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Město ocení osobnosti za výjimečnou sociální práci
Také v letošním roce bude město udělovat ocenění výjimečným
osobnostem ze sociální a zdravotní oblasti. „Toto ocenění budeme
udělovat již potřetí a jsem za to velmi rád, i když vypíchnout ty nejlepší je vždy velice těžké, protože prakticky každý, kdo v této oblasti
pracuje, dělá výjimečnou práci a zaslouží si být oceněn,“ okomentoval náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík (KSČM).
Sakurová
alejvna
třídě 17.
listopadulistu
vyhrála
anketu
o nejhezčí
roku,
Ocenění,
podobě
pamětního
Rady
města
Karviné alej
a věcnékterou
vyhlásilo
sdružení
Arnika.
Získala
1
326
hlasů,
na
druhém
místě
je
ho daru, se budou udělovat ve třech kategoriích – registrované socialej
platanů
ve
Strážnici
s
850
hlasy.
Karvinský
lékař
Ivan
Ďurovič
alej
ální služby, návazné služby, jako jsou například spolky, neziskové
přihlásil a vyhrál let balónem. Unikátní alej je poměrně mladá, o citlivé
organizace či kluby, a dobrovolnická činnost. „Ocenit lze pracovníky
stromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
sociální, zdravotnické, dále také pracovníky v přímé obslužné péči,

řadové zaměstnance organizací působících v sociální oblasti a dobrovolníky,“ doplňuje koordinátorka komunitního plánování sociálního odboru magistrátu Jana Gavlovská. Návrhy může podávat i laická
veřejnost, a to do 15. června prostřednictvím nominačního dopisu,
který je ke stažení na webu města.
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řklo na dotacích již pět miliónů korun a podpořilo taktoStromy
například
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20 let.
Sakura
(třešeňstacionáře
pilovitá) mápečující
původ v oJaponsku
charity,
děti
a mládež,
nemocnéa
Číně, od roku 1913 v Evropě. Výška stromu se KARVINÁ MÁ
a handicapované osoby, ale také domy pro seniory, spolky, které
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
sdružují
nemocné civilizačními chorobami apod.
Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.

KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU

Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním
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Děti v Ráji budou mít dvě nová hřiště
Nový bude rovněž dětský koutek v zámeckém parku
Dvě zbrusu nová dětská hřiště
v místě dvou už zastaralých staví
město Karviná pro děti v městské
části Ráj, hotova budou už před
prázdninami. Po prázdninách (tedy
po letní sezóně) začne největší investice v této oblasti – stavba zbrusu nového dětského koutku v zámeckém parku. A další dvě hrací
plochy ještě pro letošní úpravy
město právě hledá.
Obě budovaná hřiště budou větší
a každé v jiném, novém a moderním stylu (viz vizualizace). „Každoročně takto přebudujeme několik
hřišť v různých městských částech.
V minulých letech jsme několik
větších vystavěli v Hranicích nebo
Mizerově, nové hrací plochy pro
děti jsou součástí regenerovaného Univerzitního parku v centru
Fryštátu nebo vnitrobloků na revitalizovaných sídlištích v Ráji či
Hranicích. Po hlavní letní sezóně
máme v plánu začít s náročnější
výstavbou dětského koutku v Parku
Boženy Němcové tak, aby sloužil
už od příštího jara v novém. Oblíbený cíl rodin s dětmi se zásadně
promění – ze slovanského
hradiště se stane moderní
interaktivní místo s lanovými atrakcemi a jinými
hracími prvky,“ upřesnil
náměstek primátora Jan Wolf
(ČSSD) s tím, že v současnosti je hotov projekt,
soutěží se dodavatel a teprve
v září bude možné se stavbou za-

čít. Nenaruší to probíhající sezónu.
Jak budou vypadat obě nová hřiště
v Ráji? To v ulici V Aleji bude mít
asi 300m2, bude obehnané nízkým
plotem pro bezpečnost dětí mezi
třemi až 12 lety. Herní prvky budou
z ocelových konstrukcí. Děti čeká
lanová pyramida, kolotoč s otáčivou
síťovou konstrukcí, velký lanový
park, dvě zemní trampolíny, velká
houpačka, nové pískoviště. „Samozřejmostí budou lavičky pro doprovod, odpadkový koš nebo nově
stojan na kola. Dopadová – hrací
plocha bude z pryže především pro
větší bezpečí a pohodlí dětí,“ přibližuje vedoucí odboru majetkové-

Připomeňte si s námi osvobození města
Letošní 72. výročí osvobození Karviné si může připomenout
i veřejnost spolu s vedením města,
a to tradičně u Památníku osvobození v parčíku proti Městskému
domu kultury Karviná na třídě
Osvobození v Novém Městě. Pietní akt se uskuteční přesně v den
osvobození města, tedy 3. května,
a začne v 15 hodin.
Osvobozovací boje na celém
Karvinsku byly součástí Ostravsko-opavské operace. Ostravsko
a Karvinsko osvobozovala vojska
Rudé armády, aktivně se účastnily také svazky československých
exilových jednotek bojujících
po boku Sovětů. Od konce března
1945 stála frontová linie v blíz-

kosti Prstné a Petrovic. Nacisté
likvidovali náložemi železniční
trať v úseku Petrovice – Karviná
a Petrovice – Bohumín, podminovali mosty a přístupové cesty.
Před svým ústupem svedli boje
před Prstnou, Marklovicemi a Zebrzydowicemi. V noci z 30. dubna
na 1. května ustoupili a při ústupu
zničili mosty a přístupové cesty.
Od 1. května 1945 stříleli Sověti
z marklovických polí a nacisté jim
odpovídali z úkrytů mezi domy
v Hranicích a v kolonii Vagónka,
bojovalo se i ve Fryštátě. Teprve
2. května kolem 22. hodiny začali
Němci ustupovat a obce Karvinná a Louky byly osvobozeny jako
první brzy ráno 3. května 1945.

ho karvinského magistrátu Helena
Bogoczová. Hřiště v ulici Prameny
bude mít plochu asi 200m2. Děti si
tam užijí velkou herní sestavu se
skluzavkou, houpačku se dvěma
závěsy, nové pískoviště,
trampolíny. Opět patří k výbavě nízký
plot, odpadkový
koš, lavičky nebo
stojan na kola.
Dopadová plocha
bude, stejně jako u hřiště V Aleji, pryžová.
Podle náměstka primátora Wolfa
se město vždy snaží o zajištění
maximální bezpečnosti pro
děti a tomu se přizpůsobují jak hrací
plochy nových
hřišť, tak hrací
prvky.
„Podobné to bude
v dětském koutku v zámeckém
parku. Tam vznikne
moderní centrum s lanovými atrakcemi, opět velmi
interaktivní,“ uzavírá náměstek
Wolf.

