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Knihovna oslaví březen bohatým programem
Také letos se Regionální knihovna Karviná zapojí do březnových oslav
knih, čtení a umění. Celý měsíc tak budou probíhat akce věnované také
místním autorům, zajímavým knihám, poezii, ale také hudbě nebo výtvarnu. Vypíchnout můžeme například divadelní představení LiStOVáNí s Bárou Jánovou
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Knihu si s sebou nezapomeňte do tašky přibalit 10. března, kdy do ulic
vyrazí knižní policie a všechny knihou vybavené obdaruje. Samozřejmostí
je pokutová amnestie knihovny pro ty, kteří knihy nevracejí včas.
Regionální knihovna v Karviné se v současnosti může pyšnit téměř
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Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.

KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU
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O dotace na nové vytápění je v kraji velký zájem
Karvinských žadatelů přibylo především po setkáních v městských částech
Kotlíkové dotace jsou v kraji
velké téma: krajský úřad na začátku února ohlásil vyčerpaných
490 miliónů korun z první výzvy, ke dni uzávěrky toho čísla
Karvinského zpravodaje ale stále přijímal žádosti. Jsou jich už
více než čtyři tisíce a i karvinské
počty začaly optimisticky růst
především poté, co krajský úřad
spolu s městem uspořádal informativní setkání pro občany těch
městských částí, kde je domků
nejvíce.
Kraj v minulém týdnu oznámil
prodloužení termínů pro ukončení

realizace výměny kotle – původně to byla půlka září, ale práce lze
provést až do 31. prosince. Vyměnit lze díky evropským penězům kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním za kotle modernější
a ekologičtější. Do roku 2022 je
to nezbytné, staré kotle budou totiž pod pokutou zakázány. Dotací lze podpořit i menší investice
do snížení energetické náročnosti
domu, všechny potřebné informace jsou mj. na webu kraje i města
Karviné a také úředníci odboru
rozvoje magistrátu poskytují konzultace.

Město Karviná se rozhodlo své
občany finančně významně podpořit. „My jsme všemi cestami
informovali občany o naší desetiprocentní podpoře nad přiznanou
dotaci a o tom, že město lidem
půjčí celou částku až do výše 150
tisíc korun na předfinancování.
Naše podpora je v rámci kraje výjimečná a naším cílem je opravdu
povzbudit maximum lidí k výměně. Motivaci mají i Staroměšťané,
kteří dnes nevědí, zda a kdy OKD
vykoupí jejich domy pro případnou těžbu.„Mohou bez obav žádat
o dotaci a měnit kotle také, proto-

že my budeme po OKD chtít, aby
jim v budoucnu zmařenou investici uhradilo nad rámec odhadní
ceny domu,“ shrnul primátor Tomáš Hanzel. Kraj totiž má mezi
podmínkami udržitelnost – nový
kotel je nutné používat v daném
domě až do roku 2023.
Přestože peníze pro toto kolo
dotací jsou vyčerpány, je v balíku
pro kraj peněz stále dost – celkem
1,4 miliardy korun plus stomiliónový podíl kraje samotného. Výzvy budou vypisovány do té doby,
než budou vyčerpány všechny vyčleněné peníze.

Na co jste se také ptali na setkáních ke kotlíkům
V únoru proběhla postupně
v městských částech, kde jsou převážně domky, setkání s občany. Shrnujeme nejčastěji kladené dotazy,
samozřejmě je najdete i na webu
města www.karvina.cz.
O dotaci smí požádat pouze fyzická osoba, získat lze až 150 000Kč
na nejekologičtější způsob vytápění.
Město Karviná poskytne svým
občanům 10% nad rámec krajem
přiznané dotace a celou částku potřebnou na předfinancování formou
bezúročné půjčky (kraj proplatí dotaci až po ukončení prací).
Dotace je podmíněna mj. tím, že
dům je buď v energetické třídě C,
nebo majitel na základě doporučení
energetického specialisty provede
některé z mikorenergetických opatření ke snížení úniků tepla z budovy.
Potřebuji na mikroenergetická
opatření povolení stavebního úřadu?
Většinou ne, pokud byste ale
s výměnou oken či dveří změnili
i jejich velikost nebo pokud byste
přistavili zádveří, pak povolení mít
musíte. U výměny kotle potřebujete povolení, pokud se jedná o jiný
způsob vytápění domu, tedy pokud
kotel na tuhá paliva měníte za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel.
Samozřejmě příslušná povolení také
potřebujete, pokud se váš rodinný
dům nachází v památkové zóně či
v ochranném pásmu památkové
zóny, případně se jedná o kulturní
památku.
Jak dlouho musím kotel mít
v domě a používat ho? A co mám
dělat, kdyby se pokazil?

Je nutné ho používat do roku
2023, tedy 7 let. Pokud se kotel pokazí, je potřeba ho vyměnit za nový, kvalitou minimálně
stejný. Doporučujeme proto vybírat kotel také podle toho, jak
dlouhou záruční dobu výrobce
nabízí. Pro obyvatele karvinského Starého Města je pozitivní to,
že v případě prodeje domu OKD
z důvodu budoucí těžby bude
v dohodě s městem podmínka
náhrady za zmařenou investici
(OKD uhradí náklady na kotel
nad rámec odhadní ceny domu).
Mohu si materiály nakoupit
například v Polsku a předložit
faktury v cizí měně?
Ano, přepočteme podle kurzu
České národní banky. Pokud jste
šikovní, můžete si práci provést
sami, kraj zaplatí materiál.
Pokud mám starý dům a potřebuji ho zateplit, vyměnit
okna, aby to teplo skutečně
neunikalo, může mě to vyjít až
třeba na 250 000,-Kč, pomůže
mi někdo finančně, když na to
nemám?
V tomto případě doporučujeme zaměřit se spíše na dotaci
Nová zelená úsporám a na základě těchto opatření pak můžete dostat i dotaci na kotel.
Do kdy mi kraj odpoví na mou
žádost a dokdy musím úpravy
stihnout?
Kraj si stanovil limit pro vyrozumění o přidělení dotace
do měsíce a půl od podání žádos-

ti. Realizaci pak rada kraje prodloužila – původně to bylo 15.
září, nyní až 31. prosince 2016.
Pokud budete mít v žádosti chyby nebo bude třeba něco doplnit,
vyzve vás krajský úřad k opravě
a lhůta pro vyrozumění pak poběží znovu, jakmile doložíte vše
potřebné.
Už nyní si žádost podala spousta lidí, dostane se na všechny,
není už pozdě?
Nebojte se, není pozdě. Žádosti nezapadnou, kraj vyjednává o navýšení podpory už v této
vlně a i kdyby to nevyšlo, peněz
bude opravdu dost i pro příští výzvy. Prozatím kraj počítá
s tím, že by nevyřízené žádosti
z této vlny přešly automaticky
do další.
Nejsem si jistý konečnou cenou celé výměny, jak mám vyplnit žádost?
Do žádosti stačí odhad a lepší
je žádat o víc peněz než o méně.
Vždycky se bude dotace vyúčtovávat na základě skutečných
nákladů a předložených faktur,
takže by bylo obtížné proplácet
víc, když vám byla přiznána nižší částka. Raději přidejte.
Potřebuji souhlas spolumajitele domu, musím jeho podpis
u souhlasu ověřit notářsky?
Ne, stačí prostý podpis.
Jaké budou provozní náklady,
až si kotel pořídím? Bojím se,
aby nebyly vysoké.

