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V centru Karviné vznikla další klidová zóna
Stavební ruch na prostranství mezi nedávno rekonstruovanou budovou magistrátu a podobně opraveným kostelem svatého Marka v centru
Fryštátu skončil. Prostor zásadně prohlédl. Vzniklo tu malé náměstíčko
s chodníky a relaxačními zónami (foto – nová zóna vedle kostela).
Sakurová
alej na
třídě 17.prostředí
listopadunejen
vyhrála
o nejhezčí
alej roku,
„Je to další
vylepšení
proanketu
klienty
úřadu i banky,
ale
kterou
vyhlásilo
sdružení
Arnika.
Získala
1
326
hlasů,
na
druhém
místě
je
také pro návštěvníky kostela, obyvatele domů v okolí a veřejnost
proalej platanů ve Strážnici s 850 hlasy. Karvinský lékař Ivan Ďurovič alej
cházející centrem,“ řekl investiční náměstek primátora Jan Wolf s tím,
přihlásil a vyhrál let balónem. Unikátní alej je poměrně mladá, o citlivé
že město bude v investicích do úprav veřejných prostranství i nadále
stromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
pokračovat.
Stromy
lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej

Mezi budovou banky, úřadem a kostelem jsou nové dlážděné chodníky, přímo u budovy vzniklo malé parkoviště pro 23 aut (z toho dvě místa
pro parkování handicapovaných), samozřejmostí je bezbariérový vstup
do budovy magistrátu, kde se vyřizují například doklady nebo registrace
velkým Lokalita
ozdravením
v letech o2009–2010,
vykáceny
staré
vozidel.
je obohacena
nové lavičky,kdy
novébyly
je veřejné
osvětlení.
nemocné
stromy
a
vysázeny
nové
(těch
bylo
více
než
50).
Stromy
Velké proměny doznalo i prostranství mezi kostelem, spořitelnou amají
doživotnost přibližně 20 let. Sakura (třešeň pilovitá) má původ v Japonsku a
mem pro seniory v Markově ulici – chodníky jsou tam nové, opět tam
Číně, od roku 1913 v Evropě. Výška stromu se KARVINÁ MÁ
vznikly
relaxační zóny s posezením. Nové stromy a další zeleň budou
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
zahradníci
vysazovat
ještě
v březnu.
Kvete na přelomu
dubna
a května.
Vyžaduje poměrně náročnou péči.

KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU

prošla posledním
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Vandalismus ve městě dnes: mnoho menších škod
Radnice ale musí většinu platit sama a peníze pak chybí jinde
Karvinská radnice prakticky
denně řeší v terénu škody způsobené vandaly na městském majetku.
Častým terčem jsou dětská hřiště
– i tam se město setkává s tím, že
posedávající skupinky mladších
lidí po večerech nemají nic lepšího
na práci, než zkoumat, zda houpačky, prolézačky či lavičky drží pohromadě. Vandalové ničí lavičky,
veřejné osvětlení, tabule... Škody
sice velké nejsou, ale peníze za ně
by se daly použít jinak.
„Majetek si pečlivě hlídáme
sami, pomáhají nám kamery na desítkách míst a samozřejmě taky
městská policie. Škody způsobené
vandaly klesají každoročně také
díky tomu. Ale přesto se to stále
děje. Nemůže nás to odradit. Chceme město mít hezké, chceme, aby
si děti mohly bezpečně hrát v parcích a na hřištích. Otravuje to život,
ubírá to čas a peníze na užitečné
věci,“ říká primátor Tomáš Hanzel.

Na fotkách je zlomek toho, co
musela radnice řešit v minulém
měsíci.
Nejčastěji opravují technické
služby i úředníci drobnosti, které
lidé denně používají a musejí fungovat, ale škody na nich pojišťovny nezaplatí. „To pak platíme my
všichni. Odpadkové koše, které někdo rozhází nebo podpálí, grafitti,
polámané hrací prvky na hřištích,
utržené měděné parapety na radnici. Jen za loňský rok nás tohle stálo okolo 90 000 korun a platíme to
opravdu všichni,“ pokračuje Helena
Bogoczová.
Spolupráci veřejnosti vítáme

Sběrači kovů už nemají žně

Pozitivní změnou posledního
roku je mimo jiné minimalizace
škod na kovových součástech kanálů nebo budov. Tam jasně zabrala
omezení pro sběrače kovů. „Poklopy kanálů jsme opakovaně doplňovali například po rekonstrukci
Náměstí Budovatelů, dnes už je to
celkem v pořádku, ale to proto, že
jsme je nahradili pevnými plasty
a že jsme my i stát omezili nelegální výkupy šrotu ve sběrnách,“ připomíná Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu
města Karviné.

Jak vypadá vandalismus v karvinské praxi aneb I to jsme museli opravit.

