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...příští rok chystáme velké oslavy vzniku města! Podívejte se, jak se slavilo před 50 lety
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KRÁTCE

Wi-ﬁ je zdarma
také na magistrátě
V pěti budovách Magistrátu města
Karviné je nyní zdarma wi-ﬁ připojení pro veřejnost. Síť má název MMK
Free. Volná wi-ﬁ funguje pro veřejnost také na náměstí ve Fryštátě.

Einsteinova nově
Do 31. července budou probíhat
stavební práce v Karviné-Hranicích
na místní komunikaci ul. Einsteinovy, v úseku od křižovatky s místní
komunikací ul. Čsl. armády po křižovatku s místní komunikací ul. Flemingovy, a na parkovišti. Práce
vyžadují úplnou uzavírku. Vozovka
bude opravena a bude položen nový
povrch, k tomu město osadí obrubníky a upraví uliční vpusti. Objízdná
trasa povede po místních komunikacích ul. Žižkovy a ul. Flemingovy,
které budou po dobu uzavírky fungovat jako obousměrné. Z tohoto
důvodu bude ovšem nutné omezit
v jinak jednosměrných ulicích parkování podél vozovky. Řidiče prosíme o respektování nového značení
i omezení.

Mění se potrubí
V Novém Městě mění teplárny horkovodní potrubí. Práce běží po etapách
v úseku od bytového domu č. p. 1525
po bytový dům č. p. 1555 na ul. Urxova v Karviné - Novém Městě. V prázdninových měsících tak proběhnou
uzavírky v ul. Dvořákova, u bytového
domu č.žp. 1556, v termínu od 28. do
31. srpna. Objízdná trasa povede po
místní komunikaci ul. Čapkova a ul.
Urxova. Dále se uzavře také parkoviště na ul. Urxova, naproti bytových
domů v úseku od č. p. 1553–1527,
a to až do 10. září 2017. A od 1. do
4. září bude uzavřena ul. Čapkova,
u bytového domu č. p. 1518. Objízdná
trasa po místní komunikaci ul. Dvořákova a ul. Urxova.

Oprava silnice
Hlavní komunikace vedoucí z Petrovic do Marklovic a na ni navazující úsek od železničního přejezdu
ke křižovatce se dočkají opravy.
Práce probíhají od 19. června do
25. července – frézování, vysprávky, pokládka konstrukčních vrstev
a dokončovací práce. Po celou dobu
bude provoz omezen. Během prázdninových měsíců proběhne také
uzavírka, a to na hlavní komunikaci,
od křižovatky se silnicí II/475 vlevo
k podjezdu a od podjezdu až ke křižovatce ve směru k zámečku, v době
od 4. do 7. července 2017. Mezitím,
od 29. června do 4. července, se
bude pokládat živice v úseku od
T křižovatky vpravo ke státní hranici
po polovinách vozovky.
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750 let Karviné za
dveřmi. Jaké bylo
700. výročí?
Významné výročí je dobrou příležitostí také
pro vzpomínky, například na oslavy 700. výročí, které proběhly v roce 1968. Oslav se
zúčastnil i tehdejší prezident Ludvík Svoboda a premiér Oldřich Černík (na fotograﬁích),
které v Karviné přivítal předseda městského národního výboru Emil Kantor. Městská
kronika popisuje rozsáhlou výstavu, závody, nové knižní publikace i řadu přednášek
a besed o historii Karviné. „Nejslavnostnějším aktem bylo předání čestného občanství
prezidentu republiky. Jednou z nejvýznamnějších akcí pak byla nepochybně 1. karvinská výstava, uspořádána v areálu budov
školy Na bělidle,“ vzpomíná kronikářka
Magda Plačková s tím, že výstavy se tehdy
zúčastnilo 55 558 návštěvníků.
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POZVÁNKA, která poputuje
do kanceláře prezidenta republiky.

Titulní foto: zámek Fryštát a Státní okresní archív Karviná

Karviná zažije už v srpnu velký Silvestr TV Šlágr!
Velkolepé oslavy 750. výročí první písemné
zmínky o obci Karviné odstartuje už poslední den v tomto roce velkolepá televizní
silvestrovská show TV Šlágr. Vedení města
se povedl vskutku husarský kousek, kdy
dokázalo přesvědčit majitele TV Šlágr Karla
Peterku, aby velký mezinárodní silvestrovský
program natočil právě na zimním stadionu
v našem městě. Karlu Peterkovi se nápad
zalíbil i díky tomu, že karvinský zimní stadion
má výhodnou strategickou polohu a je dostupný jak příznivcům Šlágru ze Slovenska,
tak i z Čech, Moravy i Slezska.
Je pravděpodobné, že více než sedmihodinová show všech hvězd této televize
přiláká do Karviné několik tisíc fanoušků,
vždyť mezi stovkou interpretů nebudou
chybět ty největší hvězdy od Dua Jamaha
přes Veselou Trojku, Kollárovce, manželé Řihákovi, Máru, Black band či duo Aramis až
po moderátorské hvězdy Petra Šišku a Vráťu
Měchuru. Dokonce se proslýchá, že by mezi
účinkujícími neměly chybět ani hvězdy evropské šlágrscény.

