Karvinský

, které
...město

se mění

ZPRAVODAJ

ROČNÍK 2016
2015 | |LEDEN
LEDEN
ROČNÍK

www.karvina.cz
www.karvina.cz

OD NOVÉHO ROKU SE MĚNÍ
PARKOVACÍ SYSTÉM
str. 3

MĚSTO VLONI VÝRAZNĚ
PODPOŘILO KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ AKCE
str. 2

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA
DEN V ŽIVOTĚ KARVINÉ
str. 3

NEVÁHEJTE: DÍKY DOTACÍM
POŘÍDÍTE KOTEL I ZADARMO
str. 2 a 3

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU
str. 4

PREMIÉR JEDNAL V KARVINÉ
TAKÉ O OSUDU OKD
str. 6

Fryštátský zámek je atraktivní i v zimě
Zámek Fryštát láká návštěvníky i k zimní návštěvě s velkým úspěchem! Aktuálně je prodloužena výstava železnice s historickými vláčky
v přízemí zámku. Soukromý sběratel ponechá na zámku déle také sbírku
hraček šlechtických dětí – ta je stále součástí velkého okruhu, přístupnéSakurová
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KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU

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

Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.
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Jak žádat o dotaci na nový kotel?
Poradí vám weby, úředníci města i kraje
Krajský úřad začne přijímat
1. února žádosti o dotace na ekologické vytápění domků - kotlíkové dotace nikdy nebyly tak výhodné. Cílem programu je motivovat
co největší skupinu majitelů domů
k výměně nevyhovujícího kotle
na uhlí za lepší, modernější a ekologičtější. Karvinští úředníci už
dva měsíce radí, jak na to - vybíráme nejčastěji kladené dotazy.
• Podle čeho se určuje výše dotace? Podle typu vybraného kotle.
Na nové kotle na uhlí se vztahuje
dotace 70%, na kombinované kotle
na uhlí a biomasu nebo plyn 75%,
na biomasu či tepelné čerpadlo
80%. U všech tří typů ještě navíc
kraj přispívá dalších 5%, speciální
dotace pro znečištěné lokality je
rovněž 5% a 10% přidává navíc
město Karviná. U kotlů na biomasu
a tepelných čerpadel tak může žadatel dosáhnout až na dotaci 100%.
• Jaká je maximální výše dotace? Je to 150 000 Kč. Její součástí, kromě ceny samotného kotle,
mohou být i tzv. mikroenergetická
opatření jako zateplení stropu, výměna prahů, výměna dveří apod.,
do maximální výše 20 000 Kč.
Plus lze také zahrnout náklady
na energetického specialitu.
• Na výměnu jakých kotlů se
dotace vztahuje? Dotace se
vztahuje pouze na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Nevztahuje se
na kombinované kotle nebo kotle
už v minulosti dotačně podpořené. Nový kotel si pak musíte vybrat ze seznamu registrovaných
výrobků na stránce www.sfzp.cz/
sekce/815/kotlikove-dotace.
• Mohu si požádat o dotaci,
když mám dva kotle, ale ten
na plyn z finančních důvodů nepoužívám? Ano. Čestným prohlá-

šením pak ale musíte potvrdit, že
používáte převážně ten na pevná
paliva.
• Na jaké typy budov se dotace vztahuje? Dotace se vztahuje
na domy, které jsou alespoň z většinové části určeny k bydlení, nevztahuje se na provozovny nebo
rekreační zařízení. Navíc o dotaci
můžete požádat, pouze pokud Váš
dům spadá minimálně pod energetickou náročnost „C“ nebo spolu

s výměnou kotle plánujete i jiná
opatření, která energetickou náročnost domu sníží.
• O kolik dotací si mohu požádat, pokud vlastním více domů?
Pokud vlastníte více objektů určených k bydlení, dotaci můžete
uplatnit až na tři různé domy.
• Jak dlouho pak musím kotel
používat? Doba udržitelnosti je
stanovena na 5 let. Po tuto dobu
musíte mít uschovány všechny
zprávy a jste povinen užívat pouze
paliva splňující požadavky na kvalitu.
• Kotel jsem si už pořídil, lze
získat dotaci i zpětně? Ano, dotaci lze uplatnit i zpětně, ale maximálně na kotel nainstalovaný
od 15. 7. 2015.

• Na co všechno mohu dotaci
použít? Kromě koupě nového
kotle a mikroenergetická opatření
(např. výměnu oken nebo zateplení) můžete dotaci použít také
na stavební úpravy v kotelně, vyvložkování komínu a v podstatě
na veškeré náklady související
s uvedením nového vytápění do
provozu. Do nákladů můžete zahrnout i platbu za energetického
specialistu či pořízení průkazu
energetické náročnosti.
• Jak probíhá následné vyúčtování? Vyúčtování musí žadatel
předložit do 15. 9. 2016. Součástí
vyúčtování musí být samořejmě
faktury, dále pak fotky zlikvidovaného kotle, který musí být naříznut tak, aby již nemohl být použit
a doklad o jeho likvidaci, fotografie provedených mikroenergetických opatření a stavebních úprav.
• Mohu u žádosti použít účet vedený na jinou osobu? Ne. Pokud
nemáte bankovní účet, je nutné si
jej zřídit, účet musí být na jméno
žadatele.
• Bude prováděna nějaká kontrola, zda mám kotel správně nainstalovaný a zda topím správným palivem? Ano. Kontrola
bude prováděna pracovníky krajských úřadů.
• Musím mít zpracovaný projekt? Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí
podpory. U větších projektů ji ale
můžeme doporučit a je možné ji
také uvést do nákladů.
• Co vše spadá pod mikroenergetická opatření?
Zateplení střechy, půdních prostor,
stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí jako například severní fasády apod. Patří sem i další opatření,
úplný výčet na webu projektu.

