
17. listopadu.
Autobusová doprava: beze změn, jízda v jednom jízdním pruhu.

A
C

D) uzavírka ulice Kosmonautů
– úsek od ulice Prameny
po tř. 17. listopadu
od 11. dubna

D

Objízdné trasy pro osobní a nákladní automobily: od OD Tesco bude doprava vedena po
tř. 17. listopadu a dále po ulici Borovského • od
ulice Prameny bude doprava vedena po ulici
Borovského a na tř. 17. listopadu. Ulice Ciolkovského bude uslepena v místě vyústění na ulici
Kosmonautů.
Příjezd k ul. Haškova bude zajištěn z ul. Borovského odbočením vpravo po ul. Sovova
a Horova, kde dojde k otočení jednosměrného
provozu.
Příjezd na ul. Březová bude zajištěn z ulice
Prameny odbočením na ul. Víta Nejedlého, kde
dojde k otočení jednosměrného provozu.
Autobusová doprava: jízda v jednom jízdním
pruhu.
Autobusová zastávka – Karviná, Ráj, Kosmonautů směr k tř. 17. listopadu bude zkrácena
a bude obsluhovat max. 2 autobusy.
Přesun autobusové zastávky Karviná, Ráj, Nemocnice z ul. Kosmonautů:
a) směr univerzita – zastávka bude přemístěna
na tř. 17. listopadu na zastávku Karviná, Ráj,
Nemocnice,
b) směr Český Těšín – zastávka bude přemístěna na tř. 17. listopadu na zastávku Karviná,
Ráj, Tesco.
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POZOR NA ZMĚNY V REGISTRACI A VYŘAZOVÁNÍ VOZIDEL
V souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích
nastaly od nového roku změny v registraci vozidel a v jejich vyřazování. Definitivně skončily
takzvané polopřevody vozů, kdy původní majitel
vozidlo odhlásil a nový vlastník ho nepřihlásil.
Pokud takto nedoregistrované vozidlo současný
vlastník nepřihlásí do 30. června 2015, auto administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
Změna nastala také ve vyřazování vozidel z provozu a v ukládání registračních značek do takzvaného depozitu.
„Nová právní úprava ustupuje od pojmů dočasné vyřazení vozidla a trvalé vyřazení vozidla
a zavádí institut vyřazení vozidla a zánik
vozidla. Vyřazení lze
ukončit a vozidlo poté dále provozovat,
po zániku vozidla už
ho nelze nikdy registrovat,“ vysvětlila ve-

RADÍME VÁM V NESNÁZÍCH
Zabavení majetku pro dluh syna
Pan Jakub sdílí společnou domácnost se svým
dospělým synem. Syn se v poslední době chová
velmi nezodpovědně, propadl hazardu a neúměrně se zadlužuje. Nedávno došlo k situaci, kdy byt
pana Jakuba navštívil soudní exekutor a zabavil
nejen majetek syna, ale také majetek pana Jakuba. Sociální pracovnice poskytla panu Jakubovi
informace z exekučního řádu, ve kterém je uvedeno, že ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na vyškrtnutí
věci ze soupisu. Tento návrh může pan Jakub podat do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu
věcí, a to u exekutora, který věci pojal. O návrhu
na vyškrtnutí věci ze soupisu by měl exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Pokud by se
stalo, že návrh bude zamítnut, není ještě vše ztraceno. Pan Jakub poté může podat do 30 dnů od
doručení rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci, kterou uplatní u exekučního soudu. Sociální
pracovnice poskytla panu Jakubovi vzor příslušného návrhu a pomohla mu s formulací obsahu.
Bezplatného a anonymního odborného sociálního poradenství mohou občané Karviné využít v sídle OBČANSKÉ PORADNY Karviná,
na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji. Občanskou poradnu lze navštívit osobně nebo kontaktovat telefonicky na čísle: 734 645 272.

doucí oddělení dopravněsprávního karvinského
magistrátu Jana Michaličková.
Nově se převod vozidla z původního na nového vlastníka provádí jen na jednom úřadě, a to na
místně příslušném z pohledu prodávajícího.
„Dříve se odhlášení uskutečňovalo v místě bydliště původního vlastníka vozidla a přihlášení zase na úřadě v místě trvalého bydliště nového
provozovatele,“ doplnila Michaličková. Prodávající i kupující nyní předkládají na úřadě jednu
společnou žádost. Pokud se jedna ze stran nemůže převodu zúčastnit, musí se nechat zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem.

