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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné vyhlašuje výběrové řízení na
volné pracovní místo:
• průvodce a uklízeč
Bližší informace na www.karvina.cz
(dále Úřední deska – Výběrová řízení na
nové zaměstnance) nebo oddělení lidských zdrojů Magistrátu města Karviné
– tel. 596 387 342.

PROSTORY K PODNIKÁNÍ
Zájemci o pronájem přízemních kanceláří
v historickém centru města mohou využít
nabídku statutárního města Karviné, které
nabízí k pronájmu 14 místností s možností
využívání kuchyňky, toalety a úklidové místnosti v budově bývalého ﬁnančního úřadu
na ulici Fryštátské čp. 89 v Karviné-Fryštátě. Kanceláře jsou o výměře od 10 do 29 m2
a cena jejich pronájmu bude vypočtena dle
zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
města. Úhrada za poskytované služby bude
stanovena paušálně. Bližší informace podá
a prohlídku objektu zprostředkuje Odbor
majetkový Magistrátu města Karviné, oddělení majetkoprávní – p. Petra Čablíková, tel.
596 387 301, petra.cablikova@karvina.cz.
Oddělení bytové odboru majetkového nabízí také i nebytové prostory v bytových domech. Aktuálně jsou k dispozici dvě prodejny:
• U Svobodáren 1303/10, Karviná-Nové
Město (85 m2, z toho 26 m2 prodejna)
• Fryštátská 2060/55a, Karviná-Fryštát
(43 m2, z toho 39 m2 prodejna)
Dále je v nabídce jedno stání ve dvojgaráži
bytového domu:
• Markova 48/1, Karviná-Fryštát (16 m2)
Bližší informace podá p. Radmila Górecká, tel.
596 387 323, radmila.gorecka@karvina.cz.

Dubnové zasedání
V pořadí páté zasedání Zastupitelstva města
Karviné se bude konat v pondělí 29. dubna
2019 od 17 hodin ve velkém sále Obchodně
podnikatelské fakulty Karviná.
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Příroda se probouzí a zve k procházkám

Jaro zahájilo
ve městě čilý
stavební ruch

Seminář ke
kotlíkovým
dotacím

STRANA 2

STRANA 3

www.karvina.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE

Osobnosti v kultuře
V rámci oslav Dnů Karviné budou tradičně oceněny osobnosti i kolektivy, které
mimořádným způsobem ovlivňují kulturní dění v našem městě. Ocenění se uděluje zejména u příležitosti životního jubilea, za vynikající výsledky, za mimořádný
umělecký počin, za celoživotní tvorbu
či mimořádným talentům roku, vždy
v oblasti kultury. Své návrhy na ocenění
doručte do 12. dubna tohoto roku na adresu statutárního města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát nebo
do datové schránky. V případě dotazů
kontaktujte odbor školství a rozvoje magistrátu na tel. 596 387 488. Bližší informace a zásady pro oceňování najdete na
webu města https://1url.cz/@osobnosti.

Povinné sečení trávy
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém
březnovém zasedání o vydání obecně závazné vyhlášky, která mění stávající vyhlášku o zabezpečení čistoty a veřejného
pořádku na území města Karviné. Pro zajištění estetického vzhledu a ochrany veřejné zeleně je každý vlastník povinen zajistit pravidelné posekání travního porostu
vždy nejpozději do 31. května a 31. srpna
kalendářního roku. V této souvislosti připomínáme, že jak fyzické, tak právnické
osoby mohou využít nabídku Technických služeb Karviná. Více informací
u vedoucího provozovny Údržba p. Emila Dostála na tel. 606 743 342, e-mail
udrzba@tsk.cz nebo vedoucího provozu
p. Adama Balvara na tel. 602 585 570,
e-mail vedouciprovozu@tsk.cz.
Změnou vyhlášky došlo rovněž
k úpravě její přílohy, která vymezuje lokality, kde na veřejných prostranstvích
je povolen volný pohyb psů. Důvodem
pro změnu byla existence honiteb ve
smyslu zákona o myslivosti, kde volný
pohyb psů není možný.

Stánkový prodej
Odbor školství a rozvoje Magistrátu
města Karviné oznamuje, že do 7. května přijímá žádosti zájemců o stánkový
prodej v rámci Dnů Karviné, které se
konají od 7. do 8. června tohoto roku.
Žádosti je možno doručit elektronicky
na e-mail epodatelna@karvina.cz.