Jak podat žádost?
• Žádosti se předkládají krajskému úřadu, a to od 1. února do 29.dubna 2016.
• Ž
 ádost musí obsahovat vyplněný formulář (naleznete na www.lokalni-topeniste.cz), kopii potvrzení
o bankovním účtu vedeném na jméno žadatele, fotodokumentaci starého kotle před likvidací, zapojeného
do otopné soustavy, fotodokumentaci části domu, kde budou provedena mikroenergetická opatření, průkaz energetické náročnosti budovy a souhlasy všech spoluvlastníků domu.
•	Žádosti je možné posílat krajskému úřadu poštou, nebo je donést osobně. Na webu projektu lze najít
přesná pravidla pro nadepsání obálek. Nebude-li žádost úplná, bude žadatel vyzván k doplnění.
• R
 ada kraje bude o přiznání dotací rozhodovat průběžně, nejpozději do 31. 7. 2016. Přiznaná dotace znamená mj. záruku další podpory města (10% k dotaci) a možnost získat půjčku na předfinancování.

Kam se obrátit
s dotazy?
Infolinka krajského úřadu:
595 622 355
mail: kotliky@msk.cz.
Poradenství na Magistrátě
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
Pověření pracovníci
krajského úřadu:
•	jan.smiga@msk.cz
595 622 319
•	radka.sosta@msk.cz
595 622 313
•	marcela.honkova@msk.cz
595 622 761
•	lucie.hochmanova@msk.cz
595 622 994
Informace naleznete také
na webových stránkách
www.lokalni-topeniste.cz

Přijďte se poradit,
jak na
výměnu kotle!
2. února od 17:00
požární zbrojnice
Karviná–Mizerov,
Žižkova 2387/90
3. února od 18:00
Karviná–Louky nad Olší,
objekt Těšínská 599/15
9. února od 17:00
požární zbrojnice
Karviná–Staré Město,
nám. Ondry Foltýna 43/20
11. a 16. února vždy od 17:00
budova PZKO, Karviná–Ráj,
Kubiszova 133/1a
18. února od 17:00
školní jídelna polské ZŠ,
Karviná–Fryštát,
Dr. Olszaka 156/2

www.karvina.cz
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Nový kotel? I zadarmo díky dotacím
Město přidá k dotaci EU, kraje a státu dalších 10%
a půjčí vám celou sumu na předfinancování
Nový kotel či jiné ekologické
vytápění domku lze letos pořídit
i zadarmo a bez starostí o to, zda
máte na předfinancování! Město Karviná se připojí k dotaci
od EU a kraje také svými deseti procenty, což může znamenat
i stoprocentní krytí. Nově rozhoduje město také o bezúročné
půjčce na předfinancování. To
znamená, že nebude nutné mít
vlastní úspory, přesto bude možné nový kotel pohodlně pořídit.
„Chceme podpořit maximum
majitelů domů a víme, že pro
většinu z nich byla překážkou
právě podmínka nejdříve kotel
firmám zaplatit. Přiznanou dotaci je možné proplatit až po doložení dokladů a lidé takové úspory
prostě nemají,“ shrnul motivaci
města pro výjimečnou podporu
občanů primátor Tomáš Hanzel.
Karvinou každoročně trápí smog
z velké části způsobený lokálními topeništi a město si je vědomo toho, že už jediný nový kotel
znamená obrovskou okamžitou
úlevu pro ovzduší.
Žádat bude možné od 1. února
do 29. dubna krajský úřad – buď
osobně, nebo písemně. Novinkou
této vlny je, že kotel či tepelné

čerpadlo lze proplatit i zpětně.
Pokud už majitel domku pořídil
nové vytápění vloni od července do konce roku a investoval
také do opatření pro energetické
úspory (nebo už má dům v energetické třídě C a vyšší), může
o dotaci žádat také.
Pokud výměnu teprve plánuje, je třeba myslet na nutná
energetická opatření, jsou jednou
z podmínek. Žádosti jsou podle
hejtmana kraje Miroslava Nováka
velmi jednoduché a srozumitelné
a i ten, kdo je krajskému úřadu
pošle poštou, se nemusí bát, že
bude kvůli chybě vyřazen. „Vyzveme k opravě chyb, budou-li
v žádosti,“ ujistil hejtman.
V první letošní vlně je jen
pro náš kraj připraveno téměř
půl miliardy korun z krajských
a unijních peněz. V kraji je dle
odhadů asi 50 000 kotlů na tuhá
paliva, nejméně 30 000 z nich
už přísným kritériím nevyhovuje a bude nutné je nejpozději
do roku 2022 vyměnit. „Lokální
topeniště se starými kotli vypouštějí do ovzduší karcinogenní
látky. Jakmile kotel vyměníte, je
úleva pro vás i okolí okamžitá.
Karviná ten problém jednoznač-

ně má a musím říci, že jakmile
budeme mít tu pravomoc, začneme s přísnými kontrolami.
Na výměnu je opravdu nejvyšší čas, podmínky nebyly nikdy
lepší a město k nim ještě přispěje,“ zdůraznil primátor Tomáš
Hanzel s tím, že je třeba sledovat především web kraje i města.
Na webu města jsou pod záložkou „kotlíkové dotace“ informace často aktualizovány, stejně tak
na facebooku města. Poradenskou činnost poskytují také úředníci karvinského magistrátu. Vše
o kontaktech a zdrojích informací je uvedeno na předchozí straně
zpravodaje.
Radnice na začátku února
organizuje informační setkání
s občany tam, kde jsou rodinné
domky. ,,Rozhodli jsme se jít za
občany přesně tam, kde je rodinná zástavba. Přizveme odborníky
z krajského úřadu tak, aby se lidé
logicky a jednoduše dozvěděli
vše, co vědět chtějí. Nakonec budou překvapeni tím, že je to jednoduché a že podpora je opravdu
unikátní. Není na co čekat,“ apeluje také náměstek primátora Miroslav Hajdušík. Termíny setkání
s občany jsou už na webu města.