Jen za rok 2015 uplatnilo město
u pojišťoven škody za půl miliónu
korun. Mezi jedenácti pojistnými
událostmi byly například škody
na inventáři v nedávno nově vybaveném lesoparku Dubina, poškození tabulí na Lodičkách v Parku
Boženy Němcové, ukradené nebo
poškozené ploty veřejných budov,
nebo zapálené kontejnery. „O sprejerech na mostě Sokolovských hrdinů se mi už ani nechce mluvit, to
je skoro folklór. Nezastavila je vloni
ani nová fasáda mostu,“ postěžovala
si vedoucí správy majetku.
Pracovníci odboru správy majetku jsou v terénu denně a přesto
logicky nemohou zachytit vše.
„Vítáme proto spolupráci veřejnosti – lidé nám přímo píší maily,
posílají fotografie, a to je dobře,“
uzavřela Helena Bogoczová. Funguje také s úspěchem adresa zavady@karvina.cz

Radnice pořídila 500 kompostérů,
lidé je dostanou v dubnu

Kino Centrum začne opět promítat
až v květnu, jsou nutné úpravy

Bezplatnou výpůjčkou může
500 občanů Karviné získat už
v dubnu kompostéry. Projekt připravilo město spolu s technickými službami.
Na zapůjčení 1 ks kompostéru
mají nárok jak majitelé rodinných domů s přilehlou zahradou,
tak lidé bydlící v bytech, kteří
vlastní zahrádku na území města
Karviné.
Zájemci s trvalým pobytem
na území města Karviné se mohou předběžně o kompostéry
hlásit od 4. 4.2016 buď osobně
na Odboru majetkovém Magistrátu města Karviné, odd. komu-

Filmoví fanoušci v Karviné se
znovuotevření kina Centrum dočkají nejspíše až v květnu. Město musí
totiž znovu investovat do požární
bezpečnosti budovy a reklamovalo
u stavební firmy mj. opěrnou zeď
podél chodníku třídy Těreškovové.
Ta se nyní opravuje.
Na sklonku loňského roku přitom úředníci už se zpožděním převzali stavbu okolí kina – dodavatel
musel nejprve odstranit závady
na stavbě a převzetí tak mělo tříměsíční skluz (informovali jsme a je
ošetřeno smluvními pokutami).
Přestože projekt rekonstrukce
budovy samotné včetně bezpečnost-

nálních služeb u Kristýny Gruščíkové v kanc. č. 64, a to vždy
pondělí a ve středu v době od 7:30
do 17:30 hodin, nebo na e-mailové
adrese: kristyna.gruscikova@karvina.cz, popř. je možné se hlásit
telefonicky na tel. č. 596 387 213.
Důležité je mít připraveny
údaje: jméno a příjmení, datum
narození, adresu, telefonní kontakt a adresu, kde bude kompostér umístěn a následně ukládán
i vzniklý kompost. Technické
služby Karviná pak budou zájemce kontaktovat a na základě
podepsané smlouvy kompostéry
předávat.

ních zařízení prošel všemi schvalovacími procesy, neprošlo v únoru
hasičskými zkouškami zařízení,
které má zajistit správné odvětrávání únikových cest v případě požáru.
Není tedy možné začít s žádným
provozem z bezpečnostních důvodů. Radnice nyní vybírá dodavatele nového zařízení. Zároveň běží
od února další nutné testy a na základě jejich výsledků pak bude město uplatňovat škodu po viníkovi.
Za další vzniklé zpoždění se veřejnosti město omlouvá, ale komfort a především bezpečnost diváků a personálu musí být na prvním
místě.
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Karviná: bude více klidu v ulicích
To je cíl nového projektu městské policie
Karvinští strážníci se chtějí
ještě více zaměřit na to, jak bezpečně se lidé v Karviné cítí – bez
ohledu na to, ve které městské
části žijí. Nový projekt s názvem
Koordinovaná bezpečnost nebude
tedy zaměřen jen na obecně chápanou kriminalitu, ale soustředí se
stejnou měrou na klid v obytných
zónách a pořádek, jak jej vnímají
sami lidé. Navazuje sice na program tzv. Nulové tolerance, nebude se však striktně týkat jen problémových oblastí a spolupracovat
na něm budou všechny veřejné
i soukromé subjekty, které situaci
mohou ovlivnit. Kromě prevence
se nebude bát ani důrazných postihů tam, kde jsou na místě. „Uděláme absolutní maximum v rámci
toho, co nám zákony dovolují,“
komentoval náměstek primátora
Miroslav Hajdušík. Výsledkem by
měl být větší klid a pocitová pohoda občanů.
„Kriminalita u nás neustále
klesá, objasněnost případů je nejvyšší za posledních 20 let, problémem je ale stále takzvaná pocitová
bezpečnost, tedy to, jak se lidé
ve městě skutečně cítí a jak jsou
obtěžování hlučným způsobem
života svých sousedů,“ vysvětlil
ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej. V plánu jsou také
například důkladnější kontroly

v restauracích nebo třeba inovace
v postupech při práci s lidmi bez
domova. Projekt Nulová tolerance
bude pokračovat nadále a zaměří
se větší měrou na alkohol a cigarety u mladistvých, pití alkoholu
na veřejnosti nebo třeba ohníčky
a stanování mezi bloky – především v problémových lokalitách
Karviné 6.
Městské policii pomohou sociální odbor magistrátu, správci bytového fondu, společnost
RPG jako majoritní vlastník bytů

ve městě, ale zapojí se také provozovatelé ubytoven, úřad práce
nebo Základní škola Družby v Novém Městě, která má velmi dobré zkušenosti například s řešením
záškoláctví nebo zmíněných prohřešků dětí a mladistvých. Strážníci velmi dobře spolupracují také
se státní policií. Svým způsobem
je nový projekt v Česku unikátní
a radnice chce být také hybatelem
legislativních změn vzešlých právě z požadavků získaných při naplňování programu.

