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Kino Centrum otevírá a chystá filmové lahůdky
Po velké rekonstrukci přivítá Kino Centrum v Karviné–Mizerově
v poslední květnový den opět první diváky. Pro celý první promítací týden je připraven bohatý program – promítat se budou především filmové
hity poslední doby, vstupné je za symbolickou padesátikorunu a představení se rychle plní. Na diváky čeká v rekonstruované budově spousta
vylepšení a komfortu: zbrusu nové jsou přízemní prostory s kavárnou,
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KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU

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

Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Hasiči letos dostanou také stříkačku
V Loukách postaví město zcela novou zbrojnici
Sbory dobrovolných hasičů
v Karviné se dočkají nejen materiální pomoci. Radnice pro ně
vyčlenila peníze, za které se například opraví sklad, zakoupí se
nová cisternová stříkačka a počítá
se i s vybudováním nové zbrojnice
v městské části Louky.
Sbor dobrovolných hasičů
z Karviné-Hranic se může těšit na zbrusu novou cisternovou
stříkačku. Pořízení nového auta
schválili karvinští zastupitelé
na svém posledním zasedání. Současná stříkačka je už více než 25
let stará a technicky už nevyhovuje. „Po vizuální stránce vypadá hezky, ale každoročně udržet
vozidlo je problém, neprochází
technickou kontrolou, neustále
se musí něco opravovat na brzdovém systému, tečou provozní
kapaliny, je problém s nápravami, s čerpadlem,“ uvedl Miroslav
Golasowski, velitel jednotky SDH

Takto by měla v budoucnu vypadat nová hasičská zbrojnice v Loukách.

Karviná-Hranice. Jak dodal, hasiči s tímto vozidlem vyjíždějí k 60
až 80 událostem ročně, od požárů
až k povodním.
,,Za městské peníze tak hasičům ve Starém Městě opravíme
sklad, v Ráji vyměníme okna a natřeme fasádu budovy. V Loukách

budou mít dobrovolníci zbrojnici zcela novou, už jsme požádali
o dotace a máme hotový projekt.
Původně tam byly hasičárny dvě,
ale vlivem těžby obec o obě přišla, takže to nyní napravíme,“ řekl
náměstek primátora Miroslav Hajdušík.

Problémy OKD hýbou děním na Karvinsku i v kraji
Za účasti primátora Tomáše Hanzla proběhlo poslední
jednání k problematice OKD
23. května v Praze. „Oceňuji
angažovanost premiéra Sobotky i vlády. Je třeba postarat se
o minimalizaci dopadů insolvence na horníky i další zaměstnance OKD. Rychlý start
rekvalifikací a nabídka nové
práce je také důležitá,“ zdůraznil primátor Hanzel už při
jednáních na krajském úřadě
6. května (foto z tehdejší tiskové konference).

Dětský koutek v parku čeká velká změna
Oblíbený dětský koutek v Parku Boženy Němcové je o něco
starší než nedaleký chotěbuzský

Archeopark. Obojímu dominuje
motiv slovanského hradiště. Archeopark kraj veřejnosti nedávno

opět otevřel – po opravách. V dětském koutku už ale symboly pohanských bohů a základních přírodních živlů dosluhují a nahradí
je nový koncept s překvapením,
dělaným přesně na míru tomuto
místu a s důrazem na aktivní zapojení hrajících si dětí. Unikátnost
koutku v každém případě zůstane.
Na projektu nyní město pracuje a stavět by se mělo nejpozději
v příštím roce.
Stávající hřiště se ověnčeno
mnoha cenami a je velmi oblíbené, hrací prvky ale už vyžadují
častou a nákladnou údržbu. Proto
přišlo rozhodnutí o změně.

Obnovené hřiště
v Mizerově
Na okraji městské části Mizerov (poblíž nádrže zvané pískovna) slouží dětem nové hřiště. Město nechalo během dubna a začátku
května hřiště zgruntu přebudovat
na přání veřejnosti – starší hřiště
už v místě nevyhovovalo a hrací prvky byly zastaralé. Hřiště je
dnes oplocené, přibyly lavičky pro
doprovod a samozřejmě nové hrací prvky. Město financovalo projekt samo.
V minulém roce bylo podobně na přání veřejnosti přestavěno
hřiště poblíž školy Mendelova
v městské části Hranice a také
dětské hřiště v lesoparku Dubina.
Karviná má v současné době celkem 25 dětských hřišť.

Poctivá nálezkyně
odevzdala tisíce
Magistrát města Karviné uložil
do ztrát a nálezů peněženku s větším
obnosem peněz. Poctivá nálezkyně
peněženku našla cestou do práce
a neváhala ji odevzdat. Úředníci
jsou připraveni předat peníze majiteli, logicky ovšem bude muset popsat peněženku i její obsah včetně
upřesnění obnosu.
Za posledních několik let na magistrátě nepamatujeme, že by tak
vysokou částku někdo jako nález přinesl. V současnosti máme
v úschově také značkové dětské
kolo ve skvělém stavu, které městská policie našla v dětském koutku
v zámeckém parku. Zatím se o ně
nikdo nepřihlásil a s ohledem na to,
že stálo v parku nezamčené, je možné, že je někdo ukradl v jiné části
města a majitel je nyní postrádá.
Nejčastějšími nálezy jsou ale
v Karviné prázdné peněženky, batohy a jiné předměty z autobusů místní dopravy. Dle nového občanského
zákoníku radnice předměty uchovává tři roky. Pokud se oprávněný
vlastník v zákonem stanovené lhůtě
o výše uvedenou peněženku s penězi nepřihlásí, může ji nálezkyně získat. Paní však již předem prohlásila,
že by peníze věnovala na dobročinné účely.