Dočasně vyřazená vozidla
musí být registrována
Další změna se týká dočasně vyřazených vozidel. Kdo uložil registrační značky do depozitu
před 30. červnem 2013, musí do konce roku
2015 ohlásit registru, kde vozidlo je a jaký je účel

jeho využití nebo ho zaregistrovat. Pokud to
vlastník nestihne, vůz administrativně zanikne
a už nepůjde přihlásit. Povinnost nahlásit údaje
o dočasně vyřazeném automobilu mají i provozovatelé, kteří uložili registrační značku do depozitu
později, tedy až po 30. červnu 2013. Jestliže tak
neučiní do konce letošního roku, auto sice nezanikne, ale jeho vlastníkovi hrozí finanční postih až
do výše 50 tisíc korun.
Je-li vozidlo pouze odhlášené původním vlastníkem, nový majitel ho zatím nepřihlásil a zároveň ho dal do depozitu, musí vše napravit v té
kratší lhůtě, tedy do 30. června 2015. Pokud si
někdo nebude jistý, jak má postupovat, poradí
mu na Odboru správním, oddělení dopravněsprávní Magistrátu města Karviné, které se nachází v budově C magistrátu na ulici K. Sliwky.
Informace získá i na tel. čísle: 596 387 741.
Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel jsou k dispozici na
stránkách ministerstva dopravy: www.mdcr.cz.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA MÁ ZA
SEBOU VÍCE NEŽ DESETILETOU ČINNOST

Středisko Probační a mediační služby v soudním okrese Karviná je od roku 2004 tvořeno dvěma
samostatně fungujícími pracovišti – pracovištěm
v Karviné a pracovištěm v Havířově. V obou působí celkem deset pracovníků. Středisko své služby
nabízí jak pachatelům trestné činnosti (dospělým
i mladistvým), tak, a to stále častěji, i obětem trestné činnosti, a to ve fázi přípravného řízení a řízení
před soudem i v řízení vykonávacím.
K činnostem, které pracovníci Probační a mediační služby v Karviné vykonávají v přípravném
řízení a řízení před soudem, stále častěji patří
předjednání alternativních trestů. V praxi se jedná zejména o trest obecně prospěšných prací
a trest domácího vězení. Na základě podnětů
orgánů činných v trestním řízení, ale i podnětů
obviněných, odsouzených a poškozených středisko také zprostředkovává urovnání konfliktního
stavu vzniklého trestnou činností.
Mezi další činnosti (probační) patří především
výkon a organizace dohledu probačního úředníka
u uložených alternativních trestů a opatření – nejčastěji jde o podmíněný trest s dohledem, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
spojené s dohledem a náhrada vazby dohledem.
Středisko rovněž zajišťuje výkon a organizaci
trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní

MĚSTO NABÍZÍ VOLNÉ BYTY K PRONÁJMU
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné. Jedná se o byty:
• byt č. 4 v domě čp. 2190, ul. Stavbařů, Karviná-Mizerov, o velikosti 1+2 s výměrou 67,02 m2,
základní nájemné bytu za 1 m2 obytné plochy činí 65,00 Kč
• byt č. 1 v domě čp. 400, ul. Božkova, Karviná-Ráj, o velikosti 1+3 s výměrou 57,40 m2, základní
nájemné bytu za 1 m2 obytné plochy činí 75,00 Kč
• byt č. 34 v domě čp. 400, ul. Božkova, Karviná-Ráj, o velikosti 0+1 s výměrou 18,80 m2, základní
nájemné bytu za 1 m2 obytné plochy činí 75,00 Kč.
Ostatní volné byty jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Karviné a na webových
stránkách města: www.karvina.cz / úřední deska / záměr města s nemovitým majetkem. Žádost si
mohou podat žadatelé, kteří splňují následující podmínky (žadatel je občanem Evropské unie s
trvalým pobytem ve městě Karviná nepřetržitě 3 roky před podáním žádosti, dovršil věku 18 let,
není dlužníkem vůči statutárnímu městu Karviná a není vlastníkem jiného bytu). Žádost se podává
na tiskopise, který je k dispozici na odboru majetkovém (ul. K. Śliwky 618, Karviná-Fryštát, kancelář č. 60, tel. kontakt: 596 387 325). Před podáním žádosti je nutné absolvovat prohlídky nabízených bytů, a to po telefonické dohodě se správcem bytového fondu společnosti BYTservis-služby,
spol. s r. o., tel.: 602 600 748, každé pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 15.00 hodin.
Žádosti budou přijímány do 15. 4. 2015.

a jiné společenské akce. Vzhledem ke skutečnostem, že se v našem soudním okrese nachází
věznice, je středisko dále činné v oblasti přípravy
podkladů pro rozhodnutí soudu o předčasném
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Středisko Probační a mediační služby
Zakladatelská 974, Karviná-Nové Město
tel.: 596 389 266