Vzhledem k tomu, že doporučené kotle jsou opravdu ty nejlepší na trhu a jsou výkonnější než ty
staré, náklady na vytápění se budou
snižovat. Své náklady za topnou sezónu si můžete vypočítat na webu
www.lokalni-topeniste.cz, kde je
tzv. kotlíková kalkulačka. Tam zadáte, o jaký kotel se jedná a čím topíte, a vypočítá vám to částku.
Jak je to, když topím v kamnech,
krbu nebo petrách? Jakou mají
emisní třídu, mám je taky vyměnit?
Kamna, petry ani krby emisní
třídu nemají a dotace na jejich výměnu nelze udělit. Můžete je ale
vyměnit v rámci programu Nová
zelená úsporám.
Kam se obrátit s dotazy?
Infolinka krajského úřadu:
595 622 35, kotliky@msk.cz
Poradenství na Magistrátu města Karviné v budově C, odbor
rozvoje, Karola Sliwky 50a,
vždy od pondělí do čtvrtka
Pověření zaměstnanci Odboru
rozvoje Magistrátu města Karviné:
• RNDr. Ivana Smýkalová –
ivana.smykalova@karvina.cz,
596 387 446
• Ing. Bruno Petráš –
bruno.petras@karvina.cz,
596 387 425
• Ing. Renáta Kytková –
renata.kytkova@karvina.cz,
596 387 787
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Další krok města k podpoře podnikání
Startuje Business Gate a zve firmy i veřejnost
Unikátní karvinské centrum
na podporu podnikání zvané Business Gate má před otevřením. Město
zrekonstruovalo díky evropským
penězům budovu v Poštovní ulici
ve Fryštátě a chce z ní udělat především centrum nových podnikatelských nápadů. Ale nejen to. „Chceme udržet ve městě vysokoškolské
a středoškolské absolventy s dobrými nápady a potenciálem. Chceme
podpořit dobré nápady a ochotu
podnikat. Jen dobré podnikatelské
projekty a úspěšné firmy mohou
dlouhodobě zaměstnávat naše lidi.
Business Gate přesně tomuto může
pomoci,“ připomněl motivaci primá-

tor Tomáš Hanzel. Podpora podnikavosti a podnikatelského ducha je
hlavním posláním centra, město už
nyní vyjednává spolupráci nejen se
školami, ale také místními firmami.
„Kromě karvinské Obchodně
podnikatelské fakulty Slezské univerzity, která je již naším partnerem,
chceme zapojit i další vysoké a také
střední školy. Oslovujeme i místní
firmy, které budou moci prostřednictvím centra získat spolupracovníky
pro realizaci inovačních projektů
a nápadů,“ přiblížil představy města
náměstek primátora Lukáš Raszyk.
Centrum město oficiálně otevře 7.
března – to je mj. v plánu prezenta-

Business Gate – Karviná-Fryštát, Poštovní ulice č. 615
Dny otevřených dveří pro veřejnost: 8. - 11. 3. vždy od 14 do 18 hodin.
Kontakty:
Petra Kantorová, petra.kantorova@karvina.cz, 777 961 143
Renata Kytková, renata.kytkova@karvina.cz, 596 387 787

ce pro vedení škol a večer věnovaný právě firmám. Dopoledne od 8.
do 11. března budou věnována návštěvám základních a středních škol.
Odpoledne v témže termínu budou

určena pro veřejnost – té jsou vyhrazeny časy vždy od 14 do 18 hodin.
Budou probíhat komentované prohlídky s představením aktivit, služeb
a možností centra.
V první fázi existence nabídne
Business Gate pro zájemce o podnikání či podnikatele místo pro práci
a obchodní jednání, konzultace či
prezentace.

Autobusem do Ostravy? Už jenom přes Hranečník
Od konce února se pro mnohé
Karviňany (a nejen pro ně) zásadně změní cestování do krajského
města. Plné zprovoznění terminálu na Hranečníku bude znamenat
nutnost přestupu na městskou hromadnou dopravu pro další cestu
do centra či jiných městských částí
Ostravy.
Ostrava přes výhrady Karviné
na tomto řešení trvala a žádné příměstské spoje už nebudou zajíždět
na Gagarinovo náměstí. Hranečník má umožnit pohodlný přestup
cestujících z autobusu na tramvaj nebo trolejbus a naopak, a to
v rámci jednoho zastřešeného nástupiště. Terminál bude vybaven
informačními panely, které usnadní vyhledávání návazného spoje,

a bude tu zajištěn vyšší komfort
pro čekající cestující. MHD bude
jezdit velmi často, čekací doby
mají být minimální. Průměrný in-

terval tramvajových linek z Hranečníku v pracovní dny bude 5
minut, večer a o víkendech pak 10
minut. Průměrný interval trolejbusových linek bude v době špičky
3 minuty, mimo špičku a o víken-

dech pak 10 minut. Město Karviná chtělo zachovat pro své občany
cestování přímo do centra alespoň
zčásti, Ostrava ale trvala na tomto
řešení.
Podle nového jízdního řádu dojde u linky na Karvinou už k 28.
únoru k posunům času příjezdů
a odjezdů na/z Hranečník(u). To
bude znamenat prodloužení času
potřebného k dojezdu do cíle zejména u spojů o sobotách, nedělích a svátcích, které využívají
také cestující pravidelně dojíždějící do Ostravy za prací na směny.
Ceny jízdného se nezvýší jen
těm, kteří už dnes využívají všech
možností elektronických jízdenek
a přestupují běžně na ostravskou
MHD.

Městská doprava se přizpůsobuje potřebám cestujících
K poslednímu únorovému dni
budou na jednotlivých linkách
městské autobusové dopravy
v Karviné provedeny změny
u časů příjezdů a odjezdů některých autobusových linek. Jedná se o první změnu v jízdních
řádech v letošním roce. Dojde
také ke sloučení některých spojů
a zavedení spojů nových.
Město se spolu s dopravcem snažilo při zavádění změn
v jízdních řádech maximálně

vyjít vstříc požadavkům veřejnosti. Byla například posílena
doprava do průmyslové zóny
Nové Pole a obecně do Starého
Města.
Změny jízdních řádů se budou
týkat následujících linek a spojů:

linka 511 (spoj č. 9)
linka 512 (spoje č. 63, 101,11,
sloučení spojů č. 83, 123 a 255
do celoročně provozovaného
spoje č. 83) , sloučení spojů č.

