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Zástupci Evropské
komise v Karviné
Karvinou navštívili zástupci Evropské
komise. Cílem jejich dvoudenní návštěvy
v Moravskoslezském kraji bylo představení ukázkových projektů souvisejících
s postupným přechodem na pouhelnou
ekonomiku a nové zdroje energie. Úvodní
prezentace v Regionální knihovně Karviná
patřila náměstkovi primátora Lukáši Raszykovi (ČSSD), který k setkání řekl: „Je to
velký úspěch, že komise přijela zrovna do
Karviné. Při té příležitosti jsme jim představili náš integrovaný plán Karviná všemi
deseti. Dle reakcí účastníků jdeme správným směrem, i když jsme samozřejmě na
začátku dlouhé cesty.“

Kanceláře v centru
Statutární město Karviná pronajímá
kancelářské prostory v přízemí bývalého ﬁnančního úřadu na ulici Fryštátské
čp. 89 v Karviné-Fryštátě. Cena za pronájem kanceláří v historickém centru
bude vypočtena dle zásad pro nakládání
s nemovitým majetkem města. Úhrada
za poskytované služby bude stanovena
paušálně. Bližší informace podá Odbor
majetkový Magistrátu města Karviné,
p. Petra Čablíková, tel. 596 387 301.

Zastupitelé zasedají
V pořadí čtvrté zasedání Zastupitelstva
města Karviné se bude konat v pondělí
18. března od 17 hodin ve velkém sále
Obchodně podnikatelské fakulty Karviná.

Významný okamžik pro Karvinou a její budoucnost
Ve čtvrtek 14. února 2019 přivítali poprvé v historii zástupci vedení Karviné delegáty
Evropské komise. Stalo se tak při příležitosti jejich dvoudenní návštěvy Moravskoslezského
kraje, během které byl prezentován program RE:START. Tento program je zaměřen na uhelné
regiony a jejich transformaci po ukončení těžby. O našem městě a připravovaném projektu
Karviná všemi deseti se v Bruselu ví!
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Městské dotace
na sport a kulturu
Zastupitelstvo města rozhodlo na
svém 3. zasedání konaném 28. ledna
2019 o podpisu dotačních smluv se
sportovními a kulturními organizacemi. O poskytnutí dotací v objemu
28,8 milionu korun rozhodli zastupitelé
v rámci schvalování rozpočtu pro rok
2019 na svém prosincovém zasedání. „Každoročně se snažíme podpořit
činnosti, které lidé pozitivně vnímají
a které aktivizují zejména děti a mladé
lidi. Poskytnuté ﬁnance budou sloužit
klubům a organizacím převážně na jejich provoz,“ říká náměstek primátora
Andrzej Bizoń (ČSSD).

Změna parkování
Na základě podnětů občanů navštěvujících Odbor sociální Magistrátu
města Karviné se chystá na konci
měsíce března změna v délce bezplatného parkování před budovou D.
Motoristé budou mít na vyřízení svých
záležitostí místo stávajících 30 minut
celou hodinu.

VÝZVA
Odbor komunálních služeb Magistrátu
města Karviné ve spolupráci s Technickými službami Karviná nabízí pro
veřejnost, fyzické i právnické osoby sečení trávy. Ceník rozšířené nabídky nové
služby a více informací získáte u vedoucího provozovny Údržba pana Emila
Dostala na tel. č. 606 743 342, e-mail:
udrzba@tsk.cz nebo vedoucího provozu
Adama Balvara na tel. č. 602 585 570,
e-mail: vedouciprovozu@tsk.cz.

Jaro zahájí další etapu rekonstrukce
Práce na II. etapě ulice Žižkovy omezí na dva měsíce dopravu
Od poloviny března, v závislosti na klimatických podmínkách, bude pokračovat
další etapa rekonstrukce komunikace
ulice Žižkovy, a to od kruhového objezdu u Kauﬂandu po odbočku k poliklinice.
V souvislosti s plánovanou uzavírkou této
části komunikace má ČSAD a.s. stanoveny náhradní objízdné trasy městské autobusové dopravy. Jejich přehled najdete
níže. Současně bude společnost VEOLIA
ČR provádět přeložku teplovodního potrubí a rekonstrukci průlezného kanálu, které
kříží komunikaci ulice Žižkovy u kruhového objezdu. Předpoklad doby provádění prací je dva měsíce. Následně bude
v rámci třetí etapy probíhat rekonstrukce
komunikace ulice Bratranců Veverkových
a ulice Žižkovy v části od Lázní Darkov po
ulici Mickiewiczovu.
Úsekem kruhový objezd – poliklinika je
vedeno osm z deseti linek MHD. Předmětnou uzavírkou tak nebudou dotčeny pouze
linky 513 a 514. U zbývajících osmi linek
budou změny v jejich trasování a v časových polohách jednotlivých spojů. Přinášíme výčet základních změn:
• Linky č. 511 a 516 budou vedeny od- • Linky č. 512 a 518 budou vedeny odklonem přes zastávku „Hranice, baklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Na této zastávce bude vždy přezén“. Na této zastávce bude vždy přestup cestujících z linky č. 519.
stup cestujících z linky č. 520.
• Linka č. 515 bude vedena odklonem
přes zastávku „Hranice, bazén“. Vybrané spoje budou zkráceny do zastávky
„Fryštát, aut. nádraží“. Spoje této linky
budou i nadále zajíždět k Dolu Darkov,
ale na průmyslovou zónu Nové Pole
v Karviné-Starém Městě budou na jednotlivé směny (návoz i odvoz) zajíždět
vybrané spoje linky č. 520.
• Linka č. 517 bude v rámci stávajícího
výlukového jízdního řádu navíc vedena
odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“.
• Linka č. 519 bude vedena odklonem
přes zastávky „Hranice, škola/okružní/
pekárna/bazén“ a zastávku „Mizerov,
Kosmos“. Vždy v zastávce „Hranice,
bazén“ bude zajištěn přestup na linky
č. 511 a 516. Změna trasy je provedena
zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice
(horní část) a s ohledem na přestupní
vazbu jednotlivých spojů na vlak (od
vlaku).

• Linka č. 520 bude vedena odklonem
přes zastávku „Mizerov, Kosmos“ a zastávky „Hranice, bazén/pekárna/okružní/škola“. Vždy v zastávce „Hranice,
bazén“ bude zajištěn přestup na linky
č. 512 a 518. Změna trasy je provedena
zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice
(horní část). Vybrané spoje budou zajíždět na průmyslovou zónu Nové Pole
v Karviné-Starém Městě.
• U přestupů mezi spoji uvedených linek
městské autobusové dopravy v zastávce „Hranice, bazén“ bude garantováno
čekání při zpoždění do 3 minut. Tyto linky budou ve zmíněné zastávce zastavovat u druhého (prostředního) označníku ve směru na Ráj, kde zastavuje
příměstská autobusová linka ve směru
na Havířov.
Výlukové jízdní řády výše uvedených linek, s platností do odvolání, budou po jejich
schválení k dispozici na webových stránkách
dopravce – www.3csad.cz a www.kodis.cz.
Stejně tak dopravce zajistí zveřejnění výlukových jízdních řádů na označnících všech
zastávek po trasách uvedených linek.

