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Město věnuje památníkům i válečným hrobům péči
Připomínají historii, vzdávají úctu padlým i poutají pozornost svou
Autory pomníku 272 obětí padlých v letech 1914 až 1918 jsou Jadůstojnou krásou. Město jim pak
za to věnuje
náležitou péči a pozor- roslav Bem a Karel Eichler.
Odhalen byl
1928. Nyní je poKARVINÁ
MÁ
NEJKRÁSNĚJŠÍ
ALEJ
V1. července
ČESKU
nost. Řeč je o pomnících a válečných hrobech. V tomto roce jsme ne- mník rozebrán, očištěn, základna je opravena a navýšena, sochy jsou
Sakurová
alejdva
na třídě
17. listopadu
vyhrála anketu
nejhezčí
alej
roku,
chali opravit
pomníky
v Karviné-Dolech,
první,o který
už je
hotový,
kterou
vyhlásilo
sdružení
Arnika.
Získala
1
326
hlasů,
na
druhém
místě
je
je věnován obětem fašismu a je to dílo významného místního sochaře
alej
platanů
ve
Strážnici
s
850
hlasy.
Karvinský
lékař
Ivan
Ďurovič
alej
Franciszka Świdera. Druhý pomník, který má být opraven do poloviny
přihlásil a vyhrál let balónem. Unikátní alej je poměrně mladá, o citlivé
prosince, je věnován obětem první světové války,“ objasnil náměstek
stromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
primátora Karel Wiewiórka.
Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

ozdravenímÚprav
v letech
2009–2010,
kdy byly míst
vykáceny
staré
vvelkým
péči restaurátorů.
se dočkalo
i deset hrobových
a památník
nemocné
stromy
a
vysázeny
nové
(těch
bylo
více
než
50).
Stromy
mají
na místním hřbitově, který připomíná památku místních občanů popraživotnost
přibližně
20
let.
Sakura
(třešeň
pilovitá)
má
původ
v
Japonsku
vených v době druhé světové války. Město pečuje celkem o 35 váleč-a
Číně, od roku 1913 v Evropě. Výška stromu se KARVINÁ MÁ
ných hrobů, památníků a pamětních desek, v minulosti město za svou
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
příkladnou
péči získalo ocenění ministra obrany.
Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Senioři se zajímají o novou službu
Po návratu z nemocnice pomůže magistrát
Sociální odbor karvinského magistrátu rozjel koncem
září unikátní projekt zaměřený
na seniory nad 75 let. S oběma
místními nemocnicemi domluvil
spolupráci tak, aby radnice byla
informována o všech seniorech
nad 75 let, které nemocnice propustí z léčení. Těm pak město
pomůže zprostředkovat pečovatelské a asistenční služby, popřípadě jinou odbornou pomoc,
podle konkrétních potřeb.
Už první týdny ukázaly, že
je o službu velký zájem. Senioři i jejich rodiny často volají
ohledně dalších informací přímo
na magistrát, o nabízené služby v domácnostech mají zájem.
Sociální odbor magistrátu poskytl už servis více než dvěma
desítkám seniorů. Šlo například
o starší lidi s pohybovými potížemi, kteří potřebovali další pečovatelské služby, nabídnuty byly

cílené sociální služby, donáška
jídel, zprostředkovány byly dávky na péči. Se sociálními pracovnicemi komunikují jak senioři
sami, tak jejich rodiny.
„Naším cílem je pomoc těm
starším lidem, které nemocnice
propouštějí relativně zdravé a bez
viditelných problémů. Seniora
kontaktujeme ihned a budeme
se zajímat o to, zda nepotřebuje
další péči či pomoc. Pochopitelně
tehdy, pokud bude souhlasit s naší
návštěvou. Jsme mu pak schopni
nabídnout nejen známé senior
taxi nebo některou ze sociálních
služeb – ať už městských, nebo
charitních – ale existují i dobrovolnické aktivity, které dokážou
pomoci s běžnými denními starostmi. To vše zatím v pilotním
projektu pro seniory nad 75 let
(velmi riziková skupina), vlastními silami, aniž by si to vyžádalo
dodatečné náklady pro město,“

popsala novou službu vedoucí
odboru sociálního Magistrátu
města Karviné Martina Smužová.
„Senioři by měli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí
za důstojných podmínek,“ doplnil
náměstek primátora pro sociální
věci Miroslav Hajdušík. „Není to
zaměřeno jen na osamělé seniory.
Víme, že ve většině případů pečuje o seniora právě zase starší člověk. A i na našich městských akcích pak potkáváme seniory, kteří
neznají spektrum všech služeb,
kterých mohou využívat. Někteří
se o ně i stydí říct a citlivý poradenský přístup je tu namístě,“
uzavřel náměstek Hajdušík.
Kontakt a info o službě:
Andrea Wiechećová,
tel.: 596 387 248,
oddělení sociálních věcí MMK,
budova D v ulici Karola Śliwky
219/15

I starší generace má chuť se vzdělávat. Přidejte se i vy!
Být členem klubu seniorů se
v Karviné zkrátka vyplatí. O zábavu totiž opravdu není nouze. Ať
už jde o posezení u dobrého jídla,
o sportovní hry, zajímavé přednášky nebo činnosti na rozvoj paměti či třeba kreativity z nedávné
doby můžeme připomenout velmi
úspěšný retrotábor, antistresové
kreslení, různé sportovní aktivity
nebo třeba zajímavou přednášku
novináře Josefa Klímy.
Velký úspěch měly i návštěvy
stanice přírodovědců, kde se mohli senioři seznámit i s mnoha exotickými zvířaty. Máte chuť se těchto a mnoha jiných akcí zúčastnit?
Vstupte do některého ze sedmi
karvinských senior klubů rozptýlených na území města. Ty zatím
mají okolo 600 členů a pro nové
zájemce dveře do široka otevřené.

