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Městské kašny i jejich okolí lákají k posezení
S jarem vždy přichází také sezóna provozu kašen ve městě – technické služby je vyčistí a napustí. Lákají k posezení, ale bývají také terčem
vandalů.
V plné kráse je po loňské velké rekonstrukci kašna puttů v zámeckém
parku ve Fryštátě. Její okolí se už stalo oblíbeným místem k procházkám
Sakurová
na třídě 17.
listopadu
vyhrála
anketu
o nejhezčí
roku,
do parku ialej
k posezení.
Kašnu
i její okolí
město
vloni
opraviloalej
opravdu
kterou
vyhlásilo
sdružení
Arnika.
Získala
1
326
hlasů,
na
druhém
místě
je
zgruntu díky evropské dotaci. Místo je obohaceno o lavičky, má pohodlalej
platanů
ve
Strážnici
s
850
hlasy.
Karvinský
lékař
Ivan
Ďurovič
alej
ný přístup díky novému chodníku, nová je tam zeleň, veřejné osvětlení
přihlásil a vyhrál let balónem. Unikátní alej je poměrně mladá, o citlivé
a další inventář. Kašna původně zdobila park karvinského zámku Solca,
stromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
ten ale kvůli těžbě zanikl. Sošky amorků (puttů) se z původní kašny

dostaly na zámek Fryštát – tam jsou k vidění u úpatí hlavního schodiště
dodnes. V Parku Boženy Němcové jsou kopie, ale i ty se musely vloni
nechat zrestaurovat.
Technické služby opečovávají i další kašny ve městě. Ta historická
na Masarykově náměstí se nyní opravuje – unikala z ní voda. Do kašvelkým
ozdravením
v letech
2009–2010,
kdyzimě
bylynaházeli
vykáceny
staré
ny
u Jadranky
proti tržišti
ve Fryštátě
lidé po
odpadky
nemocné
stromy
a
vysázeny
nové
(těch
bylo
více
než
50).
Stromy
mají
– musí se vyčistit. Kašna zvaná „u tuleně“ za kulturním domem měla
životnost
přibližně
20
let.
Sakura
(třešeň
pilovitá)
má
původ
v
Japonsku
větší problém: zasedli si na ni vandalové o odlomili několik desek,a
Číně, od roku 1913 v Evropě. Výška stromu se KARVINÁ MÁ
které
kryjí obložení. Škoda jde do tisíců, ale i tam bude brzy vše zase
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
opraveno.

KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU

Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Práce na poškozených komunikacích běží naplno
Opravují se veřejné chodníky i výtluky v asfaltu na silnicích
Pro letošní rok naplánovala
radnice opravy hned několika
souvislých úseků chodníků v různých částech města. Už v polovině dubna tak začaly práce
na předláždění zhruba dvou set
metrů chodníku v ulici Studentské, který byl v nedobrém stavu.
Oprava by měla skončit v polovině května.
Město také začalo s opravami
výtluků na místních komunikacích. „Začalo se na ulici Karola
Sliwky, postupně se opravy rozšíří také na ulice Alšova, Haškova
a další,“ uvedla vedoucí odboru
majetkového Helena Bogoczová.
„Na ulici Karola Sliwky půjde
o větší zásah do poškozené vozovky u zimního stadionu v délce
zhruba 180 metrů. Opravy provede společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace, která tam

už vloni zrekonstruovala kanalizaci a nyní opraví povrch silnice
a upraví okolí,“ dodala Helena
Bogoczová.
Město spravuje 125 km komunikací a více než 80 km chodníků,
silnice vyšších tříd mají ve správě
stát a kraj – i tam ale běží po zimě
opravy.
Souběžně s opravami komunikací a chodníků město spolu
s technickými službami zahájilo velkoplošné jarní čištění ulic
a veřejných prostranství ve všech
městských částech.
Významnými pomocníky jsou
lidé z veřejné služby a veřejné
sprospěšných prací, tedy dlouhodobě nezaměstnaní. Čistí chodníky, zastávky nebo kontejnerová stanoviště a denně se vracejí
na stejná místa tak, aby tam bylo
čisto trvale.

Dobrovolná veřejná služba funguje přímo pod městem. Likviduje nejen černé skládky, ale čistí parky, zahrádkářské osady nebo frekventované ulice.
Stejně jako lidé z VPP uklízí také kontejnerová stanoviště.

Děti s dýchacími potížemi pojedou Zajistěte si levnější
plyn a elektřinu
letos na hory a nově i do lázní

Nemocné děti s diagnózou alergie, astma, atopický ekzém mohou
jejich rodiče během května přihlásit na ozdravné pobyty organizované městem v letních prázdninových
měsících. Pobyty jsou letos v plánu
v Beskydech, Jeseníkách a také lázních Luhačovice.
Postup pro přihlášení dítěte
je jednoduchý: Rodič si vyzvedne přihlášku na ozdravný pobyt
u praktického lékaře pro děti a dorost nebo přímo na karvinském magistrátu. Vybrat si lze vždy jeden
z nabízených ozdravných pobytů.
Vyplněný formulář musí potvrdit
praktický lékař pro děti a dorost,
poté je nutné jej doručit na magistrát. Děti budou do pobytů zařa-

zovány v pořadí, ve kterém budou
návrhy na ozdravné pobyty doručeny. Město se bude snažit uspokojit
všechny zájemce. V případě, že to
možné nebude a stavy se naplní,
bude radnice veřejnost i rodiče informovat.
Podrobné informace o vybraném ozdravném pobytu
obdrží žadatelé při předání
návrhu na ozdravný pobyt
na Odboru rozvoje (budova
bývalé Komerční banky), Karola Śliwky 50/8a, Karviná–
Fryštát, 3. patro, kanc. č. 426,
kontaktní osoba Ivana Polášková, tel.: 596 387 488.