www.karvina.cz
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Ušetřete díky městu na energiích
Smlouvy na levnější dodavatele opět v infocentru
Město Karviná umožní svým
občanům opět se zúčastnit e-aukce
energií! Už podruhé tak mohou občané města získat smlouvu na dva
roky současně s garancí výrazných
úspor na dodávkách plynu či elektřiny. Kontaktním místem pro informace i uzavírání nových smluv
bude v červnu infocentrum pod
radnicí na Masarykově náměstí,
a to tři dny v týdnu tak, aby si čas
na návštěvu mohl udělat každý, kdo
bude mít zájem. Referenti aukční
společnosti tam budou k dispozici
veřejnosti vždy v pondělky a středy od 9 do 17 hodin, v soboty od
9 do 13 hodin. Začíná se ve středu
1. června.
„Hlavně plyn výrazně zlevňuje,
velcí distributoři sice mají spoustu
reklamy, ale nemyslím, že reálná
úspora bude nakonec tak výhodná.
To je také důvod, proč opět nabízí-

me aukční kanceláři naše prostory
tak, aby se mohlo co nejvíce našich
lidí přihlásit a získat ještě levnější
dodavatele touto cestou. Vyplatí se
to rozhodně především majitelům
E-aukce plynu a elektřiny
– městské infocentrum,
Masarykovo náměstí 71,
Karviná-Fryštát, od 1. do 29. 6.
Vždy středa a pondělí
9:00–17:00, sobota 9:00–13:00.
domků, kteří plynem také topí,“
řekl primátor Tomáš Hanzel.
Celý proces bude tentokrát významně zjednodušen a potrvá výrazně kratší dobu. Občan nepodepíše žádný dokument před aukcí,
naopak přímo na kontaktním místě
se dozví, jaká cena mu může být
nabídnuta. Do infocentra pod radnicí tedy přinese jen vyúčtování

a smlouvu se stávajícím dodavatelem a dozví se, jakou cenu může
mít od Nového roku. Bude pak
záležet jen na něm, zdali smluvní
vztah s nabízeným novým dodavatelem uzavře či nikoli. Pro nové
smlouvy si pak přijde v dohodnutém termínu opět do infocentra
a vše potřebné u nového i stávajícího dodavatele už zařídí aukční
firma e-Centre.
Tato nabídka se týká pouze těch,
kteří se dosud aukce neúčastnili,
nebo včas nereagovali na novou
nabídku aukční společnosti a odběr
si po uplynutí smlouvy zajistili už
sami – a nejsou dnes třeba s novou
cenou spokojeni. Ti, kteří už aukcí
prošli, dostávají totiž vždy automaticky novou nabídku od e- Centre
na konci období, pro které měli novou cenu vysoutěženu, zpravidla to
jsou dva roky.

Strážníci si důkladně vyšlápli na bezdomovce
Městské policii Karviná se
ve spolupráci se sociálním odborem magistrátu poměrně dobře daří
eliminovat bezdomovectví ve městě. Za poslední roky se počet „beznadějných“ případů radikálně snížil doslova na pár desítek. Strážníci
získali před časem také starší sanitku a další zařízení potřebné k bezpečné přepravě problémových lidí
například na záchytku nebo do nemocnic. Čas od času je ale nutné
situaci znovu plošně ověřit a zasáhnout. Především tam, kde to nějaký
čas obtěžuje veřejnost, protože je
skupina problémových bezdomovců, kteří odmítají jakékoli pokusy
o „normální“ život a nechtějí jít ani
na ubytovny. Pak je na místě také
spolupráce s Policí České republiky a systematické zátahy. „Jen
razantní, systematický a vytrvalý

Zajímá vás
aktuální dění
v Karviné?
Sledujte web, facebook
a newsletter města!
Sledujte stránky kulturního
domu nebo knihovny!
www.karvina.cz
www.facebok.com
/statutarni.mesto.karvina
www.medk.cz
www.rkka.cz

V polovině května proběhla velká akce v rámci projektu koordinované bezpečnosti. Strážníci a státní policie doslova vyčistili několik známých míst,
kde se zdržují skalní bezdomovci a kde to obtěžuje veřejnost.

tlak totiž může přinést výsledky.
My tady ty lidi nechceme. Proto
podnikáme pravidelné akce zaměřené právě na soby bivakující na veřejných prostranstvích i v různých
zákoutích. V polovině května jsme
jednu takovou podnikli a výsledky
jsou dobré. Strážníci a státní policisté doslova vyčistili prostranství
před karvinským OD Tesco, za Lidlem a u krytého bazénu. Tři bezdomovci přitom skončili na záchytce.
Ostatní museli za dozoru vyklidit
své bivaky, uklidit místo a opustit
prostor, kam nastoupily technické
služby k dokončení úklidu. Prostory jsou nyní monitorovány denně

tak, aby se tam bezdomovci nevraceli,“ popsal ředitel městské policie
Petr Bičej.
Osoby, které potřebují pomoc
a jsou ochotny ji přijmout, nezůstanou bez pomoci. Notorické bezdomovce však převychovat nelze
a bezdomovectví tedy 100% nelze
vymýtit. „Je skvělé, že nám problémy hlásí i veřejnost, děkujeme
za to,“ řekl zástupce ředitele MP
Václav Ožana s tím, že vykázání
takových lidí je jen jednou z cest.
„Je nutná spolupráce se zdravotníky, sociálními pracovníky, ale také
opravdu i s veřejností,“ doplnil ještě Václav Ožana.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Dostává se
vám do rukou
dvojčíslo Karvinského zpravodaje s velmi
bohatou nabídkou kulturních programů a akcí především na měsíc červen. Jsem
opravdu rád, že město stále
nejen nabízí kvalitní kulturní
vyžití samo, ale že můžeme
podpořit dotacemi i další pořadatele.
Namátkou
připomenu
PZKO, středisko Juventus,
festival Dokořán, ale je tu
i řada dalších, jimž zastupitelstvo opět pro letošní rok
poskytlo finanční podporu
na pořádání akcí, které obohatí volný čas nás všech. Nejen
všech věkových skupin Karviňáků, ale také lidí různorodých zájmů a nebo třeba hudebního vkusu.
Ve chvílích, kdy zpravodaj do schránek dostáváte,
chystáme my sami na náměstí
ve Fryštátě velký zábavný den
pro celou rodinu (v neděli 29.
května odpoledne), budeme
otevírat po velké rekonstrukci kino Centrum (v úterý 31.
května, pak následuje velký
týden filmových hitů) a finišujeme s přípravami Dnů Karviné (ty obsadí především náměstí a zámecký park od 10.
června). Všechny podrobnosti
najdete přehledně v tomto čísle zpravodaje.
Česko zažívá velký boom
návštěvnosti kin a já jsem rád,
že jsme in i my v Karviné. Koneckonců už po digitalizaci
před čtyřmi lety bylo jasné, že
to byl dobrý krok – kino Centrum se pravidelně umisťovalo na vrcholku návštěvnosti
jednosálových kin v Česku.
Hezčí kino a lepší prostředí
přivede ještě více diváků.
Věřím, že si každý najde to
své i na Dnech Karviné – opět
kulturní dům namixoval skvělý program na celý víkend!
Užijte si to!
P. S. Velká gratulace fotbalistům MFK OKD Karviná k postupu do nejvyšší
soutěže!
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Město už vysazuje stromy na přání
První stromy z ankety zdobí karvinská sídliště
V jednotlivých městských
částech Karviné běží naplno jarní výsadba nové zeleně, nyní už
ovšem také díky loňské anketě
Stromy na přání. V městské části Mizerov tak přibyly nebo ještě
přibudou nové javory, borovice,
habry a dub, v Hranicích už roste několik lip, ale také opět bo-