Kdo si ještě nepřišel pro svůj
biokošík, stále má možnost si ho
vyzvednout na odboru majetkovém, oddělení komunálních služeb
Magistrátu města Karviné (budova
B) v ulici Karola Śliwky 618, 1.
patro, kancelář č. 64, a to v úřední dny pondělí a středu od 7.30
do 17.30.

Vyšetření kostí
Vyšetření denzitometrem neboli přístrojem na měření osteoporotických změn u kostí bude
nově možné také v Karviné, a to
v Hornické nemocnici od 2. ledna
2017. Vyšetření denzitometrem je
bezbolestné, nijak nezatěžuje pacienta a je prováděno na základě
doporučení praktického nebo odborného lékaře.

Školení dobrovolníků
Dobrovolnické centrum Adra
otevírá nový program, zaměří se
na dobrovolnictví u lidí se zdravotním postižením z Domova Benjamín. V Benjamínu žije 18 dospělých ve třech domácnostech.
Dobrovolníci zde mohou klienty
doprovázet na kulturní a sportovní akce, na nákupy, na volnočasové aktivity či jít společně
na procházku. Stačí hodina týdně. Školení pro nové zájemce se
koná ve čtvrtek 1. prosince 2016
od 15 hodin v Domově Benjamín.
Ohledně svého zájmu o účast
na této akci či získání bližších
informací kontaktujte prosím koordinátorku Janu Žoričovou, tel.:
737 744 991, e-mail: jana.zoricova@adra.cz.

Slezská humanita

Populární služba Senior taxi pojede i v roce 2017
Senior taxi je dnes již zavedeným a stále oblíbenějším způsobem přepravy seniorů starších 70
let. O oblíbenosti svědčí 1 874
vydaných průkazek v letošním
roce. Tuto službu za stejných podmínek, tedy až 6x měsíčně, budou
moci využívat naši senioři i v roce
2017. Senioři se mohou nechat
dovézt z místa bydliště k lékařům
na území města Karviné, do ne-

Biokošíky

mocnic a poliklinik na území města, na návštěvu hřbitovů a na Magistrát města Karviné.
Nezbytnou podmínkou je vyřízení průkazky Senior taxi. Tyto průkazky pro Senior taxi pro rok 2017
budou vydávány od 14. prosince
2016 osobám starším 70 let po předložení platného občanského průkazu, nebo jiné osobě na základě plné
moci, a to každé pondělí a středu

v době úředních hodin, tj. od 7.30
do 12 hodin a od 13 do 17.30 v budově D Magistrátu města Karviné,
na ul. Karola Śliwky 219, v Karviné-Fryštátě (bývalá vojenská správa) v kanceláři č. 210, v 1. poschodí.
Průkazku Senior taxi je možné vyzvednout i v jiný den nebo hodinu,
ale po předchozí domluvě – kontaktní osobou je paní Pavlína Fiedorová, telefon: 596 387 398.

Je to již 25 let, co Slezská humanita obnovila svou činnost.
Toto významné půlkulaté výročí
oslaví výstavou ve foyer Státního
okresního archivu v Karviné. Vernisáž se bude konat 1. prosince
od 17 hodin a návštěvníci se dozvědí například zajímavosti z historie Slezské humanity od dob jejího vzniku před 95 lety a nebude
chybět ani kulturní vystoupení,
o které se postará dětský soubor
Písklata z MŠ U modrého slona.
Kromě bohatého pohoštění
bude na návštěvníky čekat také
almanach s názvem Slezská humanita po 95 letech. Výtěžek
z jeho prodeje půjde na charitativní účely. Kromě tohoto výročí
Slezská humanita v prosinci oslaví i dvouletou úspěšnou činnost
mobilního hospice.

www.karvina.cz
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Město úspěšně prodalo Bytservis

V majetku města zůstanou jen byty určené seniorům
Karviná úspěšně prodala jednu
z městských společností – bývalého správce městských bytů Bytservis – a to za cenu vyšší, než
byla vyvolávací. Do kasy města
přibylo 9,7 milionu korun, cena
stanovená znalcem přitom byla
8 milionů. Společnost Bytservis
už ale městu samotnému od roku
2012 poskytovala jen minimální
služby, nová družstva vlastníků
bytových domů jí platí za správu jako každé běžné komerční
firmě tohoto typu. „Město není
z principu podnikatelským subjektem, a takovou společnost by
tedy nemělo vlastnit, to byl důvod
prodeje. Správu našich zbylých
nájemních bytů jsme už v lednu převedli přímo na magistrát
a společnost Bytservis nabídli
k prodeji. Cena je nakonec vyšší
než znalecká a zastupitelstvo se
na prodeji shodlo, takže výsle-

dek je pro městskou pokladnu
jednoznačně pozitivní,“ shrnul
náměstek primátora Jan Wolf.
Novým vlastníkem Bytservisu je
společnost INPO se sídlem v Karviné-Fryštátě, ta nabídla nejvyšší
kupní cenu. Městu po roce 2012

zůstalo z původních více než 8500
jen asi 1400 bytů. Z toho zhruba
500 je v domech určených k bydlení seniorů (ty si město ponechá),
a 429 jich je aktuálně určeno opět
k prodeji nájemníkům, o prodej se
nyní stará přímo radnice.