Ekologické vytápění je nutnost, jinak hrozí sankce
Vyměňte kotel za ekologický
teď! Můžete dostat až 100% dotaci a vyhnete se sankcím. Už za rok
vás úřad prověří a bude moci pokutovat, za šest let budou sankce ještě
vyšší – kotle na tuhá paliva starších
typů budou přímo zakázané dle
unijních předpisů. Takové výzvy
zaznívají z kraje i města.
Devět miliard korun z EU připravených v budoucích třech letech v ČR na výměny starších
typů kotlů v domech za ekologické vytápění nabízí zřejmě poslední
šanci. Státu se podařilo vyjednat
masivní podporu EU pro fyzické
osoby, tedy přímé uživatele dotací – to je v rámci unie zcela ojedinělé. Nemusí se to ale už podařit v dalším plánovacím období
po roce 2020. Je třeba využít aktuálních možností.
Česká republika navíc pravděpodobně vstoupí do roku 2017
s novelou zákona o ochraně ovzdu-

ší. Bude jasně stanoveno, jak ověřit, zda majitel domu topí ekologicky. „Zákon čeká ve sněmovně
na zařazení do programu, platit by
mohl nejpozději od ledna 2017.
Přál bych si, abychom to stihli dříve,“ věří ministr životního prostředí
Richard Brabec a zároveň uklidňuje, že zákon nebude žádná šikana
a že metodika kontrol je v něm navržena tak, aby výsledky byly pro-

kazatelné a nenapadnutelné. Žádné
vyřizování sousedských sporů nebo
šikana tedy nehrozí, zato postihy
skutečným hříšníkům ano.
Evropská unie pak České republice přikazuje skončit s vytápěním
tuhými palivy ve starých kotlích
(1. a 2. emisní třídy s ručním přikládáním) nejpozději do roku 2022.
Pak budou pokuty ještě vyšší, bude
platit úplný zákaz je používat.

JAK TO VIDÍ
PRIMÁTOR
Vážení občané Karviné!
Zase
nás
trápí smog. Nic
nového,
tak
nějak s tím počítáme. Pěkně
si vždycky zanadáváme, jak
nám to tady strašně smrdí a že
by se s tím mělo něco dělat. Nemůžeme větrat, děti mají kašel
a astma. Zavřeme se doma a…
zatopíme si v kamnech. A leckdo i směskami ,,codůmdal“.
Ať ušetříme. Jenže nešetříme,
ničíme zdraví svoje a svých
sousedů. A nějak tu zimu zase
přežijeme.
Že to můžeme změnit velmi rychle my sami, to si stále
nějak nepřipouštíme. A přitom
je to v případě Karviné přesně
ono – šedesát procent problémů
s ovzduším mají na svědomí lokální topeniště! Vyměňte rychle kotel za ekologický a pomozte zbavit město dvou třetin
smogové zátěže!
Výměna nikdy nebyla tak
výhodná – prakticky nepotřebujete ani korunu, jen chuť,
čas a dobře vyplněnou žádost.
Pozorně si přečtěte tuto a předchozí stranu, najděte si všechny
další informace na webu města,
kraje, přijďte na setkání s pracovníky krajského úřadu, nebo
k nám na radnici.
Bohužel v Karviné zájem
dosud téměř nebyl. I to nás přimělo k opravdu nadstandardní
podpoře – jako jedno z mála
měst poskytneme 10% k přiznané dotaci a pokud nebudete
mít dost peněz na předfinancování, půjčíme vám celou částku. Zcela výjimečná nabídka.
Víte, že se v kraji v minulých
vlnách dotací vyměnily na čtyři
tisíce kotlů, což znamenalo mínus 4 tisíce tun karcinogenních
látek do ovzduší ročně? Buďte
vy za tou další tunou dobrého
vzduchu! Blíží se doba, kdy
už staré kotle budou znamenat
kromě starého železa i pěknou
pokutu! Neváhejte, lepší podmínky už prostě nebudou!
P. S.: Máte v rukou zbrusu
novou podobu zpravodaje, ať se
vám líbí a najdete v něm vždycky zajímavé informace!
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
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Sociální a návazné služby pro děti, mládež a rodinu
Široké spektrum služeb zahrnuje prevenci i volnočasové možnosti
V lednovém čísle Karvinského
zpravodaje pokračujeme v prezentaci sociálních služeb, které
působí na území města Karviné.
V tomto díle vám představujeme
sociální služby, které jsou určené
pro děti, mládež a rodinu.
Uvedená skupina může využít služeb, které jsou zaměřené
na sociálně preventivní programy v rámci poskytované služby,
pomoc a podporu v obtížných životních situacích a na služby volnočasových a prorodinných aktivit, na rozšiřování rodičovských
kompetencí.
Služby jsou zajišťovány převážně neziskovým sektorem a to
nejenom formou registrovaných
sociálních služeb (odborné sociální poradenství, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, terénní programy), ale
i formou volnočasových aktivit,
mateřských či jiných center.
Sociální služby pro rodiny
s dětmi se mohou poskytovat jako
služby pobytové, ambulantní
nebo terénní.
TERÉNNÍ SLUŽBY

Jde o služby, které jsou rodinám s dítětem/dětmi poskytovány
v přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se o služby:
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
Karviná, Orlová,
(Slezská diakonie),
Karviná–Ráj, V Aleji 435,
tel.: 734 433 057
www.slezskadiakonie.cz

Určeno 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.
PEČOVATELSKÁ
A ASISTENČNÍ SLUŽBA
Sociální služby Karviná,
p. o., Karviná–Nové Město,
Sokolovská 1761,
tel.: 596 312 183; 725 217 148;
www.socsluzbykarvina.cz/
pas-ps

Uživateli této terénní služby
jsou mimo seniory i rodiny s dítětem/dětmi, kterým je nabízen
komplex pečovatelských služeb

nění, změnu životních postojů,
rozvoj osobnosti a smysluplné
využívání volného času.
Sociální služby mohou zahrnovat také služby sociálního poradenství, které je poskytováno
se zaměřením na potřeby jednotlivých druhů sociálních skupin,
tedy i na rodiny s dětmi. V Karviné mohou najít pomoc v těchto
poradnách:

ve vymezeném čase v domácnosti tak, aby byly naplněny jejich
individuální potřeby za účelem
zlepšení kvality jejich života
a prevence vyloučení ze společnosti.