OD DUBNA BĚŽÍ VÝMĚNA
PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ PRO
OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ
Od 1. dubna 2015 probíhá na úřadech práce výměna průkazů pro osoby zdravotně znevýhodněné
(tato výměna se týká nositelů průkazů ZTP a ZTP/P
a Parkovacího průkazu pro označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou).
V současné době Úřad práce ČR písemně informuje občany pobírající příspěvek na mobilitu o výměně průkazů ZTP a ZTP/P a s tím související
výměně Parkovacího průkazu. Ostatní držitelé mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod však vyzváni nebudou a musí si na
základě žádosti, která je dostupná na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome
(formulář je v sekci Formuláře pro sociální služby
a dávky OZP), požádat o výměnu průkazu ZTP či
ZTP/P a následně si požádat o výměnu Parkovacího
průkazu. Termín žádosti je do 31. 12. 2015.
Parkovací průkaz bude vydáván osobám zdravotně postiženým průběžně a to na základě vyměněného průkazu ZTP či ZTP/P od dubna 2015
prostřednictvím Magistrátu města Karviné,
Odboru sociálního, ul. Karola Śliwky 219 (budova
bývalé vojenské správy), Karviná-Fryštát, Bc.
Patrmanová, kancelář 204, I. patro, a to v úřední
dny pondělí a středa od 7.30 do 12.00 hod. a od
13.00 do 17.30 hod. a ve dnech úterý a čtvrtek
v čase podle předchozí telefonické či ústní domluvy. Osoba zdravotně znevýhodněná musí
předložit nový průkaz ZTP či ZTP/P, občanský
průkaz a stávající Parkovací průkaz.
Na www.karvina.cz v sekci Magistrát-Potřebuji
vyřídit-Sociální péče je zveřejněna Žádost
k vydání parkovacího průkazu.
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MĚSTO OCENILO ÚSPĚŠNÉ SPORTOVCE
Celkem 58 sportovců a 6 sportovních týmů ocenilo město za výkony a reprezentaci města v roce
2014. Slavnostní ocenění proběhlo ve čtvrtek
12. března v Městském domě kultury v Karviné.
Už tradičně dostali cenu mladí talentovaní
sportovci, osobnosti karvinského sportu za letité
zásluhy nebo úspěšné kolektivy. Talent roku 2014
si vysloužili tři sportovci – horolezec TJ Baník
Karviná Adam Adamovský, který ve své kategorii
získal titul Mistr ČR v lezení na obtížnost a hokejistky Klára Seroiszková a Patricie Škorpíková
(obě jsou členkami SK Karviná a nadějemi ženského ledního hokeje. Jsou v reprezentačním
výběru České republiky U 15).
Za kvalitní práci byli oceněni také fotbaloví
trenéři Luboš Hubáček a Marek Bielan (oba MFK
OKD Karviná, a. s.), trenér Josef Štoufek (S. K.
Karviná – ženy), trenérka Lucie Hudečková (TJ
Sokol Karviná – házená) a trenér Jiří Kristl (plavecký oddíl Kosatky).

Nejúspěšnější jednotlivci
• Kamila Michalská – Kosatky Karviná (plavání)
• Adam Vosáhlo – TJ Baník Karviná (judo)
• David Vosáhlo – TJ Baník (judo)
• Ladislav Plachetka – TJ Baník Karviná (box)
• Petr Kleberc – TJ Baník Karviná (box)
• Roman Volák – TJ Baník Karviná (box)
• Dominik Plachetka – TJ Baník Karviná (box)
• Eliška Adamovská – TJ Baník Karviná
(sportovní lezení)
• Jakub Jonšta – Škola Taekwon-do ITF (kickbox)
• Jakub Tvardek – Škola Taekwon-do ITF
(bojové umění)
• Ondřej Papšík – Škola Taekwon-do ITF
(bojové umění)
• Lucie Müllerová – Škola Taekwon-do ITF
(bojové umění)
• Patrik Martiník – SK TKD WTF –
TAEKWONDO (bojové umění)
• Karolína Witoszová – Sbor dobrovolných
hasičů Karviná-Hranice (požární sport)
• David Staněk – Sbor dobrovolných hasičů
Karviná-Hranice (požární sport)
• Tereza Palová – HbK Karviná o. s. (hokejbal)
• Kateřina Němcová – HbK Karviná o. s. (hokejbal)
• Martin Pala – HbK Karviná o.s. (hokejbal)
• Jakub Hubáček – TJ Sokol Karviná (basketbal)
• Petr Švesták – TJ Sokol Karviná (basketbal)
• Jakub Orság – SK Karviná (lední hokej)
• Jakub Hejda – MFK OKD Karviná, a. s.
(kopaná)
• Adam Leibl – MFK OKD Karviná, a. s.
(kopaná)
• Daniel Nolč – HCB OKD Karviná (házená)