Město Karviná umožní svým
občanům opět se zúčastnit e-aukce energií! Už podruhé tak budou
moci občané města v aukci vysoutěžit levnější dodavatele plynu a elektřiny. „Především plyn
výrazně zlevňuje, ale nemyslím,
že to už pocítili i odběratelé. To
je také důvod, proč opět nabízíme aukční kanceláři naše prostory
tak, aby se mohlo co nejvíce našich lidí přihlásit a získat levnější
dodavatele touto cestou. Vyplatí se
to rozhodně především majitelům
domků, kteří plynem topí,“ řekl
primátor Tomáš Hanzel.
Celý proces bude tentokráte jednodušší. Občan nebude potřebovat
předaukční smlouvu, ale na kontaktním místě se už přesně dozví,
jaká cena mu může být nabídnuta.
Bude pak záležet jen na něm, zdali
smluvní vztah s novým dodavatelem uzavře, či nikoli. Aukční službu
poskytuje opět společnost eCentre
a tato nabídka se týká pouze těch,
kteří se dosud aukce neúčastnili,
nebo včas nereagovali na novou
nabídku aukční společnosti a odběr
si po uplynutí smlouvy zajistili už
sami – a nejsou dnes třeba s ceníkovou cenou spokojeni. Kontaktním místem by opět bylo infocentrum pod radnicí ve Fryštátě, a to
během měsíce června – přesnější
informace v příštím zpravodaji.

Karviná dobře
hospodaří
a čerpá dotace
V letošní anketě Město pro
byznys, která hodnotí podnikatelské prostředí 22 větších měst
kraje, zabodovala i Karviná: je
v první pětce v průměrných platech, má dobrou cenu za prodejní místo pro trhovce, nízké odvody ze vstupného na kulturní
akce nebo vstřícné úřední hodiny
na magistrátě.
Výběr se koná na základě podmínek rozdělených do dvou podkategorií: na ty statisticky dané,
které město samo nijak ovlivnit
nemůže, a na ty, které se týkají přístupu samosprávy a státní správy.
Za podmínky nastavené samosprávou se Karviná umístila
na 11. místě, ale jedničkou je
ve schopnosti splácet finanční
závazky (nebere si úvěry, ty stávající splácí řádně a nijak město nezatěžují), druhé místo má
za čerpání dotací EU a podíl větších a středních firem.

Další nové hřiště
Už na začátku května budou
mít mizerovské děti další nové
hřiště – staví se na místě starého
u nádrže zvané pískovna. Staré
hrací prvky nahradí zbrusu nové,
samozřejmostí jsou například
nové lavičky k posezení.

www.karvina.cz
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Více peněz jde na opravy chodníků
Město přidává na úpravy veřejných prostranství
Více než 56 miliónů korun
z loňské rezervy rozdělili zastupitelé Karviné. Přidali na údržbu města, do oprav komunikací
i úprav veřejných prostranství.
„To, co se nám vloni povedlo získat nad rámec plánovaných příjmů
a co jsme ušetřili na výdajích, nyní
investujeme tam, kde to je nejvíce
potřeba a je to ku prospěchu celého města,“ řekl primátor Tomáš
Hanzel.
Karviná tak podle ekonomického náměstka primátora Jana Wolfa
přidá na opravy chodníků a komunikací 3,45 miliónu korun nad rozpočtem schválených 20 miliónů
nebo na vylepšení separace a svozu odpadů (1,7 mil. Kč). Posílí
celkový úklid města – na aktuální
čištění ulic jde o 650 tisíc více.
Vyšší jsou už také rozpočty pro
veřejně prospěšné práce a dobrovolnou veřejnou službu – celkově
pro oba programy téměř 1,1 miliónu korun. Obě skupiny z řad
nezaměstnaných významně pomáhají při úklidu města po celý rok
a šetří tím například peníze, které
by se musely platit odborným firmám například za likvidaci černých skládek. Moravskoslezským
hasičům dá město půl miliónu,
do podpory zdravotnictví nad rámec pravidelné položky (to je asi
700 tisíc ročně především na nové
přístroje pro obě nemocnice) jde
také dalšího půl miliónu korun.

Část peněz z finanční rezervy vyčlenilo město na výsadbu nové zeleně.

„Slíbili jsme pokračovat v regeneracích veřejných prostranství
a to děláme. Na úpravy prostranství v centru Fryštátu jsme nakonec získali stoprocentní krytí
nutných nákladů z EU, nyní jsme
z rezervy vyčlenili více peněz mj.
na novou zeleň tak, aby lokalita
byla co nejpříjemnější. Dalších
750 tisíc půjde na dofinancování
úprav dvou veřejných prostranství
v městské části Ráj,“ řekl náměstek primátora Jan Wolf.
„Městská policie bude mít
o půl miliónu více na prevenci kriminality a 250 tisíc navíc
na svou činnost. Posilujeme peníze do letošních oprav škol celkem

o 1,3 miliónu korun. Více peněz
jde i na oblíbené senior taxi nebo
klubům seniorů na jejich činnost,“
uzavřel náměstek primátora Jan
Wolf.
Městu pak na účtech leží ještě
hotovost ve výši 320 miliónů korun. „Hospodaříme dobře, máme
už několik let vysoké rezervy, které postupně zapojujeme do rozvoje města, hlavně do investic. Nebereme si nové úvěry už mnoho
let – jiná města si musí půjčovat
na spolufinancování evropských
projektů, my ne. Staré dluhy splácíme tak, že to město nijak nezatěžuje,“ připomněl ještě primátor
Hanzel.