Nový osud starého zahradnictví Policisté ocenili své nejlepší
Na konci ledna byla zahájena stavba nové
prodejny Lidl v Karviné. Stát bude v ulici
Sportovní na místě bývalého zahradnictví
technických služeb. Její otevření je naplánováno na druhé pololetí letošního roku.
Bude se jednat o druhou prodejnu tohoto
obchodního řetězce v našem městě.
„Jsme rádi, že investor výstavbu zahájil.
O Lidlu v Karviné-Novém Městě se hovoří
delší dobu. Pevně věřím, že občané novou
možnost komfortnějšího nákupu v blízkosti
svého domova ocení,“ říká k této soukromé investici na dlouho nevyužívaném prostranství primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
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Tisková mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá při zahájení výstavby řekla:
„Výstavbou nové prodejny reagujeme
na četná přání našich zákazníků nejen
z Karviné, ale i v jejím okolí. Novým konceptem pak chceme dostát jejich nárokům, které se za poslední roky výrazně
změnily. Přineseme jim komfortnější
nakupování od začátku až do konce. Neméně důležití jsou pro nás i naši zaměstnanci, kterým tento stavební koncept
přinese kromě optimalizovaného uspořádání skladových ploch i velkorysé zázemí
s odpočinkovými prostory.“

Celkem 22 policistů z obvodních oddělení, služby kriminální policie, dopravního
inspektorátu i z řad občanských zaměstnanců ocenil policejní Územní obvod Karviná na slavnostním setkání v Kulturním
domě v Petrovicích. Gratulací osobně se
účastnil také primátor města Karviné Jan
Wolf. Práci policistů vyzdvihl a řekl: „Chtěl
bych všem policistům poděkovat za jejich
náročnou práci, kterou odvádí. Struktura obyvatel a sociální situace není v našem městě jednoduchá. Tím, že jsem se
do toho trochu vnořil a vidím práci státní
i městské policie, tak pro normálního smr-

telníka to opravdu není až tak zajímavá
věc, ale je to mravenčí práce, která je potřebná, a výsledky v Karviné a okolí jsou
vidět a já za to moc děkuji.“

Kampaň Žij v Karviné ukáže výhody
našeho města přespolním i místním
Karviná všemi deseti cílí na investice, Žij v Karviné na obyvatelstvo
Ve středu 20. února 2019 se uskutečnila
na zámku Fryštát tisková konference. Na
programu byly tři body, které spolu úzce
souvisely. V první části setkání představil
primátor města Jan Wolf (ČSSD) podstatu kampaně „Žij v Karviné“, jejímž cílem
je přilákat do města nové občany nejen
z České republiky, ale i zahraničí. „Jsem
přesvědčen, že Karviná není o nic horší
místo k životu než města ostatní, právě
naopak. Myslím si, že Karviná má hodně
co nabídnout. Máme našlápnuto dobrým
směrem a v budoucnu můžeme být lokalitou, o kterou bude značný zájem,“ řekl
primátor Jan Wolf. Karviná nabízí kompletní občanskou vybavenost. Ve městě
jsou jesle, 21 mateřských škol, 13 základních a 8 středních škol. Mladí lidé
mohou ve studiu pokračovat na Obchodně
podnikatelské fakultě Slezské univerzity.
Karviná má dvě kvalitní nemocnice, řadu
kulturních a sportovních zařízení a hlavně dostupné bydlení pro všechny věkové
skupiny. Po nedávném představení ambiciózního programu „Karviná všemi deseti“, který chce během deseti let přivést do
města investice ve výši 10 miliard korun,
tak město představilo v krátké době další
kampaň, která chce potencionálním obyvatelům, ale i starousedlíkům ukázat Karvinou jako kvalitní místo pro život.

NA DEN PO OSMI MĚSÍCÍCH po podpisu memoranda o spolupráci se na zámku
Fryštát potkali při tiskové konferenci primátor města Jan Wolf (vlevo) a generální ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj. Dle jejich slov je za tu dobu
posun Karviné k lepšímu nepřehlédnutelný.
Město se v rámci kampaně „Žij v Karviné“ bude prezentovat v tištěných médiích,
využije rozhlasové i video spoty, které budou stavět na pěti hlavních pilířích:
1. Strategická poloha
2. Kvalitní a dostupné bydlení
3. Podpora podnikání – Business Beneﬁt
Karviná
4. Bohatá občanská vybavenost
5. Bohatá nabídka volnočasových aktivit
V další části programu generální ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj uvedl na pravou míru informace týkající se
bourání bytových domů v Karviné-Novém
Městě. Rezolutně vyloučil interpretaci, že
se jedná o přípravu území pro rozšíření
těžby. O novém využití uvolněné plochy
se intenzivně jedná a veškeré kroky budou konzultovány s vedením města, tak

aby koncepce rozvoje města byla řešena
komplexně.
Poslední část tiskové konference patřila
představení rozšíření a modernizace kamerového systému na území města. Karviná
má k dispozici 77 nových kamer, upravené
dohledové pracoviště a nasezenu unikátní programovou platformu, které využívá
umělou inteligenci. Rozšíření kamerového
systému stálo statutární město Karviná 10 milionů korun. „Nové kamery jsou
nainstalovány v rámci projektu Desatero
Bezpečné Karviné a občané na ně mohou
narazit například v okolí gymnázia, aby se
studenti při cestě do školy cítili bezpečněji.
Další kamery jsou na žádost občanů umístěny na Univerzitním náměstí, na autobusovém nádraží, náměstí Budovatelů a v areálu Loděnice,“ dodal primátor města.

Jak to vidí primátor
Vážení Karviňáci,
pár dní předtím, než
jste dostali do schránek tento zpravodaj,
jsem obdržel dobrou
zprávu z Ministerstva
ﬁnancí ČR týkající se
dlouho plánovaného
odbahnění lodiček.
Konečně jsme dostali zelenou pro náš dlouho připravovaný
projekt a peníze na tuto potřebnou akci
od státu dostaneme. Odbahnění lodiček
jsme plánovali už v roce 2008, deset let je
hotová projektová dokumentace, veškeré
přípravné práce i stavební povolení máme
od té doby nachystané. Stále ale chybělo to podstatné – ﬁnanční prostředky od
státu, protože náš městský rozpočet by na
tak náročnou stavbu nestačil. Odbahnění
lodiček by mělo začít na podzim. Pozitivní
je, že se to bude dít souběžně se stavbou
obchvatu. Složitý terén na lodičkách by
komplikoval odbahnění jezera, pokud by
k němu došlo až po dokončení obchvatu.
Doprava těžké techniky by byla obrovským problémem, proto chceme tyto dvě
akce koordinovat. Odbahnění je důležité
především kvůli přírodě. Obchvat pak uleví dopravě ve městě, sníží prašnost, omezí vypouštění výfukových plynů a zlepší
životní prostředí. Mimochodem lépe se
nám všem může ve městě dýchat i se
zodpovědným přístupem domkařů. Mnozí
z nich už si staré kotle za nové, ekologické
vyměnili, stále jich ale není dost. Rád bych
na všechny ostatní, kteří s výměnou kotle
otálejí, apeloval, aby neztráceli čas a využili třetí, poslední vlny kotlíkových dotací. Výzva bude vyhlášena už 10. dubna.
Každý, kdo získá dotaci na nový kotel (až
120.000 Kč), získá navíc nejen 10.000 Kč
od města, ale také mimořádnou dotaci
7.500 Kč od Ministerstva životního prostředí a 7.500 Kč z Moravskoslezského
kraje, celkem tedy až dalších 25.000 Kč.
Tak využijme toho, ať se nám tu lépe žije.
S úctou Jan Wolf

GRATULUJEME
Životní jubileum je příležitostí k oslavě. Krásné devadesátiny oslavili Marie Irgangová
z Karviné-Ráje a Otakar Monski z Karviné-Mizerova. Jubilantům osobně pogratuloval
za město Karviná primátor Jan Wolf a jako pozornost předal dárek s květinou.