Očkování psů
Terénní očkování psů proti vzteklině se
uskuteční 21. května 2019. Seznam
s místy, kde budete moci svého psa
opatřeného náhubkem a vodítkem nechat přeočkovat, bude součástí složenky
s poplatkem za psa. Seznam je rovněž na
webu města https://1url.cz/@ockovani.
Složenky jsou doručovány začátkem dubna a jejich splatnost je vázána na konec
uvedeného měsíce. U očkování je chovatel psa povinen předložit očkovací průkaz
a uhradit poplatek 150 Kč. Každoročním
očkováním psů i koček proti vzteklině,
která je nebezpečnou nákazou přenosnou
i na člověka, chráníte zdraví jejich i své!
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Stavební ruch se vrací do ulic města
Realizace venkovních investic budou probíhat zase až do podzimu
Po zimních měsících, které přerušily stavební činnost na venkovních stavbách, se
v našem městě rozjíždí čilý stavební ruch.
Byly obnoveny práce v blízkosti obchodního střediska Permon. V této lokalitě jsou
již chodníky, jejichž součástí je i cyklostezka, téměř dokončeny. Pracuje se na
výstavbě parkoviště pro téměř tři desítky
osobních aut, včetně dvou míst pro osoby s omezenou schopností pohybu. Čeká
nás i rekonstrukce a zkulturnění samotné
plochy náměstí. To bude obnášet nové
předláždění a osazení moderního mobiliáře včetně laviček, odpadkových košů
a stojanů na kola.
Dále opětovně probíhají práce na komunikaci v ulici Žižkově v Karviné-Hranicích,
dojde i na ulici Bratranců Veverkových.
Druhá etapa rekonstrukce byla zahájena v polovině března a je koordinována
se společností VEOLIA ENERGIE ČR a.s.,
která při této příležitosti zrekonstruuje do
30. dubna průlezný podchod s uloženým
primárním horkovodním potrubím, který
sloužil od roku 1977. Pro rekonstrukci
podchodu u kruhového objezdu budou potřeba dvě asi 16hodinové odstávky v do-
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dávce tepla pro lokalitu Karviná-Hranice.
Dotčená oblast bude ohraničena ulicemi
Žižkova, Leonovova, Rudé armády a Čsl.
armády. Přesné termíny a doba trvání
odstávek budou upřesněny. Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, který
investiční záměry v této lokalitě koordinuje, by rád na tomto místě poděkoval
zástupcům společnosti VEOLIA ENERGIE
ČR a dodavatelské společnosti STRABAG
za výbornou spolupráci a ochotu řešit složitou situaci společně v zájmu minimalizace časových prodlev. Práce v této lokalitě
významně ovlivňují dopravu, proto prosíme o trpělivost a pochopení souvisejících
komplikací.
Stavební činnost již byla také obnovena na rekonstrukci ulic Karola Śliwky
a Lázeňské v Karviné-Fryštátě a Darkově. Nová komunikace i chodníky jsou
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zhotoveny z kvalitního materiálu. Aby
bylo minimalizováno riziko zásahu do
nových povrchů a jejich konstrukčních
vrstev, bylo v zimních měsících mimořádně vyměněno vodovodní potrubí na
ulici Lázeňské. Zde si také velmi vážíme
profesionálního přístupu k řešení mimořádné situace ze strany vedení společnosti SmVaK Ostrava a.s.
Další akce budou zahájeny hned po
dokončení výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací. Jako každý rok
budeme pokračovat v opravách chodníků
a komunikací, které budou realizovány
opět od jara až do podzimu. Zmiňme pokračování opravy chodníku a cyklostezky
na tř. 17. listopadu, konkrétně úsek od
zdravotnické školy po křižovatku s ulicí Rudé armády. Chodci a cyklisté jistě
ocení i nové chodníky a cyklostezky na
ulici Leonovově podél obchodní akademie a krytého bazénu po kruhový objezd
u Kauﬂandu, dále na ulicích Okružní,
Horova, Sovova, V Aleji či Nedbalova. Dokončena bude rovněž oprava chodníku
na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji,
stejně jako oprava komunikace na ulici
Slovenské v Karviné-Hranicích. Dobrou
zprávou pro obyvatele ulice Mizerovské
v Karviné-Mizerově je, že v letošním roce
bude opravena první část komunikace
mezi ulicemi Mickiewiczovou a Družstevní. Etapizací této opravy město zohledňuje již tak složitou dopravní situaci
související s rekonstrukcí komunikace na
ulici Žižkově.
V loňském roce se město konečně
stalo vlastníkem pozemků, na kterých se
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nachází poslední část komunikace ulice
Mickiewiczovy. Díky tomu letos tuto zbývající část ulice opravíme. Se zahájením
prací je nutné počkat na dokončení rekonstrukce ulice Žižkovy.
Další významnou investicí v přípravě
je celková rekonstrukce ulice Svatopluka
Čecha v Karviné-Fryštátě, zahájena by
měla být v tomto roce. Bližší informace
o zahájení prací budou postupně zveřejňovány. Na závěr zmiňme plánovanou
opravu parkoviště a komunikace na ulici Urxově a dále opravu komunikace na
spojce mezi ulicí Fibichovou a Cihelní
v Karviné-Novém Městě.
Stavební práce, které mají přímý vliv
na organizaci dopravy ve městě, jsou
vždy řešeny s kompetentními zaměstnanci Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné. Zde působící silniční správní úřad má ucelenou znalost
o dopravním dění ve městě. Ne vždy je
organizace veřejné dopravy snadno řešitelná, zvláště pokud vyžaduje speciální
úpravu jízdních řádů a související zajištění informovanosti veřejnosti atd. Je nám
známo, že různá omezení jsou nepříjemná, ale věříme, že zkvalitnění dopravní
infrastruktury přispěje k lepšímu životu
v našem městě.
Jak již bylo uvedeno, práce na jednotlivých stavbách budou probíhat postupně
a jsou rozvrženy až do podzimních měsíců
letošního roku. O aktuálním stavu budou
občané průběžně informováni prostřednictvím webových stránek města, na sociálních sítích a stránkách Karvinského
zpravodaje.