Termín natáčení a silvestrovské show byl
stanoven na pondělí 28. srpna od 15 hodin
a vzhledem k velkému zájmu domácího karvinského publika se budou vstupenky prodávat i přímo v domě kultury a kině Centrum.
Cena vstupenek pro mimokarvinské diváky

bude 330 a 380 Kč, obyvatelé Karviné však
budou mít tyto vstupenky o 130 Kč levnější.
Od 3. července, kdy začne předprodej (maximálně 4 ks vstupenek na osobu), si mohou
občané s trvalým pobytem na území města
Karviné koupit vstupenky podstatně levněji
než ostatní, a to za 200 a 250 Kč. Mohou tak
hojně přijít podpořit také karvinské reprezentanty, kteří se v bohatém programu objeví jako
hosté. Jedná se například o soubor Permoník,
orchestr Májovák, mladé pěvecké talenty,
mažoretky, malé hokejisty, fotbalisty a mnohé
další včetně exkluzivních hostů krasobruslařského panteonu v čele s Tomášem Wernerem.
Karvinou tak už 28. srpna od 15 hodin
čeká oslava silvestra nanečisto, a to prostřednictvím televizního natáčení TV Šlágr,
díky kterému se 31. prosince celé Česko
i Slovensko dozví, že v Karviné začíná rok
oslav 750. výročí první písemné zmínky
o obci Karviné. Perličkou pak bude bezesporu první hodina Nového roku 2018, která
na TV Šlágr bude bezprostředně patřit interpretům spjatým právě s naším městem.

Vyměňte kotel za nový s dotací!
Jde to skoro zadarmo a Karviná opět nabídne bezúročné půjčky
Nová vlna dotací na výměnu kotlů na tuhá
paliva za ekologičtější vytápění domácností je tady: 29. června vyhlašuje Moravskoslezský kraj další výzvu a ihned poté
bude možné ve webové aplikaci vyplňovat a ukládat formuláře. Rychlost a pečlivost se vyplatí. Od 5. září od 10.00 hodin
totiž bude možné vyplněné žádosti odesílat elektronickou cestou, pořadí bude
určovat doručení této žádosti. Vyplněné
formuláře je ale třeba vytisknout a krajskému úřadu ještě také doručit, a to do
10 pracovních dnů.
Zájem v Karviné a okolí nebyl v uplynulých letech nijak velký, jen v Karviné
bylo asi 90 úspěšných žadatelů a to je
podle vedení města málo. Město chce
proto znovu motivovat svou podporou,
půjčkami a dobrým poradenským servisem. „Opravdu už apeluji na všechny, kdo
doma topí uhlím ve starém kotli s ručním
přikládáním. Takové už za pár let nebudeme moci vůbec používat. Dnes je přitom
možné získat nový kotel prakticky zadarmo. Výměnou za jiný způsob vytápění
domu udělá jeho majitel krok ke zlepšení
svého zdraví a životního prostředí,“ soudí
primátor Tomáš Hanzel (ČSSD).
Radnice zajišťuje pro občany také informační servis – první besedu pořádala

radnice na půdě karvinské univerzity
13. června, další bude ve středu 23. srpna opět od 16 hodin tamtéž. Zváni jsou
samozřejmě také občané Dětmarovic,
Stonavy a Petrovic u Karviné. Vše potřebné tam vysvětlí experti z krajského
úřadu spolu s vedením města a úředníky
karvinského magistrátu. Pracovníci odboru rozvoje magistrátu budou po celé
léto veřejnosti k dispozici – kontakty
jsou níže. Informace k dotacím jsou
průběžně aktualizovány na webu města,
resp. je možné je najít na www.lokalni-topeniste.cz.
Karvinská radnice opět podpoří své občany, tentokráte ﬁxní částkou 10 000 korun na jednoho úspěšného žadatele.
„Plus opět nabízíme předﬁnancování formou bezúročné půjčky, takže není třeba
mít úspory,“ připomněl primátor Hanzel s tím, že v této vlně lze získat v našem kraji, a tedy i v Karviné souhrnně
až 145 000 korun. Dotuje Evropská unie
(maximálně dá 120 000 korun), stát a kraj
(každý 7500 korun) a město Karviná
(10 000 korun).
Změnily se ale možnosti získat dotaci a zúžil se počet typů kotlů, které lze
měnit. Žadatel musí mít kotel na uhlí
s ručním přikládáním I. a II. emisní třídy,

ne vyšší. Nelze pak měnit uhlí za uhlí, ale
jen za vyšší a ekologičtější způsob, tedy
minimálně kombinaci uhlí s biomasou. Je
třeba si důkladně prostudovat nová pravidla a podmínky, resp. se přijít poradit
na magistrát.
Beseda ke kotlíkovým dotacím
• středa 23. srpna od 16.00 hodin
• velký sál Obchodně-podnikatelské
fakulty Slezské univerzity v Karviné

Poradenství
• Odbor rozvoje Magistrátu města
Karviné, budova C, Karola Śliwky 50/8a, 3. patro
Ing. Bruno Petráš, tel.: 596 387 425
RNDr. Ivana Smýkalová,
tel.: 596 387 446
Ing. Renáta Kytková, tel.: 596 387 787
Ing. Klára Stáňová, tel.: 596 387 428
• Podnikatelské centrum Business
Gate (Poštovní 615)
Petra Pomianková, tel.: 596 387 420
Andrea Janíčková, tel.: 596 387 420

Kotlíkové dotace: na co se ptáte nejčastěji?
Otázky a odpovědi týkající se nového kola Mohu žádost vyplňovat po částech?
Ano. Ihned po zveřejnění pravidel
kotlíkových dotací, které padly na setkání
s občany 13. června v prostorách Slezské výzvy (29. června) bude možné zaregistrovat se do systému na adrese
univerzity.
www.lokalni-topeniste.cz. Tam také
Jaká je hlavní novinka tohoto kola do- najdete veškeré informace nutné pro
podání žádosti. Formuláře lze předvytací?
Hlavní novinkou je elektronická žádost plnit, uložit a vracet se k nim můžete
o dotaci. Žádost bude nutné zaslat elektro- kvůli doplňování. Odeslat je pak možné
nicky a dle tohoto odeslání žadatel dostane nejdříve 5. září v 10.00 hodin. Karvinský
pořadové číslo. Následně do deseti pracov- magistrát pak také podá informace (viz
ních dnů je žadatel povinen zaslat také vy- výše kontakty).
tištěný formulář s přílohami. Elektronická
žádost má za úkol přinést žadatelům větší Nemusím tedy žádost už tisknout a popohodlí a odbourat zdlouhavé čekání před sílat fyzicky?
To je také nezbytné, ale máte dost času
úřadem, takto vše vyřídí z pohodlí domova.