rovice nebo javory. Vysazeno je
již několik rododendronových
keřů. „Vloni jsme oslovili veřejnost, aby vytipovala místa a typy
stromů, které by tam chtěla mít.
Do ankety se nám sešla stovka
realistických přání. První stromy
už jsou vysazeny. Počítáme také
s novou výsadbou stromu v anke-

tě nejpopulárnějšího – sakury. Zatím zdobí okolí třídy 17. listopadu
a prostranství před magistrátem
v centru, ale chceme jich vysázet
víc,“ připomněl iniciátor ankety,
náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík s tím, že stránky
projektu jsou stále živé a obsahují
přehlednou mapku přání. Lidé tak
mohou sledovat, zda se to jejich
přání už plní. Radnice slíbila realizovat výsadbu postupně v příštích až pěti letech. Mapka přání je
na webu projektu www.stromyprokarvinou.cz
Jako náhradní výsadbu sázejí
nyní zahradníci například borovice a více než desítku rododendronů v Poštovní ulici nedaleko centra Fryštátu, několik rododendronů
už roste na novém veřejném prostranství před jednou z budov
magistrátu v centru města. Kromě toho vysadí město ještě letos
na jaře okolo dvacítky jiných už
dříve plánovaných nových stromů
a desítky keřů v městských částech Ráj, Nové Město, Hranice
a Mizerov.

Stavba nového železničního mostu se již blíží ke konci
Výstavba nového železničního
mostu přes řeku Olši v Karviné–Lipinách by měla být dokončena letos
v létě. Namísto původního, dnes již
technicky nevyhovujícího mostu,
přijde nový, který postupně dělníci
skládají ze dvou samostatných ocelových konstrukcí o třech polích.
Ty budou uloženy na nových pilí-

řích postavených nově mimo koryto řeky Olše. Zabrání to poškození
mostu v případě povodní.
Souběžně se stavbou mostu běží
také rekonstrukce trakčního vedení
a kolejiště. „V současné době se
usazují ocelové konstrukce mostovky a souběžně probíhají i práce
na výměně kolejí a trakčního vede-

ní,“ říká mluvčí Správy železniční
dopravní cesty Marek Illiaš s tím,
že tato stavba by měla být hotova
do července letošního roku.
Stavební práce stále omezují
provoz na cyklotrase – zákazové
značky je třeba respektovat.
Celková cena prací se vyšplhá
přibližně ke 320 miliónům korun.

Letní koupaliště: letos opět za stejné vstupné
Na počátku června se pro veřejnost otevřou brány letního koupaliště v Karviné–Novém Městě.
K dispozici jsou tři bazény, tobo-

gán, dvě hřiště na beachvolejbal
a kompletní zázemí včetně restaurace, šaten a parkoviště. A co je
důležité, vstupné zůstává stejné.

Ceník vstupného
– dospělý návštěvník nad 15 let 80 Kč
– dítě do 15 let 40 Kč
– dítě do 3 let zdarma
– TP, ZTP, ZTP/P s doprovodem zdarma
– senioři nad 60 let 40 Kč
– organizovaná skupina studentů
s pedagogickým doprovodem
40 Kč/osoba
– rodinné vstupné
(2 dospělí + 1 dítě do 15 let) 170 Kč
– rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti do 15 let) 200 Kč
– rodinné vstupné
(2 dospělí + 3 děti do 15let) 230 Kč
– úschova šatů zdarma
– úschova kol 10 Kč
– úschova cenností 10 Kč
Vstup po 15. hodině
– dospělý návštěvník nad 15 let 60 Kč
– dítě do 15 let 30 Kč
– senioři nad 60 let 30 Kč

Více lidí ve
veřejné službě
Od června nastoupí k úklidu
ulic, kontejnerových stanovišť,
zastávek MHD a černých skládek dalších 10 dobrovolníků
z řad nezaměstnaných a veřejná
služba v Karviné tak už bude mít
42 pracovníků.
Městu například na likvidaci
černých skládek služba ušetřila
pět miliónů korun, ty by jinak
Karviná musela zaplatit odborným firmám.
Zájem o dobrovolnou veřejnou službu je mezi karvinskými
nezaměstnanými opravdu velký.
Práce je ve městě vidět, proto
bylo rozhodnuto o navýšení.

Zastávky v opravě
Až do konce června budou
probíhat opravy stávajících autobusových zálivů na tř. 17. listopadu v Karviné.
Po dobu oprav budou proto autobusové zastávky Karviná, Ráj,
nemocnice a Karviná, Fryštát,
univerzita dočasně umístěny
(pouze ve směru jízdy na Ostravu) o zhruba 50 metrů dále.
Přemístěné autobusové zastávky
mají vybudována provizorní nástupiště z recyklátu v travnatém
pásu.

Výkopy teplovodu
a kanalizace
Po celém městě se lze v těchto dnech setkat s čilým stavebním ruchem – firmy začaly také
s opravami svých teplovodních
nebo plynových zařízení. Výkopové práce spojené s rekonstrukcí plynovodu budou probíhat až
do srpna v Karviné – Novém
Městě v ulicích Nedbalově a Sokolovské, směrem doprava pak
v ulici Družby až do září. Výkopy v souvislosti s opravou horkovodu jsou v plánu ve vnitrobloku ulic Na Kopci a Kpt. Jaroše
v Mizerově.