Družstvo
• štafeta 4 x 400 m – Atletika TJ Jäkl Karviná
– Michal Broda, Jakub Gulec, Ludvík Salamon,
David Wawreczka
• fotbalové družstvo U 17 – MFK OKD Karviná,
a. s. – Ondřej Lingr, Jiří Ciupa, David Egri,
Martin Berešík
• hokejové družstvo žen – S. K. Karviná
– ženy – Anna Ziková, Magdaléna Walicová,
Klára Peslarová, Vendula Přibylová
• házenkářské družstvo – HCB OKD Karviná
(starší žáci) – Michal Vaněk, Jan Mucha,
Jakub Kraina, Martin Rafaj
• házenkářské družstvo – HVB OKD Karviná
(mladší dorost) – Petr Mokroš, Jaroslav Zuzanek, Jan Plaček, Luděk Piwko, Denis Szabla
• Beach volejbalistky – BVK Karviná
– Diana Žolnerčíková, Martina Jakubšová

Osobnost roku 2014 – nejhodnotnější
sportovní výkon roku 2014
• Eliška Hradílková – Škola Taekwon-do ITF,
kickbox
• Inka Indráková – TJ Baník Karviná, judo

Trenér roku 2014
•
•
•
•
•

Luboš Hubáček – MFK OKD Karviná, a. s.
Marek Bielan – MFK OKD Karviná, a. s.
Josef Štoudek – S. K. Karviná, ženy
Lucie Hudečková – TJ Sokol Karviná, házená
Jiří Kristl – Kosatky

Talent roku 2014
• Adam Adamovský – TJ Baník, oddíl horolezectví – sportovní lezení
• Klára Seroiszková – SK Karviná, lední hokej
• Patricie Škorpíková – SK Karviná, lední hokej

Novou kategorií v oceňování úspěšných karvinských sportovců je letos Síň slávy. Toto ocenění
převzala z rukou náměstka primátora Karla
Wiewiórky přední česká alpská lyžařka – rodačka
z Karviné – Eva Kurfürstová.

FEBIOFEST UŽ V DUBNU V KARVINÉ

Vůbec poprvé bude Karviná díky spolupráci
s televizí POLAR hostit prestižní akci pro filmové
fanoušky – Febiofest. Karvinské Regionální ozvěny Febiofestu obsadí kinosál centrály karvinské
regionální knihovny v Mizerově od pondělka
13. do středy 15. dubna, po pondělním slavnostním zahájení jsou v úterý a ve středu v plánu

Jedním ze zajímavých filmů bude špionážní drama Dluh s Helen Mirren v hlavní roli.

projekce čtyř špičkových filmů. „Febiofest město
podpořilo dotací a je dobře, že si vybere i náročný filmový fanoušek,“ zve náměstek primátora
Karel Wiewiorka.
Diváka, který si zajde do kina jenom občas,
zaujme například koprodukční špionážní drama
Dluh s Helen Mirren v jedné z hlavních rolí. Film
se setkal s velmi dobrým diváckým ohlasem, pozitivně jej hodnotí i kritika. V nabídce jsou také
životopisný film Albert Schweitzer a italský válečný Nebe padá s Isabellou Rossellini. Filmovou
lahůdkou bude oceňovaný nový dokument 35
krav a kalašnikov, což je drsný pohled na život
v Africe. Projekce poběží vždy od 17.30 hodin
a pak od 20.00 hodin, vstupné je jednotné –
89 korun za film.
Program Febiofestu najdete na straně 8
a také na www.febiofest.cz.

RADA OCENILA PEDAGOGY
U příležitosti letošního Dne učitelů obdržely
Pamětní list Rady města Karviné na tři desítky
pedagogických pracovníků z karvinských základních a mateřských škol. Ocenění uděluje každoročně rada města za mimořádnou a ojedinělou
pedagogickou činnost a dlouhodobé vynikající
výsledky.