Třetí parkoviště
pro nemocnici
Začala stavba třetí parkovací
plochy u Karvinské hornické nemocnice v Karviné – Novém Městě, tentokrát v ulici U Bažantnice
před bytovým domem. Již koncem
června zde tak pohodlně zaparkuje 19 aut, přičemž jedno z míst
bude určeno pro ZTP (zvlášť těžké
postižení). Posunut bude v místě
chodník a také stanoviště pro odkládání odpadů. V okolí nemocnice tak bude celkem 83 nových
parkovacích míst, dvě parkoviště
tam město postavilo už vloni. Parkování je bezplatné a má sloužit
především pacientům a návštěvníkům nemocnice.

Opravy komunikací:
více práce i peněz
Rozbíhají se naplno letošní
opravy komunikací a chodníků.
Město k vyčleněným 30 miliónům
přidalo z rezervy dalších 30 miliónů korun a v současnosti se tvoří
harmonogram prací. Kromě plánovaných sedmi souvislých úseků
přibudou další. Plán zveřejníme
v příštím zpravodaji.
Hotova je oprava ulice Tovární v Novém Městě. Postaven byl
nový chodník k OD Kaufland
v Hranicích.

Most do parku
je už hotov
Rekonstrukce malé betonové
lávky u vstupu do Parku Boženy
Němcové skončila. Na mostě byla
už několik let omezena průjezdnost pro těžší auta a rekonstrukce
s ohledem na nedobrý stav byla už
nutná.
Most už zase slouží veřejnosti,
cílem bylo stihnout otevření před
hlavní sezónou zámeckého parku.

Začaly opravy
Lázeňské ulice
V polovině dubna začala výstavba dešťové kanalizace v ulici
Lázeňské v Karviné-Darkově. Práce jsou situovány do blízkosti jednoho z tamních domů a bude tam
vybudován tzv. prosakovací objekt
a odlučovač ropných látek, poté se
stavbaři pustí oběma směry – jak
k darkovskému mostu, tak k ulici
Karola Śliwky.
Pracovat se bude vždy ve dvacetimetrových úsecích tak, aby byla
doprava omezena minimálně. Výstavba dešťové kanalizace bude hotova v srpnu a předchází velké rekonstrukci komunikace a chodníků
v ulicích Karola Śliwky a Lázeňské
od zimního stadiónu až po most
v Darkově, kterou spolufinancuje
stát. V současnosti ministerstvo financí soutěží dodavatele stavby.

Dětský den
Město opět připravilo pro rodiny s dětmi zábavné odpoledne
ke Dni dětí. Konat se bude na náměstí ve Fryštátě v neděli 4. června. Na své si přijdou malé i větší
děti, připravena je soutěžní cesta
a spousta her, po 17. hodině potěší
charismatický raper Lipo. Začátek
bude ve 14. hodin, otevře program
pro nejmenší děti. Odpolednem
se prolne téma cirkus – vystoupí
žongléři, kouzelníci. Zaznamenejte si do kalendáře!
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Veřejná služba pokračuje s výhodami
Nezaměstnaní pomáhají udržovat čistotu ve městě
V rámci tzv. veřejné služby pracuje nyní v Karviné 42 dobrovolníků, k nimž brzy přibude dalších
osm, všichni budou od 1. května
díky dohodě s úřadem práce pracovat v jiném, pro ně výhodnějším
režimu. Za 30 hodin práce totiž dostanou vyšší dávky od státu, za práci nad rámec 30 hodin pak odměnu
formou stravenek od města.
„Od 1. května bude pro nás pracovat ve stejném rytmu jako dosud
stávajících 42 lidí, k nim přibude
postupně dalších osm. Pracují třikrát šest hodin týdně, mají tedy
možnost odpracovat 12 a více směn
měsíčně. Pokud odpracují 30 hodin,
stát jim navýší asi o šest stovek sociální dávku. A za další práci pro město mohou dostat ještě nejméně 700
korun ve stravenkách,“ přibližuje
náměstek primátora Miroslav Haj-

dušík (KSČM). Karvinská veřejná
služba pomáhá městu čistit zastávky veřejné dopravy a jiná veřejná
prostranství – nyní na jaře se pustí
například do odstraňování plevele
u chodníků a kolem zelených ploch,
čistí parky a lesoparky, ale také dětská hřiště nebo pískoviště. Pomáhá
při likvidaci černých skládek a pravidelně čistí kontejnerová stanoviště
po celém městě. „Lidé ve veřejné
službě pro nás dříve pracovali zcela
dobrovolně a jejich pomoc byla a je
na čistotě města vidět,“ říká náměstek primátora Hajdušík. V Karviné
je o veřejnou službu dlouhodobě
velký zájem, a byl velký i v době,
kdy byla zcela dobrovolná a vykonávat se měla zadarmo. Město i tehdy poskytovalo stravenky.
„Zájem byl a je, ti lidé si pochvalují pravidelný rytmus, kon-

takt s jinými lidmi a jsou velmi
rádi i za stravenky,“ říká náměstek Hajdušík a zdůrazňuje, že jde
o lidi, kteří většinou nemohou
z jakýchkoli důvodů pracovat
v běžném osmihodinovém režimu
nebo mají nízkou kvalifikaci pro
získání jakékoli jiné práce a v evidenci nezaměstnaných jsou dlouhá
léta.
Město ovšem díky novému zákonu také ušetří – stát bude nově
kompenzovat náklady na pracovní
pomůcky pro veřejnou službu.
Pod technickými službami
města pracuje asi stovka lidí také
v rámci veřejně prospěšných prací
– mají osmihodinové směny a pracují za minimální mzdu kompenzovanou státem. VPP využívají
technické služby taktéž celoročně
především k úklidu města.