Karvinou navštívili prezident republiky i první dáma
Prezident republiky Miloš Zeman již podruhé v období svého
prezidentského mandátu navštívil
Karvinou. V doprovodu hejtma-

na Miroslava Nováka si prohlédl
místní lázně, setkal se s jejich vedením a také pohovořil s občany.
Ivana Zemanová, manželka pre-

zidenta republiky, pak o dva dny
později na zámku Fryštát byla
přítomna slavnostnímu složení
slibu příslušníků Policie ČR.

K systému Odis se přidá také karvinská MHD
Městská hromadná doprava
v Karviné se stejně jako okolní
města začlení do integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje Odis. K začlenění dojde 11. prosince 2016
a cestujícím s kartou Odiskou
tento krok přinese možnost využívání kterékoliv linky MHD
Karviná, a rovněž umožní bezproblémový a levnější přestup
z příměstských linek, zejména
z Havířova, na linky MHD při

dopravě do průmyslové zóny
Nové Pole. Obyvatelé městské
části Karviná-Louky, kteří využívali příměstskou autobusovou
dopravu, již od 11. prosince nebudou moci nadále využívat karty pořízené v přepravní kanceláři
ČSAD Karviná, a to z toho důvodu, že linky bude provozovat
jiný dopravce, který bude nadále
přijímat již výhradně jen karty Odisky. Aby mohli cestující
dále využívat výhody městského

tarifu, včetně bezplatné přepravy
starších osob, musí si v přepravní kanceláři s předstihem vyřídit kartu ODISku. Její pořízení
vyjde na 130 korun a vyřízení
trvá zhruba tři týdny od podání
žádosti. K žádosti je nutné přiložit také fotografii a žádanka je
k dispozici na webu dopravce.
Na linkách provozovaných
ČSAD Karviná budou čipové
karty vydané ČSAD ještě po přechodnou dobu platit.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Veřejné mínění ve městě rozbouřily
(ne)opravy
mostů na třech
hlavních výjezdech z Karviné. Paralýza dnes vládne
jak ve směru na Bohumín, tak
na Český Těšín, směr Ostrava
už je naštěstí hotov. Fronty naštvaných řidičů… bohužel nadávají nám na radnici. Za co?
Investorem všech tří staveb
byl a je stát, všechny ty silnice
i mosty patří jemu a spravuje
je pro něj Ředitelství silnic
a dálnic. A to také rozhoduje
o harmonogramu prací. My
na to opravdu nemáme vliv
a věřte, že kdykoli můžeme,
snažíme se do harmonogramů
zasáhnout tak, aby to obtěžovalo co nejméně. Teď se ale
sešlo hned několik problémů.
Zpožděná oprava mostu na ostravské silnici. Krach firmy
opravující most na Bohumín,
za který nemůže ŘSD. To už
vysoutěžilo další firmu, která
dle počasí dokončí práce letos.
Stejně tak by letos měla být
hotova oprava mostu v Loukách.
My všichni víme, že opravy
jsou nutné, ale zároveň se nám
to vždycky nelíbí.
Co se opravdu nelíbí mně,
je tok informací od ŘSD směrem k veřejnosti.
My sami jsme se dozvěděli o plném otevření zpožděné
výstavby mostu u golfového hřiště dva dny před jeho
otevřením, tentýž den k nám
dorazila informace o tom, že
práce ve směru na Bohumín
budou pokračovat. Kdyby informace běžely průběžně, informovali bychom vás i my
našimi cestami. My jsme je
opravdu neměli.
Uvítali bychom logičtější postupy, opravy by měly
na sebe navazovat, ne běžet
všechny najednou. A samozřejmé by měly být lepší
toky informací, aby veřejnost
od ŘSD věděla, proč jeho stavby stojí nebo proč mají zpoždění. A kdy budou hotovy.
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Plán separace odpadu v roce 2017

o, které
Plastové
...městobaly

se mění

Spoluobčané!
Kontejnery s barevnými víky modrými - na papír, zelenými - na sklo
a žlutými - na plastové obaly jsou určeny pouze na tento odpad!
Neznečišťujte je tedy jinými odpadky!

všechny části
- každé pondělí
vybrané kontejnery Ka 1 - 8
- každý čtvrtek
Do těchto kontejnerů se žlutými víky patří pouze plastové obaly (PET, PE, HDPE, LDPE, PP, např. obaly od pracích a čistících prostředků, tuby
od zubních past, kelímky od jogurtů, obaly od CD, DVD apod.) a plechovky (pouze od nápojů). Lahve před vhozením odzátkujte a promáčkněte!
1100 l (žlutý kontejner)

Papír
1100 l (modrý kontejner)
+ nápojový karton
(tetrapack)

část Ráj, Staré Město, Nové Město
- každý čtvrtek
část Fryštát, Lázně Darkov, Mizerov, Hranice
- každý pátek
vybrané kontejnery Ka 1 – 8
- každé úterý
Do kontejnerů na papír (modrých nebo s modrými víky) patří pouze papír, papírové obaly, obaly od džusů, mléka – tetrapak. Kartónové krabice
sešlápněte. Nevhazujte plastové obaly.
Papír
karton

obchodní jednotky
- úterý, čtvrtek nebo pátek

Sklo
1550 l (zelený zvon)

část Fryštát, Lázně Darkov, Nové Město, Hranice
- středa 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 31.5. (mimořádně), 28.6., 26.7.,
23.8., 20.9., 18.10., 15.11., 29.11. (mimořádně), 27.12.
část Ráj, Mizerov
- středa 11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 3.5., 1.6. čtvrtek (mimořádně), 14.6., 12.7.,
9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 30.11. čtvrtek (mimořádně), 13.12.,
28.12. čtvrtek (mimořádně)
Do kontejnerů na sklo (zelených nebo se zelenými víky) patří pouze sklo, skleněné obaly.
Nepatří sem porcelán, drátosklo, autosklo, varné sklo, plast, papír, komunální odpad.