Žáci převzali ocenění
a zahráli si golf
Milou každoroční tradicí, která doprovází blížící se konec školního roku, je
oceňování těch nejšikovnějších žáků
našich základních škol. Samy školy vybírají mezi svými žáky ty, kteří dosahují
dlouhodobě vyníkajícího prospěchu, reprezentují město v žákovských soutěžích nebo jsou výraznou žákovskou
osobností.
Vybraní žáci si letos užili krásné dopoledne v Golf Resortu Lipiny, kde
si vyzkoušeli golf, převzali diplomy
a dárky a poobědvali. Diplomy a věcné
dárky předávali primátor města Tomáš
Hanzel a náměstek primátora Karel
Wiewiórka.

– do 10 dnů od podání elektronické žádosti musí dorazit na krajský úřad.
Bude město opět poskytovat bezúročnou půjčku?
Ano, bude. Opět do výše schválené dotace, tedy až 145 tisíc korun.
Jaké chyby žadatelé v minulém kole
dělali? Na co si dát pozor?
Žadatelé měnili v průběhu procesu kontaktní údaje, ty musí zůstat stejné. Stejně tak
je nutný účet na žadatele. Dům nesmí až do
vyúčtování dotace změnit majitele, nepřepisujte jej ani na děti. Dotace je poskytnuta výhradně majiteli domu uvedenému v žádosti.

Jak to vidí primátor
Vážení občané Karviné!
Přichází léto
a doba dovolených, ale
my zdaleka
neodpočíváme. Na této
straně zpravodaje vám
opět přinášíme základní informace k novým kotlíkovým
dotacím, vypsaným Moravskoslezským krajem v těchto dnech. Peněz
v této výzvě je dost – připraveno je
900 miliónů korun. Výměna přitom
může být skoro zadarmo, podrobnosti v článku.
I my jsme tady opět pro vás
všechny, kteří potřebujete poradit.
Zatím je dle dostupných statistik vyměněna v Karviné asi pětina
kotlů, které vyměněny být do roku
2023 mají. Úspěšných žádostí bylo
zatím u nás 90. Dá se říct, že dobře
zabrala jarní dodatková výzva, kde
už nebylo možné dostat dotaci na
nový kotel na uhlí a kde se nabízela
výměna za nejvyšší ekologická řešení. To je pozitivní.
Díky městu můžete dostat až
100% dotaci, to znamená 145 tisíc
korun. Celou částku vám opět bezúročně půjčíme. Nemusíte tedy mít
úspory. Kraj smí logicky proplatit
dotaci až poté, co výměna reálně
proběhne. My vám to ulehčíme, neváhejte!
V červnu jsme uzavřeli hospodaření roku 2016 schválením závěrečného účtu a potvrdili jsme krásný přebytek a rezervy na účtech,
z nichž můžeme pohodlně platit naše
investice i podíly na projektech dotovaných z Evropské unie v příštích
letech. Tedy žádné úvěry.
Jsem rád, že se červnové zastupitelstvo naprosto jednomyslně
přihlásilo k plánu na další velkou
investici do sportovní a volnočasové
infrastruktury. Krytý bazén v Hranicích už modernizaci nutně potřebuje.
Podívejte se na vizualizace a článek
na straně dvě, bazén bude opravdu
špičkový. Těšte se!
V posledních týdnech jsme ukončili také modernizaci dalšího areálu
pro tenisty – tento je v blízkosti fotbalového stadionu a kvůli jeho rekonstrukci dva roky tenisté museli
hrát jinde. Dnes už tam mají za sebou úspěšný turnaj a v létě plánují
třeba intenzívní tréninky pro děti.
A když už jsme u dětí a aktivit pro
volný čas: Obě nová hřiště v městské části Ráj už také naplno slouží
menším dětem.
Opět se potvrzuje, že Karviná má
naprosto nadstandardní možnosti
pro sport a volný čas, a já jsem
tomu rád.
Přeji hezké léto!
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Karviná zmodernizuje krytý bazén

Sokolovská
v opravě

Město dobuduje chybějící relaxační zónu a prostor pro koupání dětí

Od 3.července do 7. září se bude opravovat ul. Sokolovská v Karviné - Novém
Městě. Jedná se o část od křižovatky
s třídou Osvobození – kolem školy
Dělnické k Sociálním službám Karviná a dále od školy až ke křižovatce
s ul. Komenského. Oprava bude rozdělena do tří etap s uzavírkami.

Ordinaci roku
máme v Karviné
Karvinská dětská pohotovost je podle pacientů v Česku nejlepší. Pamětní list Rady města Karviné z rukou primátora města Tomáše Hanzla
převzala primářka MUDr. Lenka
Bőhmová z dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.
Veřejnost totiž ocenila prvním místem v soutěži Ordinace roku 2016
její tým za služby na dětské pohotovosti v krajské nemocnici, kde slouží
spolu s dalšími čtyřmi karvinskými
dětskými lékaři a svými kolegy z nemocničního oddělení.