Karviná se zlobí na vandaly. Poškozují i památky
Karviné došla trpělivost a město
podalo trestní oznámení na systematické ničení městského majetku
sprejery. Poničili mj. nedávno fasádu zámku Fryštát (Lottyhausu),
malůvky jsou i na objektu historických koníren v zámeckém parku,
na mostku na začátku Lázeňského
parku na cestě z Ráje do Darkova
anebo na fasádě spolkového domu
v městské části Ráj. Škoda takto
způsobená sprejery byla vyčíslena
na více než 43 tisíc korun, a bohužel
se objevují stále nové výtvory signované zřejmě jednou osobou.
,,Policie řeší každý takový případ, my každou škodu ihned hlásíme a především náš majetek maximálně hlídáme. Přesto jsme se
rozhodli podat komplexní trestní
oznámení na neznámého pachatele
pro systematické ničení městského majetku sprejerstvím, protože
máme podezření, že to dělá stále
tatáž osoba,“ říká náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD). „Poslední
kapkou jsou sprejerské malůvky
na obnovené fasádě zámku Fryštát.
Opravíme fasádu zámku, a za měsíc
to můžeme dělat znovu kvůli jednomu bláznovi, který to zřejmě musí
mít v hlavě pomatené, protože normální člověk tohle dělat nemůže. Je
třeba proti těmto lidem zasáhnout
tvrdě,“ zlobí se náměstek primátora.
Trestní sazba za vandalství na památkově chráněných objektech je
přitom vyšší – od šesti měsíců do tří
let. Město má indicie, že sprejerství

může páchat jedna osoba či skupina
vandalů, která se podepisuje jako
Bird. Tento podpis byl mj. pod zmíněnou malůvkou na zámku Fryštát,
podobně signované jsou malůvky
i jinde po městě (foto mostku v Ráji
do Lázeňského parku).
Nejen sprejeři ale zaměstnávají
zbytečně správce městského majetku. „Vandalské škody poměrně
pravidelně řešíme na darkovském
mostě, v dětském koutku nebo
na mobiliáři v zámeckém parku,

na budovách města, včetně historické radnice na náměstí, kde nám nedávno pachatel pravidelně kradl měděné části. Toho zachytily kamery
městské policie,“ připomněl některé
případy náměstek Wolf s tím, že jen
od loňského podzimu k půlce dubna
byly škody vyčísleny na celkových
250 tisíc korun. Vandalové bohužel
ničí i čerstvě opravené a vydlážděné chodníky, a kradou či ničí vnější
vybavení budov a městský mobiliář,
včetně historicky cenného majetku.
Pokud soud prokáže pachatelům
ničení historické památky (zámek
Fryštát, radnice, konírny), pak jim
hrozí trest od šesti měsíců po tři
roky, za vandalství na „běžném“
objektu až šest měsíců „natvrdo“.
Nižší škody se řeší v přestupkovém
řízení a jsou pokutovány.

Dětský koutek v zámeckém parku se také stává terčem vandalů, bohužel
ničení hracích prvků nebo mobiliáře parku není tak úplně ojedinělý jev.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Dobrá zpráva: loňské hospodaření města
skončilo opět
přebytkem, vyšším než kdykoli
předtím.
Podrobnosti najdete na webu a budeme se jim věnovat v příštím
zpravodaji. U něčeho se zastavím
už nyní.
V minulém období Evropské
unie jsme financovali naše podíly u unií dotovaných investic,
nic jsme si na rozdíl od jiných
měst na to nepůjčovali. Připomenu kino Centrum a jeho okolí,
úpravy sídlištních celků a centra
Fryštátu, městský stadión, Univerzitní park, vylepšení infrastruktury pro cestovní ruch. Ale
je tu i spousta menších projektů, které slouží veřejnosti. Vloni
nám chodily dotační evropské
peníze proplácené právě po dokončení těchto akcí. To je nejvyšší část přebytku. Mimochodem
právě díky masivním investicím
včetně rekonstrukce kanalizace
jsme za posledních 10 let zhodnotili aktiva města na více než
pět miliard korun. Vloni jsme
ušetřili díky dobrým soutěžím
investičních akcí, něco přišlo
díky tomu, že se ekonomice daří
a podnikatelé odvádějí na daních
více. Na rezervní účty uložíme
662 miliónů.
Rozdělíme 200 miliónů.
Kam půjdou? Dalších 30 miliónů k už vyčleněným 30 jde
na posílení oprav komunikací
a chodníků. Koupili jsme tři
zdevastované domy na náměstí
a opravíme je, musíme počítat
s desítkami miliónů korun. Rekonstrukce Kosmosu na malé
byty přijde nejméně na 60 miliónů. U obou musíme počítat
s naší vyšší spoluúčastí, i když
zkoušíme dotace. Více než čtyři
milióny korun přidáváme městské policii, zdvojnásobujeme
příspěvek zdravotnickým zařízením ve městě. A už se také
musíme připravit na náročnou,
ale potřebnou rekonstrukci krytého bazénu.
Vloni vytvořené rezervy
tedy opět zvyšují naše možnosti
investovat do lepšího života vás
všech. Bez úvěrů a dluhů.
Tomáš Hanzel
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Vyřiďte si doklady včas a levněji
Na leteckou cestu do zahraničí pořiďte pas i dětem
Před hlavní turistickou sezónou roste zájem o osobní doklady
– občanské průkazy i pasy. Karvinský magistrát nabízí pohodlné
vyřízení prostřednictvím webové
rezervační stránky – objednáte
se na přesný den i čas a nečekáte
ve frontě. „Zájem roste, je dobré
ale využít i jiných dnů než pondělka a středy, kdy chodí nejvíce lidí
a kdy máme otevřeno od půl osmé
do půl šesté. Úterky a čtvrtky bývají volnější. Nejpohodlnější je
ale opravdu rezervace přes internet,“ říká vedoucí oddělení občanskosprávního Odboru správního
Magistrátu města Karviné Ivana
Szczygielová s tím, že běžný doklad je zhotoven většinou do 15
pracovních dnů, stát může ale lhůtu prodloužit až na 30 dnů, lhůta se
vždy odvíjí od toho, kolik dokladů
státní tiskárna musí vyrábět, čím
více, tím je lhůta delší.
Většinou už veřejnost také
ví, že i nejmenším dětem je nutné pořídit doklad samostatně.
Do Schengenského prostoru sice
stačí občanský průkaz, ale lepší
je pas, především pro letecké cesty do zahraničí. Platnost pasu pro
dospělého je 10 let, pro děti pět let
– tady je ale nutné dbát na změny
podoby dítěte a raději měnit častěji, protože při zásadní změně
nemusí při kontrole dítě vpustit
do dané země. „Pasy jsou praktič-