Kriminalita ve městě za loňský rok poklesla
Počet trestných činů spáchaných na území města klesá. Zároveň se zvyšuje míra objasněnosti
trestné činnosti. Toto potěšující
zjištění si vyslechli karvinští zastupitelé na svém jednání letos
v dubnu. Jedním z bodů programu byla totiž zpráva zabývající
se bezpečnostní situací ve městě
v loňském roce.
Podle ní došlo loni, ve srovná-

Majetková trestná činnost – krádeže
a vloupání do vozidel – zaměstnává
policii velmi často.

ní s rokem 2014, k poklesu trestné činnosti o více než 15 procent.
Zároveň došlo k navýšení míry
objasněnosti trestných skutků o více než 4 procenta. Mezi
nejčastěji se vyskytující druhy
kriminality patřila a stále patří
majetková trestná činnost. V této
oblasti převažují především kapesní krádeže, krádeže věcí z automobilů, hlavně u obchodních
center a hypermarketů, a vykrádání sklepních prostorů. Potěšujícím zjištěním je, že u násilné
trestné činnosti byl loni zaznamenán výrazný pokles – o více
než 25 procent.
Nejproblémovější
lokalitou
ve městě nadále zůstává Karviná–Nové Město, což je zapříčiněno zejména sociální skladbou
obyvatelstva. „Městská policie
Karviná vloni výrazně zvýši-

la počet kontrolovaných osob,
ať už v rámci programu Nulová
tolerance, kdy bylo provedeno
629 kontrol zaměřených zejména na problémové byty a občany, nebo v rámci běžné kontrolní
činnosti v ulicích města. Celkem
provedli strážníci v loňském roce
téměř 16 000 zákroků a úkonů.
To představuje například 7.076
odhalených přestupků, 319 trestných činů oznámených k dalšímu
řešení Policii ČR, zadržení 84
pachatelů trestných činů, 58 osob
v pátrání a mnoho dalšího“, uvedl ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej.
Kromě běžných kontrol provedli strážníci městské policie
společně s Policií ČR celkem 15
kontrol sběrných surovin zaměřených na zcizený kovový materiál.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Mám vždy
radost z toho,
když je Karviná pozitivně
vidět a slyšet
i za hranicemi
města. A když
se to děje na světové úrovni a dokonce opakovaně, je to skvělé.
Přesně to totiž přináší Karviné
pozitivní body – opravdu už nejsme město černé, smutné, ale
zelené, s viditelnými změnami
na každém kroku. My to víme
a já věřím, že to vidí i sami občané města. Jen je těžké o tom
přesvědčit i dále za hranicemi
kraje. Špičkové úspěchy někoho, kdo se ke Karviné hrdě hlásí,
tomu ale pomáhají.
Přesně to se už mnoho let daří
pěveckému sboru Permoník.
Letos slaví padesátku, a přitom
je to   sbor mladý, progresivní,
drží krok se světovou špičkou
a v lecčems strčí jiná světová
věhlasná tělesa doslova do kapsy. Udělal nám všem obrovskou
radost dalším vítězstvím v jarní
pěvecké soutěži v americkém
New Yorku. Vystupoval už podruhé v krátké době v Carnegie
Hall a to se zatím nepovedlo ani
České filharmonii.
Za všemi těmi úspěchy je
nadšení a tvrdá dlouholetá práce. Sbormistryně paní Eva Šeinerová sbor zakládala a řídí jej
dodnes. Vím, že na to není sama
a je třeba ocenit práci všech, kteří se o sbor starají, pracují s dětmi a mládeží, vybírají repertoár
a organizují cesty,   a to všechno vlastně ve volném čase, ale
přece jen: nebýt Evy Šeinerové
a její vytrvalosti, nadšení a erudice, Permoník by nebyl tam,
kde je, tedy ve světové špičce.
Já sám jsem vždycky pyšný
na úspěch kohokoli z Karviné
– dnes jsem nadšen z úspěchu
Permoníku, ale to platí i pro
další tělesa, firmy nebo osobnosti s různorodými úspěchy,
kteří se ke Karviné hrdě hlásí.
A jsem rád, že i takovým osobnostem jsme to schopni dát najevo mj. oceněním nejvyšším
– udělením čestného občanství
města. Paní Šeinerová je dostala právě nyní. Zcela zaslouženě.

Tomáš Hanzel
primátor Karviné

karvinský zpravodaj
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Karvinský Permoník slaví půlstoletí úspěchem
Soubor ověnčený mnoha mezinárodními cenami je chloubou města
Historie Permoníku se začala psát 1. září před padesáti lety
na Základní škole Víta Nejedlého,
kde pod vedením pedagožky Evy
Šeinerové vznikl školní sbor. Měl
padesát členů, žáků druhého stupně

školy. Prvním významným úspěchem bylo vítězství Tria školního
sboru v Oblastní soutěži komorního
zpěvu v Olomouci.
Další úspěchy už pak na sebe
nedaly dlouho čekat. V roce 1971

se sbor sloučil se školním sborem
Základní školy U studny, přijal název Permoník a jeho sídlem se stal
Obecní dům Družba. Po celých 50
let se Permoník tvořil, vyvíjel, vítězil v soutěžích a vychovával nové

generace hudebníků. Přináší stále
radost a skvělé zážitky. Posledním
úspěchem je vítězství ve světové
soutěži sborů v New Yorku.
Evě Šeinerové nyní město udělilo čestné občanství.

„Největší metou je, aby se Permoník stále rozvíjel,“ říká
v rozhovoru pro Karvinský zpravodaj sbormistryně Eva Šeinerová
Kolik má Permoník v současnosti členů a učitelů?

Máme 220 členů, rozdělených
v pěti odděleních zpěváků, kteří
mají od 5 do x let. V letošním roce
se zpěváky pracují 4 sbormistryně,
5 klavíristek a 4 učitelé sólového
zpěvu.
Jaké úspěchy, kterých sbor
dosáhl, byste vypíchla?