Voličské průkazy

Zásadní modernizace krytého plaveckého
bazénu v místní části Hranice má zelenou.
Objekt byl postaven v roce 1987 a od té
doby žádnou velkou rekonstrukcí neprošel,
pravidelně se provádí jen záchovná údržba.
„Bazén dnes už neodpovídá tomu, co lidé od
takového sportoviště očekávají. Chybí zcela
moderní zóna pro relaxaci, bazén se skluzavkou nebo brouzdaliště pro děti. Neodpovídá
už ani zázemí hlavního bazénu sloužícího také
ke sportování dětí z našich škol nebo sportovnímu plaveckému oddílu,“ přibližuje motivaci
města investiční náměstek primátora Jan
Wolf (ČSSD). S tím vším počítá nový projekt.
Areál v Karviné je výjimečný – hlavní
bazén je totiž osmidráhový (25 m), v Česku
jsou jen tři podobné. Bazén slouží od roku
1987 pro rekreaci i jako zázemí pro sportovní
kluby, školy i širokou veřejnost a s tím související sportovní, výukové i rekreační aktivity.
Současný značně opotřebovaný stav hrozí už
i zásadními problémy a vedení správy sportovních zařízení města nevylučuje ani jeho
uzavření, pokud by rekonstrukce neproběhla.
„Počítáme s celkovou modernizací a také
dostavbou areálu dle současných potřeb
a trendů, vybudovány budou nové sportovně-relaxační zóny, zázemí a samozřejmě také
vzduchotechnika a systém čištění vody se
samostatnými jímkami pro každý bazén, což

umožní i regulaci teploty vody v závislosti na
potřebách samotných zákazníků. Dnešní dva
bazény – velký s osmi drahami a menší pro
neplavce – budou kompletně opraveny, v přístavbě vznikne malý rekreační bazén a brouzdaliště pro děti plus moderní relaxační zóny

Již nyní je možné vyřídit si voličské
průkazy k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech
20. a 21. října 2017. Voliči, který
nebude moci nebo nehodlá volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, jej vydá Magistrát
města Karviné, Odbor správní, oddělení občanskosprávní.

Máme pochvalu za
třídění odpadů
Rozvojem a provozem systému tříděného sběru a recyklace Karviná
opět přispěla ke zlepšení životního
prostředí a snížení uhlíkové stopy. Na
konci května díky tomu město získalo osvědčení, které vydává Ekokom.

Kraj chce přitáhnout
také nové lidi
Především levnější bydlení a dotovanou dopravu nabídne projekt
kraje, měst a ﬁrem s názvem Zaměstnanecká mobilita. Karviná se
k projektu připojila a společné memorandum bude podepsáno v červenci. Cílem je povzbudit migraci
lidí tam, kde je ﬁrmy potřebují. Je
snaha nejen udržet mladé lidi v regionu, ale motivovat k přestěhování
i jiné profesionály, které ﬁrmy v kraji
dnes nemohou najít. Karviná nabízí
levné bydlení a především široké
spektrum volnočasových možností
a výhod pro občany města.
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včetně vířivky. Venku budou nová parkoviště.
Rekonstrukce už pamatuje také na sportování lidí s handicapy,“ upřesnil ředitel STaRS
Petr Dyszkiewicz.
Po vloni dokončené modernizaci městského fotbalového stadionu je to další z velkých
investic Karviné do sportovního a volnočasové vybavenosti pro širokou veřejnost, školy
i sportovce. „Budeme muset počítat s tím,
že rekonstrukci zaplatí nakonec město ze
svého, protože zatím nejsou žádné vhodné
možnosti, jak získat dotace. Město hospodaří
výborně a jsme v plusu, na rezervních účtech
máme téměř 700 miliónů a většina z těch
peněz půjde právě do nových investic. Už
jsme ohlásili rekonstrukci ubytovny Kosmos
na malé byty primárně pro seniory a koupili
jsme a opravíme tři historické domy na náměstí. U všech plánů je pravděpodobnost dotací opravdu malá, platit je tedy zřejmě bude
město samo,“ shrnul náměstek Wolf.
Nyní už má město na stole projekt na modernizaci areálu bazénu, souhlas zastupitelů
byl podmínkou k zahájení územního řízení
a až poté je možné žádat o stavební povolení.
Stavět by se tedy mohlo v optimálním případě
ihned po zakázce na dodavatele, s ohledem
na zákonné lhůty by přípravné práce mohly
začít zhruba za rok. Pak je třeba počítat s uzavřením komplexu – zřejmě na jeden rok.

Karvinští strážníci se učí (dokonale) polsky Semafor v Loukách
Karvinští strážníci se začali důkladně
a řádně učit polsky. Kurz jim pomůže prohloubit znalosti blízkého jazyka, někteří se
ale učí od základů. Znalosti jim pomohou
komunikovat s častými návštěvníky našeho města - Poláci jezdí na zámek nebo do
sportovišť, časté jsou zde zastávky cyklistů
díky velké trase podél Olše. Kurzem polštiny pokračuje společný EU projekt městských policií Karviné a Jastrzębie-Zdroju.
Součástí projektu je také přenesení značení kol syntetickou DNA do polského příhra-

ničí – to už své kolegy karvinští strážníci
učili. V létě bude karvinská městská policie
vybírat dodavatele na 80 vysílaček, taktéž
dotovaných z projektu. Pomohou zlepšit
akceschopnost městské policie.
Projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju“, registrační číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, je
spoluﬁnancován z prostředků Evropského
fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

hlídá řidičům rychlost
Červenou stopku dostane každý šofér,
který od června v Loukách překročí povolenou padesátikilometrovou rychlost. Řidiče na hlavním výjezdu z Karviné směrem
do Českého Těšína ohlídá v místní části
Louky nově semafor. Chodci na tamním
přechodu tak budou moci bezpečněji
přejít přes frekventovanou silnici. Dříve
zde totiž řidiči překračovali rychlost velmi často, a město tak postavilo semafory
především kvůli bezpečí místních, kteří si
na opakované problémy stěžovali. Často,
přestože je v místě přechod, dlouho postávali u silnice, než mohli vůbec přejít.