Strážníci se zaměří například na bezpečí seniorů
Už od roku 1996 se statutární
město Karviná každoročně zapojuje do programu prevence kriminality. Ten letošní (pro rok 2016) počítá
se zapojením 9 projektů, které vybrala komise bezpečnosti a prevence loni v listopadu, a které schválilo
městské zastupitelstvo letos v březnu. „U těchto projektů počítáme se
zapojením finanční částky ve výši
224 tisíc korun z městského rozpočtu a 752 tisíc od Ministerstva
vnitra České republiky formou
neinvestiční dotace. Především jde
pochopitelně o projekty z oblasti
prevence zaměřené na děti a mládež, na informovanost veřejnosti
o možnostech a způsobech ochrany
před trestnou činností či na chování
v určitých suítuaích,“ přiblížil ředitel městské policie Petr Bičej.
Kromě zbrusu nových programů zaměřených na rizikové děti
nebo sportovní aktivity pro mlá-

dež, se strážníci zaměří také na
osvědčené a veřejností oblíbené
akce: forenzní značení jízdních
kol a invalidních vozíků nebo

projekt zaměřený na ochranu domovů seniorů, který městská policie úspěšně provádí už několik
let.

Velmi populární je už značení jízdních kol tzv. syntetickou DNA, která pak
zloději zkomplikuje život – kolo většinou rychle putuje zpět k majiteli.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Na
předchozí
straně
věnujeme obsáhlý prostor
tématu, které
sice za poslední léta až tak
nehýbe veřejným míněním, ale
které prostě a jednoduše otravuje. Otravuje především vás,
slušné lidi, kteří se s ním setkáváte denně v ulicích, na hřištích
a na budovách. A jeho řešení
denně ubírá peněz z městské
kasy, peněz, které bychom mohli použít někde úplně jinde.
Mám malé děti a často chodíme na dětská hřiště. Upřímně si myslím, že hřiště máme
v Karviné hezká a moje děti si
tam hrají rády. Jenomže skoro
vždycky narazíme na to, že si
někdo „hrál“ s inventářem tak,
že si vlastně my už hrát nemůžeme. Zrovna nedávno jsem
synovi vysvětloval, že tuhle
prolézačku musí tentokrát vynechat a na houpacího slona si
taky bude muset počkat. A žhavil jsem telefon, abych své kolegy na radnici upozornil, že nám
někdo zase na hřišti zaúřadoval.
Ne všechno je pojistná událost, naprostá většina likvidací
těch malých škod, o nichž nyní
ve zpravodaji píšeme, jde z peněz města, které bychom opravdu mohli použít jinak – třeba
na výsadbu nové zeleně nebo
na vybavení jiného hřiště.
Ale rád bych tady zdůraznil
jedno: nás to neodradí. Prostě to zase spravíme, aby hraní
venku bylo pro děti bezpečné
a aby zase byly posprejované
cedule čitelné nebo fasády čisté. A za druhé: děkujeme všem
všímavým občanům, kteří nám
i ty drobné škody na inventáři hlásí. Zrovna nedávno jsme
právě na takové upozornění
odstranili několik polámaných
laviček na více místech ve městě a část nahradíme novými.
Nemůžeme být logicky všude
a non-stop, proto je i vaše všímavost pro nás důležitá!
A vandalům? Těm bych
vzkázal, aby si našli něco zábavnějšího, neboť jejich výtvory nejsou umění a opravdu nikoho nepobaví. Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Karviná půjčí lidem na nové kotle
Zájem o dotace je obrovský, kraj chce více peněz
Karvinští zastupitelé schválili
pravidla pro poskytování bezúročných půjček pro žadatele o dotaci
na ekologické kotle. Město lidem
půjčí až 150 000 korun na předfinancování, protože kotlíková dotace jim bude
krajem vyplacena až
po realizaci výměny.
„Chceme
vyměnit
ve městě maximum
kotlů a toto je náš další krok k tomu, aby
na dotaci dosáhlo co
nejvíce lidí. Půjčka je
zbaví starostí o to, kde
vezmou peníze na zaplacení kotle
a prací,“ zdůraznil primátor Tomáš Hanzel.
I když žadatelé v kraji už vyčerpali sumu určenou pro letošní

rok (vyčleněno bylo zhruba půl
miliardy korun), denně přicházejí
na krajský úřad další žádosti, které jsou vyřizovány co nejrychleji.
Z Karviné šlo na kraj
zatím asi osm desítek
žádostí, vedení města
ale věří, že jich ještě
výrazně přibude. Karviná přidá k dotaci EU,
kraje a státu také svých
10%. „Pokud jde o naši
půjčku, pak polovinu
požadované částky dostanou lidé do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy s městem,
dalších 50% pak poté, co předloží
fakturu na kotel,“ doplnil primátor s tím, že jednou z podmínek
bude mj. bezdlužnost vůči městu.
Kraj požádal ministerstvo život-

ního prostředí o navýšení částky
už u této – první výzvy, ministerstvo to zatím s odvoláním na Evropskou komisi odmítá. „Nesouhlasíme, žádné podobné omezení
EK jsme nenašli. Navýšení by
tak podle našeho názoru mohlo
vyřešit ministerstvo samo a rychle,“ konstatoval hejtman Miroslav
Novák. Ministra životního prostředí Richarda Brabce proto znovu v dopise požádal o navýšení
finančních prostředků o čtvrt miliardy korun. Do roku 2020 je pro
celou Českou republiku na výměnu starých kotlů k dispozici
devět miliard korun z evropských
peněz. Pro Moravskoslezský kraj
je z této částky vyčleněna zhruba
miliarda a půl. Už dnes převyšuje suma v žádostech 580 miliónů
korun.