Významné životní události občanů města Karviné jsou příležitostí ke gratulaci.
V současné době občané, kteří oslaví
80., 85., 90., 95., 100., 101., 102. …
výročí narozenin, dostávají z Oddělení
Kancelář primátora písemnou gratulaci
jménem primátora města. Osobně chodí gratulovat primátor města nebo jeho
náměstek k životnímu jubileu 90., 95.,
100., 101., 102. … let. Jubilant obdrží
písemnou gratulaci a pokud má o osobní setkání zájem, je potřeba kontaktovat
děvčata z Oddělení Kancelář primátora.
Je vám divné, proč zrovna vaší babičce,
mamince, dědečkovi nebo tatínkovi nepřišel gratulační dopis z radnice? Odpověď je jednoduchá, někdejší legislativa,
konkrétně zákon o ochraně osobních
údajů (č. 101/2000 Sb.), to dříve nedovolovala. Pokud vás cokoliv zajímá, informace získáte u Petry Klapsiové na tel.
č. 596 387 370.
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Karviná – oﬁciální stránka města

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Statutární město Karviná, Magistrát
města Karviné vyhlašuje výběrová řízení na volná pracovní místa:
• referent územního plánování a stavebního řádu,
• technický pracovník a referent majetkové správy.
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.
Společnost OKD, a.s., hledá horníky.
Novým zaměstnancům nabízí náborový
příspěvek ve výši až 60 tisíc korun a perspektivu výdělku až 43 tisíc korun měsíčně po jednom roce v rubání a přípravách
(5. kvaliﬁkační třída), resp. 48 tisíc korun
v dalším roce. Mezi další beneﬁty patří
přídavky na dovolenou a Vánoce, šest
týdnů dovolené, dva dny pracovního volna navíc, penzijní připojištění až do výše
9600 korun ročně, svačiny a pitný režim
zdarma, příspěvek na stravování, příspěvek na dětské rekreace, rehabilitační
péče, úhrada nákladů za vstupní lékařskou prohlídku atd. Vítáni jsou rovněž zájemci o pozici důlní elektrikář a důlní zámečník s náborovým příspěvkem 40 tisíc
korun. Bližší informace získáte v Poradenském centru OKD, a.s., tř. Osvobození 1721/9, tel. +420 725 756 830 nebo
na www.pracevokd.cz.

UPOZORNĚNÍ

Změna linky č. 513
Od 3. března tohoto roku dojde k první
dílčí změně jízdních řádů. Změna se
dotkne linky MHD č. 513:
• spoj č. 3 bude opožděn o 3 minuty –
spoj nově odjede ze zastávky „Staré
Město, konečná“ v 06:08 h,
• spoj č. 23 bude opožděn o 2 minuty – spoj nově odjede ze zastávky
„Staré Město, konečná“ v 14:08 h,
• spoj č. 12 bude uspíšen o 11 minut
– spoj nově odjede ze zastávky „Ráj,
Na Kopci“ v 07:25 h.
Na ostatních linkách nedochází
k žádným změnám. Pravidelné úpravy jízdních řádů zohledňují požadavky
cestujících a poznatky Odboru školství
a rozvoje Magistrátu města Karviné
z kontrolní činnosti, která proběhla
v součinnosti s dopravcem.

Zdržení v Koukolné
Od 1. dubna do 4. července proběhne
rekonstrukce druhé poloviny mostu
ev. č. 67-015 přes řeku Olši. První etapa
opravy tohoto mostu, jízdní pruh směr
Karviná, probíhala od června do prosince
loňského roku. V současné době probíhá
technologická přestávka. Opětovným
zahájením prací bude provoz na rekonstruovaném mostě v Koukolné veden
kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu.
Autobusové zastávky nebudou přemisťovány. Bezpečnost chodců a cyklistů
bude opět při pracích zajištěna.
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Jsou tu poslední kotlíkové dotace!
V dubnu odstartuje 3. krajská výzva a lhostejnost není na místě
Cílem kotlíkových dotací je snížení emisí
z lokálního vytápění domácností, ať už
v rodinných, nebo bytových domech, výměnou stávajících nevyhovujících zdrojů
tepla – kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním 1. a 2. emisní třídy – za nové
nízkoemisní zdroje. Pro rok 2019 je pro
města a obce Moravskoslezského kraje
vyčleněna částka je 500 mil. Kč. Dle zástupců státu bude tato kotlíková výzva,
v pořadí již 3., také výzvou poslední!
Výzva bude vyhlášena 10. dubna 2019
a jako uznatelné výdaje budou uznány ty
od 15. července 2015. Žádosti o dotaci
budou přijímány od 13. května 2019 do
30. září 2020 nebo do přijetí 10.000 žádostí. Statutární město Karviná pořádá
dne 11. dubna 2019 od 16 h ve velkém
sále Obchodně podnikatelské fakulty
Slezské univerzity v Karviné pro občany
Karviné, Dětmarovic, Petrovic u Karviné
a Stonavy informační schůzku za účasti
vedení města, na které zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
podají informace o podmínkách a průběhu dotačního programu.
Žádosti se opět budou podávat elektronicky s následným doložením listinné
podoby a povinných příloh. Žadatelem
může být fyzická osoba vlastnící rodinný
nebo bytový dům maximálně o třech bytových jednotkách na území Moravskoslezského kraje. Podniká-li žadatel, pak to
nesmí být v objektu, který je předmětem
žádosti. Předmětem podpory budou pouze
zdroje tepla zapsané v seznamu výrobků
a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí pro 3. výzvu kotlíkových
dotací – https://svt.sfzp.cz/.

Předmět a výše podpory u jednotlivých
zdrojů vytápění je následující:
• plynový kondenzační kotel: 75 % z celkových výdajů, max. 95.000 Kč,
• kotel na biomasu (s ručním přikládáním): 80 % z celkových výdajů, max.
100.000 Kč,
• kotel na biomasu (automatický): 80 %
z celkových výdajů, max. 120.000 Kč,
• tepelné čerpadlo: 80 % z celkových výdajů, max. 120.000 Kč.