Elektřina s ERÚ
Energetický regulační úřad
pokračuje ve veřejných debatách
o způsobu účtování elektřiny pro
domácnosti. Karvinská beseda
je v plánu ve velké zasedačce
budovy C magistrátu (4. patro)
ve Fryštátě, a to 7. června od 16
hodin. ERÚ tak po celém Česku
shromažďuje názory veřejnosti a ty pak zapracuje do nového
návrhu.
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Kino Centrum má za sebou už třicetiletou historii
Na zásadní modernizaci čekala ale budova více než čtvrt století
Kino Centrum slouží filmovým
fandům v Karviné už více než tři
desetiletí. První návrhy jeho podoby pocházejí dokonce z let 1963
a 1964 a vytvořil je Jiří Kučera,
který přišel s myšlenkou napojení
kina na místní centrum, s budovou
s obdélníkovým půdorysem a různým počtem pater pro samotné
kino a pro hospodářské zázemí.
Přesný projekt je pak dílem Stanislava Svobody a Václava Šafáře.
A byl to právě Stanislav Svoboda,
který navrhnul členěné obvodové
stěny, pro budovu kina dodnes tak
typické.
Stavba železobetonového monolitu se pak realizovala v letech
1967 až 1985 a zajímavostí je,
že zde byla poprvé u nás použita
lanová konstrukce střechy. Výjimečnost stavby potvrzuje i článek
z roku 1982 v časopise Československý architekt, který budovu
kina zhodnotil jako nekonvenční
a důstojnou.

se sice o něco zmenšila, ale nová
sedadla jsou komfortnější a celkově je prostředí interiéru příjemnější. Nový sál kino zpřístupnilo
v polovině prosince unikátní projekcí koncertu kapely U2 a půlnoční premiérou Hobita Petera
Jacksona.
Město zčásti platilo modernizaci
samo, část zaplatila dotace. „Rozhodli jsme se nakonec pro digitalizaci a další modernizaci kina Centrum, protože nechceme připravit
karvinské filmové fanoušky o premiérové filmy a komfortní zážitky
přesto, že dobře víme, že provoz
kina je dlouhodobě dotován,“ řekl
tehdy primátor Tomáš Hanzel.
A bylo to dobré rozhodnutí: kino rázem vyletělo na špici
návštěvnosti jednosálových kin
v Česku a nabízelo karvinským divákům světové premiéry, za nimiž
do té doby museli jezdit do Ostravy. Bylo rozhodnuto o zásadnější
modernizaci budovy i jejího okolí.

Digitalizace přitáhla diváky

Rok 2016: město otevírá
kino po velké rekonstrukci

V roce 2012 dostalo kino Centrum novou, moderní techniku.
Poté byl zmodernizován také sál
a technické zázemí.
Od června tak začalo kino promítat nejen v digitální kvalitě, ale
i ve formátu 3D. Prvním filmem
tehdy byl Avatar režiséra Davida
Camerona.
Na podzim dochází k dalšímu
vylepšení prostředí pro diváky.
Město nechalo vyměnit vzduchotechniku, podlahy a nainstalovat
v sále nové sedačky. Kapacita sálu

Na konci roku 2014 začala
díky evropským dotacím rekonstrukce budovy kina, přízemních
interiérů a poté okolí budovy samotné. Nová je vstupní hala kina,
v objektu je restaurace, zcela
nové sociální zázemí, šatny pro
diváky. Uvnitř budovy byly opraveny také rozvody včetně elektroinstalace, vytápění objektu nebo
jeho větrání. Změnil se i vnější
plášť budovy – zmizely původní
ochozy, fasády jsou nyní zčásti

prosklené. Na jaře 2015 navázala na opravu budovy kina úprava
jeho okolí: město tu vybudovalo
nové parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení, relaxační zóny a ne-

chalo vysadit zeleň. Nyní město
kino otevírá a veřejnost se může
těšit na vylepšení a unikátní techniku, která umožní opravdové zážitky pro oči i uši.

Kino po rekontrukci a při výstavbě (starší foto – okresní archiv).

Karvinský biograf rozhodně dokáže konkurovat multikinům
Dokončená zdařilá rekonstrukce kina Centrum a jeho okolí poněkud zastínila další přednosti,
které kino má a které nabídne
už brzy filmovým fanouškům.
„Po technické stránce předčí
v lecčems i ostravská multikina,“
říká vedoucí správy kin MěDK Jakub Gajdica.
Jaké služby navíc nabídne nový
komplex kina Centrum?
Kavárnu s celodenním provozem, prodejnu květin, prodejnu
zeleniny a ovoce, občerstvení
s prodejem popcornu a rozšířenou
nabídkou nápojů nejen pro návštěvníky kina, ale i pro veřejnost.
A špičkovou a ještě kromě digitalizace vylepšenou technickou

stránku projekcí, v čemž dokonce
předčíme ostravská multikina.
Kino Centrum se snaží vyjít
vstříc také návštěvníkům s han-

dicapy, můžete k tomu říci něco
bližšího?
Specialitou našeho kina je
možnost zapůjčení 2D brýlí, které umožňují sledovat 3D klasicky,
což je vhodné zejména u diváků
s výraznou vadou jednoho oka
nebo i u těch, kteří někoho na 3D
film doprovázejí, ale sami dávají
přednost dvourozměrné projekci.
Nevím o žádném jiném kině, které
by toto nabízelo. Samozřejmostí
je pochopitelně také snadný přístup pro vozíčkáře.
Kino bylo digitalizováno již
v roce 2012, ale během aktuální
rekonstrukce došlo ještě k dalším technickým úpravám. Jaký
budou mít vliv na promítání?