Například vítězství koncertního
sboru Permoník v jihokorejském
Busanu v kategorii etnik, kde soutěžilo 25 sborů a první mohl být
jen jeden. Na této soutěži se rozdávají jen první až třetí místo, ostatní
sbory nedostanou nic, ani diplom
za účast. Vítěz naopak dostal nádherný pohár, diplom a finanční
odměnu. Koncertní sbor Permoník
si vyzpíval kromě toho prvního
místa ještě druhé místo v kategorii mužských a ženských sborů
a dívčí vokální sexteto v kategorii
a capella první místo. Máme tedy
v Karviné 3 nádherné diplomy a 3
poháry. Finanční odměnu jsme
dali do sborové pokladny a zaplatili z ní dvě soustředění všem členům koncertního sboru a přispěli

Jak vybíráte skladby, které se
sborem nastudujete?

Posláním nás, učitelů Základní
umělecké školy, je seznámit děti
a mladé lidi se všemi hudebními
žánry. Od lidových písní přes artificiální hudbu různých slohových
období až po takzvanou populární hudbu, muzikály a jazz. Podle
toho vybíráme skladby. Velkou
pozornost věnujeme tvorbě současných skladatelů.
Jaké úspěšné hudebníky jste
vychovali?

Celou řadu úspěšných sbormistryň. Ve sboru vyrostly a nyní
v něm jako sbormistryně působí
Martina Juríková, Karina Grimová, Radka Petrášová a Stanislava
Burešová. Daniela Střílková je
nyní sbormistryní na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě a u Ostravského dětského sboru. Petra Rašíková je zas sbormistryní
Smíšeného sboru gymnázia v Orlové a také sbormistryní vysoko-

Zlato přivezli opět z New Yorku
Permoník má za dobu své existence na kontě tolik úspěchů,
že bychom je dnes kompletně
spočítali opravdu jen stěží. Tím
posledním je zlatá medaile z mezinárodního festivalu Sounds of
Spring (Zvuky jara), který se konal na konci března v nejslavnější
koncertní síni světa, newyorské
Carnegie Hall.
Permoník zde vystoupil s programem nazvaným Věřím v Homo
sapiens a podpořil tak myšlenku
propojení lidstva napříč rozličnými kulturami, vírou nebo barvou
pleti.
Závěr vystoupení karvinského sboru patřil mimosoutěžní

Baudem, Jiřím Bělohlávkem,
s českými skladateli jako jsou Ilja
Hurník, Petr Erben nebo Otmar
Mácha a také s celou řadou zahraničních.

jsme 50% k úhradě soustředění
přípravným sborům. Zbývající peníze snížily náklady na prázdninové soustředění.

světové premiéře skladby Closer
To Home (Blíže domovu) amerického skladatele Jeremyho Van
Buskirka.
Za zmínku jistě stojí také fakt,
že stejný cenný kov si Permoník
ze soutěže v této koncertní síni
odvezl již před třemi lety. Tímto
se členové sboru stali jedinými
Čechy, kteří měli tu čest, vystoupit v Carnegie Hall dvakrát krátce
po sobě. „Carnegie Hall je velice
prestižní záležitost. V posledních
letech tam nikdo z Česka takto
po sobě nevystupoval, výjimkou
není například ani Česká filharmonie,“ okomentoval prezident
Permoníku Ivan Šeiner.

Jaké akce letos plánujete?

školského sboru Chorus Ostrava.
Z dalších úspěšných absolventů je
to Gabriela Tardonová, která vystudovala orchestrální dirigování
a působí jako dirigentka v Brně.
Martina Juríková a Naděžda Chrobáková, které jsou vyhledávané
koncertní pěvkyně a Miloš Dodo
Doležal, který je jazzový hudebník a producent.
S jakými významnými hudebníky jste spolupracovali?

Spolupracovali jsme s celou řadou dirigentů, například Sergem

Kromě akcí spojenými s oslavami 50. výročí, ze kterých máme
před sebou ještě červnové závěrečné koncerty a vystoupení
na Lodičkách v Parku Boženy
Němcové, bude Koncertní sbor
Permoník vystupovat také na mezinárodním festivalu Janáčkův
máj, bude mít koncert ke Dnům
evropské kultury, potom také
koncert na mezinárodním festivalu Jozefa Swidra a pak vánoční
koncerty.
S tím vším čeho jste už se
sborem dosáhli, máte ještě před sebou nějaké další
mety?

Největší metou je pro mě skutečnost, že je Sborové studio Permoník životaschopné, rozvíjí se.
Moje mladé kolegyně jsou talentované, tvořivé, milují svou práci,
a tak je o budoucnost studia skvěle postaráno.

www.karvina.cz
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Žáci i školy si pochvalují světy techniky
Do Dolní oblasti Vítkovic už letos vyjelo na 600 dětí
Karvinské děti jezdí systematicky díky městu do Dolní oblasti
Vítkovice. Město vyčlenilo peníze
poprvé v tomto školním roce a děti
z každé základní a mateřské školy
v Karviné by se tam měly podívat
minimálně dvakrát za dobu docházky do školy.
Program je vždy přizpůsoben
dané věkové skupině dětí. Školy
si pobyty zadávají samy dle potřeb
a časových možností, velmi si je
pochvalují a v tomto školním roce
už jim vyjelo nejméně 600 dětí –
jezdí děti z mateřinek a z pátých,
osmých a devátých tříd škol základních. Zatím ze sedmi škol,
další mají ještě výjezdy do června
v plánu. A peníze budou i nadále.
„Rozhodně si myslím, že taková

exkurze je pro děti nejen zábavná, ale i poučná a po letošních
zkušenostech je jasné, že jsme se

rozhodli správně a peníze opět
vyčleníme,“ řekl k tomu primátor
Tomáš Hanzel.

Na MŠ Dělnické mají zahradu v přírodním stylu
Dřevěné domky, prolézačky
a jiné atrakce v netradičním stylu – to vše mají nyní ve zrekonstruované zahradě k dispozici

děti v Mateřské škole Dělnická
v Karviné–Novém Městě. Úpravu prostranství dokončilo město
na konci loňského roku.