Karviná všemi deseti míří vysoko
Program rozvoje města má svou strategii a dlouhodobou vizi
Zastupitelé Karviné se na svém 4. zasedání seznámili s novým ambiciózním projektem Karviná všemi deseti. Je šitý přímo na
míru Karviné a blízkému okolí.
Zástupci Evropské komise se s obsahem projektu seznámili mimo jiné i během
dvoudenní návštěvy Moravskoslezského kraje, a to v rámci vládního programu
RE:START. Tento má pomoci regionům
postiženým těžbou uhlí, jako je Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, s přechodem na po-uhelnou ekonomiku a nové

zdroje energie. Integrovaný plán Karviná
všemi deseti zastřešuje hned několik oblastí, jako je ekonomika, volný čas, služby,
věda, životní prostředí a podobně. „Zahrnuje například ekonomickou speciální
zónu, Barboru, OSP, dále Karvinské moře,
cyklostezky, infrastrukturu škol a mnoho
dalších priorit,“ dodal náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD). Ze současných 57 kilometrů čverečních jich celých
27 nepatří městu, ale velkým soukromým
ﬁrmám. Většinou jsou to pozemky na pod-

dolované části, a pokud se chce město
rozvíjet v rámci podnikatelských aktivit,
bude nutné tyto pozemky odkoupit nebo
jinak vyřešit. „Jsem přesvědčený o tom, že
Karviná potřebuje restrukturalizovat. Bez
miliard to bude ale hrozně složité. Musíme
sem přivést silného investora, který bude
zaměstnancům slušně platit. Tím se vytvoří
větší konkurenceschopnost na trhu práce
a my se dostaneme ve všech oblastech
ekonomicky někam jinam,“ doplňuje nosnou myšlenku strategie primátor Jan Wolf.

BEZPEČNÁ KARVINÁ
PODPORA PODNIKÁNÍ
KARVINSKÉ MOŘE
Tři z patnácti strategických projektů pro naplnění vize v podobě pohodového města, které si žije vlastním životem.

Kotlíkové dotace jsou nejvýhodnější a poslední!
Kotlíkové dotace jsou velmi aktuálním tématem, protože již 10. dubna by měla být
vyhlášena třetí a zároveň poslední výzva
Moravskoslezského kraje. Není náhodou,
že Karviná patří do tzv. prioritního území
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tuto skutečnost zohledňuje i Ministerstvo životního prostředí v celkové výši vyčleněných
dotačních prostředků pro náš kraj. „Jsme
si vědomi, že pouhá výměna kotlů situaci
s ovzduším v Karviné nevyřeší. Na špatném ovzduší se pochopitelně podílí také
naše doprava a průmysl. Spolupracujeme dostupnými prostředky na výstavbě
obchvatu a dlouhodobě podporujeme
ekologizaci vozového parku ČSAD Karviná. Samostatnou a složitou kapitolou je
ovlivňování ovzduší ze sousedního Polska,
zde se však musí snažit stát a jeho ministerstva, jak při jednání se svými polskými
protějšky, tak při prosazování opatření na
úrovni Evropské unie. Není to pochopitelně
pouze o Polsku, jsme součástí ostravské
průmyslové aglomerace, kterou z pozice
městské samosprávy moc neovlivníme.
Kotlíková výzva je oproti tomu prostředek,
který umožňuje vzít osud životního prostředí do vlastních rukou samotným občanům
města,“ shrnuje na úvod primátor města
Jan Wolf (ČSSD), který rovněž odpovídá na
nejčastější dotazy k této problematice.

Co je cílem dotačního programu a komu
je dotace určena?
Cílem výzvy je docílit výměny neekologických kotlů na pevná paliva za ekologické zdroje vytápění. O dotaci může požádat fyzická osoba, která je vlastníkem
nebo spoluvlastníkem rodinného domu
na území Moravskoslezského kraje, kdy
tento dům je vytápěn kotlem s ručním
přikládáním 1. a 2. emisní třídy, resp.
kotlem na pevná paliva, u kterého nelze
jeho třídu prokázat. Za rodinný dům je
pro účely dotace považován také bytový
dům maximálně se třemi bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje deﬁnici pro byt.

Co vzkazujete lidem, kteří stále váhají?
Jedná se o poslední výzvu kotlíkových
dotací, která nebyla nikdy výhodnější –
s příspěvkem města, kraje a státu můžete
získat dotaci až 145 000 korun, kterou
město bezúročnou půjčkou předﬁnancuje.
Současně od 1. září 2022 bude platit zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy. To
znamená, že k vytápění budou moci být
používány pouze kotle splňující minimálně
3. emisní třídu. Není nač čekat, začněme
se zlepšováním životního prostředí u sebe!
Vaše dotazy a pochybnosti probereme ve
čtvrtek 11. dubna od 16 hodin ve velkém
sále Obchodně podnikatelské fakulty.

