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Návrh na ustanovení pracovní skupiny pro udělení Čestného občanství statutárního
města Karviné plk. v. v. Josefu Ščerbovi, in memoriam
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
ustanovení pracovní skupiny k posouzení návrhu na udělení Čestného občanství statutárního města Karviné plk. v.
v. Josefu Ščerbovi, in emoriam, ve složení:
Karel Wiewiórka, náměstek primátora,
Ing. Lucie Orszuliková, předsedkyně Kulturní komise Rady města Karviné
Bc. Lenka Hudáková, členka Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Karviné.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
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Název
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Důvodová zpráva
Návrh na ustavení komise pro udělení „Čestného občanství statutárního města Karviné“ plk. v.
v. Josefu Ščerbovi, in memoriam.
Dne 5.11.2014 byl předložen panem Josefem Kunzem,
kronikářem SH ČMS-Sboru dobrovolných hasičů Karviná-Hranice, návrh na udělení Čestného
občanství statutárního města Karviné plk v. v. Josefu Ščerbovi, in memoriam, u příležitosti 70. výročí
osvobození města Karviné.
Josef Ščerba byl za druhé světové války československým válečným letcem, členem 311.
bombardovací československé perutě RAF v East Wrethamu ve Velké Británii a nositelem řady
vyznamenání:










trojnásobný držitel Československého válečného kříže
Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Pamětní medaile Československé armády v zahraničí
britská medaile The 1939-1945 Star
Československá vojenská medaile za zásluhy I. stupně
Medaile Za zásluhy o ČSLA II. stupně
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR
Zasloužilý bojovník proti fašismu I. stupně
Zasloužilý vojenský letec ČSSR.

Příběh posádky letadla se stal i námětem pro film Nebeští jezdci autora Filipa Jánského, vlastním
jménem Richard Husman, který rovněž sloužil u 311. bombardovací peruti RAF.
Pan Josef Ščerba se narodil v Orlové
ale již v roce 1920 se přestěhoval se svými
rodiči do Karviné. Po válce se mu podařilo v roce 1950 po nesčetných žádostech vrátit zpět do
Karviné, kde pracoval v Oblastním sdruženém komunálním podniku jako dělník a později jako technik.
V letech 1971-1976 byl pan Josef Ščerba poslancem MěstNV Karviná, členem rady a místopředsedou
MěstNV Karviná. Od ledna 1977 do prosince 1980 pracoval jako referent pro civilní obranu a požární
ochranu při MěstNV Karviné na odboru pro vnitřní věci a zasadil se o rozvoj a podporu dobrovolných
požárních sborů.
Nositelem Čestného občanství Karviné je prezident Tomáš Garrigue Masaryk, dále politik, novinář,
významný legionář, předseda Národního shromáždění ČSR z roku 1946 Jožo David, básník Petr
Bezruč, prezident Ludvík Svoboda a plukovník Rudé armády Aznaurian, který se účastnil
osvobozovacích bojů v roce 1945 a od roku 2013 i tenista Radek Štěpánek.
Zastupitelstvo může udělit „Cenu statutárního města Karviné“ a „Čestné občanství statutárního města
Karviné“, jednotlivcům (popř. kolektivům) a právnickým osobám za veřejně prospěšnou kulturní,
publicistickou, sportovní, uměleckou, vědeckou činnost (popř. jinou činnost) a práci nebo díla, která
jsou úzce spjata s městem a významně přispívají k jeho rozvoji a publicitě. Udělování těchto cen
schvaluje zastupitelstvo města na návrh rady města. S „Cenou statutárního města Karviné“ může být
spojena i finanční odměna, jejíž výši stanoví zastupitelstvo města. Předkládá-li návrh na udělení
„Ceny statutárního města Karviné“ a „Čestného občanství statutárního města Karviné“ někdo jiný než
rada města, musí být k návrhu přiloženo stanovisko rady města. Pro posouzení návrhu na udělení
„Ceny statutárního města Karviné“ a „Čestného občanství statutárního města Karviné“ ustanoví
zastupitelstvo města v každém konkrétním případě pracovní skupinu.

Panu Josefu Ščerbovi byla udělena v letošním roce „Cena statutárního města Karviné“, a to Pamětní
medaile statutárního města Karviné, in memoriam, u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války
za aktivní účast v boji proti fašismu.
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Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné návrh na ustanovení pracovní skupiny
k posouzení návrhu na udělení „Čestného občanství statutárního města Karviné“ plk. v. v. Josefu
Ščerbovi, in memoriam, ve složení:
Karel Wiewiórka, náměstek primátora
Ing. Lucie Orszuliková, předsedkyně Kulturní komise Rady města Karviné
Bc. Lenka Hudáková, členka Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Karviné
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