tější, protože od klientů víme, že
v některých zemích se na naše občanky dívají skepticky. Občas nám
lidé říkají, že měli problém, a především ti, kteří nemluví anglicky,
se pak obtížně dorozumívají. My
totiž zatím nemáme pro západní
země typické ID karty. Pokud si
lidé vyřídí pas včas, není to ani tak
nákladné – stojí to 600 korun, pro
dítě do 15 let i s ohledem na častou změnu podoby 100 korun,“
doplňuje Ivana Szczygielová. Nákladné jsou rychlopasy. Tam trvá
vyřízení maximálně šest dnů, nicméně si připlatíte – za dospělou
osobu zaplatíte 4000 Kč, za dítě
2000 korun. Takový pas pak ale
platí stejně dlouho jako ten běžný. Na rychloobčanku se cestovat
do ciziny nedá, slouží jen kupříkladu pro účast ve volbách nebo
ke kontaktu s úřady v ČR.
Jakýkoli pas i občanský průkaz
lze vyřídit kdekoli na úřadě obce
s rozšířenou působností, nemusíte chodit tam, kde trvale bydlíte.
Vyzvednout si doklady můžete
tam, kde jste je vyřizovali, ale lze
také jinde v republice, ale to už si
za doslání připlatíte 100 Kč za doklad. Vyzvedává vždy osobně ten,
kdo podal žádost, dítěti pak jeho
rodič (zákonný zástupce). Opět
nezapomínejte na váš platný občanský průkaz, který je k vyzvednutí potřeba.

Co potřebujete k vyřízení?
V podstatě nic – stačí současný
doklad (pas, občanský průkaz),
pokud jej nemáte (ztratili jste jej,
ukradli vám jej), přineste rodný
list a potvrzení od policie. Pro
vyřízení pasu potřebujete i platný občanský průkaz. U dokladů
pro děti rodný list dítěte, resp.
jeho starší doklad (občanku, pas).
Vyřizuje vždy rodič, resp. jiný
zákonný zástupce. Fotografie pro
oba typy pasů i běžnou občanku
pořídí úředníci na místě.
Pro výměnu dokladů po změně
příjmení po sňatku je třeba donést
také oddací list. „To my ale řešíme už s výdejem oddacího listu,
snažíme se lidem ušetřit čas,“ dodává úřednice. Mnozí rodiče zatím stále nevědí, že už dnes není
automatické přidělování občanských průkazů dětem s patnáctým
rokem věku. Na to by měl každý
rodič myslet sám a přijít včas,
pokud dítě už dříve občanku nemělo a cestovalo na pas. „Zároveň
rodiče (zákonní zástupci) musí
myslet na změnu podoby dítěte.
Zejména u kojenců a batolat je to
třeba hlídat, protože platnost pasu
či občanky skončí při podstatné změně. Rodičům se miminko
zdát stejné může, ale rozhodující
je názor a přístup příslušného pasového úředníka,“ uzavírá Ivana
Szczygielová.

Den Země přinesl nabitý, různorodý a poučný program
Něco pro každého přinesly letošní oslavy Dne Země, které se
konaly v pátek 21. dubna. Hudební program, miniuni neboli zmenšeniny slavných staveb, soutěže,
hry, ale také první letošní farmářské trhy. K programu přispěla
také Mládežnická rada Karviná,
která pro seniory (a nejen pro ně)
uspořádala komentované prohlídky zámeckého parku.

Využíváte možnosti „rozkliknout si“ karvinský rozpočet? Již
od února město prostřednictvím
svých webových stránek nabízí
občanům možnost přehledně si
zobrazit městské příjmy a výdaje.
Takzvaný rozklikávací rozpočet
naleznete v sekci magistrát, kolonce povinně zveřejňované údaje
– rozpočet.

Město prodává
pozemek
Statutární město Karviná zveřejňuje záměr prodat pozemek
p. č. 497/34, jehož součástí je
budova bez čísla popisného/čísla
evidenčního – bývalá ZŠ Nejedlého v Karviné-Ráji a část pozemku
p. č. 497/31, vše v katastrálním
území Ráj, obec Karviná. Převod
bude uskutečněn až po schválení
v orgánech města Karviné. Bližší informace poskytne majetkový
odbor Magistrátu města Karviné.

Dům pro seniory
bude mít nové výtahy
Senioři v bytovém domě v ulici
U Svobodáren v Karviné – Novém
Městě budou mít čtyři nové výtahy. V komplexu je 81 menších
bytů s nízkým nájemným určených seniorům nad 65 let, respektive také handicapovaným mladším osobám.
Pro ty méně mobilní nechala
v letech 2014–15 radnice upravit
vstupní prostory jako bezbariérové, včetně rampy pro vozíčkáře,
vyměněna byla v domě kompletně
okna. Nyní tam město mění a modernizuje všechny výtahy, vždy
jeden z dvojice výtahů bude mít
záložní zdroj a může sloužit k evakuaci, což dosud možné nebylo.