Redakce Karvinského zpravodaje se
ztotožňuje s názorem vedení města a rovněž přikládá tématu kotlíkových dotací
zvláštní význam. Čtenářům bydlícím v panelové zástavbě, kterých se výměna nevyhovujícího kotle přímo netýká, se může
pravidelné opakování článků k tomuto
tématu zdát zbytečné. Není tomu tak, protože ovzduší ve městě je společné pro nás
všechny. Pomozte dobré věci a apelujte
na své sousedy v rodinných domech, kteří
Do kdy je možné podat žádost o dotaci? nyní mají jedinečnou příležitost, bez ohleŽádost je možno podat od 13. května du na jejich věk či ﬁnanční situaci, přispět
2019 do 30. září 2020 nebo do přijetí ke zlepšení životního prostředí v našem
městě a kraji. Děkujeme!
10.000 žádostí.
Počítá Karviná s ﬁnanční podporou
svých obyvatel?
Město Karviná podpoří každého svého
občana – úspěšného žadatele o dotaci –
částkou 10.000 korun. Mimo tuto podporu
bude Magistrát města Karviné, bez ohledu
na bydliště žadatele, nadále zdarma provozovat tzv. kotlíkovou poradnu prostřednictvím Odboru školství a rozvoje.

Jak to vidí primátor
Vážení čtenáři,
možná jste se již
z některých médií
dověděli o kampani, kterou jsme
letos nastartovali.
Nazvali jsme ji „Žij
v Karviné“ a má
za úkol přilákat do
města nové obyvatele. Jsem přesvědčený o tom, že naše
město nepatří mezi nejhorší místa
v republice a rozhodně má co nabídnout. Málokteré město má tak bohatou
občanskou vybavenost, tolik volnočasových aktivit, zámek, několikrát oceněnou knihovnu i jednu z nejlepších
nemocnic. Máme lázně, golfové hřiště,
sportoviště, jesle, 13 škol a 21 školek, několik středních škol i školu
vysokou. V dostupné vzdálenosti jsou
Ostrava, Beskydy, Polsko i Slovensko.
Jsem si vědom toho, že nejdůležitější
je, aby tady byla i práce. Chceme do
budoucna nespoléhat pouze na OKD
coby hlavního zaměstnavatele našeho
okresu, a také proto v projektu Karviná
všemi deseti počítáme s vybudováním
ekonomické speciální zóny, nastartováním Barbory a hledáním nových
zaměstnavatelů, kteří by místním nabídli nové pracovní příležitosti. Pro ty,
kteří by chtěli zkusit cestu podnikání,
máme připraven inkubátor Business
Gate, který začínajícím podnikatelům
pomůže s prvními kroky. Na rozvoj
města potřebujeme miliardy, ať už formou nejrůznějších pobídek od státu,
nebo z evropských programů. Věřím
tomu, že tyto ﬁnance do města dostaneme, konkrétně třeba díky programu
RE:START, který má pomoci regionům
postiženým těžbou uhlí.

POZVÁNKA

Přijďte na seminář
ke kotlíkovým
dotacím!
Vedení statutárního města Karviná pořádá ve čtvrtek 11. dubna 2019 od
16 hodin ve velkém sále Obchodně
podnikatelské fakulty Slezské univerzity seminář ke kotlíkovým dotacím
pro občany Karviné, Dětmarovic, Stonavy a Petrovic u Karviné.
Informační schůzky se zúčastní
i zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří podají podrobné
informace o podmínkách a průběhu
3. výzvy kotlíkových dotací, která je
současně výzvou poslední. V rámci
diskuse bude prostor na dotazy přítomných, kteří rovněž získají propagační
materiál k vyhlášené výzvě se všemi
základními informacemi, důležitými odkazy a kontakty na odpovědné pracovníky Moravskoslezského kraje. Délka
semináře bude závislá na množství dotazů, odhadem maximálně dvě hodiny.
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Karviná – oﬁciální stránka města

KRÁTCE

Postřehy ze
zastupitelstva
Zastupitelé na svém 4. zasedání schválili plán prevence kriminality na rok
2019. Připraveno je osm projektů, mezi
které patří například besedy pro rizikové skupiny a montáž bezpečnostních
prvků na vstupní a balkonové dveře
u seniorů. Zastupitelé také rozhodli
o přejmenování ulice ČSA v Karviné-Dolech na ulici Ostravská. Nebude tak
už docházet k záměnám s ulicí Čsl. armády v Karviné-Hranicích. Schválen byl
návrh na posunutí účinnosti změny vyhlášky, která stanoví závazné podmínky
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav
a diskoték. Nově je účinnost vyhlášky
stanovena na 21. listopadu 2019.

Obchodovat u dveří bytu se nesmí!
Zákaz podomního prodeje platí v Karviné
od roku 2013, kdy vstoupilo v platnost
nařízení města č. 1/2013. Jednalo se o reakci na neustálé obtěžování občanů města
v domácím prostředí, kdy kroky některých
obchodních zástupců vedly k podvodnému jednání. Mnohem jednodušší je předcházení nepříjemnostem než následné

řešení mrzutostí, co s podepsanou smlouvou nebo nakoupeným zbožím, které jsme
vlastně nechtěli.
Buďte všímaví, volejte a po příjezdu
městské policie poskytněte strážníkům
součinnost – i oni se musí dostat k vám
do vchodu. Rovněž je nezbytné označit obtěžující osobu, jinak nic nezmůžou – vaše

Existuje několik naprosto jednoduchých pravidel,
která nám pomohou:
• Nedomlouvejte si schůzky po telefonu
• Nevpouštějte cizí lidi do domu a už vůbec ne do bytu
Co dělat, když už jste vpustili cizí osobu do domu:
• Nejednejte sami s prodejcem
• Nenechte se napálit na obvyklá lákadla

svědectví je klíčové. Určitě volejte, stížnosti
na sociálních sítích problém nevyřeší.
Strážníci městské policie ukládají
podomním prodejcům pokuty. Často se
však jedná o opakovanou událost, takže prodejce není pokutován, ale končí
u správního orgánu, kde je finanční postih mnohem vyšší.