Kovy
stanoviště: viz. Seznam nádob na kovy
1550 l (šedý zvon)
- vývozy nádob probíhají dle zaplněnosti
Do kontejnerů na kovy (šedé zvony) patří pouze drobný kovový odpad z domácností, např. plechovky od potravin beze zbytků jídel, hliníkové
kelímky od svíček, hliníkové folie od jogurtů, hliníkový alobal, hřebíky a jiné kovové předměty či železný šrot menších rozměrů. Nepatří sem
znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.
Bioodpad
770 l (hnědá nádoba)
Sklo
zelené pytle

Plastové obaly
žluté pytle

stanoviště: viz. Seznam nádob na bioodpad
- vývozy nádob probíhají dle harmonogramu svozu bioodpadu

rodinné domy Fryštát, Lázně Darkov, Nové Město, Mizerov, Hranice
- úterý 17.1., 14.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.
rodinné domy Ráj, Staré Město, Louky
- úterý 3.1., 31.1., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.,
rodinné domy Fryštát, Lázně Darkov, Nové Město, Mizerov, Hranice
- středa 18.1., 15.2., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 27.9., 25.10., 22.11., 20.12.
rodinné domy Ráj, Staré Město, Louky
- středa 4.1., 1.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 13.9., 11.10., 8.11., 6.12.

Papír
modré pytle

rodinné domy Fryštát, Lázně Darkov, Nové Město, Mizerov, Hranice
- čtvrtek 19.1., 16.2., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 28.9., 26.10., 23.11., 21.12.
rodinné domy Ráj, Staré Město, Louky
- čtvrtek 5.1., 2.2., 16.3., 13.4., 11.5., 8.6., 6.7., 3.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12.

Separační pytle je nutné vystavit k vaší nádobě na odpad den předem nebo v den sběru do 6 hodin ráno. Později vystavený pytel nebude odvezen. Do žlutých pytlů patří pouze plastové obaly (PET, PE, HDPE, LDPE, PP). Do modrých pytlů patří pouze papír, papírové
obaly. Do zelených pytlů patří pouze sklo (bez zavařenin a zbytků jídel).
Láhve před vhozením odzátkujte a promáčkněte! Papírové a lepenkové krabice před vhozením sešlápněte.
Informace pro občany v rodinných domcích:
Barevné pytle na tříděný odpad nebudou odvezeny v případě, že se v nich nebude nacházet čistý vytříděný odpad
(papír-modrý, plastové obaly-žlutý a sklo-zelený).

Nezapomeňte na vyhodnocení velké třídící soutěže – už 14. prosince!
Ve středu 14. prosince budou v rámci vánočního farmářského trhu ve Fryštátě vylosováni výherci hlavních cen velké třídící
soutěže města Karviné! Zájem o samolep-

ky Kontíků byl obrovský, na radnici dokonce chodily „stížnosti“, protože leckdo
prostě nebyl u svého třídícího místa včas
a samolepku neukořistil. Všech 750 bylo

rozebráno prakticky v řádu hodin po vylepení. Na magistrátě jste si za dvě samolepky vyzvedli už téměř tři stovky dárků
a stále chodíte!
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Mimořádné přistavení velkoobjemových kontejnerů
Část města

Březen

Karviná-Fryštát
Polní-zahrádky
Zahradní-zahrádky
Karviná-Ráj
Zelená-zahrádky
Bažantnice-zahrádky
Karviná-Staré Město
Olšiny-zahrádky
Karviná-Nové Město
Na Vyhlídce-zahrádky
Za Panelárnou-zahrádky
Na Vyhlídce-garáže
Karviná-Mizerov
Na Kopci-zahrádky
Karviná-Hranice
Včelařská-zahrádky
U Vodárny-zahrádky

Duben

Měsíc
Červen Červenec

Květen

Srpen

Září

Říjen

Listopad

20.
-

26.

9.
-

22.

10.
-

11.

11.
-

17.

6.
-

21.
22.

-

10.
11.

-

3.
4.

-

26.
27.

24.
25.

15.
16.

23.

-

12.

-

7.

-

29.

26.

20.

24.
27.
28.

-

15.
16.
17.

-

11.
12.
13.

-

1.
4.
5.

18.
19.
20.

7.
8.
9.

29.

-

18.

-

14.

-

6.

23.

10.

30.
31.

-

19.
22.

-

17.
18.

-

7.
8.

24.
25.

13.
14.

Odvoz kusového odpadu od rodinných domů v úterý:
Část města
Mizerov, Hranice
Ráj
Fryštát, Lázně Darkov, Louky
St.Město, N.Město, Doly

I.
3.
10.
17.
24.

II.
7.
14.
21.
28.

III.
7.
14.
21.
28.

IV.
4.
11.
18.
25.

V.
2.
9.
16.
23.

Měsíc
VI.
VII.
6.
4.
13.
11.
20. 18.
27.
25.

VIII.
1.
8.
15.
22.

IX.
5.
12.
19.
26.

X.
3.
10.
17.
24.

XI.
7.
14.
21.
28.

XII.
5.
12.
19.
19.

Kusový odpad musí být vystaven den předem nebo do 6.00 v den svozu!!!!!
Odvezen bude pouze kusový odpad, který se běžně používá v domácnostech (např. skříně, křesla, koberce, apod.).
Odváženy nebudou stavební odpady (např. okna, sutě), nebezpečné odpady (pneumatiky, elektrozařízení), ani bioodpady
(větve, zahradní přebytky). Tyto odpady zlikvidujte určeným způsobem – odvozem na skládku nebo likvidací ve sběrném
dvoru (výčet odpadů přijímaných ve sběrném dvoru je uveden na http://www.tsk.cz/odpady/sberny-dvur.html.