Myslíme na Vánoce

Podělte se o své vzpomínky a fotografie Karviné
Karviná oslaví v příštím roce
750 let od první písemné zmínky
a město už nyní připravuje několik akcí a počinů, do nichž by
rádo zapojilo i veřejnost.
Máte-li
staré
fotografie
(i s příběhem – tedy popisem),
dokumenty a jiné písemnosti,
mapy apod., prostě cokoli, co

Rozklikněte
si městský rozpočet

Městské informační
centrum při Regionální
knihovně Karviná,
Masarykovo náměstí 71

Provozní doba:

po – pá
so
ne

8.00–18.00
8.00–13.00
9.00–14.00

ilustruje historii města a jeho
částí, ale také historii hornictví,
řemesel, kulturního a společenského života, a chcete-li se o ně
podělit s veřejností, přineste je
do městského infocentra pod
radnicí ve Fryštátě!
Podělte se o své sbírky a vzpomínky!

Karviná už opět hledá hezký vánoční strom, respektive dva – pro
náměstí a pro další místo ve městě. Měl by to být jehličnan o výšce 10–15 metrů s korunou nahoře
jeden metr, dole maximálně pět.
Zdravý strom podmínkou. Pošlete
foto či nákres.
Vždy myslíme také na to, aby
tu byl důvod k pokácení – nějaká
stavba, kvůli níž by měl být stejně
pokácen, nebo jiný problém – obavy z vývratu, poškozené kořeny...
Těšíme se na nabídky a děkujeme! Fotky a nabídky e-mailem na
iveta.polachova@karvina.cz,
tomas.trampler@karvina.cz.

www.karvina.cz

strana 5

Business Gate má za sebou první rok
O práci je zájem především mezi aktivními mladými
Bilancování dosažených úspěchů, ale také představení nabídky
aktivit a možností podpory – v takovémto duchu se nesly oslavy prvního roku existence karvinského centra na podporu podnikání.
Business Gate nabízí širokou
škálu aktivit zaměřených na různé
věkové skupiny. Pro školáky jsou to
hry podnikavosti, kdy si děti zábavnou formou osvojují finanční gramotnost. „Hrajeme stolní hry Cash
Flow a Finanční svoboda, které jsou
právě k tomu, pobavit se a u toho si
vštípit zásady nakládání s financemi
určeny. Nejmladšími účastníky byli
žáci šesté třídy,“ vylíčila koučka
Hana Kučová.
Oblibě, v tomto případě u studentů Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, se těší také
program Business Academy, který spojuje studenty a podnikatele.
Program dává možnost studentům
pracovat na reálných zadáních firem
a získat potřebné zkušenosti a praxi.
Firmy zas dostanou nový pohled,
nápady a impulzy, případně i tipy

na nové talenty v oboru. Programu
se do současnosti zúčastnilo 88 studentů, a jak Dalibor Šimek, který
má právě studenty na starosti, podotýká, zájem je tak velký, že všechny
najednou ani nemohou do programu přijmout.
Program, který pomáhá získávat
praktické zkušenosti, má Business
Gate i pro středoškoláky. Jmenuje se Business Gate Solutions a je
koncipován jako soutěž. Zadání

prvního ročníku bylo vytvořit marketingovou kampaň pro zadavatelskou firmu vyrábějící ponožky
a výsledek prezentovat před zástupci firmy.
Kromě zmíněného Business Gate
slouží i jako coworkingové centrum
a také nabízí poradenství pro podnikatele. „Naši poradci například pomohli podnikatelům získat dotace,“
uvedla příklad projektová manažerka centra Petra Kantorová.

Lepší doprava
k průmyslové zóně
Na základě přání pracovníků
firem z průmyslové zóny Nové
Pole budou od 30. dubna spoje
číslo 19 a 22 linky 513 uspíšeny.
Spoj číslo 19 tak nově odjede z autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě ve 12.55 a na konečnou
zastávku Karviná-Ráj, Na Kopci
dorazí ve 13.14. Spoj číslo 22 této
linky bude ze zastávky Karviná-Ráj, Na Kopci odjíždět ve 13.16
a do průmyslové zóny přijede
ve 13.42.

Výměna sloupů
si vyžádá uzavírku
Montážní práce na výměně
sloupů vysokého napětí ČEZ si
vyžádají úplnou uzavírku ulice
Mickiewiczovy v úseku mezi křižovatkamisulicemiBorovskéhoaŽižkovou. Uzavírka bude v termínu od
5. do 15. května vždy v době od
8 do 13 hodin.

Hledáme páníčka
Psí útulek, ul. Brožíkova,
Karviná-Darkov, tel.: 727 869 211

• Poradna stavebního odboru • Poradna stavebního odboru •
Vy se ptáte, my odpovídáme,
dnes na téma číslování garáží.
Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, začal postupně přidělovat čísla evidenční a popisná řadovým
stavbám garáží na území města
Karviné, které doposud nebyly
označeny čísly v souladu se zákonem o obcích. Obesíláni jsou
postupně všichni majitelé.
Co bylo důvodem k zahájení
číslování garáží?

Pomůže to mimo jiné záchranářům – stávalo se, že k přesné
garáži obtížně zajížděly sanitky,
hasiči nebo policie, což jim ztěžuje práci a ubírá čas.
Každý majitel bude velmi
rychle znám, a tedy i nalezen
v případě problému.
K rozhodnutí označit stavby
garáží číslem dospěl Magistrát
města Karviné taktéž na základě
poznatků z úřední činnosti stavebního úřadu, který mimo jiné
zjistil, že ne vždy jsou garáže
užívány k povolenému účelu, to
je garážování vozidla. Řešili jsme
problémy s bezdomovci nebo
černými skládkami a bylo obtížné zjistit majitele.