• Nepodepisujte žádnou smlouvu ihned,
zítra je také den
Co teď, když jste se s nimi dali do řeči:
• Nemáte povinnost s nikým jednat, i kdyby vám tvrdil, že
jste souhlasili předem po telefonu
• Pokud se vám něco nelíbí, kdykoliv jednání ukončete
• Pokud jste obtěžováni, volejte tísňovou linku 156

Kurz sebeobrany žen je především o prevenci kriminality

V rámci svých povinností vyrážejí karvinští strážníci společně s policisty na kontroly sběrných surovin na území města.
Zajímá je, jestli v hromadách šrotu nenajdou věci pocházející z trestné činnosti
a také jestli majitelé sběren dodržují vyhlášku a posílají peníze na účet. Kromě
jiného se ofotí kniha klientů, seznam pak
policie zasílá na úřad práce. „Zjišťujeme, zda výkup neprovádí osoby závislé
na sociálních dávkách, a takto si nepřivydělávají. Také nás zajímá, jestli se tu
nenachází nějaký kradený materiál nebo
městský mobiliář, jako jsou kanálové
vpustě a podobně,“ vysvětlil důvod kontroly ředitel Městské policie Karviná Petr
Bičej. Před změnou výkupu z hotovosti na
účet fungovalo v Karviné jedenáct sběren, po roce 2015, kdy vyhláška začala
platit, jich funguje sedm, z toho jedna zahájila činnost až v roce 2017. Klesl i počet
tun vykupovaného materiálu. V roce 2011
vykoupily sběrny 12 136 tun, v roce 2018
to bylo už jen 2 320 tun.

Kurzy sebeobrany žen pořádá Městská
policie Karviná již od roku 2001. O jejich
oblíbenosti svědčí i fakt, že třinácti kurzy
prošlo více jak pět stovek Karviňanek. Cílem každého kurzu je nejen praktický nácvik, ale své místo v něm má i teoretická
část. V ní se účastnice seznámí s prevencí
proti potenciálnímu nebezpečí, zásadami
bezpečného chování, taktikou jednání
v případě ohrožení či výkladem základních právních norem spojených s řešením
sebeobranných situací. V praktické části
kurzu pak dochází na nácvik základních
prvků sebeobrany a využití příležitostných
předmětů k sebeobraně.
Teoretická část posledního kurzu proběhla na konci minulého roku, kdy na
první koordinační schůzku navázaly dvě
vyučovací hodiny teoretické průpravy.
Praktická část, během které dvacítka
účastnic absolvovala pět dvouhodinových lekcí, se uskutečnila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Absolventky
na adresu zkušených trenérů – strážníků
městské policie – nešetří chválou. Nikola Mináriková říká: „Kurz předčil naše
očekávání, také díky přístupu trenérů

SOUTĚŽ

Formuláři Bezpečná Karviná občané důvěřují

Kontroly sběren

Karvinský zpravodaj před objektivem
Tentokrát odměňujeme dvěma lístky na
koncert Janáčkovy ﬁlharmonie, který
se uskuteční v Městském domě kultury
v Karviné, autorku snímku Lenku Přečkovou. Ta nám poslala fotku dcerky Veroniky na procházce s Karvinským zpravodajem. Gratulujeme! Buďte v příštím čísle
vítězem právě vy. Stačí zaslat snímek, na
kterém hlavní roli hraje Karvinský zpravodaj, na e-mail zpravodaj@karvina.cz.
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Oty Štěrby a Davida Dembinného. Nejenže byli velice přátelští, ale díky svým
dlouholetým zkušenostem z praxe nás
dokázali namotivovat k aktivní účasti.“
„Děkujeme za možnost kurz absolvovat, neváhaly bychom se zúčastnit jeho
případného pokračování,“ dodává Pet-

ra Pomianková. Po absolvování kurzu
obdržely všechny účastnice osvědčení
o úspěšném absolvování kurzu a dárkové předměty. O vypsání dalšího kurzu
vás budeme včas informovat, stejně jako
o dalších zajímavých aktivitách Městské
policie Karviná.