Trasy se stanovišti mobilní sběrny nebezpečného odpadu
I. trasa

Karviná - Louky

Sběrný dvůr – v areálu TS Karviná, a.s.,

10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 13.6., 11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 14.11., 12.12.

Zátiší (na stanovišti velkoobjemového kontejneru)
Kempy I. (při č.p. 71)
Kempy II. (na stanovišti velkoobjemového kontejneru)
Karviná - Lázně Darkov Lázeňská (u bývalého přejezdu ČD)
Karviná - Ráj
Pokrok (naproti č.p. 1085)
Polská (točna BUS)
Borovského (točna u prodejny)
Mickiewiczova (zastávka MHD Pod Lesem)
Karviná - Hranice
Mickiewiczova (u rest. Tesarčík)
II. trasa
24.1., 21.3., 16.5., 25.7., 19.9., 28.11.
Karviná - N. Město
Na Vyhlídce (garážová osada za TS Karviná)
Karviná - St. Město
Nám. O.Foltýna (u obchodu)
Karviná - Fryštát
Zahradní u č.p. 724
Karviná - N. Město
Sportovní (garážová osada za stadionem KOVONA)
Karviná - Mizerov
Žižkova - mezi Olšovou a Potoční
Karviná - Hranice
Čsl. armády (parkoviště naproti Rehab. Ústavu)
III. trasa
21.2., 18.4., 27.6., 22.8., 17.10.
Karviná - N. Město
Jánského (u zdravotního střediska)
Karviná - Fryštát
Fryštátská (u restaurace Orava)
Karviná - Mizerov
Centrum (u restaurace Centrum)
Kpt. Jaroše (naproti MŠ Kpt. Jaroše)
Na Kopci (spojka k ul. Majakovského)
Borovského (garážová osada)
Karviná - Ráj
V Aleji (naproti MŠ V Aleji, č.p. 761)
Prameny (parkoviště naproti vchodu ZŠ Prameny)

7,00 - 7,30
7,35 - 7,45
7,50 - 8,00
8,15 - 8,30
8,35 - 9,00
9,05 - 9,20
9,25 - 9,40
9,45 - 10,00
10,05 - 10,20
7,00 7,20 7,35 7,50 8,15 8,35 -

7,15
7,30
7,45
8,10
8,30
9,00

7,00 7,25 7,45 8,05 8,25 8,45 9,05 9,30 -

7,20
7,40
8,00
8,20
8,40
9,00
9,25
9,45

Bohumínská 1878, Karviná-Nové Město

POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY!!!
provozní doba:

Od 1. dubna do 31. října
po-pá 8:00 – 18:00 hod.
so-ne 6:00 – 14:30 hod.
ne zavřeno

Od 1. listopadu do 31. března
po-pá 8:00 – 16:00 hod.
so-ne 6:00 – 14:30 hod.
ne zavřeno
více info na http://www.tsk.cz/odpady/sberny-dvur.html
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Co studovat? Napoví i trh práce

Po absolventech technických oborů je stále hlad
U kulatého stolu se sešli představitelé města, kraje, velcí zaměstnavatelé z regionu, odbory, asociace odborných a průmyslových
škol, a zejména výchovní poradci
a ředitelé místních základních škol.
„Zástupci firem seznámili přítomné s nabídkou pracovních míst
a opět zdůraznili potřebu většího
množství absolventů technických
oborů,“ vysvětlil náměstek primátora Karviné Karel Wiewiórka.
Akce se konala na půdě střední
školy techniky a služeb. „Je to již
druhý ročník. Opět jsme ale museli
konstatovat, že je stále malý zájem
o studium technických oborů. Přitom na trhu práce naopak je nedostatek kvalifikovaných technických
pracovníků,“ okomentovala ředi-

Vyžaduje odpojení staveb
bytových domů v našem
vlastnictví (společenství
vlastníků jednotek, družstvo) od centrálního zdroje
tepla a následná instalace
nového zdroje vytápění povolení stavebního úřadu?
Ano, odpojení stavby od soustavy zásobování tepelnou energii (dále jen „SZTE“) a její napojení na nový (odlišný) zdroj tepla
může být provedeno pouze na základě stavebního povolení.
Jaké doklady jsou stavebním úřadem v daném případě požadovány?
K zákonem předepsané žádosti o stavební povolení stavebník
připojí: Projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou
osobou, tj. projektantem (včetně
průkazu energetické náročnosti

Plavecká soutěž Pohár Moravy,
kterou organizuje karvinský tým
Kosatky, se uskuteční 10. prosince
v krytém bazéně STaRS v Karviné-Hranicích. Bazén bude z tohoto
důvodu pro veřejnost uzavřen.

Detektor kovů
ochrání nejen děti

telka školy Iva Sandriová. Kromě
kulatého stolu škola uspořádala
také akci s názvem Brána řemeslům otevřená, kde představila
možnosti studia žákům základních
škol, a následně den otevřených
dveří pro širokou veřejnost.
Střední škola techniky a služeb v Karviné působí již od roku
1950. „Po útlumu hornictví jsme
se přeorientovali na technické
obory a obory v oblasti služeb,“
objasnila Sandriová. Pro příští rok
škola nabízí tři obory s maturitní

zkouškou, osm oborů s výučním
listem a dva jednoleté návazné
obory. „Na základě poptávky trhu
také otevíráme nový obor logistika. Všechny oslovené firmy se vyjádřily, že mají velký nedostatek
pracovníků na pozici logistiků,“
doplnila ředitelka.
Kromě střední školy techniky a služeb v Karviné vzdělání
v technických oborech poskytuje také střední průmyslová škola,
která nabízí čtyři obory, všechny
zakončené maturitou.