Abychom ještě zvýšili divácký
komfort a kvalitu projekcí, opatřili jsme kinosál novou projekční
plochou, měníme reproduktory
a provedli jsme akustické úpravy
sálu.
Tak teď už zbývá jen koupit si
lístek…
V pokladně kina se dá pochopitelně platit hotově i kartou, ale
diváci si mohou vstupenky on-line rezervovat nebo je přímo
zakoupit prostřednictvím našeho
webu (www.kinokarvina.cz). Online zakoupená vstupenka je poté
doručena do chytrého telefonu,
divák dostane své oblíbené místo a vyhne se případnému čekání
u pokladny.
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Karvinský talent letos zněl i mezinárodně
Zazpívat přijely děti také z Prahy, Plzně, Havířova, ale také z Polska
Nejlepší zpěváci a zpěvačky
z řad mateřských, základních
a středních škol mají za sebou
účast v desátém, jubilejním ročníku pěvecké soutěže Karvinský
talent.
Pořadatelem byla i letos Základní a Mateřská škola Prameny společně s městem a domem
kultury
Na pódiu se ve čtyřech kategoriích ukázali ti nejlepší z nejlepších, kteří prošli výběrovým
kolem a před odbornou porotou v čele se sbormistryní Evou
Šeinerovou zazpívali ze všech
nejlíp. Letošní ročník představil
řadu novinek.
Například soutěžící ze třetí
a čtvrté kategorie doprovázela
živá kapela, což byla rozhodně
dobrá volba. S muzikanty se zpěváci setkali před finále, na dvoudenním soustředění společně
pracovali, zkoušeli a pilovali.

Ze soutěže, kterou finančně podporuje město, se za deset
let existence stal prestižní podnik, kterého se účastní nejen děti
z Karviné a okolních obcí, ale
i zpěváci z Polska a dokonce i ze
vzdálenějších měst jako je Praha
nebo Plzeň.

Chcete na vysokou? Knihovna vám
zapůjčí materiály k přijímačkám

Absolventům středních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky
na některou z vysokých škol, nabízí Informační oddělení Regionální
knihovny v Karviné k zapůjčení
potřebný studijní materiál.
Oddělení nabízí odborný knihovní fond, učebnice pro střední
školy, regionální literaturu, ency-

klopedie, bilingvní beletrii, a také
povinnou četbu jako audioknihy.
Nechybí ani veřejný přístup k internetu, programům Word a Excel,
včetně tiskových výstupů. Informační oddělení naleznou zájemci
na ulici Leonovova 1795 v Karviné-Mizerově (tel.: 558 849 517,
e-mail: knih-io@rkka.cz.

Juventus nabízí letní tábory
Krajské středisko volného času
Juventus Karviná chystá pro toto
léto 10 příměstských a 12 výjezdových táborů. Příměstské tábory
jsou pořádány pro děti od 7 do 15 let
v týdenních termínech, a to od 11.
7.–26. 8. 2016. Cena je od 1000 Kč.
Řadu výjezdových táborů připravuje karvinský Juventus v Karlovi-

cích, Morávce, Řece a Prostřední
Bečvě. Jedná se o tábory všeobecné, ale i zaměřené na sport, přírodu,
mažoretky nebo tanec.
Bližší informace a kompletní
nabídku táborů naleznete na www.
juventus.cz. Místo pro dítě si můžete rezervovat i telefonicky na čísle
566 311 530.

Vítězem první kategorie se
stal Patrik Kladiva z Karviné.
Nejlepší zpěvačkou druhé kategorie byla vyhlášena Valérie Kaňová z Havířova.
Třetí kategorii vyhrála soutěžící z Karviné Adéla Ferencová.
Vítěz čtvrté kategorie Martin

Kučera z karvinského gymnázia,
získal navíc i cenu předsedkyně
poroty.
Ceny do soutěže všechny potěšily. Kromě věcných hodnotných cen letos vítězové dostali
i vstupenky na čtyřdenní festival
Colours of Ostrava.

Přihlaste své děti
Žáci soutěžili
na ozdravný pobyt německy a anglicky
Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna, zajišťuje
svým pojištěncům ve věku 8 až
15 let (včetně) ozdravné pobyty
v přímořském letovisku Ulcinj
v Černé Hoře. Stále ještě je několik volných míst pro sezónu 2016
v srpnových termínech, přihlášky
je možné podávat do 30. června
2016. Čtrnáctidenní pobyty jsou
určeny pro děti, které trpí dýchacími obtížemi, alergiemi, astmatem a ekzémy. Bližší informace
lze najít na www.rbp-zp.cz v sekci Pro pojištěnce – Bonusový
program.

Ve středu 27. dubna uspořádalo
město Karviná v prostorách magistrátu soutěž v cizích jazycích pro
žáky karvinských základních škol.
Soutěžilo se ve znalostech anglického a německého jazyka. Do finále nakonec postoupilo 24 žáků.
Vítězové byli odměněni finančními poukazy na nákup elektronického zboží v hodnotě od 2000
do 4000 korun.
První místo v kategorii angličtinářů si odnesl Jakub Seriš ze Základní školy Borovského, Viktorie
Canibalová ze stejné školy pak zvítězila mezi němčináři.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ ŽÁKŮ,
STUDENTŮ A JEJICH UČITELŮ

GLOBE
GAMES
Srdečně Vás zveme na festival, 2 0 1 6
který se uskuteční
v rámci GLOBE GAMES 2016
na Masarykově náměstí
v sobotu 4. června 2016
od 15:00 hod.

SPŠ KARVINÁ

CHRÁNÍME PŘÍRODU - CHRÁNÍME NAŠI PLANETU
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Občanská poradna: jak na dědictví
Když se vaši potomci nechovají, jak by měli
Většina z nás si nedokáže představit, že by vydědila své děti.
Jsou ale i takoví potomci, u nichž
se o vlídném vztahu k rodičům dá
mluvit jen stěží.
Pan Martin z Karviné se nedávno obrátil na Občanskou poradnu
Karviná, která funguje ve středisku Slezské diakonie. Je rozvedený,
vážně nemocný a právě kvůli nemoci se rozhodl upravit své majetkové poměry. Martinův syn o sobě
totiž už deset let nedal vědět, nereaguje na otcovy maily, dopisy.
Nezajímá ho otcův zdravotní stav,
který vyžaduje pravidelnou pomoc.
Martin si myslí, že syn nevede
řádný život a že by případný zděděný majetek přišel rychle nazmar.
Syn údajně propadl hráčské vášni.
Je to přitom ze zákona tzv. nepominutelný dědic. Ale i v této
věci si lze poradit.