Město postaví hasičům v Loukách zbrojnici
Dobrovolní hasiči v Karviné –
Loukách se znovu dočkají vlastní zbrojnice, město jim postaví
zbrusu novou. Několik let totiž
žádnou neměli. Novostavba by
měla vyrůst poblíž obchodu se
smíšeným zbožím. „Hasiči hlavně potřebují garáž, pohodlné místo pro svá setkávání, a také věž

pro sušení hadic. Město teď musí
získat povolení krajského úřadu,
aby na daném území mohlo stavět, takže odhaduji, že bychom
mohli začít do dvou let,“ říká náměstek primátora Miroslav Hajdušík.
Město má ovšem na starost i další dobrovolné hasiče.

„V Hranicích potřebují hasičský
vůz – o dotaci na něj požádáme v dubnu. Ve zbrojnici v Ráji
máme v plánu vyměnit letos
okna a renovovat fasádu. Budova
ve Starém Městě prošla rekonstrukcí nedávno, ale i tam se letos
chystají drobné opravy,“ uzavřel
náměstek Hajdušík.

Rekonstrukce
mostu na Bohumín
omezuje dopravu
Most přes železniční přejezd
na ulici Bohumínská prochází
velkou rekonstrukcí, ta potrvá
až do 30. září letošního roku.

Během oprav dojde k částečnému omezení silničního provozu na komunikaci ve směru
na Bohumín, úsek s omezeným
průjezdem bude zahrnovat nejen samotný most nad železniční tratí, ale i blízké okolí.
Na omezení provozu upozorní
přechodné dopravní značení.
Silniční provoz bude veden
obousměrně kyvadlově v jednom jízdním pruhu, dopravu
bude řídit semafor.
Chodci budou během první etapy oprav mostu využívat
chodník, ve druhé etapě se pohyb pěších přesune na opravenou vozovku a chodce od motorové dopravy oddělí plot.

Business Gate: správné místo pro všechny podnikavé
V březnu a dubnu běží v centru v Poštovní ulici první veřejné akce
Ostrý křest má za sebou karvin- a posledních ročníků základních
ské centrum pro podporu podniká- škol a odpoledne jsme tady proní Business Gate. Město je otevřelo váděli zájemce z řad veřejnosti,“
7. března a má ambiciózní cíl: pod- vysvětlila manažerka centra Petra
pořit podnikavého ducha, dobré ná- Kantorová. Díky zájmu škol propady, inovativní podnikání a aktivi- bíhaly prezentace pro žáky ještě
ty. V poštovní ulici ve Fryštátě by i v následujícím týdnu.
měly vznikat nové nápady, spolu
Ostatně je to právě karvinská
s firmami by řešimládež,
která
telské týmy měly
je pro centrum
Business Gate
uvádět do života Karviná-Fryštát, Poštovní 615 jednou z klíčoKontakty:
inovace. „Cílem
vých cílových
petra.kantorova@karvina.cz,
je přitáhnou kaskupin. „Myslí777 961 143
ždého, kdo má
me, že je důlerenata.kytkova@karvina.cz,
dobrý
nápad,
žité podporovat
596 387 787
podnikatelskou
podnikavého
myšlenku. Najde
ducha u mlau nás zázemí i podobně naladěné dých lidí, stejně jako třeba krealidi,“ přiblížil náměstek primátora tivitu nebo finanční gramotnost,
Lukáš Raszyk.
zároveň jim chceme poskytnout
Celý první týden byl v BG za- praxi, díky které nabydou nejen
svěcen akcím pro školy i veřej- cenné zkušenosti a položky do žinost. „Během dopoledne jsme měli votopisu, ale také snadněji najdou,
prezentace pro žáky středních škol co je baví a v čem jsou dobří,“

vylíčil náměstek primátora Lukáš
Raszyk. Centrum Business Gate
tak připravuje například cyklus
workshopů věnovaný online marketingu, v plánu je ale i tréninkový
podnikatelský program, tzv. fiktivní firma, nebo škola hrou v podobě
turnaje ve společenské hře Cashflow, která zábavnou formou učí

právě finanční gramotnosti. „Zároveň nabízíme prostory k pronájmu v klasickém coworkingovém
centru a také spolupracujeme
s podnikateli a propojujeme je
s šikovnými studenty. Firmy studentům nabídnou praxi, studenti
své nápady a všichni tak získají,“
popsal Raszyk.
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Zámek jazzově protančí start sezóny
Charleston, divadlo a za dobový kostým vstup zdarma
Móda z doby zkracování, ukázky tanců od shimmy
po charleston, muzikanti hrající
jazz, veteráni, prvorepublikové
četnictvo a divadelní skeče ze života na zámku v období 1. republiky, to vše si budou moci užít

návštěvníci zámku během velkolepého zahájení sezóny v neděli
3. dubna od 10 do 17 hodin.
Zdarma se do zámku dostanou
ti, kteří se navíc nechají vtáhnout
do atmosféry tohoto inspirativního období se vším všudy a na zahájení zámecké sezóny přijdou
v dobovém kostýmu. A to není
jediné lákadlo, které si Zámek
Fryštát pro své návštěvníky připravil, závěr každé prohlídky
bude korunován cenou v podobě
pamětní mince pro výherce soutěžního kvízu a chybět nebudou
ani oblíbené projížďky v kočáře.