Mendelova škola oslavila padesátku
Žáci během bujarých výročních oslav nezapomněli ani na charitu
Dvoumetrový dort, hudba, adrenalinové
atrakce, živá zvířata a mnoho dalšího,
oslavy 50 let Základní školy Mendelova v Karviné-Hranicích byly rozhodně
veselé. Nenechali si je ujít nejen žáci
a pedagogové školy, ale také absolventi a bývalí zaměstnanci. „Největším
pamětníkům jsme předali upomínkové
listy,“ dodal hlavní koordinátor oslav
Petr Wojnar.

Návštěvníci si samozřejmě mohli také
prohlédnout prostory školy, která byla
opravena a zmodernizována v roce 2010,
a nebyla by to ZŠ Mendelova, kdyby nedošlo i na charitu. „Na Mendelce věnujeme dlouhodobě pozornost lidem, kteří
potřebují pomoc. Chceme, aby je naši žáci
vnímali, aby jim uměli pomoci. V minulosti jsme podporovali hlavně nemocné děti
z našeho okolí. Nyní jsme náhodou nara-

zili na dospěláka Milana s dětskou mozkovou obrnou. Žáci nás hodně překvapili,
jak ho na třídních besídkách přijali, jaké
otázky Milanovi a jeho mamince kladli,“
vysvětlil Wojnar.
Provoz ZŠ Mendelova byl spuštěn 4. září
1967, ve školním roce 1974/75 ji navštěvovalo přes 1300 žáků, kteří za výukou docházeli ve dvousměnném provozu. V současnosti školu navštěvuje 400 žáků v 18 třídách.

Město ocenilo výjimečné osobnosti v kultuře
Také letos Dny Karviné doprovázelo oceňo- me jako počítačové ilustrace a pak je tiskvání významných osobností v kultuře. V lite- neme,“ prozradila Sztemonová.
rárním salónku regionální knihovny ocenění
předali primátor Tomáš Hanzel (ČSSD) a náměstek primátora Karel Wiewiórka (KSČM).
Denisa Machů již 16 let pracuje v knihovně, od roku 2014 jako vedoucí Střediska hudby a umění. Věnuje se kulturně zaměřeným
projektům pro komunitní setkávání a koordinuje dobrovolnické centrum při knihovně.
„K ocenění mi určitě dopomohlo to, že mám
svou práci ráda a dodává mi energii, a to
i díky skvělému týmu fajn lidí, kteří zde pracují,“ zhodnotila Machů.

Vilma Krňávková je předsedkyně Obce
Slováků v Karviné. Dříve také v Karviné
učila na základní škole se slovenským
jazykem vyučovacím, kde vedla i pěvecký,
taneční a recitační kroužek. Za pedagogickou práci a jiné aktivity ve školství byla
městem dvakrát oceněna a je také držitelkou celostátního vyznamenání.

VILMA KRŇÁVKOVÁ
Jan Cieślar je pastorem Slezské církve
evangelické v Karviné. Pracuje s dětmi,
mládeží a rodinami, je celoživotním čleMarie Musiolková pracuje již 46 let nem smíšeného pěveckého sboru a díky
na Základní umělecké škole Bedřicha jeho otevřenosti a podpoře probíhají v sále
Smetany. Věnuje se výuce na klavír a jako evangelické církve nesčetné kulturní akce.
korepetitorka spolupracuje se smyčcovým
oddělením. Za dobu působení na škole absolvovala se sólisty i soubory velké množství koncertů, vystoupení a soutěží.
MILOSLAVA SZTEMONOVÁ

DENISA MACHŮ
Růžena Mikulová je již od roku 1982 nedílnou součástí divadelních představení, koncertů či školních akademií v kulturním domě.
Jejím oborem je totiž osvětlování. „Příjemným
aspektem mé práce je, že mám možnost vidět nejen množství různých představení, ale
na generálních zkouškách například i to, jak
režiséři pracují,“ okomentovala Mikulová.

JAN CIEŚLAR
MARIE MUSIOLKOVÁ
Roman Szarowski je zástupcem předsedy MS PZKO v Karviné-Fryštátě. Je jedním
z hlavních organizátorů akcí jako Dolański
Gróm, Máj nad Olzou a dalších. Spolupodílel
se také na přípravách rekonstrukce Domu
PZKO, která byla dokončena v roce 2015.

K.V.A.S. je činoherní amatérský soubor
dospělých, který při městském domě kultury funguje již od roku 1999. Tvorbou se
zaměřuje zejména na představení pro mládež a dospělé, za dobu své existence nastudoval 9 celovečerních her. V současné
době má soubor 10 členů od 25 do 55 let.

RŮŽENA MIKULOVÁ
Miloslava Sztemonová je malířka a propagační výtvarnice v kulturním domě. Její
malované poutáky na představení a různé
kulturní akce zná jistě každý. „V kulturním
domě pracuji od roku 1982, dnes se už ta
práce trochu liší a například poutáky dělá-

ROMAN SZAROWSKI

K.V.A.S.