85, 99 a 257 do celoročně provozovaného spoje č. 85
linka 513 (spoje č. 30,20,10,7,27)
linka 514 (spoje č. 2,1,65,12, 13)
linka 515 (spoj č. 1)
linka 517 (spoje č. 75,80,27,28,)
linka 519 (spoj. č 7)
linka 520 (spoje č. 5, 39)
Podrobné informace o změnách u jednotlivých linek jsou
na webových stránkách provozovatele http://www.3csad.cz/mhd-karvina/jizdni-rady/.

JAK TO VIDÍ
PRIMÁTOR
Vážení občané Karviné!
Mám skvělý
pocit ze všech
setkání s vámi,
kteří máte domky a přišli jste
se informovat
na možnosti výměny starého kotle za nový - ekologičtější. Potkal jsem se s vámi
prakticky ve všech městských
částech, kde rodinné domy jsou.
Zástupce krajského úřadu problematiku báječně a velmi srozumitelně vysvětlil, což jste dávali
najevo už na místech samých.
Nejčastěji kladené a třeba ještě
jinde nezodpovězené dotazy a odpovědi na ně najdete opět na předchozí straně zpravodaje a také
na našem webu nebo facebooku.
Informativní schůzky s vámi
pak opravdu přiměly mnohé nerozhodné k podání žádostí o dotace na nové kotle či jiný způsob
vytápění domku. Z Karviné bylo
k datu uzávěrky tohoto čísla zpravodaje 66 žádostí, což je sice už
nyní (v první vlně) více než polovina počtu, jakého Karviná dosáhla u všech předchozích výzev
kotlíkových dotací, ale je to podle
mého soudu pořád málo. Chci apelovat i na vás nerozhodné – využijte možností, které vám tento program dává, nebudou se opakovat.
Pokud je propásnete, čekají vás
už brzy přísné kontroly a od druhé poloviny roku 2022 pak i velké
sankce dle pravidel Evropské unie.
Chci znovu zdůraznit: Naším
cílem je vyměnit maximum kotlů
a přispět tak vlastními silami k lepšímu ovzduší v Karviné. Studie totiž ukazují, že si tady „smogujeme“
opravdu ve velké míře my sami –
lokální topeniště se podílejí na znečištění ovzduší až 60% a každý
vyměněný kotel ve městě tak znamená okamžitou citelnou úlevu.
Jsem přesvědčen, že žádostí
z Karviné nakonec bude ještě mnohem více. Podmínky jsou opravdu
nebývalé výhodné a nezapomeňte,
že vám město přispěje svými 10%,
což může znamenat pro nejekologičtější způsoby i 100% dotaci ve výši 150 000 korun. Navíc
vám půjčíme celou dotační částku
na předfinancování, protože víme,
že pro mnohé z vás jsou i ty počáteční náklady vysoké. Neváhejte!
Tomáš Hanzel
Primátor Karviné
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Sociální a návazné služby pro sociálně handicapované osoby
Představujeme poslední díl prezentace sociálních služeb, které působí na území města Karviné a které
jsou určené pro sociálně handicapované osoby.
Tato cílová skupina je tvořena
osobami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a je velmi různorodá. V rámci tohoto okruhu osob
lze definovat několik podskupin,
které se mohou navzájem prolínat.
Společným znakem pro tyto osoby
mohou být kumulované sociální
problémy, jež se objevují zpravidla v těchto oblastech: chybějící
či narušené rodinné vazby a okruh
sociálně začleněných přátel, chybějící či narušené vazby na trh práce
a chybějící či narušené bytové zázemí (bezdomovci) či problémy s různými druhy závislostí, zadluženost
a předluženost. Jejich společným
znakem je „multiproblémovost“,
která může vést k propadu až vyloučení těchto „společensky nemocných“ osob z majoritní populace.
Sociální služby pro sociálně
handicapované osoby se poskytují
jako služby pobytové, ambulantní
nebo terénní.

Pobytová zařízení

• Azylový dům pro rodiny s dětmi, (Sociální služby Karviná,
p. o.), azylový dům, Karviná-Staré Město, nám. O. Foltýna 267/12
 596 311 429; 596 313 839
Určen pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
životem ohroženy, oběti domácího
násilí, rodiny s dětmi, těhotné ženy,
otcové s dětmi, rodičovské páry.
Poskytuje bezpečné a klidné zázemí
pro řádný vývoj dítěte, podporu při
zařazení zpět do společnosti.
www.socsluzbykarvina.org
• BETHEL Karviná, (Slezská
diakonie), azylový dům, Karviná-Mizerov, Stavbařů 2199,
 596 318 208; 773 677 344
Služba je určena osobám – mužům
od 18 let věku bez přístřeší, kteří
mají zájem řešit svou současnou situaci. www.sdkabo.cz
• BETHEL Karviná, (Slezská
diakonie),
sociální
rehabilitace, Karviná-Mizerov, Stavbařů 2199,  773 677 344
Poskytuje dočasné ubytování dospělým mužům od 18 let bez přístřeší,
jejichž samostatnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu,

pomáhá připravit uživatele na přechod do vhodného bydlení nebo
návazné služby a začlenit je zpět
do společnosti. www.sdkabo.cz
• SÁRA Petrovice (Slezská diakonie), azylový dům, Petrovice
u Karviné č. 616,  596 361 703.
Poskytuje ubytování na přechodnou
dobu samotným zletilým ženám,
samoživitelům s dětmi, rodinám
s nezletilými dětmi, kteří potřebují
zázemí, pomoc a podporu při řešení
nepříznivé životní situace spojené se
ztrátou bydlení. Posilují kompetence
uživatelů a připravují je na přechod
do samostatného bydlení a běžného
života. www.sdkabo.cz
• Dům na půli cesty Heřmánek, (Občanské sdružení Heřmánek), Karviná-Staré Město,
nám. Ondry Foltýna 267/12,
 596 312 312; 774 247 280
Poskytuje pomoc mladým lidem
od 18 do 26 let, kteří po dosažení
zletilosti opouštějí zařízení ústavní
výchovy nebo odcházejí od pěstounů nebo rodin, kde je ohrožen jejich
vývoj. Umožňuje těmto mladým
lidem získat sociální návyky potřebné pro samostatný život a přebrání
plné zodpovědnosti za své chování.
www.hermanek.karvina.info