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež. Posláním charitního střediska „Kometa“ je pomoc
při začleňování dětí a mládeže
ve věku 6–21 let do společnosti.
Snaží se o pozitivní změnu v jejich životě.

Pro snazší orientaci
v nabízených službách
byl vytvořen elektronický
katalog sociálních služeb
dostupný na
kss.karvina.org/Katalog_
soc_sluzeb

POHODA KARVINÁ
(Slezská diakonie),
Karviná–Ráj, V Aleji 435, tel.:
603 855 041
www.nzdmpohoda.cz

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Jde o služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena
nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby
není ubytování. Mezi ambulantní
služby patří zejména:
EUNIKA KARVINÁ
denní stacionář,
Slezská diakonie,
Karviná–Ráj, Horova 654/4,
tel.: 731 670 761
www.sdkabo.cz

Služeb
tohoto
stacionáře
mohou využívat děti a dospělí
ve věku od 2 do 45 let, s mentálním postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra.
Nyní nabízejí program „Hlídání dětí“ předškolního a školního věku (od 2 do 10 let), nabízejí
také volnočasové aktivity.
CHARITNÍ STŘEDISKO
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KOMETA
Karviná–Mizerov,
Centrum 2296/20
tel.: 603 287 666
www.ceskytesin.critas.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež ve věku 6–13 let. Poskytováním prostoru, informací,
odborné pomoci, preventivních
programů a podpory se snaží
předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
KLUB ON LINE KARVINÁ
(Slezská diakonie),
Karviná–Ráj, V Aleji 435,
tel.: 731 428 974
www.onlinekarvina.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež je určeno dospívajícím
dětem ve věku od 14 do 22 let,
kteří v tomto období stojí před
různě obtížnými životními úkoly
a zároveň jsou ohroženi rizikovými jevy (alkohol, drogy, násilí,
záškoláctví). Posláním je předcházet sociálním rizikům a snižovat je.
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA
Karviná–Nové Město,
Mírová 1434,
tel.: 596 324 911; 731 310 286
www.oaza.proskolime.cz

Je určeno pro děti od 6 do 26
let. Tato služba nabízí bezpečný
a chráněný prostor splňující pravidla nízkoprahovosti. Cílem je
usilovat o jejich sociální začle-

CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ
POMOCI, p. o.
Rodinná a manželská
poradna, Karviná–Fryštát,
K. Śliwky 620/7,
tel.: 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 i služby podporující
náhradní rodinnou péči.
OBČANSKÁ PORADNA
KARVINÁ
(Slezská diakonie),
Karviná–Ráj, V Aleji 435
tel.: 596 323 031
www.sdkabo.cz

Uživatelem je občan v nepříznivé sociální situaci, nebo ten,
kdo je takovou situací ohrožen,
a neumí ji řešit vlastními silami.
SLUŽBY NÁVAZNÉ
CENTRUM PRO RODINU
SLUNÍČKO – KLUB BUBLINA
Karviná–Nové Město,
Jurkovičova 1547,
tel.: 595 171 605
www.centrum.slunicko.cz
ZAŘÍZENÍ DENNÍ PÉČE
O DĚTI DO 3 LET – JESLE
Sociální služby Karviná,
Karviná–Nové Město,
Závodní 1667/14
tel.: 596 313 128
www.socsluzbykarvina.cz
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC HEŘMÁNEK
Karviná–Staré Město,
Nám. O. Foltýna 267/12,
tel.: 596 312 213; 774 247 280
www.hermanek.karvina.info

V příštím vydání Karvinského
zpravodaje vás seznámíme
se službami určenými pro
sociálně znevýhodněné osoby.
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Rodiče dávají dětem česká jména
Karvinské maminky přivedly
vloni na svět 440 dětí . Celkem se
ale v karvinské porodnici narodilo v roce 2015 téměř sedm stovek
dětí, z toho pětkrát dvojčata.
V hitparádě oblíbených jmen
byla vloni na prvním místě Eliška,
poté následovaly Adéla a Natálie,
Nela a Sofie. U chlapců bylo nejčastější jméno Jakub, poté Adam

a Jan, Daniel, David a Ondřej.
Jako každoročně i loni nechyběla
neobvyklá jména nebo jména dvě,
ale jsou jasně v menšině a karvinští rodiče mají v oblibě hlavně stará
krásná česká jména. Z mezinárodních manželství se narodili například chlapci Ibrahim, Kacper nebo
Bryan, holčičky Ashley, Miriel,
Maya nebo Kelly.

Sňatek uzavřelo vloni 362
karvinských občanů (v roce 2014
to bylo 492), 149 manželství
bylo v Karviné oddáno. Zemřelo
769 lidí.
Karviná měla k prvnímu dni
letošního roku celkem 55 342 občanů, ke stejnému dni roku 2015
to bylo 56 191 trvale žijících obyvatel města.