KRÁTCE

Májovák zabodoval
Zlaté pásmo s vyznamenáním, cenu
pro nejlepšího dirigenta i za nejlepší dramaturgii. Takováto ocenění si
z mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2017 odnesl
karvinský Májovák. Této tradiční akce,
pořádané Ministerstvem kultury ČR
a pod záštitou ministra Daniela Hermana, se zúčastnily špičkové ansámbly z Česka, Chorvatska a Lotyšska.
Výkony jednotlivých orchestrů hodnotila mezinárodní porota v čele s plk.
Václavem Blahunkem, šéfdirigentem
Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Novinářský kalamář
Na konci května se uskutečnil v Karviné
46. ročník národního ﬁnále Novinářský
kalamář mladších žáků a žaček. Pořadatelem byla ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná ve spolupráci s HCB Karviná a za
podpory Magistrátu města Karviná.
Finále se zúčastnilo celkem 12 družstev základních škol postupujících
z krajských kol, odehrálo se 30 utkání
a nastoupilo do nich 142 hráčů a hráček. Domácí karvinský tým mladších
žáků obsadil stříbrnou příčku. Oceněná družstva dostala kromě klasických
pohárů a medailí také originál medaile
a repliky starodávných kalamářů, které
pro ně z keramické hlíny vyrobila vychovatelka Mikulenková ze školní družiny ZŠ Slovenská, Karviná.

Anežka opět vyhrála
Jedenáctiletá Anežka Laryšová, žákyně karvinské Základní školy U Lesa,
se stala vítězkou a zároveň dárkyní.
Stejně jako vloni vyhrála ve fyzikální
soutěži Vím proč tablet, a aby neměla
doma dva, rozhodla se ho věnovat kamarádce. Do soutěže, kterou Skupina
ČEZ podpořila výpočetní technikou
pro nejlepší žáky i dvakrát 200 tisíci
korunami pro školy vítězů, se přihlásili žáci z 96 škol z celé České
republiky. „Vlastně jsem tu soutěž
vyhrála pro svoji kamarádku a její
rodinu, která si vzala do pěstounské
péče malou holčičku. Jsou moc hodní a zaslouží si to,“ svěřila se se svým
záměrem Anežka.

Do práce na kole
zná své vítěze
Na začátku června proběhlo ve STaRS
klubu na zimním stadionu závěrečné
vyhodnocení sedmého ročníku soutěžní
kampaně Do práce na kole. Karvinské
části soutěže se zúčastnilo 136 soutěžících v 42 týmech ze 13 společností.
Karviná se zúčastnila soutěže již počtvrté. Jako tradičně měli v soutěži nejvyšší zastoupení zaměstnanci karvinského magistrátu, společnosti Shimano
Czech Republic a Gates Hydraulics.
První místo v kategorii výkonnost získal
se 1213,3 kilometry Jiří Vinkler.
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Klub seniorů má
novou zahradu
Nová zahrada od nynějška zpříjemňuje pobyt v Městském klubu seniorů v Karviné-Hranicích. „Máme
sedm klubů seniorů a tento je jediný
se zahradou. Samotná zahrada se
mi moc líbí, je krásně prostorná.
Pozemek pro rozšíření jsme kupovali od státu, poté nás čekala úprava
terénu, výsadba zeleně a další záležitosti,“ sdělil náměstek primátora
Miroslav Hajdušík (KSČM).

Horníci v krojích
oslaví výročí
Dne 8. července projde Karvinou krojovaný průvod horníků. Je to součást
oslav 90. výročí od založení Kroužku krojovaných horníků Barbora. Od
9.00 hodin budou kladeny věnce
a uskuteční se pietní akt za kamarády, kteří zahynuli v šachtách, a to
ve Fryštátě na Univerzitním náměstí.
Pak se průvod vydá po ul. Fryštátské
na Masarykovo náměstí a do kostela
Povýšení sv. Kříže, kde se uskuteční
slavnostní mše od 10.30 do 11.30 hodin. Průvod se po mši vydá z náměstí
kolem obchodního domu Prior do Nového Města - po tř. Osvobození až ke
křižovatce na konci ulice, poté dále
k Juventusu, kde průvod skončí.

Nabídka pejsků
Psí útulek, ul. Brožíkova,
Karviná-Darkov, tel. 727 869 211

Karvinské spolky mají v Ráji dům
Nevyhovující prostory vyměnily spolky díky městu za nové
Velký sál pro více než 85 lidí, jednací
místnosti, kuchyňky, kanceláře a hlavně
– nové sídlo po sedm karvinských spolků,
to je výsledek rekonstrukce městského
objektu poblíž fotbalového stadionu v Ráji.
Zásadní rekonstrukce proměnila bývalý
pivní bar k nepoznání.
Spolky se tu stěhují leckdy i z velmi
nevyhovujících prostor jinde ve městě.
V budově se právě zabydlují včelaři, zahrádkáři, spolky, které sdružují nemocné
civilizačními chorobami, a další.
Dům právě za jejich účasti otevřel
v červnu primátor města Tomáš Hanzel
(ČSSD) spolu se svým náměstkem Miroslavem Hajdušíkem (KSČM). „Dům může
najednou posloužit více spolkům a já jsem
rád, že se nám to povedlo zařídit v tak krátkém čase. Prvních šest spolků se tam zabydlí v červenci, další od září,“ má radost
náměstek primátora Miroslav Hajdušík. hatá a město samo pamatuje i na ﬁnanční devším z Fondu primátora a balíku určenéSpolková činnost je ve městě poměrně bo- podporu – jsou k tomu určeny peníze pře- ho na dotace v sociální oblasti.