Terénní služby

Jde o služby, které jsou sociálně
handicapovaným občanům poskytovány v přirozeném sociálním
prostředí, a jedná se o službu:
• Terénní programy (Sociální
služby Karviná, p.o.), Karviná-Nové Město, tř. Družby 1210/10,

596 312 184; 725 217 133
Určena osobám nacházejícím se
v nepříznivé sociální situaci, které jsou ochotny na změně svého
způsobu života pracovat a vymanit se ze své špatné životní situace (zadluženost, jednání s úřady), je poskytována zejména
poradenská činnost, doprovody.
www.socsluzbykarvina.cz
• SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, (Slezská diakonie),
Karviná-Ráj, V Aleji 435,
 734 433 057. Je určena rodinám s nezletilými dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které
souvisí s tíživou sociální situací,
zadlužeností, výchovou dětí, bydlením. Tato terénní aktivizační služba
podává lidem potřebné informace

a podporu k tomu, aby svůj problém
byli schopni vyřešit vlastními silami.
www.slezskadiakonie.cz
• KONTAKT Karviná, terénní
program (Slezská diakonie), detašované pracoviště: Karviná-Nové Město, G. Morcinka 1332, 
733 142 401; 739 685 519
Poskytují informace občanům žijícím zejména ve vyloučené lokalitě
při řešení problémů v oblasti bydlení, dluhů, vzdělávání, zaměstnání,
konfliktů se zákonem, mezilidských
a sousedských vztahů apod. www.
slezskadiakonie.cz
• STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program, (Slezská
diakonie), Karviná-Ráj, V Aleji
435,  731 428 974. Služba určená
dětem a dospívající mládeži ve věku
od 5 do 26 let v sociálně vyloučené
lokalitě, poskytuje pomoc v krizi, situační intervence, sociální poradenství, doučování, plní funkci intervenční. Služba zajišťuje také terénní
program pro uživatele návykových
látek, pracuje s principy nízkoprahového přístupu a Harm reduction.
www.onlinekarvina.cz

Ambulantní služby

Služby, za kterými osoba dochází
nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb
a součástí služby není ubytování.
Mezi ambulantní služby patří zejména:
• BETHEL Karviná, (Slezská
diakonie), nízkoprahové denní centrum, Karviná-Fryštát,
Lešetínská
1945/49,

605 231 660. Je určeno mužům
i ženám od 18 let věku, kteří jsou
bez přístřeší a jsou soběstační
v základních životních úkonech.
Nabízí provedení osobní hygieny,
přípravu stravy a poradenství při
řešení nepříznivé sociální situace.
www.sdkabo.cz
• BETHEL Karviná, (Slezská
diakonie), noclehárna, Karviná-Fryštát, Lešetínská 1945/49,
 605 231 660. Je určena
mužům od 18 let, nabízí možnost přespání a vykonání osobní
hygieny ve společensky přijatelném a bezpečném prostředí,
řešení nepříznivé situace a dává
šanci ke kvalitnějšímu životu,
motivuje k péči o jejich zdraví.
www.sdkabo.cz

• Modrý kříž v České republice,
Služby následné péče, Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 149/17,
 731 494 695. Služba je určená osobám starším 18 let závislým
na alkoholu nebo jiných návykových látkách, které abstinují alespoň tři měsíce, ať již absolvováním
ústavní či ambulantní léčby, nebo
bez odborné pomoci. Služba poskytuje dlouhodobé poradenství a terapie prostřednictvím individuálních,
párových či skupinových setkání.
www.modrykriz.org

Sociální poradenství

Je poskytováno se zaměřením
na potřeby jednotlivých druhů sociálních skupin. V Karviné mohou
najít pomoc v těchto poradnách:
• Modrý kříž v České republice,
PORADNA Karviná, odborné
sociální poradenství, Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 149/17,
 731 494 695. Je ambulantní služba, která nabízí poradenství, podporu a pomoc klientům starším 15 let,
kteří se vlivem nadměrného užívání
alkoholu, ev. jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali
do vztahových, pracovních či existenčních potíží. Služba je určena
také rodinným příslušníkům a osobám blízkým. www.modrykriz.org
• Centrum psychologické pomoci,
p. o., Rodinná a manželská poradna, Karviná-Fryštát,
K. Śliwky 620/7,  596 317 575;
777 499 648. V poradně je k dispozici telefonická krizová pomoc
– Linka důvěry  596 318 080;
777 499 650, odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů.
• OBČANSKÁ PORADNA Karviná (Slezská diakonie), Karviná-Ráj, V Aleji 435  734 645 272
(nové číslo) Uživatelem je občan v nepříznivé sociální situaci,
nebo je takovou situací ohrožen,
a neumí ji řešit vlastními silami.
www.sdkabo.cz
Město Karviná poskytuje široké spektrum sociálních služeb
a právě pro snazší orientaci
v nabízených službách byl
v rámci komunitního plánování
vytvořen elektronický katalog
sociálních služeb dostupný na
http://kss.karvina.org/Katalog_soc_sluzeb
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Nová - elektronická - úřední deska jde s dobou
Magistrát města Karviné oznamuje změnu způsobu zveřejňování
dokumentů na úřední desce. S účinností od 1. března 2016 budou dokumenty na úřední desce vyvěšovány
výhradně elektronicky, a to prostřednictvím dotykové obrazovky umístěné u vstupu do budovy B magistrátu
v ulici Karola Sliwky 618.
Deska nahradí papírovou vývěsku v Markově ulici, elektronicky
z pohodlí domova lze úřední desku

číst i nadále prostřednictvím webu
města. Magistrát města Karviné tak
vychází vstříc trendům doby, oproti
klasickému „papírovému“ způsobu
má tento nový kromě úspory místa
mnoho dalších výhod. Elektronicky zveřejňované dokumenty nepodlehnou vlhku ani je nepoškodí
sluneční záření. Budou lépe čitelné
i pro lidi s vadami zraku.
Obsluha je snadná: dokumenty je možné studovat stejně jako

doma u počítače, to znamená včetně přizpůsobení velikosti písma
potřebám čtenáře.

Karvinský magistrát získal prestižní certifikát
Magistrát města Karviné získal
jako první městský úřad v České
republice certifikát Silné pracoviště.