Karviná patří do tzv. prioritního území se
zhoršenou kvalitou ovzduší. Z tohoto důvodu bude občanům města náležet navíc
příspěvek Ministerstva životního prostředí
ve výši 7.500 Kč, dále příspěvek Moravskoslezského kraje ve výši 7.500 Kč. Své
občany podpoří současně i Karviná
částkou 10.000 Kč na jednoho úspěšného žadatele. To znamená, že k příslušné
částce za pořízení nového zdroje vytápění
lze počítat navíc s částkou 25.000 Kč.
V souladu se zásadami pro poskytování zápůjček k podpoře kotlíkových
dotací v Moravskoslezském kraji bude
opět statutární město Karviná poskytovat
svým občanům bezúročnou zápůjčku na
předﬁnancování projektu podpořeného
dotačním programem. Upozorňujeme, že
v této výzvě již nebudou podporovány kotle
výhradně na uhlí a kombinované kotle na
uhlí a biomasu. Nadále se dotace nebude
vztahovat na výměnu starého plynového
kotle. Primátor města Karviné Jan Wolf
apeluje na cílovou skupinu: „Dosud nerozhodnutým občanům připomínáme, že se
jedná o poslední výzvu kotlíkových dotací!
Vzhledem k tomu, že od 1. září 2022 bude
platit zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní
třídy, není opravdu nač čekat!“

Informace k 3. výzvě kotlíkových dotací naleznete:
• www.lokalni-topeniste.msk.cz
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě:
Andrea Šmigová, e-mail andrea.smigova@msk.cz, tel. 595 622 540
• www.karvina.cz – odkaz Kotlíkové dotace vpravo dole
• Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje (tzv. kotlíková poradna):
Ing. Bruno Petráš, e-mail bruno.petras@karvina.cz, tel. 596 387 425
Ing. Nikola Mináriková, e-mail nikola.minarikova@karvina.cz, tel. 596 387 646
RNDr. Ivana Smýkalová, e-mail ivana.smykalova@karvina.cz, tel. 596 387 446

Pozor na povinnosti při provozování kotlů na pevná paliva
Významnou povinností provozovatelů kotlů na pevná paliva je provádět jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé
osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Vzhledem k tomu, že první kontroly měly být provedeny do konce roku 2016, upozorňujeme na blížící se termín následující
kontroly. Oprávněné úřední osoby magistrátu mohou požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly. V praxi se tato
žádost využívá zejména v případě podnětů týkajících se prošetření možného nezákonného znečišťování ovzduší.
Musíme se také připravit na zásadní zpřísnění provozování zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW
včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou lokálním topidlem (krby, kamna, vařiče,
krbová kamna). Provozování kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy splňující výše uvedené podmínky bude od září 2022 zakázáno.

Obě nemocnice zlepšují péči a komfort pro pacienty
Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji
i Karvinská hornická nemocnice pořídily v nedávné době na svá oddělení nové
přístroje za několik milionů korun a také
díky dotaci města i polohovací lůžka. „My
se každoročně snažíme v rozpočtu najít
ﬁnanční prostředky na podporu obou nemocnic, které ve městě máme, v letošním
roce to bylo něco kolem 1 milionu korun.
Jsem rád, že jsou peníze účelně vynaloženy, že byla zakoupena speciální lůžka,
takže věřím tomu, že budou sloužit dobře
pacientům a že ti budou spokojeni,“ řekl
primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Karvinské hornické nemocnici slouží
lůžka pacientům na jednotce intenzivní

péče centra nemocí páteře a pohybového
aparátu. Jedná se o moderní nemocniční lůžka, která pozitivně ovlivňují léčbu
a rekonvalescenci pacientů, nabízí vysoký
stupeň komfortu a bezpečí pro pacienty.
V rájecké nemocnici využívají moderní
elektricky polohovatelná lůžka na oddělení chirurgické jednotky intenzivní péče.
Jsou snadno ovladatelná, komfortní a personál je může nastavit i do polohy kardio
křesla. Kromě moderních lůžek pořídila
rájecká nemocnice unikátní přístroj i na
oční oddělení. Dokáže zobrazit oční pozadí pomocí 200stupňové digitální kamery
a také nabízí barevné rozložení snímků.
Přístroj začala karvinská nemocnice vy-

užívat jako první v republice. Karvinská
hornická nemocnice zakoupila pro radiodiagnostické oddělení nový počítačový
tomograf za 11 milionů korun. Jde o CT
nejvyšší kvality se 128 řadami detektorů.

Karvinské děti opět vyrazily za
pohybem na horském vzduchu
Karviná posílá tradičně děti z předškolních ročníků mateřských škol a žáky základních škol na ozdravné a rekondiční
pobyty. Od roku 2012 se v této nabídce
objevuje i možnost lyžařských výukových
kurzů v Beskydech. Zkušenost s tímto výjezdovým kurzem budou mít po skončení
letošních turnusů již bezmála tři tisícovky
dětí. Lyžařské kurzy jsou realizovány za
podpory města a Nadace OKD. Díky této
podpoře mohla být stanovena letošní
spoluúčast rodičů na 800 korun za dítě
a týdenní kurz. Děti se od ledna do března
učí od pondělí do pátku v Bukovci lyžovat
pod dohledem zkušených instruktorů, kdy
možnost zapůjčení lyžařského vybavení je
samozřejmostí. Po skončení lekce se děti
vrací každý den domů. V pátek je na závěr
kurzu čekají před slavnostním ukončením
závody, při kterých je mohou podpořit
také rodiče. „Děti na čerstvém vzduchu si
zlepší fyzickou kondici a naučí se lyžovat,
což je v období smogových kalamit opravdu nezanedbatelné plus,“ upozorňuje

Alej je v první pětce
Díky 478 hlasům v internetové anketě
o Alej roku získala sakurová alej lemující
tř. 17. listopadu celkové 5. místo z 92 přihlášených stromořadí. Tímto umístěním
se současně stala naše alej tou nejkrásnější v Moravskoslezském kraji.

Myslíme na druhé

primátor města Jan Wolf (ČSSD). Horské
prostředí si užijí děti nejen při lyžování, ale
také v létě při rekondičních pobytech, kdy
město hradí dětem s vleklými respiračními potížemi dopravu a doprovod. Pro letošní rok je na všechny tyto aktivity v rozpočtu města vyčleněno více než 1,6 mil.

korun. „Chtěli jsme spojit ozdravný pobyt
i s určitou venkovní aktivitou. Naskytla se
možnost naučit děti lyžovat již v útlém
věku, což kvitují i rodiče, protože ne vždy
mají možnost vyjet s dětmi na hory a naučit je tomuto sportu,“ doplnil náměstek
primátora Andrzej Bizoń (ČSSD).

Regionální knihovna odměnila své nejaktivnější čtenáře
Karvinská regionální knihovna odměňuje
své aktivní čtenáře. Na začátku každého
roku vyhlásí soutěž Čtenář roku a účastníci pak po celý rok sbírají body za aktivity
související s knihovnou. „Soutěží Kaviňané
od osmnácti let a výše, kteří navštěvují naši
knihovnu, ve sbírání bodů za čtení knih, časopisů, návštěvy kulturních a vzdělávacích
akcí, soutěží i v tom, když přijdou pomoct na
dětské dílničky, sbírají body za aktivity, které
knihovna pořádá a podobně,“ vysvětlila knihovnice Kateřina Czyžová. Uplynulý ročník
byl rekordní jak v počtu soutěžících – přihlásilo se více jak sto zájemců – tak v počtu
nasbíraných bodů. V kinosále knihovny bylo
vyhlášeno a také odměněno deset nejaktivnějších. Čtenářem roku 2018 se stal 71letý
Arnošt Prokop, který nasbíral rekordních
3215 bodů. V uplynulých ročnících se umístil
na třetím, druhém a letos konečně i na prvním místě. Knihovnu navštěvoval pan Arnošt
prakticky každý všední den v roce. „Internet
doma nemám, tak to rád využívám tady.