Zřízení a propagace anonymního formuláře
Bezpečná Karviná nese své ovoce. Od zprovoznění formuláře v dubnu loňského roku
bylo občany Karviné nahlášeno více než
150 poznatků různého charakteru. Jednalo
se například o přestupky v dopravě, problémy se sousedy až po podezření z distribuce
drog. Strážníci městské policie se zabývají
všemi získanými poznatky, v některých případech je předávají Policii ČR.
Primátor města Jan Wolf (ČSSD) k využívání formuláře Bezpečná Karviná řekl:
„Velmi mě těší, že občané tuto službu využívají. Opatření v podobě kontrol rizikových lokalit, zavádění bezdoplatkových zón
nebo modernizace kamerového systému
by nemohla mít takový dosah, pokud by se
s nimi neztotožnili samotní občané města.
Děkuji všem, kterým není osud jejich okolí
lhostejný.“
Již brzy nebudete muset hledat formulář V případě, že nemáte možnost připojení k in- fonní číslo 603 239 314. V akutních přípana webových stránkách města, ale najdete jej ternetu a chcete nahlásit nežádoucí jev, stačí dech doporučujeme volat linku 156 a v přípřímo na adrese www.bezpecnakarvina.cz. využít mobilní telefon a zaslat SMS na tele- padě ohrožení života linku 112!

Nová cisternová stříkačka pomůže
dobrovolným hasičům s povodněmi
V rámci klíčových aktivit česko-polského projektu „Společně proti
povodni“ zajistilo statutární město Karviná dodávku nové cisternové automobilové stříkačky typu 30 pro Sbor dobrovolných
hasičů Karviná-Hranice. K předání nového vozidla došlo na začátku března 2019 a nový automobil včetně vybavení přispěje ke
zvýšení přeshraniční akceschopnosti hasičských složek při řešení
krizových situací, se zvláštním zřetelem na zvládání povodní.

Projekt „Společně proti povodni“,registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spoluﬁnancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu:
CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Přednáška se konala v městském domě
kultury, a to v rámci cyklu besed, které
pravidelně organizuje pro tuto skupinu
obyvatel odbor sociální magistrátu města.
„Tato přednáška je hodně důležitá, proto-

že jsme v době, kdy je mnoho aut a doprava se zrychluje. Je proto potřeba dávat
pozor, jedna sekunda může změnit celý
život,“ řekl náměstek primátora Miroslav
Hajdušík (KSČM).
Že seniorů přibývá a jsou nejohroženější skupinou v provozu, potvrzují i statistiky. „V ČR máme v populaci 18 % seniorů
a jich se bohužel týká skoro jedna čtvrtina
dopravních nehod, které se stanou. Ať už
to jsou fatální nehody, kdy umírají jako
chodci, spolujezdci nebo řidiči a také jako
cyklisté,“ vysvětlil Jiří Svoboda, moderátor projektu Senior bez nehod.
Účastníci divadelní přednášky se shodli
na tom, že dříve byla doprava jednodušší
a bezpečnější. „Jezdí hodně aut, rychleji
se dostanu někam pěšky než autem. Jdete po přechodu, jedno auto vás pustí, další
vás nepustí a už dvakrát mě málem přejelo auto,“ popsali své zkušenosti senioři.
Osvětový projekt je celorepublikový
a forma přednášky je zvolena poutavě –
divadelními scénkami. Probíhat bude ještě
do konce tohoto roku.

Město popáté ocení osobnosti v sociální oblasti
Stává se již milou tradicí, že Karviná vyhlašuje anketu pro ocenění pracovníků
působících v sociální oblasti. Představitelé města vnímají toto ocenění jako příležitost poděkovat pracovníkům v sociálních službách, neziskových organizacích,
spolcích či klubech, kteří nám denně dokazují, že nejsou lhostejní k osudům druhých. Nelze zde ani vyjmenovat všechny
oblasti, do kterých vstupují, neboť každý
životní příběh a každá životní situace jsou
jedinečné.
Setkáváte se s nimi například při zajišťování péče o vaše blízké v domovech seniorů, pečovatelských a jiných terénních
službách či v rámci běžného sociálního
poradenství. Velký díl pomoci nesou i dobrovolníci, kteří docházejí do domácností
seniorů, do nemocnic a jiných zařízení pro
děti a zdravotně postižené občany. Nemů-

žeme opomenout ani aktivity neziskových
organizací, spolků a klubů. Pokud chcete
některému z představitelů sociální sféry
v našem městě poděkovat, můžete tak
učinit prostřednictvím jeho nominace na
ocenění v jedné ze tří kategorií:
1. Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
2. Návazné služby (spolky, neziskové
organizace, kluby)
3. Výkon dobrovolnické činnosti
Nominační dopis stačí vyplnit do
15. června a získat k němu souhlas navrženého kandidáta. Tiskopisy jsou dostupné
na webu města https://1url.cz/@socprace.
Oﬁciální vyhlášení výsledků ankety proběhne v září tohoto roku na celoměstské
akci Sociální služby na dlani, kterou se
město Karviná připojuje k celorepubliko-

Pečujme spolu
Město ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Karviná nabízí bezplatnou pomoc občanům města, kteří
pečují o osobu blízkou v domácím
prostředí a potřebují získat odbornou
radu, zkušenost či praktickou dovednost. Právě jim je určen třetí ročník
kurzu PEČUJME SPOLU. Jednotlivé
bloky kurzu budou probíhat v sobotu
dopoledne v odborných učebnách školy a lze se zúčastnit pouze vybraného
bloku kurzu. První setkání proběhne
6. dubna a tématem bude hygienická
péče a péče o kůži. Přihlášku najdete
na webu školy https://1url.cz/@kurzy,
po jejím vyplnění ji odešlete na e-mail
kotyzova@sszdra-karvina.cz. Přihlásit se můžete i telefonicky na číslech
604 824 841 a 596 311 774.