Pamětní list Rady města Karviné
byl udělen v kategoriích:
Výrazná pedagogická osobnost roku:
• Šárce Róžanské, ZŠ a MŠ Prameny,
Karviná
• Michaele Poláchové, MŠ Olbrachtova
• Renátě Duchové, SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná
Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou
činnost:
• Gabriele Matulové, ZŠ Borovského
• Gražyně Burkotkové, ZŠ a MŠ Prameny,
Karviná
• Jiřině Zielinové, ZŠ Karviná-Ráj,
Školská 432
• Silvii Vlčkové, ZŠ Karviná-Mizerov,
Majakovského 2219
• Petře Olbřimkové, ZŠ Karviná-Ráj,
U Lesa 713
• Evě Sobkové, ZŠ Mendelova
• Aleně Pavelkové, ZŠ Karviná-Nové Město,
tř. Družby 1383
• Janě Putalové, ZŠ U Studny
• Luďkovi Chrobákovi, ZŠ Karviná-Hranice,
Slovenská
• Květoslavě Kühtreiberové, ZŠ a MŠ Dělnická
• Evě Bůchové, ZŠ Karviná-Nové Město,
Cihelní 1666
• Zoře Olíkové, MŠ Karviná-Ráj,
U Mateřské školy 2/360
• Věře Hajdové, MŠ Karviná-Ráj,
V Aleji 20/761
• Melanii Pletnické, MŠ Karviná-Nové Město,
Spojka 1389 – odlouč. prac. Hranice 2910
• Šárce Ploškové, MŠ Karviná-Nové Město,
Dvořákova 1622
• Anně Mertlové, MŠ Žižkova
• Marii Górecké, MŠ Klíček, Karviná-Hranice,
Einsteinova 2849
• Janě Krajíčkové, SŠ, ZŠ a MŠ Karviná
• Josefu Beckovi, Střední škola techniky
a služeb Karviná
• Daliboru Řepiščákovi, Základní umělecká
škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov
• Ivě Vrbové, Obchodní akademie
Karviná, s. r. o.
• Marii Svobodové, Střední odborná škola
ochrany osob a majetku, s. r. o.
• Marcele Rucké, Gymnázium Karviná

STRAŠIDELNÝ PARK
A SLET ČARODĚJNIC

V pátek 17. dubna se park B. Němcové promění ve strašidelné místo. Při večerní procházce
potkáte spoustu pohádkových bytostí. Brána do
parku bude otevřena ve 20.00 hodin, poslední
účastník může vstoupit ve 21.30 hodin. Vstupné je
20 Kč za dítě, 50 Kč za dospělého. Předprodej
vstupenek: do 15. dubna v karvinském Juventusu.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na 24. dubna. Další originální akci, tentokrát
pod záštitou města, pořádá Juventus 24. dubna
od 15.30 do 17.30 hodin v Univerzitním parku ve
Fryštátě. Zábavný Slet čarodějnic bude plný soutěží pro děti, účastníci mohou hlasovat o nejšikovnější a nejoriginálnější čarodějnice. V programu je
zahrnuta také diskotéka a hraná pohádka pro děti,
kterou připravil kroužek Malovaného listování.
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TERMÍNY VÝVOZU ODPADU ZE 120LITROVÝCH NÁDOB OD RODINNÝCH DOMŮ OD DUBNA DO PROSINCE 2015
Část Karviné

Ulice

duben až prosinec

Fryštát

U Tratě, Nádražní, Ostravská, Hornická stezka, Alšova, Máchova, Husova, Slámova, Mlýnská, Na Bělidle,
Karola Śliwky, Fryštátská, Dr. Olszaka, Vydmuchov, Sadová, Akátová, Bělidlo, park B. Němcové, park B. Smetany,
Bohumínská (vedle firmy NOTIA), Zahradní, Sv. Čecha, Polní, U Parku

Doly

celé

Lázně Darkov

Lázeňská, Lázeňský park, Brožíkova, U Potoka, Lipiny

Nové Město

Sametová, Luční, Cihelní, Sv. Čecha, Sokolovská, Jánského, Palackého, Rudé armády (za Motelem), Komenského

Mizerov

Tyršova, Zahradnická, Příční, Potoční, Studentská, tř. Těreškovové, Žižkova (u Kosmosu), Olšová, Kirovova,
U Studny, Centrum

Mizerov

Mickiewiczova, Žižkova (od kruhového objezdu nahoru), Mizerovská, Lesní, Chodská, J. Š. Baara, Družstevní,
Průkopnická, Jasmínová, Jiráskova, U Vrtu, Nad Dubinou, K Lípě, Na Pěšině

Hranice

Mickiewiczova, Žižkova, Včelařská, Jarní, Severní, Zimní, Krátká, Dlouhá, Hraničářská, Zalomená, Spojka,
U Vodárny, Petrovická, Rudé armády, Jedlová, Modřínová, Borová, Nad Cihelnou, U Kříže

Ráj

Mickiewiczova, Květná, Poutní

Nové Město

Za Panelárnou

Ráj

U Hřiště, Rošického, Bažantnice, Na Stráni, Na Parcelách, Ořechová, Zelená, V Zákoutí, Kubiszova, Rajecká,
Šeříková, Slepá, Slunečnicová, Pionýrů, Na Výsluní, Jabloňová, Višňová, Nová, Mezi Zahradami, U Státní hranice,
Boční, Okrajová, Vrbová, U Farmy, Borovského, Tichá, Klidná, V Polích, Polská, Samoty, Svážná, Za Splavem,
U Mateřské školy

Ráj

Podlesí, Lomená

Staré Město

Bohumínská, Staroměstská, Hlíny, Olšiny, Dětmarovická, Myslivecká, Nám. O. Foltýna, U Řeky, Požárnická,
Lešetínská, Za Vsí, Prostřední