KRÁTCE

Na karvinském magistrátě bylo na
konci ledna rozpečetěno všech 13 pokladniček místní Tříkrálové sbírky.
Dárci je koledníkům naplnili téměř
83 tisíci korunami, což je o čtyři tisíce
víc než v loňském roce. Více než polovina z vykoledovaných peněz půjde na
opravu střechy nízkoprahového charitního zařízení pro děti a mládež Kometa v Karviné-Mizerově. Část peněz
je určena na prioritní projekty Charity
Český Těšín, desetina pak na zahraniční pomoc. V celé republice se podařilo
během 19. ročníku sbírky vybrat více
než 114 mil. korun.

VZP ČR se stěhuje
Klientské pracoviště VZP ČR najdete
od 4. března na nové adrese Univerzitní nám. 1935/1, Karviná-Fryštát
(dlouho nevyužívaný objekt přestěhované ČSOB). Po dobu stěhování od
25. února do 1. března 2019 bude toto
karvinské pracoviště VZP ČR uzavřeno.
Své záležitosti v tomto období vyřídíte
např. v Havířově (Svornosti 2/86), Českém Těšíně (nám. ČSA 1223/9), Orlové
(Masarykova 1325) nebo Bohumíně
(nám. T. G. Masaryka 939).

SOUTĚŽ
Karvinský zpravodaj před objektivem

Samozřejmě nechyběla četba knih a časopisů. Rád si stahuju nádherné obrazy starých
mistrů nebo zpracovávám některá témata,
jako je zkáza templářů a v poslední době mě
zajímají řecké mýty. Já si z toho dělám takové diplomové práce,“ řekl s úsměvem Pro-

kop. Soutěž pro rok 2019 už byla vyhlášena,
přihlásit se do ní můžete nově na kterékoliv
pobočce karvinské regionální knihovny. Podobná soutěž je určena i pro aktivní děti do
15 let, jmenuje se Knihožroutek a je vyhodnocována zvlášť.

Permoník získal v Petrohradu cenu Grand Prix

Až do daleké Malajsie letěl měsíčník
Karvinský zpravodaj. Foto z exotického Kuala Lumpuru do soutěže zaslal
pan Zdeněk Lokajíček. Gratulujeme k výhře, kterou daruje Městský
dům kultury Karviná. Buďte v příštím
čísle vítězem právě vy. Stačí zaslat
snímek, na kterém hlavní roli hraje
Karvinský zpravodaj, a to na e-mail
zpravodaj@karvina.cz.

Koncertní sbor Permoník zvítězil v soutěži
World Children and Youth Choral Championship v ruském Petrohradu, získal cenu Grand
Prix, tedy cenu absolutního vítěze. Karvinský
pěvecký sbor tak potvrdil své jedinečné postavení mezi světovou sborovou špičkou.
Spolu s dalšími dvaceti sbory z celého světa
měřil své síly na soutěži, která byla množstvím soutěžních kol i konkurencí poměrně
náročná, ty nejlepší sbory čekala hned kola
čtyři. Do semiﬁnále postoupilo celkem třináct sborů a tři v kategorii mládežníků pak
do ﬁnále. Karvinský sbor vsadil na jistotu
a ﬁnále šestého ročníku soutěže se neslo
v duchu skladby Hoj, hura, hoj! skladatele
Otmara Máchy. Gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci města.
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Zajímá vás podnikání, ale nevíte jak začít?
Projekt Business Beneﬁt Karviná – město
pro podnikání, registrační číslo projektu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008139, rozvíjí kompetenci k podnikavosti, což je jedna
z nejžádanějších kompetencí a pomáhá
začínajícím podnikatelům při jejich rozjezdu. Nositeli projektu jsou statutární město
Karviná a ﬁrma RPIC – ViP s.r.o., které jeho
prostřednictvím naplňují vizi města pro
podnikavější region. Nejedná se zde jen
o vzdělávací aktivity týkající se přípravy na
podnikání, ale účastníci mají možnost využít služeb poradců pro zahájení podnikání,
ať už v oblasti možnosti získání ﬁnančních
příspěvků, tak i ve speciﬁckých oblastech,
např. v oblasti účetnictví, daňové politiky,
práva, poradenství v oblasti marketingových činností a při tvorbě webových stránek. Michaela Patkanová z RPIC – ViP říká:
„Jsme moc rádi, že můžeme stát u zrodu
mnohdy zajímavých nápadů a námětů,
a těm pak pomáhat, aby se staly realitou.“
O své zážitky z kurzu se s námi podělil
jeho první absolvent pan Vladimír Kuťka,
který v průběhu loňského roku začal provozovat masérský salón v ulici Kosmonautů 837 v Karviné-Ráji. Pan Vladimír odešel
po naplnění expozice z OKD. Rozhodl se,
že zkusí svůj dlouholetý zájem o zdravý
životní styl a touhu pomáhat druhým realizovat na profesionální úrovni. Úřad práce
ČR mu proto doporučil projekt Business
Beneﬁt Karviná – město pro podnikání.
Po odborné diagnostice, psychologických
testech a souvisejících konzultacích se pan
Vladimír rozhodl pro absolvování všeobec-

Business Beneﬁt Karviná –
město pro podnikání

VLADIMÍR KUŤKA se i díky kurzu odvážil rozjet v Karviné své podnikání.
ného modulu Příprava na podnikání, který
úspěšně dokončil loni v dubnu, den před
svými 53. narozeninami. Tím práce s projektovým týmem neskončila, odborníci se dále
věnovali absolventům individuálně. Panu
Vladimírovi pomohli s průzkumem trhu, podnikatelským plánem či ﬁnanční rozvahou,
tedy věcmi, které jsou nezbytné pro zdravě
nastavené podnikání, ale současně je požaduje Úřad práce ČR při schvalování dotace
na vznik nového pracovního místa. Dotaci
získal a masérské služby, jejichž přehled
najdete na webu www.maservladimir.cz,
se také díky kurzu odvážil naplno rozjet
v salónu. Pan Vladimír k tomu říká: „Kurz

byl veden po celou dobu na velice vysoké
úrovni, pomohl mi ujasnit si má očekávání
od podnikání, uvědomil jsem si díky němu
své silné a slabé stránky.“ Rodák z Komárna
dodává: „Důležité je si uvědomit, že je třeba
mít odpovědnost sám za sebe, vzít život do
vlastních rukou. Je třeba být zdravě optimistický a poctivý. Důležitá je snaha o odlišení
se od konkurence – zakládám si na tom, že
nabízím komplexní péči o záda, páteř nebo
klouby. Nejde mi jen o napravení, ale kompletní péči s relaxací a cíleným cvičením.
Stále se profesně vzdělávám, ale pracuji i na
marketingu. Neustále tak čerpám z nápadů,
které mi kurz přinesl.“