Myslete i na druhé

Osvěta cílí na bezpečnost seniorů v silničním provozu
Senioři bez nehod – přesně tak se jmenuje
osvětový projekt, který seniorům divadelní
formou přibližuje největší úskalí v dopravě.
Lidem starších ročníků radí, jak se bezpečně
chovat v pozici chodce, cyklisty nebo řidiče.

KRÁTCE

vému Týdnu sociálních služeb. Ocenění
kandidáti obdrží pamětní list Rady města
Karviné a věcný dar.

Na základě četných podnětů občanů
s omezenou schopností orientace
– osoby se zrakovým postižením –
a žádosti TyﬂoCentra Ostrava, o.p.s.,
upozorňujeme majitele provozoven
na území města, kteří mají umístěné reklamní zařízení na chodnících, aby dodržovali znění vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. V příloze č. 2 uvedené vyhlášky je v bodě
1.2.1. uvedeno, že překážky na komunikacích pro chodce, zejména
telefonní automaty, lavičky, pultový
prodej, výkladce, stavby pro reklamu
a informační nebo reklamní zařízení
a stromy musí být osazeny tak, aby
byl zachován průchozí prostor podél
přirozené vodicí linie o šířce nejméně
1,5 metru. Pokud není možno dodržet
vyhláškou stanovený průchozí prostor, je uživatel povinen toto reklamní
zařízení odstranit.

Senior Point zve
Besedu nazvanou Jaro a prevence
zdravotních rizik pořádá Senior Point
Karviná. Setkání s lektorkou a terapeutkou Lucií Balážovou se uskuteční v úterý 9. dubna od 10 hodin ve
Spolkovém domě, ul. U Hřiště 718
v Karviné-Ráji. Zájemci z řad seniorů se dozví o problémech spojených
s jarem, jako je chřipka, únava či alergie, ale také o jarní detoxikaci. Počet
míst je omezen, zájemci hlaste se
na tel. 770 138 185 nebo e-mailem
karvina@seniorpointy.cz.

Oslava přátelství

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL nabízí
možnost důstojného poděkování za
neocenitelnou činnost pro své blízké.
Nejinak tomu bylo i loni v Obecním
domě Družba.

Spolek česko–slovensko–polského přátelství v Karviné zve širokou veřejnost
na oslavu 70. výročí založení spolku. Oslava se uskuteční s podporou
statutárního města Karviné v sobotu
27. dubna od 14.30 hodin v Obecním domě Družba v Karviné-Fryštátě.
Vstup volný.

5

Karviná – mmkarvina

Ocenili jsme nejlepší sportovce za rok 2018
Díky úspěšnému roku našich sportovců neměla redakce Deníku o doručené nominace nouzi
V Městském domě kultury Karviná byli na konci února vyhlášeni nejlepší sportovci města za rok 2018.
Organizátory byly statutární město Karviná, Sport Action s.r.o. a Deník. Oceněno bylo téměř čtyřicet sportovců, týmů, trenérů a funkcionářů. Do síně slávy byli
uvedeni bývalý hokejista a nyní trenér Miroslav Fryčer
a in memoriam házenkář Arnošt Klimčík. Mezi gratulanty nechyběl ani primátor města Karviné Jan Wolf
(ČSSD), který k slavnostnímu večeru řekl: „Dnešní
vyhlášení nejlepších karvinských sportovců bylo jako
vždy plné nových mladých talentů. Ocenili jsme také
sportovce, kteří se ve své kariéře posunuli dál a doNEJSLAVNĚJŠÍ ODCHOVANEC karvinského hokeje sáhli dalších met a úspěchů. Nejen oceněným přeji,
Miroslav Fryčer (vpravo) převzal z rukou primátora aby se jim v roce 2019 dařilo a aby jim vydrželo zdraví.
města Jana Wolfa jmenování do síně slávy karvin- Zároveň bych rád poděkoval trenérům, funkcionářům
a všem, kteří sportovcům připravují zázemí.“
ského sportu.
JEDNOTLIVCI DO 19 LET – dívky
1. Tereza Tobolová (taekwondo, kickbox, Škola Taekwon-Do
ITF Karviná)
Veronika Hrachovinová (plavání, Kosatky Karviná)
Mariana Janošová (sportovní lezení, TJ Baník Karviná)
Markéta Janošová (sportovní lezení, TJ Baník Karviná)
Eliška Adamovská (sportovní lezení, TJ Baník Karviná)
Lucie Müllerová (taekwondo, kickbox, Škola Taekwon-Do
ITF Karviná)
JEDNOTLIVCI DO 19 LET – chlapci
1. Daniel Mikušťák (box, TJ Baník Karviná)
Jakub Tvardek (taekwondo, kickbox, Škola Taekwon-Do
ITF Karviná)
Jakub Hlaváč (plavání, Kosatky Karviná)
Viktor Gall (karate, ŠSK při ZŠ Mendelova)
Jiří Szotkowski (lukostřelba, KSVČ Juventus)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KOLEKTIV mají dle poroty extraligoví házenkáři HCB Karviná, kteří poslední ročník
své soutěže vyhráli, a stali se tak po jedenácté mistry České republiky.