Cílem projektu s názvem „Zahrada v přírodním stylu u MŠ
Dělnická v Karviné“ (reg. č.
CZ.1.02/7.1.00/15.29156), který
byl spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí, bylo
vytvoření prostředí pro environmentální vzdělávání dětí zejména
předškolního věku.
Upravenou zahradu nyní
na jaře začaly využívat děti z mateřské školy a z 1. a 2. tříd Základní školy Dělnická, které zde
budou v blízkém a pravidelném
kontaktu s přírodou. Celkové
náklady projektu dosáhly výše
zhruba dvou milionů korun, dotace byla poskytnuta ve výši 90 %
ze způsobilých výdajů projektu.

V půlce května na zámek Fryštát za polovic
V rytmu charlestonu a s prvorepublikovým glancem zahájil
v neděli 3. dubna hlavní sezonu
karvinský zámek Fryštát. Nápad
obléci zámek do provorepublikového hávu přilákal rekordních 530
návštěvníků (viz foto).
Zámek nyní zve také na výstavu vedut moravských a slezských
měst včetně unikátního vyobrazení Fryštátu v první půli 19. století.
Zámek bude u příležitosti Dne
muzeí a galerií 18. května za poloviční vstupné, všechny výstavy
pak zadarmo – sbírky českého
umění také. Připojí se i další muzea v centru.

Město ocenilo
pedagogy
U příležitosti letošního Dne
učitelů obdrželo v úterý 22. března v prostorách obřadní síně
Městského domu kultury Pamětní
list Rady města Karviné dvacet
pět pedagogických pracovníků
z karvinských středních, základních a mateřských škol. Ocenění
uděluje každoročně rada města
za mimořádnou a ojedinělou pedagogickou činnost a dlouhodobé
vynikající výsledky.

Karviná
si připomene
výročí osvobození
Na počátku května to bude
71 let od okamžiku, kdy Rudá armáda s pomocí československých
vojáků osvobodila území dnešní
Karviné. Významnou událost si
město připomene několika pietními akty, poprvé také na dvou místech v Dolech.
Tradiční kladení věnců se bude
konat u památníku v parčíku v Novém Městě 3. května od 15:00 hodin. Město ovšem letos nechalo
vyčistit a opravit pomník karvinským obětem války v koncentračních táborech, který stojí na okraji
lesa poblíž hřbitova v Dolech.
Okolí pomníku zdobí nové lavičky
nebo zeleň. Tam se představitelé
města i hosté vydají z centra. Poté
pietní akce zakončí kladení věnců
u hromadného hrobu rudoarmějců
na zmíněném hřbitově.

karvinský zpravodaj
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Město nabízí velké kontejnery
Mimořádné přistavení nádob na velký odpad je zdarma
Služby pro občany Karviné a vlastníky bytových domů
(družstva, společenství vlastníků) nabízí magistrát města
v oblasti svozu odpadů. Odbor
majetkový Magistrátu města
Karviné mohou požádat o mimořádné přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad.
Přistavení hradí ze svého rozpočtu město, požádat je možné
v těchto případech: vyklízení
bytu po zemřelém, vyklízení sklepů v rámci revitalizace
domů. Protože se jedná o mimořádnou službu (tedy mimo stanovený celoroční harmonogram
svozu odpadů), bude každá žádost posuzována individuálně,
počet nádob je omezen.
Do velkoobjemového kontejneru patří zejména starý nábytek, koberce, matrace, linolea,

textilie, lyže, sáňky, kola, WC,
umyvadla.
Naopak sem nepatří stavební
suť, výkopová zemina, asfaltové
směsi, struska, uliční smetky,
izolační materiály, nebezpečné
odpady, odpady z podnikatelské
činnosti a tříděné odpady.
Velkoobjemové
kontejnery jsou rovněž rozmisťovány
na území města Karviné pravidelně podle předem stanoveného
harmonogramu, který zveřejňujeme jedenkrát za rok v Karvinském zpravodaji a je uveden
také na webových stránkách
města www. karvina.cz a www.
tsk.cz. Mimo uvedené případy je
možné prostřednictvím svozové
společnosti objednat přistavení velkoobjemového kontejneru
za úplatu.
Město letos opět přidalo z pře-

Hledám nového majitele
Psí útulek, ul. Brožíkova, Karviná–Darkov, tel.: 602 520 826

TORA, 10 měsíční fenka křížence, černá s bílou náprsenkou.

AXA, fenka, 3 roky, černá s bílým znakem pod krkem.

Otázka pro... veterináře Miroslava Voříška
Chtěl bych si vzít pejska
z útulku, ale chodím do práce
a pejska nemám kde nechávat.
Jak naučit pejska být sám v bytě,
než se vrátím z práce? Lze to naučit každého psa, i staršího?
Vzít si pejska z útulku je velmi záslužné, ale ne vždy, zvláště
u velmi zaměstnaných lidí, probíhá
adaptace psa v bytě úplně idylicky.
Pes ve strachu, že zůstane doma
sám, může výt, štěkat, poškodit
nábytek nebo i sám sebe. Nejde
jen o problém u psů z útulku, stává se to i u psů odmala chovaných
v bytě. Taková situace může nastat
i při změně, když třeba děti nastoupí do školy nebo pán dostane novou
práci, a pejsek musí náhle zůstávat
doma úplně sám. Ne každý pes
se také hodí do bytu zaměstnané-

ho člověka, najdou se pejsci, kteří
budou více spokojeni při hlídání
zahrady, jiní zas potřebují hodně
pohybu a budou potřebovat aktivního pána se sportovním založením.
Po výběru pejska bych doporučoval vzít si na první dny pobytu
psa v novém domově dovolenou
a moci se věnovat seznamování se
s prostředím, učení hygienickým
návykům a také zvykání psa na samostatnost. Je dobré několikrát
odejít z bytu a po chvilce se vrátit,
nejlépe když je zrovna pes v klidu,
neštěká, nekňučí nebo nevyje. Je
to proto, aby si nezvykl na to, že
si Vás štěkáním nebo vytím může
přivolat. Dobu odloučení postupně prodlužujeme, ale ne náhle, ať
pejsek nepocítí strach a nezačne
vyvádět.

bytku na svoz a separaci odpadů
a nabízí i novinky – bude více
nádob na bioodpad a letos přibudou kontejnery na elektroodpady
a textil.
Karviná poprvé letos nabízí zahrádkářům kompostéry – chce tak ještě zvýšit separaci a využití bioodpadu.
Majitelé zahrádek mohou
být bez obav, kompostérů je
stále dost, i když první várka 500 kusů byla rozebrána
brzy.
Odbor majetkový magistrátu vystavuje smlouvy vždy
v pondělky a ve středy – kontaktní osobou je Kristýna
Gruščíková (kristyna.gruscikova@karvina.cz, telefon
596 387 213).