• Poradna • Poradna • Poradna • Poradna • Poradna • Poradna • Poradna •
Vy se ptáte, my odpovídáme,
dnes na téma odpojování staveb
bytových domů od centrálního
zdroje vytápění.

Pohár Moravy

budovy), která musí být předem
projednána s dotčenými orgány (z hlediska zákona o ochraně ovzduší, kterým je Magistrát
města Karviné, odbor stavební
a životního prostředí, Státní energetická inspekce, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná) a vlastníky veřejné
technické infrastruktury, tj. správci inženýrských sítí. Odpojení
od SZTE musí být vždy projednáno se stávajícím provozovatelem,
na území města Karviné se společností Veolia Energie ČR, a. s.
Hrozí nám pokuta v případě
odpojení stavby bytového
domu od SZTE bez povolení stavebního úřadu?
Ano, hrozí sankce až do výše
500 000 Kč, neboť odpojením
stavby bez povolení dochází k obecnému ohrožení života
a zdraví osob neodbornou manipulací.

Vyžaduje umístění venkovní
jednotky tepelného čerpadla, zemního kolektoru či
plynovodní přípojky pro
zajištění funkčnosti nového
zdroje vytápění povolení
stavebního úřadu?
Ano, venkovní jednotka tepelného čerpadla, zemní kolektor
či plynovodní přípojka vyžadují
rozhodnutí o umístění stavby,
o jehož vydání můžete požádat stavební úřad. Od 1. ledna
2017 bude platit novela zákona
o ovzduší a v souladu s touto
novelou bude nutné předložit
k odpojování staveb od SZTE
energetický posudek zpracovaný
energetickým specialistou, který
je odborně způsobilou osobou.

Městská policie Karviná si pořídila přístroj na hledání kovových
předmětů. „Odhozené injekční
stříkačky narkomanů mohou ohrozit děti a detektor kovů může pomoci tyto nebezpečné předměty
nalézt,“ okomentoval zástupce ředitele Václav Ožana. Manipulace
s nalezenými injekčními stříkačkami podléhá velmi přísným pravidlům, jelikož se jedná o biologicky nebezpečný odpad. Strážníci
je sbírají do speciálních kontejnerů a následně odevzdávají k likvidaci. Při hlídkách jich nacházejí
desítky. Bývají pohozeny na trávě
mezi domy, v obytných domech,
ale i v blízkosti dětských hřišť
a na místech, kde se děti pohybují.
„Rozhodli jsme se udělat maximum pro to, abychom nebezpečí
eliminovali. Citlivý detektor kovů
nám pomůže nalézt i ty jehly, které
jsou schované v trávě nebo zahrabané v pískovišti,“ doplnil ředitel
městské policie Petr Bičej.

Hledám nového
majitele
Psí útulek, ul. Brožíkova,
Karviná-Darkov, tel.: 727 869 211

kuba
kříženec, 5 měsíců

Odbor stavební a životního
prostředí Magistrátu města
Karviné
Příště se budeme zabývat provedením nových bytových jader
a bouráním otvorů ve zdech bytových domů.

POLLY
kříženec, 5 měsíců
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Vánoční čas také na zámku Fryštát
Divadélka, loutky, koncert i nevšední výstava
Chcete si užít vánoční atmosféru a nasát sváteční náladu? Přijďte
do karvinského zámku ve dnech
10. a 11. prosince. V sobotu i v neděli vás zámeckými komnatami
provedou spolu s průvodkyněmi
v dobových kostýmech i herci
z oblíbeného karvinského divadla
K.V.A.S. V sobotu odpoledne si
pak nenechte ujít Adventní komorní koncert se sólisty opery Slezského divadla v Opavě s průvodním
slovem s hlubším zamyšlením se
nad hodnotami člověka a jeho jedinečným posláním. Pro děti bude
po oba dny hrát loutkové divadlo
představení Nad Betlémem svítí
hvězda a bude se i nadělovat.
A to není vše, v galerijních
prostorách zámku bude od 1. prosince k vidění rozsáhlý keramický
betlém Základní školy Slovenská.
„Betlém vznikal více než půl roku.
Do práce se zapojili žáci 1. až 6.
třídy. A vzniklo opravdu dílo velmi rozsáhlé. Celkem jsme vytvořili
195 kusů – postav, domků, zvířat
a lampiček,“ vylíčily vychovatelka Václava Mikulenková a učitelka
Jana Čechovská, které děti spolu

Hned tři stromy
Vánoční strom na Masarykově
náměstí nebude jediným karvinským stromečkem. Letos poprvé
totiž bude mít Karviná stromy
rovnou tři. Všechny tři budou živé,
půjde o smrky a všechny tři budou
dary od soukromníků, kterým ještě jednou velice děkujeme. Kromě
smrku na náměstí ve Fryštátě tak
bude obyvatelům i návštěvníkům
města dělat radost nazdobený vánoční strom u rekonstruovaného
kina Centrum a na revitalizovaném prostranství poblíž kostela sv.
Marka.