Nezbytnou podmínkou pro získání certifikátu jsou dobré výsledky

miniauditu, který mapuje spokojenost a přístup k práci u zaměstnanců. „Cílem je vyhledávat, rozvíjet
a spojovat pracoviště, kde lidé umí,
chtějí a mohou podávat ty nejlepší
výkony. Výsledky miniauditu byly
u karvinského magistrátu vysoce
nadprůměrné,“ okomentoval konzultant společnosti RPIC-ViP, která
průzkum prováděla, Marek Prorok.
Miniaudit probíhal přísně anonymně a zúčastnilo se ho 80% zaměstnanců. Na něj pak navazovaly
rozhovory s náhodně vybranými

pracovníky. „Jsem přesvědčený
o tom, že čím pozitivnější je atmosféra na pracovišti, tím jsou lepší výkony. Kromě certifikátu jsme dostali
také doporučení, kde je ještě prostor
pro zlepšení, a na tom samozřejmě
teď chceme pracovat,“ vysvětlil tajemník magistrátu Roman Nogol.
Miniauditu se zatím zúčastnilo
deset městských úřadů v České republice a jak již bylo řečeno, je to
právě ten karvinský, který jako první
dosáhl až na certifikát Silné pracoviště.

Příklady táhnou, to ví strážníci-preventisté
Každodenní dohled na bezpečnost občanů v sociálně vyloučených lokalitách Nového-Města,
vytváření komunikačních mos-

tů mezi občany a policií, řešení sousedských sporů a celková
motivace místních lidí k morálce
a pořádku - to vše již více než pět
let zajišťují asistenti prevence kriminality, kteří působí při městské
policii.
„Deset asistentů bylo zpočátku financováno prostřednictvím
evropské dotace, později z dotace
Ministerstva vnitra a městského
rozpočtu. Časem se počet asistentů snížil na čtyři. Projekt nyní běží

dál, a to se dvěma asistenty, opět
s finanční podporou ministerstva
vnitra a města,“ říká manažer prevence kriminality při městské poli-

cii Karviná Petr Slezák. Podle něj
si lidé na asistenty zvykli a spolupracují s nimi. „Podle ohlasu veřejnosti je zřejmé, že si lidé na asistenty lidé zvykli a jejich služeb
využívají dle potřeby. Samozřejmě
nemohu mluvit za všechny, ale asi
ne náhodou neevidujeme za posledních 12 měsíců ani jedinou
stížnost na naše asistenty prevence,“ doplňuje Slezák.
Jistotu a stabilitu asistentům
dává také rozhodnutí vedení

města z loňského podzimu, kdy
asistenti zůstanou i bez ohledu
na zdroj financí.
O své práci natočili DVD

Strážníci vědí, že na příkladech dobré praxe se nejlépe
ukazují výsledky preventivní
činnosti. Natočili o tom krátké
instruktážní video, které veřejnosti představí na jaře. „Díky
filmu na DVD se veřejnost dozví velmi jednoduše, co vlastně děláme. Lidé mají zkreslené
představy, že si něco zapisujeme
do tabulek. Jenomže my jsme
denně na ulici a je to opravdu
o stystematické práci,“ říká manažer prevence kriminality při
Městské policii Karviná Petr
Slezák.
Z devadesáti procent asistenti i strážníci natáčeli ve svém
volném čase. Hudebně jim pomohli místní rapeři RUman,
Pavel Baar a Lukrecius Chang
(poslední jmenovaný je i jedním
z asistentů). Celý projekt nese
název „I s rapem proti kriminalitě – návrat ke zdravému rozumu“ a byl podpořen z evropského projetku Cesta k městu 2.

Loučané mají
praktického lékaře doma
Celkem 187.960 korun na zajištění
provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného
praktického lékaře v prostorách
městské budovy v Karviné-Loukách schválili karvinští zastupitelé
letos v únoru. Louky jsou jedinou
městskou částí, kde město dlouhodobě zajištění služby praktického
lékaře platí.
Finanční úřad sídlí jinde
Od poloviny února funguje finanční úřad v Karviné na nové adrese,
Zakladatelská č. 974/20 v Karviné
- Novém Městě (poblíž hornické
nemocnice).
Vyberte nejlepší sociální
pracovníky
Město ocení i letos nejlepší pracovníky v sociálních službách. Zapojit
do výběru chce i veřejnost. Ocenit
lze sociální pracovníky, zdravotnické pracovníky, pracovníky v přímé
obslužné péči, řadové zaměstnance
organizací působících v sociální
oblasti, nebo dobrovolníky. Ocenění budě opět uděleno na sklonku jara a nominace město přijímá
do 15. března. Nominační list je
ke stažení na webu města v sekci
Magistrát/struktura/OSO/ navody.
Kategorie jsou tři: registrované
sociální služby, služby návazné,
a dobrovolnictví. Další informace
podá Jana Gavlovská, odbor sociální, telefon 596 387 339
Statistici zkoumají
i v Karviné
Český statistický úřad provádí
opět výzkum materiálních podmínek, v jakých žijí rodiny - členové
domácností. Šetření poběží v náhodně zvolených domácnostech
až do června a tázáni tedy mohou
být i lidé z různých částí Karviné.
Tazatelé se vždy musejí řádně prokázat oprávněním ČSÚ.
Parkoviště v Ráji
Dvě desítky nových parkovacích
míst staví město v ulici Prameny v Ráji. Hotovo by mělo být už
v květnu. Město se snaží budovat
nová parkoviště všude tam, kde je
to možné a žádoucí, problémy totiž
mají lidé hlavně na sídlištích.
Před “céčkem“ brzy hotovo
Prostranství mezi budovou C
magistrátu, kostelem sv. Marka
a spořitelnou ve Fryštátě bude
brzy kompletně hotovo. Městu se
díky dotaci EU podařilo vybudovat malé náměstíčko s relaxačními
zónami, lepší (i bezbariérové) jsou
vstupy do budovy úřadu. Zeleň se
bude vysazovat na jaře.
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2016 V REGIONÁLNÍ KNIHOVNĚ KARVINÁ

Čtvrteční amnestie upomínek –
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3.
2016
Galerie Pod Věží,
Městské informační centrum
Karviná-Fryštát
2. 3. - 27. 4. 2016 – Asamblaże –
Jurek Kozieras (vernisáž 2. 3. 2016
od 17.30 hod.)
Středisko polské literatury
Karviná-Fryštát
marzec - miesiącem hołubienia
i dopieszczania czytelników (březen - čtenářům modré z nebe) turnaj deskové hry Člověče nezlob
se pro dospělé a polské deskové
hry Kolejka, pravidelné odpolední
předčítání pro děti a mládež
Středisko hudby a umění
Karviná-Fryštát
9. 3. - 31. 3. 2016 - Výstava prací
studentů Gymnázia Karviná (vernisáž 9. 3. 2016 od 17.00 hod)
23. 3. 2016 od 17.30 hod. - Velikonoční koncert (Michal Bárta
-klavír, Lenka Pajurková - hoboj,
Oldřiška Honcová - zpěv, Ladislav
Mariaš - violoncello, Jan Soukup –
fagot), vstupné 50 Kč
Středisko knihovnických
a informačních služeb
Karviná - Nové Město