Louky

celé

Ráj

Ciolkovského

Mizerov

Kpt. Jaroše

Hranice

Slovenská, ČSA

každé úterý

každé úterý

každý čtvrtek

každý čtvrtek

každá středa

Pokud váš svozový den vyjde v říjnu, listopadu, prosinci na svátek nic se nemění, jezdíme i ve svátky. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: V případě nevystavených
120litrových nádob v den svozu od 6.00 hodin rána, bude vyvezení odpadu přesunuto na další termín vývozu! INFORMACE PRO OBČANY: V případě odvozu
směsného komunálního odpadu (NEJEDNÁ SE O BIOODPAD!) v pytlovém systému (černé pytle) bude zachován termín svozu, a to je každý čtvrtek. Seznam
ulic vyvážených ve čtvrtky (pytlový systém nebo ruční výsyp 120litrových nádob): Podjedlí, U Státní hranice, Samoty, Svážná, V Polích, Lomená, Olšiny,
U Františky, Na Punčovci, Zámecká, Fryštátská, Hrnčířská, Pivovarská, Svatováclavská a nově Svornosti, U Olše.

TERMÍNY VÝVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ SLOŽKY ODPADU – OBDOBÍ OD 9. 3. DO 31. 12. 2015
(odpad ze zahrad, větve POUZE nadrcené, posečená tráva, kuchyňský odpad rostlinného původu)
Část Karviné

Ulice

Ráj

U Hřiště, Rošického, Bažantnice, Na Stráni, Na Parcelách, Ořechová, Zelená, V Zákoutí, Kubiszova,
Rajecká, Šeříková, Slepá, Slunečnicová, Pionýrů, Na Výsluní, Jabloňová, U Státní hranice, Boční, Okrajová,
Vrbová, U Farmy, Borovského, V Polích, Polská, Samoty, Svážná, Višňová, Podlesí, Mickiewiczova, Poutní,
Květná, Za Splavem, U Mateřské školy, Ciolkovského, Nová, Mezi Zahradami, Pokrok, Lomená, Tichá, Klidná

Nádoby 770 l

Ve Svahu 798, centrální hřbitov – Borovského, Pokrok, Zelená – zahrádky

Fryštát

U Tratě, Nádražní, Ostravská, Hornická stezka, Alšova, Máchova, Husova, Slámova, Mlýnská, Na Bělidle,
Karola Śliwky, Fryštátská, Zámecká, Dr. Olszaka, Vydmuchov, Sadová, Akátová, Bělidlo, park B. Němcové,
park Bedřicha Smetany, Bohumínská, U Parku, Pivovarská, Markova, Svatováclavská, Hrnčířská, Poštovní

Nádoby 770 l

Centrální tržnice Fryštát

Lázně Darkov

Lázeňská, Lázeňský park, Svornosti, Brožíkova, U Olše, U Potoka, Bogoczova, Lipiny, Nový Dvůr

Mizerov
(část Hranice)

Mickiewiczova, Žižkova (od kruhového objezdu nahoru), Jedlová, Modřínová, Borová, Mizerovská, Lesní,
Chodská, J. Š. Baara, Družstevní, Průkopnická, Jasmínová, Jiráskova, U Vrtu, Nad Dubinou, Tyršova,
Zahradnická, Příční, Potoční, Studentská, tř. Těreškovové, Žižkova (u Kosmosu), Olšová, Kirovova,
U Studny, Centrum, Kpt. Jaroše

Nádoby 770 l

Čajkovského u ZUŠ, Na Kopci 2121

Hranice

Mickiewiczova, Žižkova, Včelařská, Jarní, Severní, Zimní, Krátká, Dlouhá, Hraničářská, Zalomená, Spojka,
U Vodárny, Petrovická, Rudé armády, Slovenská, Čsl. armády, Nad Cihelnou, U Kříže

Nádoby 770 l

Rudé armády 2969 (u kruhového objezdu)

Fryštát

Svatopluka Čecha, Polní, Zahradní

Nové Město

Za Panelárnou, Sametová, Luční, Cihelní, Svatopluka Čecha, Sokolovská, Jánského, Palackého,
Rudé armády (za Motelem), Komenského

Nádoby 770 l

Cihelní 2400

Louky

celé

Staré Město

Bohumínská, Staroměstská, Hlíny, Olšiny, Dětmarovická, Myslivecká, nám. Ondry Foltýna, U Řeky,
Požárnická, Prostřední, Lešetínská, Za Vsí

Nádoby 770 l

Olšiny – zahradkářská osada

duben až listopad

prosinec

5. 4. (neděle
velikonoční)
od 13. 4.
každé pondělí
do 23. 11.