Mikuláš na ledě
s kolegyní Irenou Bartečkovou
během výroby vedly. V betlémě
najdeme peklíčko i karvinský Májovák. „Výstavu bude doprovázet
kalendář a papírové městečko –
vše výtvory našich žáků. Vernisáž
k výstavě proběhne 8. prosince
2016 od 16.30 v prostorách fryštátského zámku. Žáci se představí
divadélkem a vánočními básničkami,“ doplnily pedagožky.
O netradiční vánoční ozdoby
a dekorace, a dokonce i o chutné,

voňavé překvapení pro návštěvníky se postarají členové městských
klubů seniorů. „Jedná se o výtvory
členů kroužku šikovných rukou,
který při klubech funguje. K vidění budou například výrobky, které byly oceněny během přehlídky
v Lysé nad Labem. Vystavíme
šaty z papírových tácků i vánoční
ozdoby z nudlí. A taky napečeme
vánoční perníčky,“ objasnila Marie Polláková, organizátorka akcí
pro seniory.

Jarmark
je za dveřmi
Na svatou Barboru, 4. prosince, proběhne slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu na Masarykově
náměstí. V tento den zároveň začne
i tradiční vánoční jarmark. Rozsvěcení je naplánováno na 16.50,
zábavný program s čerty a anděly
si ale příchozí budou moci užívat
již od 15.15 hodin. Jarmark potrvá
do 22. prosince. V průběhu jarmarku vystoupí například kapely Careta, Neřež, Jan Vančura a Plavci, děti
se mohou těšit na kapelu Pískomil
se vrací, promítání pohádek a soutěže. Chybět nebude ani historická
tržnice s litím olova, prací kováře v otevřené výhni, mincovnou
mistra pregéře a ukázkami ražby,
a dle starých vánočních zvyků bude
možno zakoupit symbolické mince „pod polštář“. Těšit se můžete
také na ovčinec, zvoničku s vánočním zvonem štěstí, vánoční hudbu,
Ježíškovu vánoční poštu, pravou
slezskou zabijačku a další. Stánkový prodej s tradičním vánočním
zbožím bude otevřen denně od 10
do 18 hodin a o víkendech do 19
hodin.

Velká ledová plocha bude
v neděli 4. prosince patřit dětem
a rodičům. Společnost STaRS
a Krajské středisko volného času
Juventus pro ně připravily jedinečnou akci. Od 15 do 16.30 budou
na děti do 15 let a jejich dospělý
doprovod čekat Mikuláš, čert a anděl. Připraven bude také fotokoutek, malování na obličej, písničky
z pohádek a spousta dalšího. Děti,
které přinesou namalovaný obrázek s tematikou Mikuláš na ledě,
se mohou zúčastnit soutěže o nejhezčí obrázek. Vstup bude pro děti
zdarma, doprovod pak zaplatí 35
korun za osobu.

Nové stránky
Počínaje prvním listopadovým
dnem má veřejnost k dispozici
nové webové stránky města, které nahradily původní web z roku
2009. Jejich hlavním přínosem je
svěží grafika a možnost prohlížení
pomocí mobilních telefonů. Nový
web vznikal ve třech fázích. Nejprve byla navržena základní kostra
vzhledu a struktury stránek. Při tom
se vycházelo zejména z měření návštěvnosti a chování návštěvníků
původního webu. Tomu jsou z velké
části nové stránky podřízeny a návštěvníci by nyní měli snáze najít
potřebné informace a dokumenty.
Ve druhé fázi byla kostra stránek
„oblečena“ do grafického návrhu.
Ten byl zvolen spíše minimalistický,
ale s velkým důrazem na bezchybné
a pohodlné prohlížení webu na mobilních zařízeních. Nakonec byly
stránky „naprogramovány“ – naplněny obsahem. Možná to vypadá
jednoduše, ale tvorba nového webu
není vůbec snadná. Během několika
měsíců na ní spolupracovala více
než desítka lidí – analytici, grafici,
programátoři a redaktoři. Jak se to
celé povedlo, o tom se můžete sami
přesvědčit na www.karvina.cz.

karvinský zpravodaj

strana 8

Kulturní a sportovní akce | prosinec 2016
Kulturní akce
8. 11.–22. 12.
Výstava Dity Maruscákové

Keramika a Radima Gabryše –
fotografie. Pořádá Karviná 2000,
o. p. s. Foyer Slezské univerzity
v Karviné.
22. 11.–28. 12.
Patrycja Wieczorek
a Marcin Wieczorek

Výstava fotografií a řemesla. Mánesova síň Městského domu kultury, Karviná – Nové Město.
1.–31. 12.
Výstava ilustrací –

účastníků čtenářské soutěže podle
knihy Barbary Gawryluk „Bazylia
– Klinika zdrowego chomika”.
Středisko polské literatury RKK,
Karviná-Fryštát.
1.–31. 12.
Jak znáte vánoční tradice?

Vědomostní kviz pro děti. Dětské
oddělení, Regionální knihovna
Karviná-Mizerov.
1. 12., 17.00
Výstava 25 let Slezské
humanity

Vernisáž se koná 1. 12. od 17.00
ve foyer Státního okresního archivu Karviná.
2. 12., 19.00
Vánoční koncert

Petr Bende & Band a hosté Jaroslav
Samson Lenk, Shadow Quartet
a přípravný sbor Permoník. Velký
sál MěDK Karviná – Nové Město.
4.–22. 12.
Karvinský vánoční jarmark
4. 12., 15.00 a 17.30
Mikuláš s andělem
ve Sluníčku

Vstupenky v předprodeji v herně Sluníčka! Centrum pro rodinu
Sluníčko, Karviná – Nové Město.
5. 12., 15.30
Koncert Permoník

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
5. 12., 17.00
Mikulášoviny s Michalem
Nesvadbou – Michalovi
mazlíčci

Zábavný pořad pro děti s mikulášskou nadílkou. Velký sál MěDK,
Karviná – Nové Město.