Sociální pracovnice poskytla
panu Martinovi informace z občanského zákoníku, který říká, že
zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat
měl, c) byl odsouzen pro trestný
čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život. Zákon také dále uvádí, že zůstavitel
může vydědit i dědice, který je tak

zadlužen, nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se pro
jeho potomky nezachová povinný
díl. V tomto případě však lze provést vydědění jen tak, že povinný
díl zůstane dětem nepominutelného dědice, popřípadě jejich potomkům.
V návaznosti na sdělené informace poskytla sociální pracovnice panu Martinovi vzor listiny
o vydědění a pomohla mu s jejím
sestavením. Listinu je pak možné
uchovat u notáře.

Bezplatného a anonymního odborného sociálního poradenství mohou občané Karviné využít v sídle OBČANSKÉ PORADNY Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji, a to vždy od pondělka
do středy od 8:00 do 12:00 hodin a poté od 13:00 do 16:00 hodin,
čtvrtky a pátky pak od 8:00 do 12:00 hodin.
Občanskou poradnu lze také kontaktovat telefonicky na čísle
734 645 272.

Lázně Darkov
používají špičkové
zdravotní přístroje
Celkem 27 miliónů korun investovaly Lázně Darkov do nákupu špičkových robotických
a speciálních přístrojů pro obnovu
chůze, posílení svalstva a pro estetiku. Asi nejzajímavějším je ReoAmbulátor, který neurologické
a ortopedické pacienty učí správnému stereotypu chůze. Karvinské
lázně jej mají jako první v České
republice, ale také jako první v zemích Visegrádské čtyřky.
Dalším větším přístrojem je Imoove, který slouží pro funkční rehabilitaci a mobilizaci těla. Ke stimulaci
svalů lázně pořídily robotickou ruku
Glorea, pro regeneraci svalů vysokofrekvenční radioterapii, od bolesti
kloubů zase pomůže terapie rázovou vlnou. Na odstranění celulitidy lázně využijí nový Icoone a pro
nenásilné zhubnutí zase přístroj
Vanquish Me.

Nové CT v karvinské nemocnici je výkonnější a šetrnější
Krajská nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji uvedla do provozu nový počítačový tomograf.
Je výkonnější než původní přístroj
a díky menší radiační zátěži i šetrnější k pacientům. Vyšetření také
trvá kratší dobu.
Nový tomograf nahradil přístroj z roku 2007, který už nevyhovoval.
Nový přístroj umí provést
mnohem více vyšetření a rozšířilo se tak spektrum jeho využití.
Navíc, a to je klíčové pro laboranty a radiology, vyšetření trvá
poměrně krátkou dobu. Pacienta
přitom zasáhne o zhruba čtvrtinu
menší dávka záření než u přístrojů předchozí generace.
Celkové náklady na pořízení
a instalaci “cétéčka” činily 15,1
milionu korun. Největší část 11,7
milionů zaplatilo ministerstvo
zdravotnictví, zbytek hradila ne-

mocnice z vlastních zdrojů. Přístroj odpovídá dnešním vysokým
standardům pro poskytování kvalitní zdravotní péče.
Kromě zprovoznění nového
CT přístroje bude kraj investovat
do nemocnice v Karviné-Ráji

další desítky milionů korun, například do přestavby centrální
sterilizace. V plánu jsou letos
i stavební úpravy jako rozvody
vody, zateplení dalších objektů
a výměna termoregulačních ventilů.

Na in-line
po Karviné

Změny jízdních řádů autobusů MHD od 12. června
Město vyhovělo především lidem pracujícím v zóně Nové Pole.
LINKA 513:
–	uspíšení spoje č. 4 o 5 minut,
nově odjezd ze zastávky Ráj –
Na Kopci v 5:16, příjezd na konečnou ve Starém Městě 5:42,
zastávka Nové Pole 5:38,
–	odjezd spoje č. 31 z konečné
ve Starém Městě v 18:10 a příjezd do stanice Ráj – Na Kopci

v 18:41,
–	spoj 32 výjezd v 18:42, příjezd na autobusové nádraží
ve Fryštátě v 19:00.
LINKA 514:
–	zrychlení spoje č. 3, od státní
hranice v Ráji vyjede v 5:10,
Nové Pole 5:37 a konečná 5:40,
–	spoj č. 4 nově ze Starého Města
vyjede ve 4:40, ke státní hranici
dojede 5:08.

LINKA 515:
–	uspíšení spojů č. 7 a 24 o 10 min.,
–	spoj č. 22 vyjede ve 14:53
od Nového Pole a má i zastávku
u mostu,
–	všechny spoje už budou zastavovat na koupališti i u Teska.
LINKA 520:
–	spoj č. 39 s odjezdem od Nového Pole ve 22:14 nově zastaví
také u mostu ve Starém Městě.

Také letos se můžete těšit na již
tradiční večerní projížďku městem
na kolečkových bruslích. Tentokrát se červnové Na in-line po Karviné, opět v režii Mládežnické
rady Karviná, uskuteční v úterý
21. června.
Bruslaři budou opět mít možnost zabruslit si na opraveném
hlavním karvinském okruhu, a to
hned dvakrát po sobě. Budeme se
na vás těšit od 18:00 na Univerzitním náměstí.“
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Cestujete letos v létě s dětmi do zahraničí?
Nezapomeňte, že i ty nejmenší potřebují vlastní doklady
Blíží se čas dovolených a s ním
čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hranice České republiky. Pro cestování do zahraničí
již čtvrtým rokem platí povinnost
vybavit cestovním dokladem také
děti. Může to být pas, ale také občanský průkaz.
Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Je
ovšem třeba přijít na úřad včas.
Vyšší poplatek je pouze u pasu
zhotovovaného do šesti dnů.
Nyní je to už plnohodnotný doklad, ale stejně jako u dospělých
za něj zaplatíte mnohem více než
za doklad v běžné lhůtě. Cestovní
pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč
v běžné lhůtě a dobu platnosti má
stanovenou na pět let. Občanský
průkaz postačí do většiny evropských zemí také dětem stejně
jako dospělým, ten dětský stojí
jen 50 Kč a opět platí pět let. Pokud chtějí rodiče pasy v kratší
lhůtě, připlatí si pro sebe i pro
děti. Do šesti dnů stojí cestovní
pas pro dítě 2000 Kč, pro dospělého 4000 Kč.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi (například
Egypt nebo Turecko), se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vy-