Oddělení pro děti a mládež
4. 3. 2016 od 17.00 do 19.00 hod.
- Na karneval s Otcem vlasti – historický karneval pro čtenáře
9. 3. 2016 od 15.30 do 17.00 hod.
- Karel IV. a jeho doba - 3. etapa –
čteme o Karlu IV.
21. – 25. 3. 2016 od 15.30 do 17.00
hod. - Knihomolická kraslice – výtvarná dílnička pro děti a dospělé
23. 3. 2016 od 15.30 do 17.00
hod. - Řeřichoví skořápníci a velikonoční hlavy – dílnička pro děti
a dospělé
Oddělení pro dospělé
březen - Znáš filmové hlášky? –
kvíz pro dospělé
volný přístup k počítači s databázemi doporučujícími „čtivé“ knihy
(http://beletrie.biblioset.cz, www.
audioknihy.net, www.ctesyrad.cz,
www.bibliohelp.cz )
Středisko knihovnických
a informačních služeb
Karviná-Mizerov
Oddělení pro děti a mládež,
„dětský ráj“, I. NP
1. 3. 2016 od 16.00 hod. - Moudrá
sova - výtvarná dílnička pro děti
a rodiče
25. 3. 2016 od 17.00 hod. – II.
ročník Miss Sovička 2016 (místo
konání: KSVČ Juventus Karviná)

březen - Má nejoblíbenější kniha celoměsíční soutěž pro malé čtenáře o krásné ceny
Oddělení pro dospělé – beletrie
volný přístup k počítači s databázemi doporučujícími „čtivé“ knihy
(http://beletrie.biblioset.cz, www.
audioknihy.net, www.ctesyrad.cz,
www.bibliohelp.cz )
10. 3. 2016 od 10.00 do 13.00 hod.
- Knižní policie v ulicích - knižní hlídka obdaruje občany, kteří
u sebe mají knihu
březen - Pergamano - jarní pohlazení - výstava prací Jany Kantorové
Oddělení pro dospělé čtenáře –
naučná literatura, multimediální
učebna, III. NP
každé pondělí od 13.00 do 14.30
hod. - Kurz internetu a seznámení
se čtečkami e-knih pro začátečníky
i mírně pokročilé
každé úterý od 12.00 do 13.30
hod. Kurz práce s počítačem a seznámení se čtečkami e-knih pro
začátečníky každou středu od 13.00
do 14.30 hod - Kurz práce s počítačem a seznámení se čtečkami e-knih pro středně pokročilé
(vždy 5 internetových lekcí: vstupné pro registrované čtenáře 50 Kč
nebo 100 Kč pro neregistrované
čtenáře)

Senioři z městských klubů byli loni mimořádně aktivní
Není sporu o tom, že senioři v Městských klubech seniorů
v Karviné vynikají mimořádnou
aktivitou. Tu prokázali na celé
řadě akcí, uskutečněných pod
záštitou města v loňském roce.

Svého sportovního ducha předváděli senioři na Netradičních
sportovních hrách nebo v rámci
Seniorského kolování. Nejen sportovními aktivitami jsou senioři
„živi“, ale je dbáno také na jejich
duševní „obživu“ a posilování paměti.
Byly proto připraveny prohlídky památek ve městě,
vánoční
zájezd, návštěva
interaktivní
výstavy v Dolních Vítkovicích a Turnaj
ve společen-

ských hrách. Do let minulých jsme
se vrátili vzpomínkami u košíků
plných dobrot při Piknikování
na Lodičkách.
Pro relaxaci těla a na čerstvém
vzduchu odpočívali senioři na Rekondičním pobytu v Luhačovicích
v Hotelu Ogar. Rekondiční pobyt
byl pro čtyřicítku seniorů spolufinancován Nadací OKD v rámci
projektu „Na kole i pěšky aneb
aktivně se stárne pomaleji“. Další část byla hrazena z finančních
prostředků města. V rámci pobytu
byla zajištěna masáž, zapůjčení
kol a koloběžek, ranní rozcvička,
delší procházky a nezapomnělo
se ani na oblíbený taneček. Pěkné
počasí umocnilo celkový příjemný
pobyt.

17. 3. 2016 od 16.00 hod. - Trénování paměti a mozkový jogging
– osvětová přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti
vyhlášeného Českou společností
pro trénování paměti a mozkový
jogging, přednáší Svatava Sukopová, certifikovaný trenér paměti I.
stupně
31. 3. 2016 od 16.00 hod. - Jarní
quilling - výtvarné tvoření pro hravé dospěláky
březen - Seznamte se s RKK - exkurze určené pro zájmové spolky a zařízení pro seniory (na akci
je nutné se objednat předem
na knih-io@rkka.cz nebo tel.:
558 849 517)
březen - Výstava regionálních autorů - zajímavosti ze života i tvorby
rodáků našeho kraje
Literární salón RKK Karviná-Mizerov, III. NP
1. 3. 2016 od 17.00 hod. - Setkání
u knihy
7. 3. 2016 od 18.30 hod. - Kafe a cigárko – divadelní představení LiStOVáNí s Bárou Jánovou a Gustavem Haškem, vstupné 50 Kč
21. 3. 2016 od 15.30 hod. - Kouzelný svět knih aneb Z kapsáře Vašich knihovnic - setkání u dobrých
knih a jejich příběhů
22. 3. 2016 od 17.00 hod. - Beseda s Milanem Gelnarem - beseda
s předním astrologem, vstupné
50 Kč
23. 3. 2016 od 16.00 hod. - Odpoledne poezie, pod záštitou regionální Obce Slováků v ČR

Historické vláčky uvidíte
na zámku ještě v březnu
Nabídky zámku Fryštát a Národní galerie využilo o prvním
únorovém víkendu (to byly galerie a výstavní síně zadarmo) více
než 900 návštěvníků. Prohlédli si
sbírky českého umění i výstavy
v přízemí zámku. Velký zájem
byl o výstavu historické železnice
a vláčků, kterou se městu nakonec podařilo prodloužit až do 20.
března. Návštěvníci chválili také
expozici děl místního rodáka Jindřicha Wielguse. Součástí velkého
zámeckého okruhu je stále také
miniexpozice hraček šlechtických
dětí. Zámecké okruhy jsou až
do konce zimní sezóny přístupné
o sobotách a nedělích vždy od 11
a od 13 hodin.
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Sociální služby nabízejí špičkovou pobytovou péči
Pomůže to ulevit především rodinám pečujícím o těžce nemocné
Karvinské sociální služby poskytují nově pobytovou službu pro těžce
nemocné. Tzv. odlehčovací služba
ve městě dosud chyběla. ,,Sociální
služby zatím provozovaly denní centrum, kde pečují především o starší nemocné osoby, které jsou jinak
v péči svých rodin. Pobytová služba
tak především výborně doplní tu krátkodobou, funguje ve stejném místě
– v budově městských jeslí v Závodní ulici. Rodiny pečující o dlouhodobě nemocné či handicapované
mohou tedy nově svěřit své blízké
profesionálům až na tři měsíce,“
řekl náměstek primátora Miroslav
Hajdušík. „Může se stát, že pečující
osoba také onemocní, bude chtít odjet na dovolenou či bude potřebovat
jiné delší volno a bude potřebovat