Dny zdraví letos
v centru Fryštátu
Obecně prospěšná společnost
Život a zdraví pořádá v neděli 22.
a v pondělí 23. května na Masarykově náměstí v Karviné–Fryštátě
velkou zdravotně-osvětovou akci.
Snahou je upozornit na nesprávné životní návyky. Pro veřejnost je
připraveno několik stanovišť, kde si
zájemci mohou zdarma nechat změřit například index BMI, hmotnost
a množství tuku v těle nebo krevní
tlak. Po absolvování všech testů je
možné využít bezplatné osobní poradenství životního stylu. Akce proběhne po oba dny od 10.00 do 17.00
hodin.

Očkování psů proti vzteklině
Každoročním očkováním psů i koček
proti vzteklině, která je nebezpečnou
nákazou přenosnou i na člověka,
chráníte zdraví jejich i své!
1.	V souladu s ustan. § 4 odst. 1
písm. f) zák.č.166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů
/veterinární zákon/ jak vyplývá
z pozdějších změn, je povinen
každý chovatel zajistit, aby byli
psi a některá další zvířata držená
v zajetí, jakmile dosáhnou stáří 3 měsíců a poté vždy jednou
za rok očkováni proti vzteklině.
2.	K očkování se psem opatřeným
náhubkem a vodítkem je povinna
se dostavit osoba starší 15 let.
3.	Poplatek za očkování činí
140 Kč a hradí se při očkování.
4.	Nesplněním povinnosti chovatele držet svého psa v imunitě
Karviná–Louky

proti vzteklině se chovatel vystavuje sankcím v přestupkovém řízení ve smyslu ustan. § 71 odst.
1 písm. a) bod 1. veterinárního
zákona do výše 10.000 Kč. Nesplněním uvedené povinnosti
u právnické osoby nebo fyzické
osoby oprávněné k podnikání se tato vystavuje nebezpečí
uložení pokuty ve smyslu ustan.
§ 72 odst. 1 písm. a) bod 1.
veterinárního zákona do výše
300 000 Kč.
5.	U očkování je chovatel psa povinen předložit očkovací průkaz.
Očkování budou provádět veterinární lékaři veterinárních ordinací Karviná–Fryštát, Karviná–
Ráj a Karviná–Nové Město dle
níže uvedeného harmonogramu:

12.5.2016

13.10–13.25

Hájenka

12.5.2016

08.30–09.00

Kempy-obchod

Karviná–Darkov

12.5.2016

08.00–08.45

u býv.SOŠ ochrany osob a majetku

Karviná–Doly

12.5.2016

09.00–09.45

na ul. Sovinecké u vodárny OKD

Karviná–Staré Město 12.5.2016

10.00–10.45

na soukr. ploše vedle Dvora Olšiny

12.5.2016

10.30–11.30

požární zbrojnice

Karviná–Nové Město 12.5.2016

11.40–12.10

parkoviště u rest. Beskyd

12.5.2016

17.10–17.40

Veter.ordinace TRIAS u rest.Praha

Karviná–Fryštát

12.5.2016

12.25–12.50

ul. Zámecká, u garáží

Karviná–Ráj

12.5.2016

12.00–12.45

u rest. Štěrba

12.5.2016

13.30–14.30

požární zbrojnice u stadionu NH

Karviná–Mizerov

12.5.2016

14.30–15.30

požární zbrojnice u rest.Tesarčík

Karviná–Hranice

12.5.2016

18:00–18:30

Parkovací plocha u Zdravotního
střediska vedle OD Kaufland

www.karvina.cz
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Začínají kontroly zarostlých pozemků
Cílem je omezit výskyt alergenů a zlepšit prostředí
I letos vyrazí magistrátní úředníci z odboru stavebního a životního prostředí na pečlivé sezónní
kontroly pozemků, na nichž jsou
všichni majitelé povinni dělat
řádnou údržbu tak, aby porosty
neobtěžovaly okolí.
Neudržované porosty nejen
narušují vzhled města a bývají
předmětem sousedských sporů,
ale neudržovaná zeleň má vliv
na zdraví osob trpících alergiemi. ,,Šířením škodlivých plevelů
na okolní udržované pozemky
vznikají jejich majitelům zvýšené
náklady na následnou likvidaci.
Podle zákona o rostlinolékařské
péči je povinností každého vlastníka pozemku omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů,
včetně plevelů, a za neplnění této
povinnosti je možné uložit pokutu,“ upozorňují pracovníci magistrátu, kteří mají na starost kontroly porostů po celý rok.
I proto magistrat apeluje
na vlastníky pozemků, aby přispěli ke zlepšení vzhledu města a své
pozemky (pole, lesy, zahrady aj.)

Primátor ocenil
práci policistů
Pět městských strážníků a stejný počet státních policistů z karvinských útvarů ocenil za skvělou
práci v minulém roce primátor
města Tomáš Hanzel. Slavnostní
akt se konal v městské knihovně.
Za strážníky si ocenění za dlouholetou výbornou službu převzali
Václav Ožana (zástupce velitele),
Dušan Bogdan, Martin Pala, Petr
Nytra a Roman Kunštár. Ocenění
příslušníci PČR: Gabriela Raiskupová, Roman Musil, Pavel Balicki,
Roman Hudeczek a Tomáš Jersak.