Prohlídky s divadlem se budou konat jak v hlavní zámecké budově, tak i v Lottyhausu,
ukázky módy a dobových tanců
proběhnou v hlavní budově v 11
a ve 14 hodin a v Lottyhausu
ve 12 a v 15 hodin. Hudební vystoupení á la Louis Armstrong
přímo ze zámeckého balkónu si
návštěvníci mohou užít každou
půlhodinu a krásu veteránů budou moci zájemci před zámkem
obdivovat od 13 do 17 hodin.
Stejně tak, od 13 do 17 hodin,
budou probíhat projížďky v kočáře.

Prohlídka s divadlem v hlavní budově:
10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00
Prohlídka s divadlem v Lottyhausu:
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00
Kontakt: www.zamek-frystat.cz
tel.: 596 387 340, e-mail:zamek-frystat@karvina.cz

Permoník je
chlouba Karviné,
už půl století
Už je to padesát let, co na Základní škole Víta Nejedlého vznikl
sbor, z něhož se později stalo veleúspěšné sborové studio Permoník.
„Já jsem na Permoník pyšný, má
celosvětové úspěchy a to je přesně
to, co dělá městu dobré jméno,“
chválí primátor Tomáš Hanzel.
Permoník se může pochlubit
dlouhou řadou úspěchů po celém
světě: Sbor si vítězství ze soutěží
přivezl z Jižní Koreje, z amerického New Yorku, kde vystupoval
v proslulé Carnegie Hall, z Austrálie, kde zazpíval v Sydney Opera
House, z Velké Británie. Nechybí
samozřejmě ani úspěchy na domácí scéně, a to v takovém množství,
že samotným výčtem bychom hravě mohli zaplnit celý náš zpravo-

Anketa Sportovec roku přinesla novinku i letos
Anketa Sportovec roku má
dlouhou tradici, jen v Karviné takto oceňujeme sportovce již více než
20 let. „Prim v anketě hraje především mládež, pro ně je to důležité
povzbuzení. Nominované navrhují
samy kluby, sportovní komise pak
mezi nimi vybírá, koho ocení,“ vysvětlil jeden z organizátorů, předseda představenstva MFK OKD
Karviná Pavel Hort.
Stejně jako loni i letos přišla anketa s novou kategorií, po loňské
Síni slávy v tomto ročníku přibylo
ocenění pojmenované po významné osobnosti českého sportu, Josefu Masopustovi. „Vloni zemřela
fotbalová legenda a rytíř českého
fotbalu Josef Masopust. Jeho od-

kaz je důležitý také proto, že to
byl od prvního do posledního momentu čestný člověk s obrovským
smyslem pro fair play. Tohle přesně chceme zohledňovat i u nově
vzniklé kategorie,“ vylíčil předseda okresního fotbalového svazu Jiří
Lincer. Prvním oceněným v této
kategorii se stal bývalý hráč, trenér,
funkcionář a nyní člen MFK OKD
Karviná Hubert Fójcik. „Celý život zasvětil tréninku mládeže, je to
velmi obětavý člověk, navíc vloni
oslavil půlkulatiny, 75 let, jsme
rádi, že ho můžeme takto ocenit,“
dodal Lincer.
Do Síně slávy letos vstoupil
trenér házené Jaroslav Hudeček,
který si při předávání dokonce vy-

Do Síně slávy letos vstoupil trenér házené Jaroslav Hudeček. Cenu mu předal náměstek primátora Karel Wiewiórka a oceněnému se dostalo potlesku
ve stoje.

sloužil potlesk ve stoje. Jaroslav
Hudeček vykonával od roku 2001
do roku 2014 funkci vedoucího
Sportovního centra mládeže, působil jako hlavní trenér staršího
dorostu a později i juniorů a v roce
2009 dovedl tým karvinských
A mužů k mistrovskému titulu.
„Je to jeden z největších karvinských patriotů, město reprezentoval mnoho let,“ uvedl náměstek
primátora Karel Wiewiórka, který
cenu předával.
Zvláštní cenu za mimořádný
počin v oblasti sportovního života
si letos odnesl Radim Slíva. Ten
v roce 2011 založil v Karviné badmintonové družstvo Kabal team
Karviná a v letech 2014 a 2015
zde uspořádal dva velmi úspěšné
ročníky Mistrovství ČR v badmintonu. „Organizací těchto akcí nepochybně přispěl k šíření dobrého
jména města. Ostatně po prvním
ročníku svaz sám požádal, aby
další ročník byl opět v Karviné,“
doplnil primátor města Tomáš
Hanzel. Radim Slíva skromně připomenul, že udělená cena patří
celému organizačnímu týmu, se
kterým obě mistrovství pořádal
a že nyní už můžeme bez nadsázky
říct, že Karviná je skutečná mekka
badmintonu.
Kompletní výčet oceněných
sportovců naleznete na stránkách www.karvina.cz