cestovat do zemí Evropské unie,
ale také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island.
O vyřízení cestovního pasu
nebo občanského průkazu pro
dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší
úřad obce s rozšířenou působností. Žádost zpracuje na místě úředník, ten také pořídí dítěti fotografii na úřadě. Zákonný zástupce
předloží svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Pokud dítěti
obnovuje doklad, postačí tento
starší doklad dítěte, rodného listu
není třeba.
Pro cesty mimo Evropskou
unii doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a cestování s nezletilým dítětem. Některé státy mohou vyžadovat minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu i ukončení pobytu
– nejčastěji šest měsíců. Vízovou
povinnost lze zjistit u zastupitelského úřadu státu, kam rodina
cestuje, ale i na webu ministerstva zahraničí.
Karvinský magistrát vyřizuje
pasy a občanské průkazy v budově C – rekonstruovaná budova
v centru Fryštátu, vždy v pondělky a středy od 7:30 do 17:30 hodin, úterky a čtvrtky až do16:00
hodin. Občanské průkazy i pasy
už lze vyřídit kdekoli v ČR - vždy

v úřadovně obce s rozšířenou působností. Doklady zhotovované
za vyšší poplatek do šesti dnů je
nutné vyzvednout tam, kde jste
o něj požádali. Pokud chcete do-

klad vyhotovený do měsíce vyzvednout jinde, zaplatíte 100 Kč.
Bližší informace na webu Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady.

Pro cesty po Evropě stačí občanský průkaz. Veškeré doklady lze v Karviné vyřídit bez čekání díky rezervačnímu systému - na webu www.karvina.cz
pod kolonkou Magistrát.

Odevzdejte nadbytečné odpadové
nádoby a čeká vás malý dárek
Občané, kteří mají u rodinných
domů dvě nebo více odpadových
nádob na směsný komunální odpad, začali více třídit a nevyužívají
všechny tyto nádoby, mohou některé vrátit na Odboru majetkovém
Magistrátu města Karviné v budově

B (ulice Karola Śliwky 618, 1. patro, kancelář 64), nebo po telefonické domluvě na čísle 596 387 213.
Úřední dny a hodiny vždy v pondělí
a ve středu 7:30 až 17:30 hodin.
Za každou vrácenou nádobu je
čeká malý dárek.

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

Inspirace pro karvinské rybáře

JESSIE, 6 týdnů, fenka,
trikolor.

ARGO, pes, 2 roky,
hnědý s bílou náprsenkou.

Ve středu 11. května odpoledne zabral panu Zdeňku Kubicovi
místo kapra obří sumec. Na kapří návnadu přitom lovil u jezera
na Lodičkách v zámeckém parku.
kapitální kousek měřil 1,85 met-

ru a vzbudil velký zájem rybářů,
sportovců v parku a dalších návštěvníků. Zdeněk Kubica rybaří
50 let. Sumce ale musel po zvěčnění hodit zpět do vody – ryba je
hájená.

www.karvina.cz
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Kulturní a sportovní akce | červen 2016
Kulturní akce
1. 3.–18. 9. 2016
Výstava: „Když Evropou
nesla se secese“
Výstava představí charakteristické
znaky secesního slohu v rámci jednotlivých odvětví užitého umění.
Muzeum Těšínska, Masarykovo
nám., Karviná-Fryštát.	 
2. 5.–30. 6.
Poklady Těšínského Slezska
– Pověsti a Legendy
Vyprávění nejznámějších pověstí
o založení měst a obcí Těšínského Slezska, určeno MŠ a 1. stupni
ZŠ. Muzeum Těšínska, Karviná-Fryštát.
10. 5.–29. 6.
Výstava: Anna Navrátilová
a Marcela Navrátilová –
obrazy, kresba
Vstupné: 20 Kč – dospělí/10 Kč
– děti, senioři, studenti/hromadné vstupné pro školy – zdarma.
Otevírací doba: pondělí, středa,
pátek: 9:00–15:00; úterý, čtvrtek:
9:00–19:00. Mánesova síň Městského domu kultury, Karviná-Nové Město.
12. 5.–30. 6.
Výroční výstava Stanislava
Filipa
Výstava obrazů a dřevěných plastik. Pořádá Obecně prospěšná společnost Karviná 2000. Foyer Slezské Univerzity, Karviná–Fryštát.
1. 6.–30. 6.
Karviná – malebné město
ve Slezsku
Beseda o historii a současnosti
města a životě lidí v něm, určeno ZŠ a SŠ. Podporováno MMK.
Vstup zdarma. Muzeum Těšínska,
Karviná–Fryštát.
1. 6.
Mezinárodní den dětí
Muzeum Těšínska, Masarykovo
nám., Karviná–Fryštát.
1.–30. 6.
Co víš o Karviné
Vědomostní kvíz o ceny ke stálé
expozici „Střípky z dějin Karviné“, určeno ZŠ. Podporováno
MMK. Vstup zdarma. Muzeum
Těšínska, Karviná–Fryštát.