Nejen přístroje na léčbu, ale také dětem pro radost
Město udělalo vánoční radost
dětem na lůžkovém oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné – Ráji. Na pokoje dostaly dva
nové televizory.
Primátor Tomáš Hanzel televize osobně předal těsně před
Vánoci. „Budou sloužit hospitalizovaným dětem přímo na pokojích. Děti po operacích nebo
úrazech se nemusejí cítit dobře
a není pro ně dnes pohodlné,
když chodí na televizi do společenské místnosti, proto jsme
se rozhodli dovybavit další dva
pokoje dětského lůžkového oddělení a zpříjemnit tak dětem
pobyt v nemocnici,“ komentoval primátor.

Město každoročně krajské nemocnici přispívá na nákup diagnostických přístrojů nebo po-

Žáci dalších tří karvinských škol
si užívají moderních učeben
V ZŠ Cihelní, ZŠ Družby
a v ZŠ U Lesa byly modernizovány odborné učebny přírodních
věd, u ZŠ Cihelní a U Lesa navíc
ještě jazykové učebny. Nové učebny byly vybaveny moderním ná-

bytkem a žákovskými pracovišti,
multimediálním vybavením a ICT,
dále byly provedeny také související stavební práce – nová elektroinstalace, úpravy interiéru, podlahové krytiny a zatemnění učeben.

Prvním karvinským
miminkem roku
je holčička Diana
Diana Starzyczná, která se narodila 2. ledna ve 3 hodiny a 13
minut, je prvním miminkem
z Karviné pro rok 2016. Mezi
gratulanty tak byl i primátor
města Tomáš Hanzel. „Hlavně ať
jsou maminka i holčička zdravé
a v životě šťastné,“ popřál během
předávání dárků primátor Hanzel.
Malá Diana vážila 3480 g, měřila 50 cm. Doma ji přivítala roční
sestřička.
První letošní miminko bylo zároveň také jedním z prvních dětí,
které se narodily v nově zrekonstruované porodnici v Karviné-Ráji. Ta otevřela své brány 15.
prosince a před narozením první
letošní obyvatelky Karviné zde
tak stihlo přijít na svět už 28 dětí.
Jedním z nich byl také chlapeček
Honzík z Českého Těšína, který
byl úplně prvním miminkem narozeným v roce 2016 v karvinské
porodnici.

můcek pro léčbu, vloni poprvé
přidalo před Vánoci i něco pro
radost.

Vítání občánků bude
letos vždy v polovině
každého měsíce

Vybavení učeben bylo spolufinancováno z ROP Moravskoslezsko v rámci projektů ZŠ
Cihelní v 21. století, ZŠ Družby
– Družbáčci na cestě za poznáním a ZŠ U Lesa – Nové trendy do výuky. Získaná dotace je
85 %, zbývající část rozpočtu
byla financována z rozpočtu statutárního města Karviné.

Tradiční vítání nových občán
ků proběhne letos opět v obřadní
síni městského domu kultury, a to
v termínech 14. února, 13. března,
17. dubna, 22. května, 19. června, 11. září, 16. října, 20. listopadu a 18. prosince. Zájem o účast
oznamte Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel. 596 387 474
nebo prostřednictvím e-mailu:
hana.kohutova@karvina.cz.

Karvinské základní školy právě finišují se zápisy prvňáčků
Splývavé čtení, analyticko-syntetická výuka češtiny, jediné písmo
místo tradičního psacího a tiskacího, jazyky od první třídy, více sportu… Nejen s tím se v současnosti
můžeme setkat na 12 karvinských
základních školách. Nyní je navštěvuje 4374 žáků a letos by k zápisům
mělo dorazit 522 dětí. Zápisy jsou
v plném proudu, přesné termíny pro
jednotlivé školy jsou na webu města nebo škol samotných. Například
škola Dělnická už ale hlásí plno!
Školy modernizují díky evropským dotacím jazykové učebny,
učebny pro přírodovědné předměty,
naprostou samozřejmostí jsou už
ve všech školách počítače a multimediální učebny. Město pak dbá

na to, aby postupně byly opraveny
všechny budovy škol. Některé školy
mají díky evropským dotacím zbrusu nová sportoviště. O děti je komplexně dobře postaráno.
A jak je to se samotnou výukou?
,,My používáme analyticko-syntetickou výuku češtiny a ve všech
třídách máme interaktivní tabule,
které si děti mohly vyzkoušet už
během letošních zápisů,“ prozradila
zástupkyně ředitelky ZŠ Prameny
Pavla Petková. Na několika školách
si už také s úspěchem ověřili zjednodušené písmo Comenius Script,
které nahradilo tradiční písma tiskací a psací. „Už čtyři roky máme
vždy alespoň jednu třídu, kde se to
písmo učí. Ptáme se na zájem rodi-

čů a podle toho třídu sestavíme. Je
to zvláště dobré pro děti, které mají
problémy s jemnou motorikou a je
to snazší, když se děti učí jen jeden
druh písmenek a ne dva,“ vysvětlil
ředitel ZŠ Cihelní Zdeněk Jelínek.
Systém se v současnosti vyučuje
třeba také na ZŠ Družby a prvním
rokem ho zkouší i ZŠ s polským vyučovacím jazykem Dr. Olszaka.
Většina škol ve městě hned
v první třídě začíná s výukou angličtiny. „Naši prvňáčci mají dvě
hodiny angličtiny týdně, rozdělujeme je do skupin podle míry
talentu na jazyky. Jazyk chce pro
své dítě tak brzy více než 99% rodičů, ačkoli jim nabídneme vždy
také alternativu, například výtvar-