S čím vám pomůžeme?
• v první řadě zjistíme, zda je podnikání pro vás „to pravé“
• zorientujete se v různých oblastech
s vazbou na podnikání či podnikavost
• osobně se vám budeme věnovat
a poradíme „jak na to“ (koučink,
konzultace)
• budeme u zrodu vašeho podnikatelského plánu nebo u založení „ﬁrmy“
Stačí splňovat jednu
z těchto podmínek:
• jsem uchazeč/zájemce o zaměstnání a neaktivní osoba ve věku 50 let
a více NEBO jsem uchazeč/zájemce o zaměstnání a neaktivní osoba
mladší 25 let (při tom však mohu být
zaměstnanec a uvažovat o podnikání)
• jsem osoba nezaměstnaná déle než
5 měsíců
• pečuji o malé děti (mladší 15 let)
• vracím se do „pracovního života“
z rodičovské „dovolené“
Přihlásit nebo dozvědět se více můžete
v sídle BUSINESS GATE, Poštovní 615,
Karviná-Fryštát, tel. +420 596 387 368,
www.businessgate.cz/projekty/bbk.
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

Mezinárodní setkání zástupců čtyř zemí hledalo nové možnosti pro mladé
Náš region přivítal 12.–19. ledna 2019
mezinárodní setkání „Cross-Sectorial
Cooperation“. Setkání organizoval spolek
Petrklíč help a zúčastnili se ho zástupci
měst, neziskových organizací a univerzit z Česka, Polska, Gruzie a Arménie.
Hlavním cílem setkání ﬁnancovaného
z projektu Erasmus+ bylo propojení organizací pracujících s mládeží a výměna
jejich zkušeností s inovativními projekty

podporujícími modernizaci vzdělávání,
podnikatelské schopnosti, odbornou přípravu a zaměstnanost. Diskutovalo se
například na téma, jak udržet mladé lidi
v malých městech, jak je motivovat a zapojit do komunitních projektů nebo jak
podpořit mladé podnikatele. Právě k začínajícím podnikatelům se vyjádřil ředitel Youth Initiative Centre Artur Najaryan
z Arménie: „Vždy říkám našim mladým, že

chci být raději první v naší malé obci než
desátý v hlavním městě. Malá komunita
nabízí více příležitostí za předpokladu, že
představitelé jednotlivých institucí podpoří
start mladých lidí, jak vidím na příkladu
Karviné a iniciativě Business Gate.“ Během návštěvy Karviné přivítal na radnici
účastníky setkání náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD), který k problematice
uvedl: „Tato společná setkání a navazující

projekty jsou velmi přínosné pro všechny
zúčastněné. Výměna zkušeností napříč
Evropou již několik let úspěšně probíhá.
Vítáme, že také Mládežnická rada Karviná,
která zde již funguje pět let, je při aktivizaci mladých platným členem týmu.“

Český pohár pro naše házenkáře Sokol Karviná bojuje o postup

Úřadující mistr házenkářské extraligy tým HCB Karviná vyhrál na konci ledna Český pohár. V obou ﬁnálových duelech porazili naši borci tým HC Dukla Praha (29:26 a 32:27).
Trofej získali karvinští házenkáři již poosmé v historii, což z nich dělá nejúspěšnější
český klub této soutěže. Gratulujeme!
Foto: Ivo Dudek
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Druholigoví basketbalisté Sokola Karviná srdnatě bojují o pozici v elitní osmičce tabulky, která znamená boje play off a možný postup do první ligy. Závěr základní části je
však mimořádně vyrovnaný, přijďte je proto podpořit na ZŠ Družby 9. března od 18 h
proti VŠB Ostrava a 10. března od 11 h proti BK Hladnov. Držíme palce!

Známe všechny vítěze roční soutěže
Díky štědrosti partnerů byla tečka za oslavami výročí města bohatá
V pátek 8. února proběhlo v malém sále
MěDK losování výherců roční soutěže
s Karvinským zpravodajem. Během loňského roku mohli čtenáři zpravodaje u příležitosti 750 let od první písemné zmínky
o území města vystřihovat dílky leteckého
snímku historického jádra města. Do konce ledna 2019 pak soutěžící mohli doručit
zkompletovaný snímek do redakce Karvinského zpravodaje.
Z téměř sedmi desítek doručených
skládaček byli prostřednictvím zástupců
partnerů soutěže vylosováni tito soutěžící:
Od PZKO získávají dvě
vstupenky na festival
Dolański Gróm Pavel
Hrnčíř, Drahoslav Štefek, Monika Veselková,
Jana Pavlásková a Tomáš Kaliczuk.
Od Městského domu
kultury Karviná získávají dvě vstupenky
Kristina Matuszczyková (představení Velké lásky v malém hotelu), Ingrid Vozáriková (talk show Zbigniewa Czendlika Postel
Hospoda Kostel), Beata Čupová (přednáška Tuktukem z Thajska až na Moravu),
Marie Dordová (koncert Rangers – Plavci),
Monika Gavlovská (představení Ani za milion!), Renáta Krajičková (XXI. ročník festivalu Cesta k harmonii), Marie Litomyská
(přednáška Na koloběžce po Asii za 7 mě-

síců), Michal Kaplan (představení Poprask a Druhá tráva), Josef Mertl (Slavnosti piva
na laguně) a Miluše Matyﬁ (představení a guláše), Rostislav Novák (Majáles 2019),
Alena Kozáková (talk show Miroslava DoTchýně na zabití).
nutila) a Andrea Michalská (Karviná Rocks!).
Od karvinských kin pod
Od statutárního města
MěDK získávají dvě
Karviná získávají rodinvstupenky Vít Kubíček
(Psí domov), Antonín Nowinki (Ženy v běhu) né vstupné do zámku
Fryštát Iveta Sliwková,
a Miroslav Mitašik (Zrodila se hvězda).
Pavla Štefková, Tatiana Orlíková, Marie
Maruničová a Josef Štoudek.
Od Regionální knihovny
Sadu dárkových předmětů získávají RoKarviná získávají dármana Valečková, Ludmila Nesétová a Makový poukaz na roční
registraci v knihovně a upomínkové před- rek Fiala.
Dále město věnuje
měty Arnošt Prokop, Marta Kellová, Radoslav
Šmedek, Juraj Anděl a Dagmar Weglorzová. dárkové poukazy. DárDárkový poukaz na roční registraci v knihov- kový poukaz do Lázní
ně, upomínkové předměty a roční předplatné Darkov získávají Lubona kulturní akce všech poboček a středisek mír Topiař (1000 Kč + propagační předměty a 20 % k ceně poukázky navíc od Lázní
v roce 2019 získává Čestmír Dušek.
Darkov, a. s.), Slavomír Orlík (1500 Kč +
propagační předměty a 20 % k ceně pouOd STaRS Karviná získázky navíc od Lázní Darkov, a. s.), Monika
kávají volný hodinový
Kaplanová (2000 Kč + propagační předměty
vstup na squash ve
špičce Radim Szczyrba, volný vstup do a 20 % k ceně poukázky navíc od Lázní Darsauny pro dvě osoby Jiřina Bocanová, vol- kov, a. s.) a Jiřina Zajacová (3000 Kč + proný hodinový vstup na badminton Renáta pagační předměty a 20 % k ceně poukázky
navíc od Lázní Darkov, a. s.). Dárkový pouMichalská a Veronika Veselková.
kaz do Zámečku Petrovice na jednu noc pro
dvě osoby se snídaní a neomezeným vstuOd Iniciativy Dokořán
pem do wellness získává Iveta Nováková.
získávají dvě vstupenky do areálu Loděnice
Výhercům gratulujeme! Své ceny si mohou
Věra Lomozíková (Helax
vyzvednout oproti podpisu na recepci radOpen Air), Marie Kretnice – budova „A“ Magistrátu města Karková (Trabantem napříč
kontinenty), Dominik Kaplan (Robert Křesťan viné, ul. Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát.