daj. „Zaslouží si opravdu náš velký dík, za každým úspěchem jsou
ale nadšení lidé. A mezi nimi vyniká sbormistryně Eva Šajnerová.
Proto jsme pro ni navrhli udělení
čestného občanství a předpokládám, že zastupitelstvo nás podpoří,“ řekl primátor Hanzel.
Letos sborové studio oslaví 50
let své existence a připravilo si
proto celou řadu různorodých akcí.
Hned 2. dubna to bude karneval
v Obecním domě Družba, následovat bude Varieté, které se bude
konat 23. dubna tamtéž. V romantických prostorách fryštátského
zámku Permoník zazpívá 28. dubna, spolu s Janáčkovým komorním
orchestrem rozezní kostel Povýšení sv. Kříže 28.dubna a 30. dubna
proběhne koncert Sborového studia
Permoník v Městském domě kultury Karviná. Po něm budou následovat narozeninové oslavy Permoníku
na Základní škole umění Bedřicha
Smetany. Na další koncerty, jak
v sále základní umělecké školy, tak
i pod širým nebem, v areálu Lodiček, se pak můžeme těšit v červnu.
Podrobně o koncertech a programu sboru na www.permonik.
com.
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Den Země letos oslavíme 22. dubna

Zápisy
do mateřinek
na začátku dubna

Zároveň v centru proběhnou první farmářské trhy
Už po jednadvacáté se město
Karviná připojuje k celosvětovým oslavám Dne Země. Jako
každým rokem ani letos nebude
chybět pestrá nabídka ekologických aktivit, se kterými se občané
mohou seznámit v průběhu celoměstské stejnojmenné akce v pátek 22. dubna. Den Země obsadí
Masarykovo náměstí od 10 do 17
hodin.
„Jako každým rokem i letos
chceme pro návštěvníky této oblíbené celoměstské akce připravit
co nejpestřejší program s řadou
soutěží pro děti a mládež,“ uvedla
za pořadatele Martina Šrámková,
vedoucí Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné. „Pochopitelně nebudou chybět ani prodejní

stánky s občerstvením, hračkami
a cukrovinkami a také celá řada
atrakcí, zejména pro děti,“ dodala
vedoucí Šrámková.

Na účastníky čekají soutěže
a hry – vše jako tradičně zaměřené
na popularizaci přírody a zdravého života.
Na náměstí nebude chybět
hrnčířská dílna nebo ukázky ražby mincí. Teenagery jistě potěší
po 16. hodině vystoupení vycházející hvězdy slovenské pop-music Martina Haricha – znám je ze
soutěže Česko Slovenská Superstar.
Den Země doprovodí na centrálním tržišti a v jeho okolí první
letošní farmářské trhy, kam si lidé
budou moci zajít koupit produkci
regionálních farmářů a výrobců
potravin i pochutin. Oblíbené jsou
uzeniny, pekařské výrobky, koření
nebo mléčné produkty.

Pojďte na procházku! A vezměte s sebou pejska z útulku
Jaro, tedy čas jako stvořený
pro procházky v přírodě, je tady.
Tak co kdyby vám na některé té
procházce dělal doprovod pejsek
z útulku? Právě v dubnu totiž opět
začíná venčení pro veřejnost, což
znamená, že každý den od jedné
do dvou si můžete v psím útulku
v Karviné–Darkově půjčit jednoho
z jeho psích obyvatel a až do čtyř
odpoledne si s ním užít pěknou
procházku. „Nemusíte se bát, že
bychom vám dali pejska, kterého
byste třeba nezvládli, my tady ty
naše svěřence samozřejmě dobře
známe a umíme to odhadnout,“
okomentoval venčení ošetřovatel
David Konieczny, který se o pejsky svědomitě stará už léta.
Při vyzvedávání pejska je důležité mít u sebe průkaz totožnosti

a být starší 18 let. V současnosti je
v útulku deset psů. Pokud se vám
některý skutečně zalíbí, můžete si
ho také adoptovat a poskytnout mu

tak nový domov, což je pro pejsky
samozřejmě to nejlepší řešení a vy
tak získáte věrného a vděčného
psího kamaráda.

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

RITA, fenka německého ovčáka,
8 let, hnědo-černá.

RIA, fenka křížence,
1 rok, černá.

Otázka pro... veterináře Petra Kukuče
Pokud nějaké plemeno bylo
vyšlechtěno k určitému chování,
ale pejsek samotný k tomu není
nijak veden, nakolik se toto vyšlechtění dál v pejskově chování
projevuje?
Pokud jsme si vybrali psa nějakého daného plemene, měli bychom
si o tomto plemeni vždy zjistit co
nejvíce informací. Zdrojů je mnoho, ale tím nejlepším by měl být
chovatel, od kterého koupi pejska
zvažujeme. Je jasné, že pokud bylo
plemeno po století šlechtěno pro určitou práci, za jednu generaci se toto
chování neztratí, i když třeba ani
rodiče psa nebudou k těmto účelům

vedeni. Toto chování je zčásti vrozené a výcvikem se pouze upevňuje
a vylepšuje. Samozřejmě pokud jde
toto chování výcvikem ovlivnit tak,
aby se tyto vlastnosti zdokonalily,
jde výcvikem dosáhnout i opaku.
Ovšem pokud nastane situace, kdy
není pes pod našim dohledem, mohou se tyto vlastnosti projevit.
Jako příklad uvedu situaci, kdy
na dvorku máte slepice, psa jste
naučili, že je lovit nesmí a on to
akceptuje, ale pokud na procházce
slepice potkáte a vy psa nebudete
mít dobře zvládnutého nebo pod
kontrolou, může se stát, že tyto slepice lovit bude. Třeba proto, že sle-