nou výchovu nebo tělocvik,“ vylíčil ředitel ZŠ Borovského Libor
Stáňa. Na potřeby dnešní doby
zareagovala rychle i ZŠ Školská.
Kromě výuky angličtiny od první
třídy zvýšila také počet hodin tělocviku. „Také máme tři speciální
pedagogy pro individuální přístup
k dětem,“ dodala ředitelka Iva
Hefnerová.
O jedinou karvinskou ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím
Dr. Olszaka ve Fryštátě je tradičně
zájem také. „Osnovy máme české, čeština se pak u nás vyučuje
od druhé třídy, v první je jenom
polština. Ve třetí začínáme s angličtinou,“ popsal ředitel školy Tomasz
Śmiłowski.
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Premiér jednal v Karviné také o osudu OKD
Primátor: až tato vláda skutečně řeší problémy našeho regionu
Především problémy těžební firmy OKD probíral v Karviné osobně
premiér Bohuslav Sobotka s místními politiky. Na návštěvu města zavítal v závěru loňského roku.
Po předchozím jednání o situaci
v OKD, kterého se na zámku Fryštát
zúčastnili ministři vlády, starostové
a primátoři, ale také odboráři, přijel
problémy řešit přímo ministerský
předseda.
,,Cením si osobního přístupu
premiéra i ministrů. Konečně někdo
řeší nelehkou situaci našeho regionu
a snaží se najít řešení,“ řekl primátor
Tomáš Hanzel.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka strávil v Karviné předvánoční
odpoledne. S primátorem města,

hejtmanem kraje Miroslavem Novákem a starosty a primátory měst
zasažených těžbou probral možná
řešení nutného útlumu OKD a dopadu na region.
„Premiér slíbil nasadit všechna
možná opatření tak, aby útlum těžby byl řízený, postupný, aby nedošlo
ke skokovému nárůstu nezaměstnanosti a aby to náš region bolelo co
nejméně. Jde o lidi, o jejich rodiny
a jejich živobytí,“ komentoval jednání primátor Karviné Hanzel s tím,
že je nutné urychlit přípravy průmyslové zóny Nad Barborou a dalších
pracovních možností.
Předseda vlády odjel z Karviné
k jednáním s místními úřady práce
a zástupci krajské tripartity.

Zchátralý objekt bývalé školky v Novém Městě přikázal magistrát majiteli zbourat
Chátrající objekt Na Vyhlídce
v Karviné-Novém Městě, který
před rokem 2004 sloužil jako mateřská škola a poté byl jako nevyužívaný prodán, musel být, z bezpečnostních důvodů, bez odkladu
zbourán. Vlastník budovy totiž nezahájil rekonstrukci a opakovaně
neplnil nařízení stavebního úřadu
k zajištění bezpečnosti. Odstranění stavby na konci loňského roku
nařídil karvinský stavební úřad,
firma ale začala bourat až koncem
prvního lednového týdne. Demolice je v současné době již hotova, na likvidaci sutin má majitel

objektu zhruba dva měsíce. Objekt bývalé nevyužívané mateřské
školy, který město prodalo v roce
2004, nebyl celá léta udržován.
V roce 2010 změnil majitele. Firma, která jej koupila, jej chtěla
přebudovat na jinou občanskou
vybavenost. S pracemi ale nezačala a budova chátrala. Všechny využitelné součásti byly rozkradeny
či rozebrány, protože objekt nikdo
nehlídal. Majitel byl opakovaně
úřadem upozorňován na to, že má
zajistit ostrahu a oplocení jinak
volně přístupného objektu, dostal
i pokutu.

Karvinská radnice už v minulosti opakovaně rozhodla o nucené demolici některých domů v Karviné
6. Šlo o sedm bytových domů společnosti RPG, které stály ve stejné
(problémové) lokalitě Nového Města. Důvody byly podobné: zchátralé
domy ohrožovaly své okolí.
Na místě odstraněných problémových domů je nyní ve zdejší
lokalitě pouze volná zeleň. Město
tu počítá s vybudováním parkoviště
(na ploše poblíž gymnázia).
Likvidace vybydlených objektů
ve zdejší lokalitě tím ale nekončí.
Už loni karvinští zastupitelé roz-

hodli o řádné demolici dalších tří
bytových domů. Jejich údržba je nejen nákladná, ale i zbytečná, neboť
domy vybydleli jejich nájemníci.
Bourat by se mělo letos.

Sportoviště města stále něco vylepšují, postarají se i o mistrovství
Městská sportovní zařízení
STaRs sloužící především široké
veřejnosti prošla v posledních letech úpravami a modernizacemi,
pro všechny sportovce to především
znamená bezpečnější sportování,
více komfortu, ale také nové možnosti. Co stihla městská správa sportovišť vylepšit v roce 2015?
„U zimního stadionu jsme například vloni dokončili rekonstrukci chodby, šatny rozhodčích, jedné
šatny pro hráče hokeje a ošetřovny. Věnovali jsme se i vylepšování
technologií pro výrobu ledu, tam
jsou jasné úspory. Systém je výrazně ekologičtější a bezpečnější
pro bruslaře i hokejisty především
díky mnohonásobně menší spotřebě čpavku. Koupili jsme ruční frézu
na úpravy malé ledové plochy,“ říká
ředitel karvinské správy sportovišť
STaRs Petr Dyszkiewicz.