Jaký je postup při přidělování čísel garážím?

Doposud Magistrát města Karviné přiděloval čísla evidenční
nebo popisná na základě žádostí
vlastníků těch řadových garáží,
u kterých docházelo ke změně
vlastnictví, tam je to podmínka
při přepisu na katastru. V současné době je už přidělování plošné.
V první etapě přidělujeme tabulky s čísly v Ráji.
Vlastníci garáží ale nemusí čekat, až na ně přijde řada, mohou
o přidělení čísla ke garáži požádat písemně a k žádosti přiloží
kolaudační rozhodnutí.
Dostanu na garáž číslo popisné, nebo evidenční?

Stavbám garáží do 25 m2 zastavěné plochy bude přiděleno
číslo evidenční, stavbám garáží
nad 25 m2 bude přiděleno číslo
popisné.
Je číslování garáží zpoplatněno?

Za přidělení čísla garáží není
stanoven žádný správní poplatek. Vlastník garáže hradí pouze
náklady na zhotovení tabulky
ve výši 211 korun.

Musím jít přidělení čísla
garáží oznámit katastrálnímu
úřadu?

Ne, při převzetí tabulky s číslem pomohou úředníci s vypsáním příslušného formuláře pro
katastrální úřad a zajistí jeho předání, katastrální úřad pak změnu
zapíše a majitel se už o nic nestará.
Jak a kde mám tabulku
na garáž umístit?

Pokyny pro umístění tabulky
s číslem obdržíte při jejím převzetí. Můžete si zvolit způsob
upevnění na vrata, a to lepidlem,
nebo šroubky.

DELLA
labradorský retriever, 3 roky

Jaký je očekávaný cíl
číslování garáží?

Přidělená čísla budou zaevidována na katastru nemovitostí
a promítnou se do všech informačních systémů, které umožňují lokalizaci místa (včetně GPS),
usnadní identifikaci stavby a stanovení optimálních příjezdových
tras při zásahu složek Integrovaného záchranného systému.
Odbor stavební

a životního prostředí
Magistrátu města Karviné

LARA
kříženec, 3 měsíce

karvinský zpravodaj

strana 6

Město ocenilo učitele a vychovatele
Pedagogové letos dostali jako dárek také koncert
Každoročně v Den učitelů oceňuje Karviná pedagogy ze svých
škol a školek, ale také učitele, vychovatele a jiné pedagogické pracovníky škol jiných zřizovatelů.
Letos ocenění předávali náměstek primátora Karel Wiewiórka
(KSČM) a vedoucí odboru rozvoje karvinského magistrátu Martina
Šrámková v úterý 28. března v prostorách MěDK. Deset pedagogů
obdrželo na slavnostním aktu Pamětní list města Karviné v kategorii s názvem Výrazná pedagogická
osobnost roku, dalších 19 pak Pamětní list města Karviné za dlouholetou pedagogickou činnost.
„Na naše školy jsme hrdí, a proto

jsme hrdí i na vás. Jsme rádi, že
se podílíte na výchově našich dětí.
Je dobře, že vám nyní vláda zvyšuje platy. My vás sice finančně
ohodnotit nemůžeme, ale vytváříme vám i vašim žákům podmínky
k tomu, abyste mohli dobře dělat
svou práci, která je těžká a záslužná,“ poděkoval učitelům náměstek
Wewiórka a připomněl, že město
ve velkém opravuje a modernizuje
své školské budovy, ale vylepšuje
i prostory pro výuku i výuku samotnou, využívá k tomu mj. evropských dotací. Karviná zřizuje
12 základních škol, pod kterými
dnes funguje i všech 19 škol mateřských. Míst ve školách (včetně ma-

Ocenění letos získal také ředitel ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné Petr Juras, ovšem na krajské úrovni. Stal se jednou
z výrazných pedagogických
osobností Moravskoslezského
kraje a ocenění převzal z rukou
hejtmana Iva Vondráka.
teřských) má město dostatek. Ocenění učitelé dostali od města kromě
pamětních listů a nádherných kytic
poukázky na libovolný výběr kulturních aktivit pořádaných MěDK
a po slavnostním aktu si mohli užít
stylové muziky v podání skupiny
Legendy se vrací.

Anglicky na táboře
Příměstský tábor s výukou angličtiny je určen dětem od pěti
do 12 let a bude probíhat ve čtyřech turnusech, od 10. do 14.
července, od 24. do 28. července,
od 7. do 11. srpna a od 21. do 25.
srpna.
Program je naplánován vždy
na dobu od 8 do 15 hodin a zaměří se kreativitu, sport, výlety
a hudbu. Celý tábor bude veden v angličtině, více informací
na www.mluvteanglicky.cz.

Tábor plný
experimentů
Příměstský tábor pro zvídavé
děti se bude konat od 31. července do 4. srpna a je určen dětem
od pěti do 12 let. Jeho náplní budou zábavné experimenty, hry
a exkurze. Více informací naleznete na veselaveda.cz.

Dragon Cup 2017
Survival a kung fu club Karviná zve na festival bojových umění
a sportu, který se bude konat 13.
května v Trojhalí Karolina v Ostravě. Akci s mezinárodní účastí
finančně podporuje také město
Karviná.