pice nebudou na psy zvyklé, rozeběhnou se a to v něm spustí lovecký
pud. Proto je dobré, i když se Vám
výcvikem podaří různé vlastnosti
potlačit, počítat s nimi. A to se netýká jen loveckého pudu, ale i třeba
vrozené ostražitosti u psů určených
k pastevectví, strážení nebo agrese
vůči zvířatům u různých plemen
používaných k zápasům. Pokud se
chcete vyhnout plemenům, které
si takovouto predispozici nesou
ve své genetické výbavě, vybírejte
psa mezi plemeny společenskými,
která byla vyšlechtěna vyloženě
především pro to, aby dělala společnost lidem.

Do mateřských škol mohou
rodiče na území Karviné zapsat
své děti 6. a 7. dubna. V karvinských mateřských školách je celkem 1618 míst, letos tam dochází
celkem 1390 dětí, kapacitně mají
tedy mateřské školy rezervy. Je
vhodné přijít přesto k zápisu včas.
Může se ale stát, že školky
v okolí centra (především v Novém Městě) budou plné už při zápisech a rodiče, kteří budou chtít
děti umístit až na sklonku prázdnin, nemusejí dostat místo přesně
tam, kde si přejí.
Tabulka se zápisy v jednotlivých zařízeních je na webu města.

Osadní výbory
by měly vzniknout
Občané
Louk a Starého
Města
chtějí mít větší vliv na dění
ve svých městských částech,
a usilují proto
o vznik osadních výborů. Já osobně takovou iniciativu považuji za velmi
pozitivní. V dnešní době je jen
málo lidí, kterým nestačí si postesknout nad tím, co se jim v jejich okolí nelíbí, ale kteří jsou
ochotni pro zlepšení situace také
něco osobně udělat. Zastupitelé
za KDU-ČSL a ANO při hlasování občany okrajových městských
částí podpořili, zastupitelé ČSSD
byli proti a komunisté se zdrželi,
a to i přesto, že podporu vzniku osadního výboru Louky měli
ve svém volebním programu.
Zřízení osadních výborů spadá do kompetence zastupitelů
města a běžně fungují ve městech po celé republice. V Karviné ale občané prozatím narážejí
na odpor vedení města. Místní si
přitom od zřízení osadních výborů slibovali především oživení
zanedbávaných okrajových částí
a také větší šanci ovlivnit rozhodování o dalším osudu těchto lokalit. Já mohu touto cestou
pouze přislíbit, že naši plnou
podporu budou mít i do budoucna a věřím, že se osadních výborů dočkáme.
Ondřej Brdíčko,
zastupitel za KDU-ČSL a SZ
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Kulturní a sportovní akce | duben 2016
Kulturní akce
1. 3. – 18. 9. 2016
Výstava: „Když Evropou
nesla se secese“

Secese je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných
stylů, jemuž se podařilo vtisknout
svůj umělecký řád všem projevům
a věcem moderního života. Secese ovlivnila životní styl a módu
na konci 19. a začátku 20. století.
Její těžiště se nacházelo v dekoraci a užitém umění. Výstava představí charakteristické znaky secesního slohu v rámci jednotlivých
odvětví užitého umění. Muzeum
Těšínska, Masarykovo náměstí,
Karviná–Fryštát.
2. 3. – 27. 4.
Výstava Jurka Kozierase:
„Asamblaže“

Galerie Pod Věží – prostory Městského informačního centra, Karviná–Fryštát.
1. – 29. 4.
Z minulosti našeho města:
O založení Fryštátu

Komponovaný program k expozici „Střípky z dějin Karviné“.
Akce je určena pro žáky základních škol. Na termínu je nutno se
domluvit a předem se objednat
na tel. č. 596 311 425 nebo e-mail:
karvina@muzeumct.cz. Muzeum
Těšínska, Masarykovo náměstí,
Karviná–Fryštát.
2. 4., 17:00
Sedmikráska 2016

Soutěž pro šikovné slečny ve věku
od 13 do 16 let. Krajské SVČ Juventus, Karviná. Vstupné 70 Kč
dospělí a 50 Kč děti a mládež
do 18 let. Předprodej vstupenek
bude od 21. 3. 2016 v Juventusu.
Více informací najdete na www.
juventus.cz. KSVČ Juventus, Karviná–Nové Město.
3. 4.
Zahájení zámecké sezóny
2016 aneb přijďte si užít
atmosféru uvolněných
20. a 30. let 20. století

Zámek Fryštát, Karviná–Fryštát.
4. 4., 19:00
Byt na inzerát

Účinkuje: Divadelní společnost
Háta. Hrají: Adéla Gondíková,
Ivana Andrlová, Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová, Martin
Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek
Pantůček, Jean – Filip Tomsa /
Martin Sobotka. Vstupné: 355 Kč,
335 Kč, 305 Kč. Velký sál MěDK,
Karviná–Nové Město.
5. 4. – 28. 4.
Výstava fotografií: „Ekologie
očima fotografů“

Pořádá Obecně prospěšná společnost Karviná 2000 o.p.s. Vernisáž
se uskuteční dne 5.4.2016 v 17:00
hod. ve foyer Slezské univerzity
OPF Karviná, Univerzitní náměstí
1934, Karviná–Fryštát.
5. 4. – 4. 5.
Kočárovi – tři generace malířů
(Ondřej Kočár, Kryštof Kočár,
Vladimír Kočár)