„Velkou pozornost jsme dále věnovali tenisové hale v areálu stadionu – zde jsme dokončili interiérové
vybavení fitness a instalovali jsme
nové ozvučení, které nám umožní
se ambiciózně ucházet o mistrovské
soutěže celorepublikového i mezinárodního významu. Koupili jsme
dva nové kurty na badminton a zlepšili zázemí pro sportovce. Jsme prostě dobře připraveni na prestižní
republikové mistrovství v badmintonu, doufám, že bude i spousta
fandících diváků,“ pokračuje ředitel
STaRs Dyszkiewicz. Mistrovství se
tu koná od 5. do 7. února už podruhé, vloni si na zápasy našlo v Karviné cestu na 700 diváků.
Na házenkářské hale proběhly
další úpravy v šatnách, ty samotné
jsou ale připraveny k vylepšením
pro tento rok. Novou saunu mohou
využívat házenkáři přímo tam. Há-

zenkářská hala přitom už před několika lety prošla zásadními úpravami také díky evropské dotaci.
Ve fotbalovém areálu Bažantnice jsou nově veřejná sociální zařízení nebo opravené zázemí pro
rozhodčí.
Krytý plavecký bazén by v budoucnu měl projít větší rekon-

strukcí, na kterou by opět město
rádo dostalo dotační podporu unie.
Vloni se tu podařilo opravit alespoň schodiště a díky nové technice
se bazén lépe čistí a uklízí.
Město se snaží o to, aby sportování bylo dostupné široké veřejnosti, aby nabídka byla pestrá
a za dobré ceny.
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Nové Pole: stabilní zaměstnavatelé, různorodá práce
Město oceňuje rozvoj firem v zóně a naslouchá jejich potřebám
Vedení města v čele s primátorem se neformálně setkalo s manažery všech deseti firem sídlících
na Novém Poli. Z města zazněl jasný
vzkaz: Vážíme si toho, že dáváte našim lidem práci, že jste ustáli všechny výkyvy trhu a že se vaše firmy
rozvíjejí a expandují. My jsme tady
také pro vás a chceme slyšet, v čem
vám ještě může město pomoci.
Ve všech firmách v karvinské
průmyslové zóně Nové Pole pracuje dnes už více než 2200 lidí a sami
manažeři firem zdůraznili na setkání
s primátorem, že práce tam není jednooborová nebo monotónní. „Hledáme kvalifikované zaměstnance
a máme s tím problém“, zaznělo také
na setkání. To jsou náměty přede-

vším pro kraj, který spravuje střední
školství (na setkání byli přítomni
i zástupci krajského úřadu a rozvojové agentury). Ze strany manažerů
si vedení města Karviné vyslechlo
několik podnětů a připomínek z oblastí školství a návazných služeb
včetně volnočasových možností,
tvorby územního plánu a zlepšení
dopravní dostupnosti zóny.
„Vše bereme vážně a budeme
se tím zabývat co nejdříve,“ slíbil
na setkání primátor Tomáš Hanzel.
Jak už bylo zveřejněno dříve,
zóna není ohrožena ani případným
zahájením těžby ze strany OKD
a prakticky všechny firmy postupně
rozšiřují své provozy a přibírají další
zaměstnance.

Kdy se v Karviné
sváží tříděný odpad?
Najděte si v kalendáři

Hledám nového
majitele

Speciální praktický stolní kalendář pro letošní rok rozdává
karvinská radnice. Přehledně mapuje termíny svozu separovaného odpadu v roce 2016 – přesné
termíny, kdy a která komodita se
odkud sváží. Kalendář je k mání
zdarma v dostatečném množství
v městském infocentru pod radnicí
(na Masarykově náměstí).

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

SANY (vlevo),
staford, 5 let, fena, černo-bílá.
LEMON (vpravo),
křížený labrador, pes, 7 let, hnědý.

Otázka pro veterináře
Miroslava Voříška
Jak s pejskem co nejlépe
zvládnout zimu ve městě?
Může pejskům škodit posyp
na chodnících? A jak naopak
pejskovi ulevit v parném
létě?

Ač tomu dosavadní průběh
zimy moc neodpovídá, mohou
i letos ještě přijít mrazy a sněhová nadílka. Psům ve městě
mohou vadit přechody z vytopených bytů do venkovních mrazů
i posyp chodníků solí. Myslete
na to, že Vaši psí miláčci pobytem v bytech ztrácí přirozenou
přípravu na zimu, hlavně zimní
srst a nejsou tak otužilí. U bezsrstých a krátkosrstých plemen nebo
choulostivějších jedinců je dobré
zabránit prochladnutí a promočení pomocí ochranných oblečků.
V extrémních mrazech zkraťte
procházky a než vyjdete z teplého

bytu do mrazu, počkejte se psem
na nevytopené chodbě, ať zmírníte teplotní šok. Posypové soli
mohou dráždit tlapky a u citlivějších jedinců způsobit až bolestivé
záněty, snažte se tedy posypaným
místům vyhnout. Po příchodu
z procházky opláchněte důkladně
tlapky vlažnou vodou nebo odvarem z dubové kůry. Případně před
procházkou mažte tlapky ochranným balzámem.
Naopak v létě trápí psy vysoké
teploty. Je tedy vhodné vyhnout
se rozpáleným plochám, nenechávat psa v uzavřených prostorách, hlavně ne v autě, venčit
mimo největší horka a případně
používat chladicí oblečky nebo
opatrně chladit sprchováním
či koupáním. Zde však pozor
na teplotní šok v případě příliš
chladné vody.

Březí fenu vyhodil majitel na mráz
Chytat vyděšené, zmatené
a v tomto období také promrzlé
psy, kterých se jejich páníčkové
již nabažili nebo nebyli ochotní
se o ně postarat tehdy, kdy to nejvíce potřebovali, i to je součástí
práce Městské policie. Nejčastějším místem, kde strážníci opuštěné psy nacházejí, je městská
část Karviná-Doly, a to z pravidla poté, co je někdo vyhodil
z auta a ujel.
Takto byla 27. prosince
do útulku přivezena také fenka

křížence zlatého retrívra, které
ošetřovatelé díky její klidné povaze dali jméno Bona. Po svátcích
přišlo překvapení, fenka začala
přibývat na váze a zkušeným ošetřovatelům bylo okamžitě jasné,
co se děje. Předpoklad potvrdil
také veterinář, fenka se co nevidět
dočká štěňat. Při každodenních
procházkách bylo na Boně dobře vidět, jak opatrně klade tlapky
a jak jen pomaličkým kolébavým
krokem postupuje dopředu. I žvýkací kost, kterou v útulku dostala,
raději hýčkala, kladla vedle sebe
a opatrně olizovala, místo aby se
do ní pustila.
19. ledna dopoledne pak Bona
přivedla na svět dvě krásná černá
štěňátka. Nezbývá než doufat, že
jak novorození pejsci, tak Bona
se dočkají také milujícího domova, ze kterého je už nikdo vyhazovat nebude.
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Kulturní a sportovní akce | únor 2016
Kulturní akce
5. 1. – 10. 2.
Krása přírody skrytá
v barvách – Dominik Figurny
a Wladislav Pasz