7. 12.

od 7. 4.
každé úterý
do 24. 11.

8. 12.

od 8. 4.
každou středu
do 25. 11.

9. 12.

od 9. 4.
každý čtvrtek
do 26. 11.

10. 12.

od 10. 4.
každý pátek
do 27. 11.

11. 12.

V případě velkého množství bioodpadu se rajón dobírá druhý den ráno (platí pro všechny oblasti). UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: Máte již svou bionádobu?
Každý rodinný dům má možnost objednat si na www.tsk.cz, nebo osobně na Technických službách Karviná, a. s., max. 3 kusy nádob na bioodpad.
Tyto nádoby jsou poskytovány bezplatně. Do těchto nádob patří pouze odpad ze zeleně, bioodpad. V případě výskytu jiného odpadu v těchto nádobách,
bude tato nádoba odebrána a již nepřistavena. V případě odvozu bioodpadu z pytlů si pytle na bioodpad zajistí každý občan sám. Váha 1 pytle max. 30 kg! Nádobu
na bioodpad nebo pytle na bioodpad je nutné vystavit k vaší nádobě na odpad buď den předem, nebo v den sběru do 6.00 hod ráno! Později vystavená bionádoba
nebo pytel nebudou odvezeny. Pytle nezavazujte. Do bionádob a pytlů pro biologický odpad patří jen odpad ze zeleně! Jiný druh odpadu nebude odvezen!
Větve z ořezu stromů budou sváženy pouze nadrcené. Celé větve můžete odevzdat ve sběrném dvoru v Darkově (vedle psího útulku) a to od 1. 3. do
30. 11. 2015 v pracovních dnech v době od 7.00 do 14.00 hod. O víkendech (SO a NE) můžete větve a jiné přebytky z úpravy zahrad odevzdat ve sběrném
dvoru v areálu Technických služeb Karviná, a. s., a to v době od 8.00 do 14.00 hodin (celoročně).
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Ve zkratce

Ve zkratce

7

Ve zkratce

Statistický úřad zkoumá životní úroveň
domácností
Až do 15. května bude Český statistický úřad
dělat šetření v domácnostech. Výzkum se týká
především sociálních otázek a životní úrovně
domácností v rámci celé Evropské unie, ptát se
tazatelé budou také ve vybraných domácnostech v Karviné. Vždy se musejí prokázat řádným
osvědčením, nejde tedy o žádný podomní prodej nebo nabízení zboží.
Na území města proběhne ochranná
deratizace
Zastupitelstvo města Karviné schválilo, na základě platnosti zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vydání obecně závazné
vyhlášky o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné. Tu zajistí specializovaná firma dvakrát v průběhu letošního roku.

Ve zkratce

Ve zkratce

Jarní deratizace proběhne od 3. do 30. dubna
2015. Důvodem provádění deratizačních opatření je zvýšený výskyt potkana obecného v některých městských částech.
Do práce na kole 2015
Karviná se i letos zapojí do soutěžní kampaně
Do práce na kole. Sestavte dvou až pětičlenný
tým, zaregistrujte se do konce dubna na www.
dopracenakole.net a soutěžte v květnu o hodnotné ceny. Díky pátému ročníku soutěže Do
práce na kole ožije v květnu 25 českých a moravských měst. Tisíce lidí po celé republice tak
nejen podpoří svou kondici i týmového ducha,
ale především přispějí k lepší kvalitě života.
Žádost o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání můžete podat v dubnu
Dne 7. dubna můžete ve čtrnácti mateřských

Ve zkratce

Ve zkratce

školách, zřizovaných statutárním městem Karviná, podat žádost o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2015/2016. Výjimku
tvoří MŠ Karviná-Hranice, Slovenská 2872 (žádosti se přijímají 8. dubna) a MŠ Žižkova (žádosti se přijímají 9. dubna).
Sluníčko zve na zahájení cyklosezóny
Do Univerzitního parku zve karvinské Centrum
pro rodinu Sluníčko všechny příznivce cyklistiky
na zahájení cyklosezóny 2015. Zábavná akce,
určená rodinám s dětmi, se uskuteční 19. dubna
od 15.00 hodin v prostorách parku.

Univerzitní park byl zregenerován v rámci projektu
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
spolufinancovaném z ROP Moravskoslezsko.

Hledám nového majitele
Kříženec, pes,
šedo-černý,
stáří cca 2 roky.
www.tepera.estranky.cz
Kříženec, pes,
černo-bílý,
stáří 2 roky.