Hrdinové všedního dne. Město ocenilo dárce krve
Celkem 33 dárců krve, kteří dohromady již
absolvovali neuvěřitelných 3800 odběrů,
to je bilance pondělního oceňování, které
proběhlo v obřadní síni kulturního domu.
Ocenění převzali z rukou náměstka primátora Miroslava Hajdušíka (KSČM) a lékaře
a senátora Radka Sušila (ČSSD) knihu a poukaz na lázeňské procedury.
K přípitku posloužilo symbolické červené víno. „Darování krve beru jako záchranu lidského života. Chodím už 6 let,
přivedl mě k tomu otec,“ vysvětlil Roman
Niemiec, který obdržel Čestné uznání primátora města Karviné za získání Zlatého
kříže III. třídy za 80 odběrů.
Ocenění shodně přiznávají, že je k darování motivuje i příjemný personál karvinské-

ho transfuzního oddělení. „Dodnes si pamatuju, že první odběr jsem měl 16. 4. 2004.
Dneska už máme se sestřičkami téměř rodinné vztahy. Darovat krev chodí i má žena,
a když se nám narodila dcera, přinesli jsme
jim ji ukázat,“ okomentoval Aleš Matyﬁ,
který v pondělí získal Pamětní list primá-

tora města Karviné za získání Zlatého kříže
II. třídy za 120 odběrů. „Chodím na krev
pravidelně každého půl roku a na plazmu
pak každý měsíc, i když mám zrovna volno.
Jinam než na karvinskou stanici bych nešel,
vím, že někteří chodí darovat za peníze, ale
to mě neláká. Taky jsem rád, že si díky tomu
hlídám zdraví,“ doplnil Matyﬁ.
Které krevní skupiny stanice zrovna potřebuje, si může každý snadno ověřit na
krevním monitoru na stránkách nemocnice.
„Chodím darovat už více než 40 let, od 18,
když jsem začal studovat na vysoké škole,“
prozradil pan Petr Gajďok, jeden ze sedmi,
kterým byl při pondělním oceňování předán
Pamětní list Rady města Karviné za získání
Zlatého kříže I. třídy za 160 odběrů.

PORADNA ODBORU STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU

MAX, kříženec, 3 roky

BOBÍK, kříženec, 7 měsíců
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 Vy se ptáte, my odpovídáme, dnes
na téma pozemní komunikace. Pozemní komunikace je dopravní cesta
určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, která musí splňovat
požadavky na dopravní obslužnost
(průjezd záchranářů a policie, svoz
odpadu apod.) Jsou čtyři kategorie
pozemních komunikaci: dálnice,
silnice, místní komunikací a účelové
komunikace. Často se nás např.
ptáte, jak postupovat, když si chcete
postavit cestu ke svému domu.

stanoviska dotčených orgánů (např. silničního správního úřadu obce s rozšířenou
působností – v Karviné vyřizuje odbor rozvoje magistrátu; dopravního inspektorátu
státní policie; hasičů; posouzení z hlediska ochrany životního prostředí, v Karviné
tedy odboru stavebního a životního prostředí magistrátu – konkrétně oddělení
ŽP), a stanoviska vlastníků technické infrastruktury (sítí).

Jaká je minimální šířka komunikace
vedoucí ke stavbě rodinného domu?
Minimální šířka pozemní komunikace je 2,5 m, ale její ﬁnální šířka záleží
na požadavcích dotčených orgánů a na
Vyžaduje stavba komunikace povole- tom, zda je komunikace obousměrná či
jednosměrná a ke kolika rodinným doní stavebního úřadu?
Ano, vyžaduje to vždy povolení sta- mům vede.
vebního úřadu.
Z jakého povrchu může být komuniJaké doklady stavební úřad požaduje kace provedena?
Pozemní komunikace musí mít bezpro umístění komunikace?
K zákonem předepsané žádosti žadatel prašný povrch, takovými jsou např. živipřipojí: projektovou dokumentaci stavby, ce (asfalt) nebo zámková dlažba.

Vyžadují komunikace kolaudaci?
Ano, pozemní komunikace vyžadují
vždy vydání kolaudačního souhlasu.
Hrozí nám pokuta v případě provedení komunikace bez povolení stavebního úřadu?
Ano a až do výše 1.000 000 Kč.
Na koho se obrátit v případě zjištění
poškození komunikace (výmoly, výtluky apod.)?
Vždy na vlastníka nebo správce pozemní komunikace, který dle zákona
musí provádět řádnou údržbu. V případě
silnic je to Ředitelství silnic a dálnic ČR
nebo Správa silnic Moravskoslezského
kraje, v případě místních komunikací
v Karviné je to statutární město Karviná
(odbor majetkový magistrátu) a v případě účelových komunikací (i těch k domům) může být vlastníkem obec, fyzická
nebo právnická osoba.
Odbor stavební a životního
prostředí MMK

Letní sezóna na zámku pokračuje
Charleston opět zabodoval! V létě zveme na noční prohlídky
využít mohou kočárové projížďky v neděli
za symbolických 20 Kč, v sobotu pak jezdí
kočár v rámci pravidelných letních jízd za
200 Kč na půl hodiny. V sobotu budou k vidění speciální okruhy zámkem a kostelem
od 10 do 17 h a v neděli od 13 do 17 hodin,“ vylíčila Ingrid Szczypková.
Zámek se zapojuje také do celorepublikových akcí, 26. srpna se tak mohou
zájemci těšit na Hradozámeckou noc. „Na
návštěvníky čeká nočně naladěný zámek
a speciální noční prohlídky, jak jinak než
opět s divadlem a luxusně osvětlenými
zámeckými komnatami. Prohlídky budou
probíhat od 20.30 hodin do půlnoci, poslední prohlídka začíná ve 23 hodin. V plánu jsou i noční speciální prohlídky zámkem
a kostelem ve 20 a 21 hodin a noční jízdy
v kočáře, které umocní už tak výjimečné
zážitky z návštěvy této akce,“ zve všechny
Karvinské i přespolní Ingrid Szczypková.