Únorové vítání občánků v obřadní síni MěDK Karviná

PŘIPOMÍNÁME

Pořadatelé, pozor
V souvislosti s platnou vyhláškou
č. 8/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku (OZV), znovu apelujeme na pořadatele veřejnosti
přístupných podniků, aby dodrželi termín
pro podání žádosti o případnou aktualizaci přílohy č. 1 OZV, která uvádí seznam
veřejnosti přístupných podniků pořádaných v neuzavřeném prostoru s dobou
ukončení po 22. hodině. Termín podání
je tři měsíce před konáním samotného
podniku. S ohledem na nezbytné projednání v orgánech města doporučujeme
podat Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné žádost o aktualizaci
v termínu do 10. března 2019!

KRÁTCE

Březen v knihovně
Regionální knihovna Karviná zve všechny čtenáře na 10. ročník celostátní akce
Březen – měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské gramotnosti.
Výběr z programu najdete na straně 8 tohoto čísla. Mimo tyto akce nabízí knihovna
celou řadu poutavých a užitečných kurzů
věnovaných počítačům a internetu pro
začátečníky a mírně pokročilé (5 lekcí za
100 Kč) nebo trénování paměti (5 lekcí
za 200 Kč). Ani letos nebudete ochuzeni o akci Knižní policie v ulicích, takže
12. března budete moci vyhrát roční registraci do knihovny zdarma. Kompletní
přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí najdete na www.rkka.cz.

Dar pro dům V Aleji

NA DRUHÉM LETOŠNÍM CEREMONIÁLU jsme v obřadní síni Městského domu kultury Karviná přivítali 24. února deset
dětí. Kulturní program si pro novopečené rodiče a jejich příbuzné připravili předškoláci z mateřské školy Dvořákova.
V případě zájmu o jeden z dalších termínů, nejbližší je 24. března, kontaktujte prosím alespoň 14 dní předem paní
Ivanu Poláškovou z Odboru školství a marketingu na tel. 596 387 488 nebo e-mailu ivana.polaskova@karvina.cz.

Bezohledné zacházení se sáčky pro pejskaře
Statutární město Karviná má rozmístěno na území města u odpadkových košů
přibližně 40 schránek, které jsou určeny
na sáčky na psí exkrementy, z toho deset schránek je určeno na papírové sáčky
a zbylé schránky jsou doplňovány sáčky
biologicky rozložitelnými. V poslední době
zaznamenává magistrát na základě oznámení občanů města, ale i ze své kontrolní
činnosti, že sáčky ze schránek po doplnění velmi rychle mizí. Někteří občané
myslí pouze na sebe a odnášejí si domů

ze schránky celý blok sáčků. Doplňování
sáčků zajišťují pravidelně v pondělí, středu a pátek zaměstnanci Veřejné služby.
Upozorňujeme tedy občany, ať už vlastnící
čtyřnohého mazlíčka nebo ne, že pokud se
sáčky budou nadále odcizovat ve velkém
množství, nebudou do schránek dodávány
a místo se schránkou bude zrušeno. Současně upozorňujeme na skutečnost, že
biologickou rozložitelnost sáčku zajišťuje
aktivní uhlí, takže sáčky se rozhodně nehodí k uchovávání potravin.

Šek na 125.150 korun převzala za Sociální služby ředitelka Blanka Dadoková
pro denní stacionář V Aleji z rukou zástupců společnosti Hyundai Glovis. Za
darované peníze plánují koupit projektor
4Image, který budou uživatelé využívat
pro interaktivní výuku a ergoterapii. Slavnostního předání se zúčastnil náměstek
primátora Miroslav Hajdušík (KSČM):
„Moc bych chtěl poděkovat ﬁrmě Glovis
a jejím zaměstnancům za vybranou částku. Peníze poslouží dobré věci a věřím, že
se tak ještě zlepší nabídka činností, které
naše Sociální služby Karviná poskytují.“

Sáčky do biokošíků
Od 18. března 2019 si mohou občané
Karviné opět vyzvednout osmilitrové, biologicky rozložitelné sáčky do biokošíků.
Na domácnost, která vlastní biokošík, tak
připadne pro tento rok jedna role, která obsahuje cca 53 těchto sáčků, tzn. jeden sáček/týden. Občané si je mohou vyzvednout
v úředních hodinách na budově B Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618,
Karviná-Fryštát, 1. patro, dveře č. 62.
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AKCE – VÝBĚR PRO MĚSÍC BŘEZEN 2019
do 27. 3.
6.–28. 3.
LV – výstava Pavla Kubíčka
Výstava Gymnázia Karviná
Mánesova síň MěDK, Karviná-Nové Město. Studentské práce v Středisku hudby a umění.
Regionální knihovna, Karviná-Fryštát.
do 31. 3.
Mój pomysł na kukiełkę
6. 3. 10:00–12:00
Konkurs plastyczny. Regionální knihovna, Literární workshop
Středisko polské literatury, Karviná-Fryštát. Setkání se spisovatelkou Radanou Sladkou. Pro zvané. Regionální knihovna, dětské odd., Karviná-Nové Město.
prodlouženo do 30. 6.
Od soli k uhlí
Výstava k loňským 750 letům Karviné. 6. 3. 15:30
Státní okresní archiv, Karviná-Fryštát.
Těšínsko
Beseda s Mgr. Libuší Kolkovou. Vstup zdarma. Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
do 30. 6.
společenský sál, Karviná-Hranice.
Karvinské 20. st. – fotky a plakáty
Státní okresní archiv, Karviná-Fryštát.
6., 13., 20. a 27. 3. 16:30–17:00
Jarní tvoření s dětmi
do 31. 7.
Podmalby na skle
Vstupné: 50 Kč, rezervujte. Centrum pro
Výstava zlidovělé techniky kresby. Muzeum rodinu Sluníčko, Karviná-Nové Město.
Těšínska, Karviná-Fryštát.
7., 14., 21. a 28. 3. 15:30
Klavírní melodie
do 31. 10.
Když draka bolí hlava
Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
Výstava z natáčení pohádky. Vstup zdar- chodba u cukrárny, Karviná-Hranice.
ma. Výstavní síň zámku Fryštát.
7., 14., 21., 26. a 28. 3.
Koncert žáků ZUŠ
3. 3.
Strašfuňákovo léčení
Vystoupí žáci ZUŠ B. Smetany, konPředstavení pro děti. Účinkuje: Divadlo certní sál, Karviná-Mizerov. Více na
Loutkový svět Ostrava. Vstupné: 50 Kč. www.zuskarvina.cz.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město
8. 3. 17:00
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., a 26. 2. 18:30 Veselá trojka – VYPRODÁNO
Taneční večer
Koncert známé kapely TV Šlágr k MDŽ.
Vstupné: 50 Kč. Rehabilit. sanatorium Lázní Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
Darkov, kavárna, II. NP, Karviná-Hranice.
9. 3. 17:00
Pětkrát do černého
4. 3. 9:00
Teatrzyk kukiełkowy
Divadelní představení. Účinkuje: Divadlo
Bookstart v Středisku polské literatury, Devítka. Vstupné: 100 Kč. Malý sál MěDK,
Karviná-Nové Město.
Regionální knihovna, Karviná-Fryštát.
4. 3. 15:30
Posezení u cimbálu s ochutnávkou vína
Vstupné: 70 Kč. Rehabilit. sanatorium
Lázní Darkov, kavárna, Karviná-Hranice.
4.–29. 3.
To je moje knihovna
Vědomostní kvíz o ceny. Regionální knihovna, dětské oddělení, Karviná-Nové Město.
5. 3. 14:00
Senior bez nehod
Divadelní přednáška k zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. Vstup zdarma.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
5. 3. 16:00
Záložka do knížky
Kreativní dílna pro rodiny. Regionální
knihovna, dětské odd., Karviná-Mizerov.
5. 3. 17:00
Setkání u knihy
Setkání začínajících autorů nebo autorů
píšících do šuplíku. Regionální knihovna,
literární salón, Karviná-Mizerov.