Jan Babič (judo, TJ Baník Karviná)
Jakub Vaněk (judo Moravskoslezský klub Karviná)
Ladislav Plachetka (box, TJ Baník Karviná)
Alexander Illek (box, TJ Baník Karviná)

Martin Gall (karate, Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ
a MŠ Mendelova)
Jana Hajžmanová (házená, HCB Karviná)
Marek Michalisko (házená, HCB Karviná)

KOLEKTIVY – bez rozdílu věku
1. HCB Karviná – družstvo mužů (házená)
HbK Karviná – muži (hokejbal)
Sportovní klub Karviná – družstvo žen (lední hokej)
HCB Karviná – družstvo starších žáků (házená)
SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU
Eliška Fojtíková (mažoretkový sport, Michelle Karviná)

JEDNOTLIVCI
– kolektivní sporty
1. Michal Brůna (házená, HCB Karviná)
Dalibor Vlk (basketbal, TJ Sokol Karviná)
Matúš Mader (fotbal, MFK Karviná)
Jan Holzer (fotbal, MFK Karviná)
Dominik Solák (házená, HCB Karviná)
Nemanja Marjanovič (házená, HCB Karviná)

TRENÉR ROKU
Piotr Wałoszek (plavání, Kosatky Karviná)
Marcel Frajt (fotbal, MFK Karviná)

SÍŇ SLÁVY
Arnošt Klimčík (in memoriam) – házená
Miroslav Fryčer – lední hokej

Sport a volnočasové aktivity mají tradičně v Karviné zelenou. O tom mimo jiné svědčí každoroční ﬁnanční podpora těchto aktivit formou městem vypsaného grantu. Zastupitelé
města rozhodli na svém březnovém zasedání o podpoře 24 příjemců dotace pro letošní rok. Sportovní kluby, oddíly a tělovýchovné jednoty si z rozpočtu města rozdělí 4,5 mil. korun.

Mladí ﬂorbalisté jsou ve ﬁnále

Kosatky stále hledají nové plavce

Žáci základní školy Borovského se zúčastnili ﬂorbalového turnaje v Uherském Brodě,
který v případě úspěchu zaručoval postup na republikové ﬁnále v Mladé Boleslavi. Hráči
porazili své soupeře bez ztráty jediného bodu, a tím postoupili mezi šest nejlepších škol
v České republice. Školu reprezentovali Marek Drögsler, Matyas Basta, Michal Nový,
Matěj Kratochvíl, Michal Wróbel, Šimon Jandák, David Vaněk, Petr Sikora a Adam Chlebík pod vedením učitele tělesné výchovy Jiřího Janíka. Chlapcům gratulujeme a držíme
palce v republikovém ﬁnále základních škol!

Ve městě už téměř půl století funguje velmi úspěšně plavecký oddíl Kosatky Karviná. V současné době se učí plavat více jak 280 dětí pod vedením dvaceti trenérů. Nejlepší plavci
Kosatek Karviná se pravidelně účastní celorepublikových závodů a vyjíždí i do zahraničí.
Nábor dětí do plaveckého oddílu probíhá dvakrát ročně. Během rekonstrukce krytého bazénu bude oddíl fungovat v náhradních prostorách. Díky úzké spolupráci s vedením města
a STaRS se tréninky povedou v Plavecké učebně na ulici Rudé armády v Karviné-Hranicích.
Závodní družstva budou mít tréninky zajištěny v blízkém okolí Karviné.
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Březnové vítání občánků v MěDK

NEPŘEHLÉDNĚTE

Zápisy do MŠ a ZŠ
Karvinské základní školy vypsaly termíny zápisů do prvních tříd pro školní rok
2018/2019. Zápisy začínají od 2. dubna
a poběží postupně až do konce měsíce
v termínech uvedených na webu města
http://1url.cz/@zapisy. V úterý 14. května budou probíhat zápisy do mateřských
škol. Kapacita škol a školek ve městě
je dostatečná. U mateřinek máme nyní
rezervy přibližně 200 dětí, kdy největší
kapacitu mají školky v městských částech Mizerov a Hranice. Město tak rodičům umožní splnit zákonnou povinnost
zapsat dítě do posledního předškolního
roku. Bližší informace k zápisům najdete na jednotlivých školách a školkách.

POZVÁNKA

Máj nad Olzou

PŘI PRVNÍM JARNÍM CEREMONIÁLU jsme v obřadní síni Městského domu kultury Karviná přivítali 24. března 12 děvčátek a 6 chlapečků. Kulturní program si pro hrdé rodiče a jejich příbuzné připravili předškoláci z mateřské školy
Čajkovského. V případě zájmu o jeden z dalších termínů, nejbližší je 14. dubna, kontaktujte prosím alespoň 14 dní
předem paní Ivanu Poláškovou z Odboru školství a rozvoje, tel. 596 387 488, e-mail ivana.polaskova@karvina.cz.

Přijměte pozvání PZKO Karviná Fryštát
a Darkov na tradiční hudební festival Máj
nad Olzou, který se koná 1. a 19. května
tohoto roku, vždy od 15 hodin v Polském
domě v Karviné-Fryštátě. Vystoupí pěvecké soubory z Karviné a Stonavy, dále
folklorní soubory Suszanie, Gizdy a děti
ze školky. Nebude chybět ani prodej tradičních domácích koláčů a jiných dobrot.
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