Výstava obrazů. Vernisáž se uskuteční 5. 4. 2016 od 17:00 hodin.
Vstupné: 20 Kč – dospělí/10 Kč
– děti, senioři, studenti/hromadné
vstupné pro školy – zdarma. Otevírací doba: pondělí, středa, pátek:
9:00 – 15:00 hodin; úterý, čtvrtek:
9:00 – 19:00 hodin. Mánesova síň
Městského domu kultury, Karviná–Nové Město.
6.4. – 29.4.
Výstava prací žáků Základní
školy Slovenská, Karviná–
Hranice

Vernisáž výstavy se koná dne
6. 4. 2016 v 16:00 hodin. Středisko hudby a umění RKK, Masarykovo náměstí, Karviná–Fryštát.
12. 4., 17:00
Fotografování divoké zvěře
– Wildlifephoto

Přednáška, dozvíte se, jak si co
připravit, jak správně nastavit fotoaparát, jak zvolit to správné místo na fotografování, čemu se při
fotografování vyhnout, s čím počítat a spoustu dalších rad. Přednášející: Silvestr Szabó. Vstupné:
80 Kč malý sál MěDK Karviná.
13. 4.
Karel IV. a jeho doba – 4 etapa

Výtvarná soutěž – Malujeme Karla. Středisko knihovnických a in-

formačních služeb RKK, oddělení
pro děti a mládež, Karviná–Nové
Město.
13. 4., 17:00
Největší tajemství třetí říše

Přednáška autora literatury faktu
Milana Zachy Kučery. Vstupné
50 Kč. Středisko hudby a umění
RKK, Masarykovo náměstí, Karviná–Fryštát.
16. 4., 19:00
Drcla loktem vo kredenc

Pistáciová retrokomedie z prostředí
mlékárenského závodu v novém nastudování. Účinkuje: divadelní soubor K.V.A.S Vstupné: 80 Kč. Malý
sál MěDK Karviná–Nové Město.
18. 4. – 29. 4.
Pušíkovy hádanky

Velká ekosoutěž. Středisko knihovnických a informačních služeb
RKK, oddělení pro děti a mládež,
Karviná–Nové Město.
20. 4., 17:00
Numerologický klub

Program je připraven pro začátečníky i pokročilé numerology.
Účastníci se postupně učí znát
energii čísel tak, aby se dokázali orientovat v pravidlech života
a v zákonu příčiny a následku.
Přednášející: Ing. Miroslava Antalová. Vstupné: 100 Kč. Učebna
MěDK Karviná–Nové Město.
23. 4., 17:00
Permoníkovské televarieté

Posezení u dobrého čtiva spojené
s představením knižních novinek.
Literární salón RKK – III. NP
podlaží, Karviná–Mizerov.
25. 4., 15:30
Nejkrásnější operetky SNDMS

Vstupné: 60 Kč. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná–Hranice.
26. 4., 18:00
Ladakh – krutý ráj na konci
světa

Slovem a obrazem provází: Ivo
Petr. Vstupné: 80 Kč. Malý sál
MěDK Karviná–Nové Město.
27. 4., 15:30 – 17:00

KD – Dětský Petart
Výroba z pet láhví. Středisko knihovnických a informačních služeb
RKK, oddělení pro děti a mládež,
Karviná–Nové Město.

Sportovní akce
1. 4., 20:15
Sokol Karviná B – Labrador
Ostrava

Basketbal mužů B, oblastní přebor
o postup do 2. ligy. ZŠ Družby,
Karviná–Nové Město.
15. 4., 20:15
Sokol Karviná B – Basket
Opava 2010

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. ZŠ Družby, Karviná–Nové
Město.

Představení plné písní, tanců a zábavných scének se ponese v duchu
oslav 50. výročí založení Sborového studia Permoník. Akci pořádá
Základní umělecká škola Bedřicha
Smetany. Vstupné: 100 Kč. Obecní dům Družba, Karviná–Fryštát.

16. 4., 17:00
MFK OKD Karviná–Sokolov

24. 4., 15:00 a 16:30
Sůl nad zlato

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. ZŠ Družby, Karviná–Nové
Město.

Určeno dětem od 3 let. Účinkuje: Divadelní soubor Bambules.
Vstupné: 45 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná–Nové Město.
25. 4., 15:30
Kouzelný svět knih aneb
Z kapsáře Vašich knihovnic

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. Stadion KOVONA, Karviná–Nové Město.
29. 4., 20:15
Sokol Karviná B – Snakes
Ostrava

30. 4., 17:00
MFK OKD Karviná
– „Olomouc B“

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. Stadion KOVONA, Karviná–Nové Město.

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | Měsíčník statutárního města Karviné, vychází dvanáctkrát ročně | Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz
IČO 00297534 | Registrační číslo: MK ČR E 12198 | Redakce: Mgr. Jaroslav Nakládal, tel.: 596 387 291, fax: 596 312 453, e-mail: jaroslav.nakladal@karvina.cz | Distribuce: Dieder, s.r.o.,
tel.: 602 526 226 | Vydáno: 19. 3. 2016. | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním centru na Masarykově náměstí v Karviné–Fryštátě.