13. 3. 16:00–17:00
Celé Česko čte dětem
Tentokrát s Mgr. Petrem Jurasem. Vstup
zdarma. Regionální knihovna, dětské
odd., Karviná-Nové Město.

20. 3. 19:00
Tchýně na zabití
Divadelní představení. Účinkuje: Agentura
Fanny. Vstupné: 255, 235 a 205 Kč. Velký
sál MěDK, Karviná-Nové Město.

15. 3. 17:00
Talkshow Zuzany Bubílkové
Regionální knihovna, oddělení pro dospělé, Karviná-Nové Město.

21. 3. 15:30
Kreativní výroba předmětů
Tvoření pro dospěláky. Regionální knihovna, oddělení pro dospělé, Karviná-Mizerov.

16.–17. 3. 9:30
Cesta k harmonii
Prodejní festival zdravého životního stylu,
alternativní medicíny, sebepoznání, duchovní hudby a meditací. Vstupné: 450, 290
a 120 Kč. MěDK, Karviná-Nové Město.

21. 3. 16:30
Dzień Teatru Lalek
Klub dyskusyjny – spotkanie z zespołem
Teatru Lalek Bajka. Regionální knihovna,
Středisko polské literatury, Karviná-Fryštát.

16. 3. 19:00
Rangers – Plavci
Koncert oblíbené folk a country kapely.
Vstupné: 150 Kč. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
17. 3. 17:00
Moc a síla hypnózy
Přednáška Jakuba Kroulíka, mentalisty
a hypnotizéra s ukázkami. Vstupné: 120 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.
19. 3. 15:30–18:00
Den plný zážitků aneb „Happy Day“
Odpoledne plné soutěží a kvízů pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. ZŠ a MŠ Dělnická, budova ZŠ, Karviná-Nové Město.

22. 3. 18:00
Jarní jazzový koncert
Vystoupí: Tamara Tomoszek, Daniela Dina
Sedláček a Trio Petra Litwory. Kavárna
kina Centrum, Karviná-Mizerov
22. 3. 17:00
Noc s Andersenem
Tradiční akce na podporu dětského čtenářství, soutěže a hry. Nutná rezervace. Regionální knihovna, dětské odd., Karviná-Mizerov.
25. 3. 10:00
Bookstart
Setkání rodičů na rodičovské dovolené spolu
s jejich dětmi na téma barvy. Regionální
knihovna, dětské odd., Karviná-Mizerov.

19. 3. 17:00
Aljaška
Přednáška Jiřího Jůzla. Regionální knihovna, kinosál, Karviná-Mizerov.

25. 3. 15:30
Kouzelný svět knih
Knižní novinky a dobré čtivo z kapsáře
vašich knihovnic. Regionální knihovna,
literární salón, III. NP, Karviná-Mizerov.

20. 3. 10:00–11:00
Bookstart „S knížkou do života“
Setkaní s nejmenšími na téma Máme rádi
zvířata. Regionální knihovna, dětské odd.,
Karviná-Nové Město.

25. 3. 19:00
Poprask na laguně
Divadelní přestavení. Účinkuje: Studio
DVA divadlo. Vstupné: 455, 435 a 405 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

11. 3. 15:30
Ljuba, žena, která ví
70 Kč. Rehabilit. sanatorium Lázní Darkov,
společenský sál, Karviná-Hranice.
20. 3. 15:30–17:00
Stoletá dáma
12. 3. 18:00
Akce k 100. výročí knihovnického zákona.
Tuktukem z Thajska až na Moravu
Vstup zdarma. Regionální knihovna, dětPřednáška Tomáše Vejmoly. Vstupné: 100 Kč. ské oddělení, Karviná-Nové Město.
Malý sál MěDK, Karviná-Nové Město.
20. 3. 15:30
Historie města Karviná
13. 3.
Spotkanie z Ewą Katrušák
Vstup zdarma. Rehabilit. sanatorium Lázní
Spotkanie z pomysłodawczynią i inicjator- Darkov, společenský sál, Karviná-Hranice.
ką akcji Celé Česko čte dětem. Regionální
knihovna, Karviná-Fryštát.
20. 3. 16:00
Odpoledne poezie a prózy
13. 3. 9:30
Přednes v jazycích národnostních menšin
Posezení s knihou u kafíčka
Karvinska. Pořádá: Obec Slovákov. RegionálRegionální knihovna, oddělení pro dospě- ní knihovna, literární salón, Karviná-Mizerov.
lé, Karviná-Nové Město.
20. 3. 16:30
Nejčastější pseudoléčby aneb co se na
13. 3. 15:30
internetu nedovíte
Historie Lázní Darkov
Přednáška Mgr. Libuše Kolkové. Vstup Odborná přednáška MUDr. Ondřeje Fischera.
zdarma. Rehabilitační sanatorium Lázní Pořádá CASD Karviná. Regionální knihovna,
Darkov, společenský sál, Karviná-Hranice. Středisko hudby a umění, Karviná-Fryštát.

26. 3. 18:00
Tasmánie – Austrálie
Přednáška Ivo Petra z cyklu pravidelných
cestovatelských večerů Karviná – svět
a zase zpět. Vstupné: 90 Kč. Malý sál
MěDK, Karviná-Nové Město.
27. 3. 15:30–17:00
Knihomolická dílnička
Výroba záložek do knihy. Vstup zdarma.
Regionální knihovna, dětské odd., Karviná-Nové Město.
29. 3. 17:00
Tajemná hlubina
Součást celostátní Noci s Andersenem. Regionální knihovna, Karviná-Mizerov a Fryštát.
30. 3. 10:00–17:00
Zahájení zámecké sezony
Krátký historický výlet na téma etiketa
včetně hraných výstupů, kočárové projížďky dle počasí, Karviná-Fryštát.
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