6. 12., 9.00
Klub dyskusyjny

Diskusní klub pro zájemce o knižní novinky, zajímavou četbu a literaturu. Středisko polské literatury
RKK, Karviná-Fryštát.
6. 12., 16.00
Vánoční zápich do květináče

Kreativní dílna pro děti. Dětské
oddělení, Regionální knihovna
Karviná-Mizerov.
6. 12., 17.00
Labyrint záhad

Záhadolog, cestovatel a scenárista vypráví o záhadách kolem nás.
Přednášející: PhDr. Arnošt Vašíček. Malý sál MěDK Karviná –
Nové Město.
6. 12., 17.00
Setkání u knihy

Literární salon RKK, Karviná-Mizerov.
7. 12., 17.30
Večery otázek, odpovědí,
léčení a meditací

Přednášející: Renáta Rowena
Bittová. Malý sál MěDK Karviná
– Nové Město.
7. 12., 19.30
Listování – STOP

Světové tažení Ochmelky Poláčka. Účinkují: Alan Novotný, Gustav Hašek, spoluúčinkuje Tomáš
Poláček. Prodej knih + autogramiáda. Literární salón RKK, Karviná-Mizerov.
9. 12., 15.00
Vypouštění balonků s přáním
k Ježíškovi

Pořádá statutární město Karviná
ve spolupráci s Fit Belezou Karviná. Univerzitní park, Karviná-Fryštát.
9. 12., 16.00
Vánoční tvoření rodičů
s dětmi

Nutno se předem přihlásit. Tel.:
595 171 605. Centrum pro rodinu
Sluníčko, Karviná – Nové Město.
10. 12., 10.00–16.00
Vánoční výtvarná dílna
pro děti

Výroba vánočních dekorací a ozdob. Tvoření bude probíhat na různých stanovištích pod vedením
specializovaných lektorů. Obecní
dům Družba, Karviná-Fryštát.

10. 12., 15.30
Česká mše vánoční

V první části zazní Ceremony of
carols – Chvála koled v podání
Koncertního sboru Permoník pod
vedením sbormistryně Martiny
Juríkové za doprovodu harfenistky
Kateřiny Bendové. Ve druhé části
zazní vánoční mše „Hej, mistře“
od Jakuba Jana Ryby, venkovského učitele ze Starého Rožmitálu,
která byla poprvé uvedena v kostele svatého Kříže v Rožmitále
v roce 1796. Tato skladba se stala
v naší zemi pro mnoho generací
symbolem českých Vánoc. Kostel Povýšení sv. Kříže Karviná-Fryštát.
12. 12., 15.30
Kouzelný svět knih aneb
Z kapsáře vašich knihovnic

Posezení u dobrého čtiva spojené
s představením knižních novinek.
Literární salon RKK, Karviná-Mizerov.
12. 12., 15.30
Divadlo „Ljuba, žena která ví“

Společenský sál Lázní Darkov,
Karviná-Darkov.
12.–23. 12.
Zlatý knihomolický rohlíček
– o nejlepší cukroví našich
Knihomolíků a jejich maminek

Středisko knihovnických a informačních služeb RKK, oddělení
pro děti a mládež, Karviná – Nové
Město.
14. 12., 9.00–17.00
Farmářské trhy

18. 12., 18.00
Adventní setkání – Johann
Sebastian Bach trochu jinak

Účinkují: Taťána Medvecká – slovo, Eliška Novotná – klavír, Halina Františáková – housle. Malý sál
MěDK Karviná – Nové Město.
22. 12., 19.00
Vánoční koncert Ave Bandu

Pořádá Středisko hudby a umění
RKK, Karviná-Fryštát. Místo konání: Literární salon RKK, Karviná-Mizerov.
24. 12., 21.00
Na Vánoce všichni spolu

Štědrovečerní zpívání vánočních
písní pod širým nebem. Pořádá
Centrum pro rodinu Sluníčko.
Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
29. 12., 10.00
Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu

Veselá pohádka pro děti. Účinkuje:
divadelní soubor Šamšula. Malý
sál MěDK Karviná – Nové Město.
1. 1. 2017, 16.00
Novoroční koncert
symfonického dechového
orchestru Májovák

Účinkují: Veronika Holbová – soprán, Peter Svetlík – tenor, Adam
Grygar – baryton, Jan Soukup –
fagot. Dirigent: Ondřej Packan.
Vstupné: dobrovolné, vstupenky
k dispozici v městském informačním centru. Velký sál MěDK, Karviná – Nové Město.

Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.

Sportovní akce

16. 12., 18.00
Vánoční koncert Evy Dřízgové

3. 12., 10.00
Tradiční mikulášský turnaj
v judu

Rezervace a prodej vstupenek
v pobočce Středisko hudby a umění RKK, Karviná-Fryštát, Literární salon RKK, Karviná-Mizerov.
16. 12., 19.00
4TET – Koncert, Verze IV

Nový koncertní program jedinečného vokálního seskupení ve složení J. Korn, J. Škorpík, D. Kollár
a D. Uličník, které udivuje diváky
svými neuvěřitelnými pěveckými,
ale i hereckými výkony a nápady.
Velký sál MěDK, Karviná – Nové
Město.

Pro děti všech váhových kategorií
a první mistrovství seniorů. Info
na tel.: 603 786 771 – Petr Rabas.
Místo konání: ZŠ Prameny, Karviná-Ráj.
4. 12., 10.30
HCB Karviná – TJ Sokol Nové
Veselí

Extraliga házené mužů. Házenkářská hala, Karviná – Nové Město.
18. 12., 10.30
HCB Karviná – SKKP Handball
Brno

Extraliga házené mužů. Házenkářská hala, Karviná – Nové Město.
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