2. 6., 17:30
Léčivá meditace – mystický
letní slunovrat
Přednášející: Renáta Rowena
Bittová. Vstupné: 100 Kč. Malý
sál MěDK Karviná–Nové Město.
3. 6., 16:00
Knihožroutek 2016
Vyhodnocení soutěže o nejlepšího
dětského čtenáře. Součástí akce
bude předávání cen, občerstvení
pro soutěžící děti a malé překvapení. Kinosál RKK, Karviná–Mizerov.
3. 6.–30. 6.
Darina Krygiel: Ilustracje
Výstava ilustrací. Vernisáž se koná
dne 3. 6. 2016 v 17:00. Středisko
polské literatury RKK, Masarykovo nám., Karviná–Fryštát.
4. 6., 16:30
Jarní překvapení
Jarní vystoupení tanečních klubů
a divadelních souborů fungujících
při MěDK Karviná. Účinkují: TK
Quick, TK Arabesque a DS Bambules. Vstup: 90 Kč, 50 Kč. Obecní dům Družba, Karviná–Fryštát.
5. 6., 15:00
Westernové odpoledne
Country kapela DROPS, Black &
Brown, show s biči, lasy, kolty…
Park u kavárny ROSA, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Karviná–Hranice.
6.–10. 6.
Malování na chodníku
Tradiční akce pro MŠ. Středisko
knihovnických a informačních
služeb RKK, oddělení pro děti
a mládež, Karviná–Nové Město.
6. 6., 15:30
Koncert – Nestárnoucí dueta
Vstupné: 60 Kč. Společenský sál,
Rehabilitační sanatorium Lázní
Darkov, Karviná–Hranice.
6. 6., 18:30
Cestopis Plavba lodí
po středomoří 1.díl
Vstupné: 20 Kč. Společenský dům
Lázní Darkov, Karviná–Darkov.
8. 6., 15:30
Přednáška: Filipíny
Vstupné: 30 Kč. Společenský sál,
Rehabilitační sanatorium Lázní
Darkov, Karviná–Hranice.

9. 6., 10:30 a 15:30
Mezinárodní den archivů
2 komentované prohlídky pro veřejnost. Státní okresní archiv, Karviná–Fryštát.
10.–11. 6.
Dny Karviné 2016
Celoměstská akce. Místa konání: Karviná–Fryštát – Masarykovo
nám., Areál letního kina, prostranství
před rest. Oáza, Karviná–Nové Město – prostranství před rest. Praha.
10. 6., 10:00–18:00
Veletrh sociálních
a návazných služeb 2016
Akce se uskuteční v rámci Dnů
Karviné. Masarykovo nám., Karviná–Fryštát.
11. 6.
Putování s Karlem IV.
Celodenní výlet do Beskyd na téma
Karel IV. a jeho doba. Středisko
knihovnických a informačních služeb RKK, oddělení pro děti a mládež, Karviná–Nové Město.
12. 6.
Prolínání kultur – festival
národnostních menšin
Vystoupení bulharských, českých,
maďarských, polských, romských,
řeckých, slovenských, vietnamských a židovských souborů. Masarykovo nám., Karviná–Fryštát.
12. 6.
Výročí založení města
Karviné
Muzeum Těšínska, Masarykovo
nám., Karviná–Fryštát.
13. 6., 15:30
Travesti šou Divoké kočky
Vstupné: 100 Kč. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná–Hranice. (v 15:00
odvoz na RS od vily Slávka).
15. 6., 9:00–17:00
Farmářské trhy
Centrální tržiště, Karviná–Fryštát.
16. 6., 15:30
Klavírní melodie
Chodba u cukrárny, Sanatorium
Lázní Darkov, Karviná–Hranice.
17. 6., 18:30
Country kapela DROPS –
hudební léto
Park u Společenského domu Lázní
Darkov, Karviná–Darkov.

19. 6., 17:00
Drcla loktem vo kredenc
Pistáciová retrokomedie z prostředí socialistického mlékárenského
závodu. Účinkuje: divadelní soubor K.V.A.S. Vstupné: 80 Kč. Malý
sál MěDK Karviná–Nové Město.

20. 6., 15:30

Václav Fajfr – heligonka
a písně J. Nohavici
Vstupné: 60 Kč. Společenský sál
Rehabilitačního sanatoria Lázní
Darkov, Karviná–Hranice. (15:00
odvoz na RS od vily Slávka).

21. 6., 18:30

Taneční večer
Vstupné: 30 Kč. Společenský dům
Lázní Darkov, Karviná–Darkov.

21. 6., 18:30

Taneční večer
Vstupné: 40 Kč. Kavárna 2.p., budova B, Rehabilitační sanatorium
Lázní Darkov, Karviná–Hranice.

Sportovní akce
3. 6., 15:00
MFK OKD Karviná (U17)
– Baník Ostrava
utkání Moravskoslezské dorostenecké fotbalové ligy. Stadion Bažantnice, Karviná–Nové Město.
3. 6., 17:00
MFK OKD Karviná (U16) –
Baník Ostrava
utkání Moravskoslezské dorostenecké fotbalové ligy. Stadion Bažantnice, Karviná–Nové Město.

5. 6., 10:00

MFK OKD Karviná (U15) –
Frýdek Místek
žákovské utkání Moravskoslezské
fotbalové ligy. Stadion Bažantnice, Karviná–Nové Město.

5. 6., 11:45

MFK OKD Karviná (U14) –
Frýdek Místek
žákovské utkání Moravskoslezské
fotbalové ligy. Stadion Bažantnice, Karviná–Nové Město.
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Chata Hrádek – Energetika Třinec
a ZŠ a MŠ Dělnická
Chata Hrádek
pořádají
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LETEM SVĚTEM
Letní kreativní tábor
pro všechny tvořivé děti
7 - 13 let

7. - 13.8.2016
Cena: 3.200,--

Kontakty:

Vedoucí tábora:

Lenka Böhmová
lenka.bohmova@zs-delnicka.cz
Marcela Jimnopulu
marcela.jimnopulu@zs-delnicka.cz

Místo:
Hrádek ve Slezsku

Další
informace:
www.letem-svetem05.webnode.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ MĚSTA KARVINÉ
POŘÁDÁ VII. ROČNÍK AKCE

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
10. června 2016
10:30–15:30 hodin
Masarykovo náměstí
Karviná-Fryštát

Přijďte se seznámit s nabídkou sociálních a návazných služeb na území města
Karviné. Nabízíme možnost zhlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky,
zakoupit výrobky zhotovené handicapovanými občany.
Můžete si nechat změřit tělesné hodnoty, získat informace o prevenci
kardiovaskulárních nemocí, vyzkoušet si resuscitaci pod vedením studentek
střední zdravotní školy, k dispozici bude také zvukoměr. Sdružení studentů
stomatologie ČR vás seznámí s dentální hygienou.
Ke zpříjemnění návštěvy je pro Vás připraven zajímavý program, vystoupí
SILESIAN DIXI BAND a NIKOLAS DANCE UNICO.
Akce je zařazena do programu Dnů Karviné 2016. Srdečně Vás zveme k účasti.
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