svěřit příbuzného do péče na delší
dobu. K dispozici máme čtyři lůžka
a školený personál, který se dokáže
výborně postarat i o osoby s těžšími
psychickými či fyzickými handicapy,“ přibližuje ředitelka Sociálních
služeb Karviná Blanka Dadoková.
„První klientka u nás byla dva
týdny v lednu a šlo o paní, o kterou
už jsme pečovali opakovaně právě
v denním centru. Informovali jsme
zdravotnická zařízení, místní lékaře
nebo domovy pro seniory, ale zájem
je opravdu hlavně z řad rodin klientů využívajících naší denní služby
ve stejném objektu,“ doplnila Blanka
Dadoková s tím, že službu mohou
využít na přechodnou dobu i klienti,
kteří čekají na trvalé umístění v jiném specializovaném zařízení.

Komplexní služba přijde maximálně na 300 Kč denně, suma ale zahrnuje kromě pobytu
a stravy také cílenou odbornou nepřetržitou péči, úklid a praní prádla.

Velikonoční jarmark
v Karviné

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

středa a čtvrtek,
23. - 24. 3. 2016
Masarykovo náměstí,
Karviná-Fryštát

DAKY (vlevo),
Kříženec, pes, 3 roky,
hnědý s černou maskou.
LEMON (vpravo),
Labrador, pes, 4 roky, černý.
Velice hodný.

S tradičními výrobky lidových
řemeslníků a ukázkami lidových
řemesel; kejklíř, žonglér, pletení
karabáčů, živá zvířátka, kraslice,
pouliční divadlo, hudba, soutěže
a hry s velikonoční tematikou pro
malé i velké; prodejní stánky s velikonočním zbožím.

Dárky pro pejsky i sdílení fotek, tak útulku pomáhají dobrovolníci
Ten, kdo někdy navštívil útulek, jistě ví, že psímu pohledu
jeho obyvatel se jednoduše odolat
nedá. I díky tomu má Městský útulek v Darkově své příznivce, kteří
do něj přinášejí konzervy s jídlem,
deky nebo třeba hračky pro pejsky. Nechybí ani ti, kteří pomáhají s propagací, která je u psů, kteří
hledají nový domov, nezbytná.
Nejsme schopni vyjmenovat
všechny, kterým patří díky za je-

jich pomoc, je mezi nimi ale i pár
takových, kteří do útulku docházejí pravidelně třeba již několik let.
Z dotazníků, které jsme v útulku
před nějakým časem zavedli, vyplývá, že 15% pejsků najde svůj domov
díky propagaci na Facebooku, za to
děkujeme především paní Leně Šašinkové, která jako dobrovolník již
tři roky vede stránku Městský útulek Karviná, a samozřejmě i řadě
dalších lidí, kteří sdílejí fotografie

či uveřejňují fotky pejsků z venčení
a návštěv útulku. Mezi ně patří také
paní Alice Jezerčáková, která rovněž založila stránky www.utulek-darkov.estranky.cz, pečuje o nabídku pejsků na Veterinární ošetřovně
v Karviné-Ráji a spolupracuje s polskými dobrovolníky při hledání ztracených psů z Česka, kteří se zaběhli
do Polska, a naopak.
Za materiální podporu díky
organizaci sbírky i propagaci

pejsků děkujeme také prodejně
Zvěrokruh Karviná a za dlouhodobou spolupráci patří dík i Karvinskému Deníku, který naše
pejsky nabízí každý týden vždy
v sobotním vydání. Je řada těch,
kteří uspořádali také různé jednorázové akce na podporu útulku nebo přicházejí s dárky či zasílají finanční podporu na konto
sbírky na nový útulek. Všem děkujeme.

Otázka pro…veterináře Petra Kukuče
Nakolik se pes dá převychovat? Může to zvládnout i laik?
Beru si psa z útulku, čemu mám
věnovat pozornost?
Někteří pejsci z útulku opravdu vyžadují převýchovu. Jde to,
důležitá je trpělivost a důslednost,
musíme počítat s tím, že změníme
i kousek sebe a že se to nestane

přes noc, zvláště pak u starších
psů. Ke snáze vycvičitelným psům
patří například německý ovčák,
různé typy kolií. Psi lovečtí - speciálně honiči a barváři - disponují
ale daleko svobodomyslnější povahou. Kříženci mohou být občas
v povaze dopředu špatně odhadnutelní, musíme se spoléhat na instinkt nebo radu odborníka, infor-

mace může poskytnout veterinář,
cvičitel psů, ale taky internet. Jestli si nejste jistí, ptejte se – v útulku i odborníků. Lze to zvládnout
doma, ale pokud se jedná o vaši
první zkušenost s chovem psa,
vřele doporučuji absolvovat alespoň základní kurz s pejskem pod
odborným dohledem. Zkušený
cvičitel určitě pomůže překonat

většinu běžných úskalí života se
psem. Mezi nejčastější problémy
patří separační úzkost, majetnictví, útěkářství, agrese, bojácnost.
Při výběru pejska zvažte nejen
jeho velikost a vzhled, ale především jeho povahu. Mladý jedinec
plný energie a připravený dělat
rošťárny určitě není vhodná volba
pro starší lidi.
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Kulturní a sportovní akce | březen 2016
Kulturní akce
5. 1. – 10. 2.
16.2. - 23.3.
Oldřich Kodeš: Retrospektiva –
jubilejní výstava obrazů.

Vstupné: 20 Kč - dospělí/10 Kč děti, senioři, studenti/hromadné
vstupné pro školy - zdarma. Otevírací doba: pondělí, středa, pátek:
9:00 - 15:00 hodin; úterý, čtvrtek:
9:00 - 19:00 hodin. Mánesova síň
Městského domu kultury, Karviná-Nové Město.
1.3. - 18.9.
Výstava: „Když Evropou
nesla se secese“.

Secese je posledním z univerzálních
mezinárodních výtvarných stylů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem
moderního života. Výstava představí charakteristické znaky secesního
slohu v rámci jednotlivých odvětví
užitého umění.
Vernisáž výstavy se koná dne
1. 3. 2016 v 17:00 hodin.
Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
2.3. 16:00
Pohádkové prázdniny:
Čert a Káča.