Studenti soutěžili
dobře zkontrolovali a upravili.
Neupravená a přerostlá zeleň je
každoroční problém a lidé si neuvědomují nebo nechtějí uvědomit, že je opravdu mohou úřady
pokutovat, když nechají své pozemky ladem bez údržby. Mnohdy mají majitelé pozemků pocit,
že když je pozemek odlehlý a bez
zástavby v okolí, že to problém
není. Opak je pravdou a i karvinský magistrát každoročně nejen vysvětluje a upozorňuje, ale

Vstup za polovic i zdarma

v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií

středa 18. května 2016
9:00–15:00
Zdarma výstava:
Dvojí ohlédnutí – obrazy Anny Navrátilové a Marcely Navrátilové

Městský dům kultury Karviná, Mánesova síň

Muzeum Těšínska, pobočka Karviná

Zdarma výstavy:
Když Evropou nesla se secese
Stálá expozice Střípky z dějin Karviné

8:00–12:00
12:30–16:00

10:00–17:00
Zámek Fryštát v Karviné
I. a II. okruh za poloviční vstupné:
Prohlídky s průvodkyněmi v dobových kostýmech
Zdarma výstavy:
České výtvarné umění 19. století
Stálá expozice díla Jindřicha Wielguse
Krajina starých sídel – veduty slezských
a moravských měst

bohužel je nucen dávat i pokuty.
Posekaná tráva a odstraněný kvetoucí plevel znamená mj. zlepšení
prostředí v okolí a úlevu pro lidi
trpící alergiemi.
Na jaře se také objevují nové
divoké černé skládky – i ty by
měli majitelé pozemků odklidit,
i na ty se kontroly pravidelně
zaměřují. Magistrát přitom pokutuje opravdu až tehdy, když
majitele pozemku nereagují ani
na upozornění.

Chcete stánek
na Dnech Karviné?
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství magistrátu
města oznamuje, že ve středu
11. 5. 2016 od 7:30 do 17:30 hodin
bude vydávat povolení ke stánkovému prodeji na Dny Karviné
2016, a to pouze prodejcům, kteří
podnikají na území města Karviné. Zbylá místa pak ostatním
zájemcům ve čtvrtek 12. 5. 2016
od 7:30 do 15:00 hodin. Zájemci
o stánkový prodej na slavnostech
města se přihlásí osobně na zmíněném odboru magistrátu (budova
C – Karola Sliwky 50/8a, Karviná-Fryštát) v určené dny. Zodpovědnou osobou je Lenka Krotká,
telefon 596 387 482.

Osmý ročník soutěže finanční
gramotnosti pro studenty středních škol, kterou pořádala Katedra financí a účetnictví Obchodně
podnikatelské fakulty SU v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a městem, zná vítěze.
V konkurenci 60 prací na téma
finanční gramotnosti byla jako
nejlepší vyhodnocena esej Oleha
Telychky z Masarykovy Obchodní akademie v Jičíně. Autory nejlepších esejí ocenili v Karviné mj.
viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, děkan fakulty Daniel Stavárek
a náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk.

Město krásně kvete.
Už také na přání
Během jara běží ve velkém
nová výsadba zeleně- téměř hotovo mají na novém prostranství
v centru Fryštátu. Dokonce tam
už roste nový vánoční strom – jedle proti kostelu svatého Marka.
Zahradníci vysazují také sezónní
květiny. Radnice ještě postupně
na různých místech ve městě vysadí na pět desítek rododendronů.
Mj. si je lidé přáli v anketě Stromy
pro Karvinou. Kvetou i oblíbené
sakury, i na ty je v plánech do budoucna pamatováno.

Divadlo už se plní

V centru města, dění, kultury,
pozornosti, v centru Vašeho zájmu! Tak zní motto 98. divadelní
sezóny ostravského Národního
Město nabízí k prodeji poze- divadla moravskoslezského. Předmek p. č.  497/34, jehož součástí platné na sezónu 2016–17 je už
je budova bez čp/če – bývalá ZŠ    v prodeji, diváci mohou vybírat
Nejedlého v Karviné-Ráji a část z 25 předplatitelských skupin dle
pozemku p. č. 497/31 tamtéž. žánru, divadelní scény, hracích
Bližší informace podá Magistrát dnů, ale i hodiny začátku předstaměsta Karviné, odbor   majetko- vení. Lze koupit skupinu premiévý, tel.: 596 387 385.
rovou, seniorskou či studentskou.

Pozemek i škola
jsou na prodej
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5. 5. 2016 v 17:00 hodin ve foyer Slezské univerzity, Karviná-Fryštát.

Výstava vedut moravských a slezských měst. Výstavní síň zámku
Fryštát.

6. 5., 17:00
Poslechový program

14. 4.–31. 5.
Krajina starých sídel

1. 5.–31. 5.
Do práce na kole 2016

Celorepubliková kampaň na podporu dojíždění do zaměstnání
na jízdním kole. Pořádá Statutární město Karviná. Území Karviné
a okolních obcí.
2. 5., 15:30
Záhady a tajemno Arnošta
Vašíčka

Vstupné: 30 Kč. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná-Hranice.
3. 5., 17:00
Setkání u knihy

Literární salon RKK, Karviná-Mizerov.
3. 5., 17:30
Léčivá meditace – návrat
duchovních dvojčat

Přednášející: Renáta Rowena
Bittová. Vstupné: 100 Kč. Malý
sál MěDK Karviná, Karviná-Nové
Město.
4. 5.–29. 6.
Výstava Renaty Filipové:
„Plasty“

Výstava obrazů tvořených technikou pet-artu. Vernisáž výstavy se
koná ve středu 4. 5. 2016 v 17:30
hodin. Galerie Pod Věží – prostory
Městského informačního centra,
Karviná-Fryštát.
4. 5., 18:00
Movie night tour s Janáčkovou filharmonií Ostrava