Výtvarná dílna
pro děti

OCENĚNÍ UČITELÉ A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI V KARVINÉ V ROCE 2017
Kategorie výrazná
pedagogická osobnost:

Libuša Machurová, MŠ Borovského
Blanka Barabášová, ZŠ a MŠ Prameny
Alena Hubáčková, ZŠ a MŠ Školská
Petra Bartošová, ZŠ a MŠ Cihelní

Renáta Drábková, ZŠ a MŠ Cihelní
Marie Reichlová, ZŠ a MŠ Družby
Monika Černá, ZŠ a MŠ U Studny
Helena Zuková, ZŠ a MŠ W. Olszaka
Ludmila Šubová, ZŠ a MŠ Mendelova

Eva Trnečková, ZŠ a MŠ Dělnická

Andrea Ćmoková, ZŠ a MŠ Mendelova

Lada Wojaczková, ZŠ a MŠ Dělnická

Ingrid Petriková, ZŠ a MŠ Mendelova

Marcela Litomyská, ZŠ Majakovského

Anna Štěpánová, ZŠ a MŠ Mendelova

Darina Cieślarová, ZŠ a MŠ W. Olszaka

Jana Čechovská, ZŠ a MŠ Slovenská

Alice Hříbalová, SŠ techniky a služeb

Milena Kühpastová, krajské školní zařízení

Karin Delongová, střední zdravotnická škola

Radka Drábová, Gymnázium Karviná

Ocenění za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost:

Dagmar Hubačková, vychovatelka školní
družiny, ZŠ a MŠ Prameny

Hned dvě výtvarné dílny pro
děti připravila Regionální knihovna Karviná. První se bude konat
9. května a bude určena družině
ZŠ Cihelní, druhá pak 10. května
od 15.30 do 17, kdy bude určena
široké dětské veřejnosti a proběhne v Středisku knihovnických
a informačních služeb v Karviné –
Novém Městě. Děti budou vyrábět
dárečky pro maminky k svátku.

Arteterapie
pro seniory
Druhá dílna z projektu 4. ročník
arteterapeutické dílny pro seniory
s výtvarnicí Janou Kantorovou se
bude konat 30. května ve Středisku hudby a umění knihovny v Karviné-Fryštátě. Účastníci budou
tvořit přáníčka pomocí techniky
pergameno.

Marián Diviš, střední průmyslová škola

Čtete rádi?

Naděžda Mathé, ZUŠ Bedřicha Smetany

Zábavné odpoledne s knihou
pod názvem Čtu, čteš, čteme, my
se knihy nelekneme se bude konat ve Středisku knihovnických
a informačních služeb v Karviné –
Novém Městě 25. května od 15.30
do 17.00.

Milada Kupková, Obchodní akademie Karviná

Ludmila Lipková, ZŠ a MŠ U Lesa

Zdena Parchanská, Střední odborná škola
ochrany osob a majetku Karviná

Šárka Králová, ZŠ a MŠ U Lesa

Bohumil Zmrzlík, ZŠ a MŠ Mendelova

www.karvina.cz

strana 7

Zámek Fryštát slaví 20 let od otevření
Letošní rok nabízí řadu zajímavých akcí a překvapení
Zámecká sezóna v Karviné
začala velkolepě – ve stylu napoleonských válek a období empíru.
„Na zahájení sezóny byly prohlídky
zámeckých interiérů všechny obsazené, v parku se ukázek dělostřelectva a hulánských jízd zúčastnilo
v průběhu celého odpoledne odhadem nejméně tři sta návštěvníků, zájem byl velký,“ komentovala vedoucí oddělení marketingu karvinského
magistrátu Ingrid Szczypková.
Sezonu zahájil karvinský zámek
již podvacáté, poprvé se totiž veřejnosti otevřel v roce 1997. Letošní
kulatiny oslaví celou řadou akcí.
„Už 18. dubna se v rámci Mezinárodního dne památek a historických
sídel mohli návštěvníci zámku podívat do jeho prostor v rámci stálých
prohlídek zdarma, všechny prohlídky byly obsazené,“ vylíčila Ingrid
Szczypková.

První ročník Czech International Karviná 2017 v režii KaBaL
teamu Karviná a Českého badmintonového svazu se uskuteční 17. až
20. května na stadionu STaRS. Mezinárodní mistrovství ČR v Karviné je součástí Badminton Europe
Circuit 2016/2017, turnaj série Future. Turnaj bude probíhat na pěti
kurtech a předpokládaný počet hráčů je 250 z celého světa.

Spolu proti melanomu
Další akce budou následovat:
18. května se milovníci umění mohou těšit na volné prohlídky expozice Národní galerie, čímž zámek
oslaví Mezinárodní den muzeí a galerií. V červnu pak zámek roztančí
rytmy charlestonu. „Čtyřiadvacátého června nás čeká opět oblíbená
akce s prvorepublikovou tematikou
pod názvem V tento letní čas char-

leston je tu zas. Znovu mohou návštěvníci zažít prohlídky v rytmu
schimmy a charlestonu, potkat pravého četníka či přispět pouličnímu
flašinetáři nějakým halířkem, podívat se na autoveterány, a hlavně
na zámku vstoupit do dění 20. let
minulého století. Dámy bude určitě
zajímat, co se tehdy nosilo a co bylo
chic,“ nastínila Ingrid Szczypková.

Protidrogový vlak byl prevencí i emotivním zážitkem
Karvinští (i polští) žáci měli návštěvu osvětového vlaku díky městu zdarma, veřejnost za symbolické peníze. Zážitková protidrogová
prevence měla velmi dobrý ohlas.
Akce byla finančně podpořena
z fondu ERDF prostřednictvím
Fondu mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko v rámci projektu
Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu
mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP
Karviná.

Vyšetření pigmentových skvrn,
a také poradenství a cenné informace, jak svou kůži chránit, to nabízí široké veřejnosti akce Spolu
proti melanomu, která se bude konat 23. května od 10 do 17 hodin
na Masarykově náměstí. Akci pořádá Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna a je zdarma.

Otevírání pramenů
Tradiční lázeňská akce Otevírání pramenů se uskuteční letos
13. května. Zahájení je naplánováno na 15 hodin a návštěvníci se mohou těšit na vystoupení mažoretek
Juventus Karviná, F. Quintetu Felix
Slováček a jeho hostů, v 17. hodin
bude následovat koncert Jiřího Erlebacha Rock violin a samozřejmě
nebudou chybět ani atrakce pro děti
a stánky s občerstvením. Akce se
bude konat v parku rehabilitačního
sanatoria u kavárny Rosa.