Veselá pohádka a hubaté Káči, kterou čert odnesl do pekla, ale odvaha,
moudrost a láska statečného mládence ji vysvobodila. Účinkuje: Divadélko Smíšek Ostrava. Vstupné:
40 Kč. Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
2.3. - 27.4.
Výstava Jurka Kozierase:
„Asamblaże“.

Vernisáž výstavy se koná ve středu
2. 3. 2016 v 17:30 hodin.
Galerie Pod Věží - prostory Městského informačního centra, Karviná-Fryštát.
3.3. 10:00
Pohádkové prázdniny:
Otesánek.

Pohádka o nenasytném chasníkovi,
který snědl mámu, tátu a všechno,
na co přišel. Účinkuje: Těšínské
divadlo, Loutková scéna Bajka.
Vstupné: 40 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná-Nové Město.
8.3. 17:00
Lásky dvou plavovlásek –
duo Kamélie**.

Kamélie je ženské pěvecké duo
tvořené českými zpěvačkami Hanou Buštíkovou a Danou Vlkovou.
Koncert, kde si diváci připomenou
nejen největší hity této pěvecké dvojice, ale budou mít možnost formou
vážně nevážného vyprávění nahlédnout i do soukromí obou zpěvaček.
Vstupné: 100 Kč přízemí, 80 Kč balkon**. Velký sál MěDK Karviná-Nové Město.
8. - 23.3.
Hody, hody doprovody.

Beseda o velikonočních tradicích
a zvycích na Těšínském Slezsku
a o historii a významu postního
období, spojená s ukázkou svátečně prostřeného stolu. Akce je
určena pro skupiny žáků ZŠ a dětí
MŠ. Na termínu je nutno se domluvit a předem se objednat na tel. č.
596 311 425 nebo e-mail: karvina@
muzeumct.cz.
Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
9.3. 15:30 - 17:00
Karel IV. a jeho doba - 3.etapa.

Čteme o Karlu IV.
Středisko knihovnických a informačních služeb RKK, oddělení pro
děti a mládež, Karviná-Nové Město.
9.3. - 31.3. 17:00
Výstava prací studentů
Gymnázia Karviná.

Vernisáž se koná dne 9. 3. 2016
v 17:00 hodin.
Středisko hudby a umění RKK, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
10.3. 10:00 - 13:00
Knižní policie v ulicích.

Občané, kteří budou „načapáni“
s knihou v jakékoli (i elektronické) podobě, v ruce, získají poukaz
na roční registraci do knihovny
zdarma. Akce v rámci Měsíce čtenářů. Pořádá oddělení pro dospělé
RKK, Karviná-Mizerov.
Akce bude probíhat v městských
částech - Karviná-Mizerov, Karviná-Ráj, Karviná- Hranice, Karviná-Nové Město.
19.3. 19:00
Ivo Šmoldas a Two Voices.

Humorné vyprávění populárního
filozofa Iva Šmoldase o současném
světě doplněné nejkrásnějšími melodiemi klasické hudby v osvěžujícím a vtipném pojetí Two Voices
(Dája Šomíčková a Jana Rychtero-

vá). Vstupné: 150 Kč. Koncert se
koná v rámci ezoterického festivalu.
Velký sál MěDK Karviná-Nové
Město.

Velký sál MěDK, Karviná-Nové
Město.

19. - 20.3.
Cesta k harmonii – XVIII.
ročník ezoterického festivalu.

6.3. 10:30
HCB OKD Karviná –
HK Město Lovosice

Festival přednášek, meditací, poradenství, duchovní hudby a cvičení
se zaměřením na sebepoznání, alternativní medicínu, ezoteriku a zdravý životní styl. Vstupné: 100 Kč
- jednotlivé přednášky/270 Kč - jednodenní vstupenka/400 Kč - dvoudenní vstupenka /150 Kč – divadlo,
koncert. Podrobný program festivalu naleznete na www.medk.cz nebo
na samostatných plakátech a letácích.
Prostory MěDK Karviná-Nové
Město.
21. - 25.3. 15:30 - 17:00
Knihomolická kraslice.

Středisko knihovnických a informačních služeb RKK, oddělení pro
děti a mládež, Karviná-Nové Město.
23.3. 17:30
Velikonoční koncert.

Účinkující: Michal Bárta - klavír,
Lenka Pajurková - hoboj, Oldřiška
Honcová - zpěv, Ladislav Mariaš
- violoncello, Jan Soukup - fagot.
Vstupné: 50,- Kč.
Místo konání: sál Střediska hudby
a umění RKK, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
23. a 24.3.
Historický velikonoční
jarmark.

Tradiční výrobky lidových řemeslníků a ukázky lidových řemesel;
kejklíř, žonglér, pletení karabáčů,
živá zvířátka, kraslice, pouliční divadlo, hudba, soutěže a hry s velikonoční tematikou pro malé i velké;
prodejní stánky s velikonočním zbožím. Vstup zdarma.
Masarykovo náměstí, Karviná-Nové Město.
30.3. 19:00
Rukojmí bez rizika.

Autor: Alain Reynaud Fourton.
Účinkuje: Agentura Harlekýn.
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný,
Svatopluk Skopal, Naďa Konvalinková, Lenka Zahradnická a další. Režie: Jan Novák, francouzská
komedie s kriminální příchutí.
Vstupné: 355 Kč, 335 Kč a 305 Kč.

Sportovní akce

Extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná-Nové Město.
12.3. 8:00
SŠTaS Karviná-Nové Město

Krajské kolo silového čtyřboje
pro studenty středních škol.
12.3. 10:00
Karviná-Hranice

Karvinský motýlkářský trojboj.
Krytý bazén.
12.3. 14:30
MFK OKD Karviná –
Frýdek-Místek

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. Stadion KOVONA, Karviná-Nové Město.
12.3. 18:00
HCB OKD Karviná –
KH Kopřivnice

Extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná-Nové Město.
12.3. 18:00
Sokol Karviná –
KK Valašské Meziříčí

Basketbal mužů 2. liga. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město.
13.3. 11:00
Sokol Karviná –
BC Nový Jičín

Basketbal mužů 2. liga. ZŠ Družby, Karviná-Nové Město.
19.3. 10:00
Velikonoční turnaj v judu

Všechny žákovské kategorie s mezinárodní účastí. ZŠ Prameny, Karviná-Ráj.
19.3. 9:00
Karvinský aquatlon

III. ročník závodů v plavání
a běhu pro všechny věkové kategorie. Krytý bazén, Karviná-Hranice. Běžecká část – start
na Masarykově náměstí, Karviná-Fryštát ve 14:30 hodin.
26.3. 15:00
MFK OKD Karviná FC GRAFFIN Vlašim

Utkání národní fotbalové ligy
mužů. Stadion Kovona, KarvináNové Město.
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