Koncert s jedinečným programem, který je zaměřen na populární melodie k filmům z Barrandova i Hollywoodu. Účinkuje:
Janáčkova filharmonie Ostrava.
Vstupné: 145 Kč, 125 Kč, 95 Kč.
Velký sál MěDK Karviná-Nové
Město.
5. 5.–30. 6.
Výroční výstava S. Filipa

Výstava obrazů a dřevěných plastik. Pořádá Obecně prospěšná
společnost Karviná 2000. Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek

Známé a zapomenuté osobnosti českých hudebních dějin. Program uvádí p. Karel Plocek. Vstupné 50 Kč.
Středisko hudby a umění RKK,
Masarykovo náměstí 9/7, Karviná-Fryštát.
7. 5., 15:00
Otevírání pramenů

V 15:00 hodin vystoupení skupiny
Mňága a Žďorp. V 16:30 hodin vystoupí Country kapela Drops. Park
u kavárny Rosa, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
7. 5., 17:00
Taneční show

Taneční program TŠ Nicola's Dance Unico Karviná, ukázky moderního a streetového tance. Vstup:
120 Kč, 60 Kč děti; balkon 100 Kč,
50 Kč děti. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
10. 5.–29. 6.
Výstava: Anna Navrátilová
a Marcela Navrátilová –
obrazy – kresba

Centrum pro rodinu Sluníčko.
Univerzitní park Karviná-Fryštát.
15. 5., 17:30
Ondřej Havelka a Melody
Makers – nás to tady furt baví!

Koncertní program k výroční
dvacáté sezóně orchestru Melody
Makers. Vstupné: 275–325 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové
Město.
16. 5.–31. 5.
Verše, veršíky. Rýmy, rýmečky

13.–14. 5.
Jarní meziokresní přebor
žactva a dorostu v plavání

Talkshow, ve které Josef Dvořák
vzpomíná na své divadelní a filmové role. Matěj Ruppert vypráví
o svých filmových zážitcích, ale
hlavně zpívá hity skupiny Monkey
Business. Vstupné: 165–215 Kč.
Velký sál MěDK Karviná-Nové
Město.
18. 5., 9:00–17:00
Farmářské trhy

Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.
22. 5., 15:00 a 16:30
Prasátka a vlk

25. 5., 17:00
Májová veselice

15. 5., 15:30
Piknik pro celou rodinu

Odpoledne pro rodiny na vlastních piknikových dekách a se
svými piknikovými koši. Pořádá

7. 5., 9:00
Čokoládová tretra 2016

17. 5., 19:00
Hvězdy, jak je neznáte…
Josef Dvořák a Matěj Ruppert

11. 5.
Karel IV. a jeho doba – 5.etapa

Představení s písničkami na motivy kultovního animovaného seriálu. Účinkuje: Studio DVA. Vstupné: 315–365 Kč. Velký sál MěDK
Karviná-Nové Město.

Sportovní akce
Atletické závody se Sluníčkem.
Sportovní dopoledne pro rodiny
s dětmi od 2 do 11 let. Sportovní
hřiště ZŠ Dělnická, Karviná-Nové
Město.

Pohádka pro děti od 3 let. Účinkuje: divadelní soubor Šamšula.
Vstupné: 45 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná-Nové Město.

12. 5., 17:00 a 20:00
Smolíkovi a jejich
podivuhodná dobrodružství

Profesionální divadelní show
travesti skupiny Hanky Panky.
Vstupné: 115–165 Kč. Velký sál
MěDK, Karviná-Nové Město.

Soutěž pro malé básníky. Středisko knihovnických a informačních
služeb RKK, oddělení pro děti
a mládež, Karviná-Nové Město.

Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 5.
2016 v 17:00 hodin. Vstupné: 20 Kč
dospělí, 10 Kč děti, senioři, studenti;
hromadné vstupné pro školy – zdarma. Mánesova síň Městského domu
kultury, Karviná-Nové Město.

Slavíme narozeniny Otce Vlasti – posezení se čtením, soutěžemi.
Středisko knihovnických a informačních služeb RKK, oddělení pro
děti a mládež, Karviná-Nové Město.

29. 5., 18:00
Iluze – travesti formace Hanky
Panky

Děti z přípravky tanečního klubu společenských tanců QUICK
a děti z Taneční školy Nicola's Dance Unico. Vstup: 130 Kč.
Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát.
26. 5.
A. Dudek dětem

Představení pro nejlepší Knihomolíky (pro zvané). Středisko knihovnických a informačních služeb
RKK, oddělení pro děti a mládež,
Karviná-Nové Město.
27. 5., 18:30
Posezení s heligonkáři –
hudební léto

Park u Společenského domu Lázní
Darkov, Karviná-Darkov.

O postup na oblastní přebor oddílů z okresu Karviná a Frýdek-Místek. V pátek 13.5. od 16:00
do 19:00 hodin a v sobotu 14.5.
od 8:00 do 16:00 hodin. Pořádá
plavecký oddíl Kosatky Karviná.
Krytý bazén, Karviná-Hranice.
14. 5., 17:00
MFK OKD Karviná – Táborsko

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. Stadion KOVONA, Karviná-Nové Město.
15. 5., 9:00
Pochod okolo Karviné

16. ročník pěší turistické akce.
Start na Masarykově náměstí Karviná-Fryštát.
21.–22. 5., 9:00 – 18:00
Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu

Finále skupin a sóloformací 2016.
Zimní stadion STaRS, Karviná-Fryštát.
21. 5., 17:00
MFK OKD Karviná –
Pardubice

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. Stadion KOVONA, Karviná-Nové Město.
28. 5. 10:00
Turnaj nejmenších judistů –
benjamínků od 5 let

Pořádá MSK Judo Karviná. Informace na tel. č. 603 786 771 –
p. Rabas Petr. ZŠ Prameny, Karviná-Ráj.
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