Rytmy charlestonu, bedlivé oko četníků,
zvuk ﬂašinetu a stylové prohlídky oživily na konci června letní sezónu zámku
Fryštát. „Obdobnou akci jsme uspořádali již minulý rok a zájem byl obrovský,
dokonce takový, že se na všechny ani
nedostalo, proto jsme se rozhodli akci
zopakovat,“ vysvětlila vedoucí oddělení
marketingu karvinského magistrátu Ingrid
Szczypková. A úspěch měla akce i nyní.
„Počítáme, že přišlo okolo 450 hostů,“
dodala Ingrid Szczypková.
Tím ale letní zámecká sezóna ani zdaleka nekončí. Na víkend 22. a 23. července
je naplánována akce s názvem Léto na
zámku aneb prázdniny vrcholí. „Návštěvníky čeká zajímavý program – po oba dny
se mohou zúčastnit komentovaných prohlídek letním zámeckým parkem, a to vždy
v 15 a 17 hodin. V zámeckých komnatách
zhlédnout letní divadlo Klasika na zámku,

Umění pomáhalo potřebným. O koncert pro hospic byl zájem
Květnový beneﬁční koncert Keep Smiling
Gospel pro mobilní hospic Slezské humanity byl velmi úspěšný. Konal se ve spolupráci s nadací Divoké husy, která výtěžek
akce zdvojnásobila, základní vstupné bylo
200 korun a sál karvinské fakulty Slezské

univerzity byl do posledního místa plný!
Účinkující i organizátoři byli mile překvapeni a plný sál dal o to více vyniknout skvělé
atmosféře. Koncert byl obohacen o příběhy z mobilního hospice. „Děkujeme všem
účinkujícím, sponzorům, zaměstnancům

a dobrým lidem, kteří nás obdarovali ﬁnanční částkou, a všem těm, kteří přišli. Hodně
si toho ceníme,“ děkuje ředitelka Slezské
humanity Hana Pierzchalová. Hospic pečuje
o nemocné na sklonku života tak, aby co
nejdéle mohli ještě pobýt se svými blízkými.

Na náměstí se opět
prolnuly kultury

STAŇ SE HORNÍKEM V OKD
A ZÍSKEJ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 40 TISÍC KORUN!

Hledáme nové kolegy do rubání a příprav
a dále důlní elektrikáře a důlní zámečníky.
Festival Prolínání kultur, který jsme si
mohli letos užít v neděli 11. června,
se těší čím dál tím větší oblíbenosti.
V rámci letošního již 12. ročníku se
prolnuly exotické kulturní tradice se
starými písněmi opěvujícími Fryštát,
řeku Olši nebo půvaby karvinské
šenkýřky a za zvuků ohnivých maďarských rytmů si návštěvníci dopřávali vietnamské pamlsky, zapíjeli
je pravým řeckým frappé a prohlíželi si slovenské rukodělné výrobky
nebo knihy, na kterých vyrůstají děti
odlišných kultur.

Společnost OKD vyplatí každému novému uchazeči po splnění
stanovených kritérií náborový příspěvek ve výši 40 tisíc korun.
Současně mu uhradí i náklady spojené se vstupní prohlídkou.
NEVÁHEJTE! Naše nabídka platí od 25. května 2017 a je časově omezená.
Podrobné informace získáte
 během osobní návštěvy

Poradenského centra
OKD v Karviné na
tř. Osvobození 1721/9

 nebo telefonicky
na čísle

 nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese

725 756 830

prace@okd.cz

Ozvěte se nám, stojí to za to!

KRÁTCE

Farmářské trhy
O oblíbené farmářské trhy nepřijdete ani v létě. Během prázdninových
měsíců se budou konat 19. července a 16. srpna vždy od 9 do
17 hodin na centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě.

Kulturní léto
Také v letošním roce v Karviné zpestří prázdninové měsíce pravidelné
koncerty a divadelní představení
na Masarykově náměstí. V červenci
se můžete těšit na dětem určené
představení Včelí medvídci zpívají,
které se bude konat 15. července od
17 hodin, a na představení pro dospělé Vrabčák Edith, které je naplánováno na 29. července od 19. hodin.
Z koncertů to pak bude 2. července
cimbálová muzika Friš, 9. července
kapela Druhá náhoda, 16. července
Countrio a 23. července Mike Fojtík
a přátelé. Všechny koncerty se budou konat od 17 hodin.

Zábava v knihovně
i o prázdninách
Soutěže, hry a tvořivé dílničky, tak
budou vypadat prázdniny v knihovně. Oddělení pro děti a mládež
v Karviné-Mizerově si nachystalo například soutěže Pohlednice
z prázdnin a O prázdninách za zvířátky, každou prázdninovou středu
turnaj v deskových hrách a 30. srpna rozloučení s prázdninami. Oddělení pro děti a mládež v Karviné Novém Městě si připravilo na každý
prázdninový čtvrtek od 13. července
do 24. srpna kreativní dílničku. Dílnička bude probíhat od 10 do 11.30
a děti si vyrobí například letní květináč, koláž z barevných oblázků,
bambulkovou housenku, letní kytici
z časopisů a další.

Staré dobré časy
Oslava 150. výročí léčebny Darkov
se bude konat 15. července. Nebude
chybět zábava, dobré jídlo a hudba.

Běhej s námi
Běhej s námi aneb atletika pro všechny. Druhý veřejný přebor města pro
mládeže a dospělé se bude konat na
hřišti u Základní školy Borovského
15. července od 9.30.

Anenská pouť
Tradiční Anenská pouť se bude konat 30. července od 8 do 20 hodin
u kaple sv. Anny a Domu PZKO
v Karviné-Ráji. Mše jsou naplánované na 8 hodin polská a 10 hodin
česká, od 14 do 20 hodin se pak
návštěvníci mohou těšit na Malou
černou hudbu.

7

www.karvina.cz

Jaké byly Dny Karviné 2017?
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