Psí útulek, ul. Brožíkova, Karviná-Darkov, tel.: 602 520 826
Provozní doba: denně 7–17 hodin
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Kulturní a sportovní akce na měsíc duben 2015
Kulturní akce
11. 2.–31. 5. Reklama a děti. Stejně jako dnes,
tak i v minulosti produkovaly obchodní firmy reklamní prostředky, které měly ovlivnit zákazníka.
Většina z nich souvisela s dětmi a to tak, že část
na děti působila přímo a byla určena právě pro
ně a část, kdy se děti stávaly prostředníkem prezentace konkrétních výrobků. Výstava připravená ve spolupráci s Múzeem obchodu Bratislava
představuje nejširší výběr historické reklamy pro
děti a s dětmi. Muzeum Těšínska, Masarykovo
náměstí, Karviná-Fryštát.
1.–2. 4. Historický velikonoční jarmark. Tradiční výrobky lidových řemeslníků, ukázky lidových řemesel, kejklíř, žonglér, pletení karabáčů,
živá zvířátka, kraslice, pouliční divadlo, hudba,
soutěže a hry s velikonoční tematikou pro malé
i velké, prodejní stánky. Vstupné zdarma. Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
3. 4. 10.00–11.00 hod. Velikonoční dopoledne. Program pro rodiče s dětmi v herně Sluníčka
plný tvoření, písniček a soutěží. Centrum pro
rodinu Sluníčko, www.centrum-slunicko.cz, tel.:
595 171 605, Karviná-Nové Město.
7. 4. v 16.00 hod. Barvení vajíček. Kreativní
tvoření pro rodiče s dětmi. Dětské oddělení
RKK, Karviná-Mizerov.
7. 4. v 17.00 hod. Setkání u knihy. Literární
salon RKK, Karviná-Mizerov.
8. 4.–30. 4. Ze světa legend a pověstí. Vyprá-

vění nejznámějších pověstí o městech a obcích
Těšínského Slezska. Program bude určen pro
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
14. 4. v 19.00 hod. Taneční večer. Vstupné
30 Kč. Kavárna, 2. p., budova B, Rehabilitační
sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
19. 4. v 15.00 a 16.30 hod. Zvířátka a loupežníci. Pohádka pro děti od 3 let. Účinkuje:
divadelní soubor Bambules. Vstupné: 45 Kč.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
23. 4.–11. 6. Výstava Miroslava a Ludmily
Kováříkových: Hlína a kov. Partneři výstavy:
statutární město Karviná, Slezská univerzita,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Pořádá Obecně prospěšná společnost Karviná
2000. Vernisáž se koná 23. dubna v 17.30 hod.
Galerie otevřena: pondělí–pátek od 10.00 do
17.00 hodin. Foyer OPF Slezské univerzity,
Univerzitní náměstí, Karviná-Fryštát.
23. 4. v 19.00 hod. Koncert Věry Špinarové
s kapelou Adama Pavlíka. Vstupné: 390 a 350
Kč. Velký sál MěDK Karviná-Nové Město.
26. 4. v 16.30 hod. O Červené karkulce.
Účinkuje: divadelní soubor Šamšula. Vstupné:
45 Kč. Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.

Sportovní akce
10. 4. ve 20.15 hod. TJ Sokol Karviná B–
–Gymnázium Hladnov B. Utkání v basketbale
mužů. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město.

11. 4. v 9.00 hod. Krajský přebor starších
žáků ve stolním tenisu. ZŠ Cihelní, Karviná-Nové Město.
11. 4. v 9.00 hod. Model Karviná soutěž plastikových a papírových modelářů a bohatý doprovodný program doplněný o ukázky současné
i historické vojenské techniky, policie a dalších.
Soutěž bude doplněna o prodej modelářských
potřeb s prezentací výrobců, ukázky stavby
plastikových modelů. KSVČ Juventus, Karviná-Nové Město.
11. 4. v 10.15 hod. MFK OKD Karviná–Vlašim. Utkání národní fotbalové ligy mužů. Stadion
Kovona, Karviná-Nové Město.
20.–24. 4. Hokejbal proti drogám, turnaj v kategoriích ZŠ a SŠ. Hřiště SPŠ, Karviná-Hranice.
24. 4. ve 20.15 hod. TJ Sokol Karviná B–VŠB
Ostrava B. Utkání v basketbale mužů. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město.
25. 4. v 10.15 hod. MFK OKD Karviná–Varnsdorf. Utkání národní fotbalové ligy mužů. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město.
26. 4. ve 14.00 hod. Racing Cup – nejen pro
všechny nadšence aut a autíček na dálkové
ovládání (RC modely) jsme přichystali soutěž.
Soutěž bude rozdělena do čtyř kategorií. Pro
žáky 1.–5. tříd, žáky 6.–9. tříd amatéři a profi.
Startovné pro všechny je jednotné – 80 Kč. Loděnice parku Boženy Němcové, Karviná-Fryštát.
Za nepříznivého počasí akce proběhne v tělocvičně ZŠ Mendelova, Karviná-Hranice.
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