Vernisáže výstav

Učitelka Hříbalová oceněna za výchovnou práci
Alice Hříbalová působí na Střední škole techniky a služeb v Karviné od roku 1999. Má sice aprobaci
na matematiku, ale věnuje se především práci výchovné poradkyně
a metodičky prevence patologických jevů. Za složitým názvem je
mnoho těžké práce s problémovými
či ohroženými a jakkoli znevýhodněnými žáky. „Jsou to mladí lidé
od 15 do 18 let a už jen ten věk s sebou nese problémy, ale my máme
žáky i ze sociálně znevýhodněných
a slabých rodin, z problémového
prostředí. Práce je to doslova titěrná a leckdy vysilující,“ říká drobná
sportovně vyhlížející dáma, která ale i slova o těžké práci pronáší
s úsměvem a optimisticky. „Sama
mám úžasnou rodinu, tři pejsky,
hodně sportuju,“ odhaluje zdroj optimismu. Od vedení města Karviné

Mistrovství
v badmintonu

převzala k letošnímu Dni učitelů
ocenění v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku. Adepty
navrhovaly i samy školy. „Alice
Hříbalová zvládá i těžkou práci
poradkyně s přehledem a vše řeší
pozitivně, hledá cesty, jak pomoci
sociálně slabším žákům. Opravdu
leckdy k nám přicházejí děti na řemeslné obory z nedobrého prostředí, ale ona je s nimi ráda a dělá
všechno od srdce. Děti jí věří a to
se pak problémy řeší snáze,“ chválí

ředitelka krajské střední školy Iva
Sandriová. Alici Hříbalovou přitom
už škola sama ocenila třikrát a ona
si podporu jejího vedení pochvaluje.
Chválí i přístup města a spolupráci
především s karvinskou městskou
policií. „To je skvělé, pořádají pro
nás akce a besedy o prevenci, myslím, že tohle je jedna z nejlepších
spoluprací, jakou znám,“ říká.
Sama je původní profesí inženýrka-strojařka,
vystudovala
VŠB-TU v Ostravě, ale táhlo ji to
k dětem a naplno se rozhodla jít
do školství během druhé mateřské
dovolené. Doplnila si pedagogické
vzdělání a nastoupila hned na zmíněnou karvinskou střední školu. Je
tam dodnes – a velmi spokojená.
„Každý den je jiný, jiné situace,
jiné děti. Jsem tam moc ráda,“ uzavírá Alice Hříbalová.

Dvě nové výstavy se chystají
na květen. 4. května v 17. hodin
začíná výstava kreseb a plastik
Michaely a Stanislava Zormanových v okresním archívu. 5. května v 18. hodin pak výstava fotografií Štěfana Čica ve Středisku
hudby a umění knihovny v Karviné-Fryštátě.

Nástrahy velkoměsta
Rodinná zábavná hra Nástrahy
velkoměsta se bude letos konat
již podesáté. Naplánovaná je na
1. května a odstartuje prezentací
družstev ve 14 hodin. Místy konání budou Park Boženy Němcové,
Masarykovo náměstí a Lázeňský
park. Více informací naleznete
na www.juventus.cz.

Karviná proti Spartě
Prvoligoví fotbalisté Karviné
budou mít dalšího elitního soupeře: 14. května se na stadionu utkají
s pražskou Spartou. Kupte si lístky
včas!

karvinský zpravodaj
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Srdečně zvou na Mezinárodní
folklórnifolklórni
dny dny
– Serdecznie
zapraszają
na Międzynarodowe Dni Folkloru
zvou na Mezinárodní
– Serdecznie zapraszają
naDni
Międzynarodowe
Mezinárodní folklórni dny –Srdečně
Serdecznie
zapraszają na
Międzynarodowe
FolkloruDni Folkloru

„Maj nad Olzą - Lázeňské hudební léto“
„Maj
nad
Olzą - hudební
Lázeňské
hudební léto“
ad Olzą - Lázeňské
léto“

lázeňský park
u společenského domu
v Karviné-Darkově

Lázeňský park
u Společenského Domu
v Karviné – Darkově

PROGRAM NA JEDNOTLIVÉ DNY
1.5.2017 pondělí
15:00 ŠUBA DUBA BAND – Frýdek - Místek

1. května

15.00

Šuba Duba banD

7. května

Park Uzdrowiskowy
15.00
smíšené sbory PzKo KaRviná,
obok Domu Towarzyskiego
taneční
w Karwinie
Darkowie soubor zR bluDoviCe,
hudební a taneční soubor ŚlĄsK

PROGRAM NA POSZCZEGÓLNE DNI

14. května

15.00

DiXielanD ačR vh

21. května

15.00

salonní oRChestR ostRava

1.5.2017 poniedziałek

15:00 ŠUBA DUBA BAND – Frýdek - Místek

28. května

taneční orchestr zuŠ bohuslava
MaRtinů
7.5.2017 neděle
7.5.2017 niedziela
Lázeňský
park
Park Uzdrowiskowy
15:00 Smíšené
pěvecké sbory PZKO Karviná
15:00 Połączone chóry PZKO Karwina
u Společenského
Domu
obok
Domu Towarzyskiego
Park Uzdrowiskowy
ZR Błędowice – taneční soubor - Havířov
ZR Błędowice – zespół taneczny – Hawierzów
v Karviné – Darkově
Darkowie
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im. St. Hadyny - Polsko
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSKw
im.Karwinie
St. Hadyny - Polska

park
ého Domu
obok Domu Towarzyskiego
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PROGRAM NA JEDNOTLIVÉ
DNY
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15:00 Dixieland AČR VH - Olomouc
15:00 Dixieland AČR VH - Olomouc
DNOTLIVÉ DNY
PROGRAM NA POSZCZEGÓLNE
DNI
21.5.2017 neděle
21.5.2017 niedziela
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1.5.2017 pondělí

1.5.2017 poniedziałek

15:00 Salonní orchestr Ostrava

15:00 Salonní orchestr Ostrava