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.
6. 1. – 24. 2.
Výstava Evy Dudzik:
„Osmý“ ten schází nám.…

Galerie Pod Věží – prostory Městského informačního centra, Karviná-–Fryštát.
3. 2. – 29. 2.
Výstava Veroniky
Zvonečkové: kresba, akvarel,
ilustrace.

Vernisáž výstavy se koná ve středu dne 3. 2. 2016 v 17:00 hodin.
Středisko hudby a umění RKK,
Masarykovo náměstí, Karviná–
Fryštát.
5. 2., 18:00
Nezmaři a marod

Koncert folkových kapel. Vstupné: 260 Kč a 240 Kč. Velký sál
MěDK Karviná–Nové Město.
7. 2., 15:00 a 16:30
O červené karkulce

Pohádka pro děti od 3 let.
Účinkuje: divadelní soubor Šamšula. Vstupné: 45 Kč. Malý sál
MěDK Karviná–Nové Město.
10. 2.
Karel IV. a jeho doba –
2.etapa

Projektové odpoledne Korunovační klenoty. Středisko knihovnických a informačních služeb RKK,
oddělení pro dospělé Karviná–
Nové Město.
10. 2.
Celostátní přehlídka dětských
recitátorů 2016

Městské kolo soutěže. Soutěž je
určena pro děti od 7 do 15 let,
pro jednotlivce i kolektivy. Bližší
informace najdete na webových
stránkách www.juventus.cz. Termín odevzdání přihlášek je 1. 2.
2016. Krajské středisko volného
času Karviná–Nové Město.

12. 2., 16:00 – 18:00

Karneval – Na divokém západě.
Zábavné odpoledne v maskách
pro rodiče s malými dětmi, sál
KSVČ Juventus. Vstupenky
v předprodeji v herně Sluníčka.
Centrum pro rodinu Sluníčko,
Jurkovičova 1547, Karviná–Nové
Město.
12. 2., 17:00
Koncert Nikol Laskové
a Oty Maňáka

Komorní recitál složený z písní
autorů, jako je Josef Kainar, Zuzana Navarová, Jaroslav Ježek
a další. Z písní lidových a zlidovělých. Autorské písně Oty Maňáka.
Vstupné 50 Kč. Středisko hudby
a umění RKK, Masarykovo náměstí, Karviná–Fryštát.
16. 2. – 23. 3.
Výstava Oldřich Kodeš –
Retrospektiva

Jubilejní výstava obrazů. Vernisáž se uskuteční 16. 2. 2016
v 17:00 hodin v Mánesově síni
MěDK, Karviná–Nové Město.
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.
17. 2., 19:00
Všechnopartička s Karlem
Šípem a J. A. Náhlovským

Vstupné: 250 Kč a 220 Kč. Velký
sál MěDK Karviná–Nové Město.
20. 2., 19:00
Manželský poker

Hrají: Bernard – Jiří Langmajer;
Jacqueline – Daniela Šinkorová;
Gertruda – Kateřina Pindejová;
Brigitte – Adéla Gondíková / Andrea Kerestešová / Jana Bernášková; Jennifer – Andrea Kerestešová / Michaela Sejnová; Bertrand
– Jan Krafka, Robert – Petr Stach
/ Milan Tichý. Vstupné: 385 Kč,
365 Kč a 335 Kč. Velký sál MěDK
Karviná–Nové Město.
22. 2.
Sedmikráska 2016

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro
dívky od 13 do 16 let. Přihlášky
můžete posílat na email: pavla.
buknova@juventus.cz.
Soutěž
proběhne v sobotu 2. dubna 2016

od 17:00 hodin v Krajském SVČ
Juventus, Karviná. Podpořit soutěžící dívky zveme nejen fanoušky
přihlášených dívek, ale i širokou
veřejnost!
24. 2., 17:00
Numerologický klub

Program je připraven pro začátečníky i pokročilé numerology.
Účastníci se postupně učí znát
energii čísel tak, aby se dokázali orientovat v pravidlech života
a v zákonu příčiny a následku.
Přednášející: Ing. Miroslava Antalová. Vstupné: 100 Kč. Učebna
MěDK Karviná-Nové Město.
29. 2. – 4. 3.
Jarní nenuďánky

Pravidelný blok zábavy a tvoření.
Středisko knihovnických a informačních služeb RKK, oddělení
pro dospělé Karviná–Nové Město.
29. 2., 10:00
Pohádkové prázdniny
Myška Klárka, veverka Terka
a drak Karlík

Veselá pohádka o drakovi, díky
které se děti dozví, jak je důležitá
prevence zubního kazu a správné
čištění zubů. Účinkuje: Divadélko Ententýky, www.ententykydivadelko.cz. Akce je součástí
projektu „Za kulturou v každém
věku“ pořádaného Nadací OKD.
Malý sál MěDK Karviná–Nové
Město.
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. Akce je součástí projektu
„Za kulturou v každém věku“ pořádaného Nadací OKD. Malý sál
MěDK Karviná–Nové Město.
3. 3., 10:00
Pohádkové prázdniny
Obušku z pytle ven. Stolečku,
prostři se! Oslíčku, otřes se!

Loutková pohádka o třech kouzelných darech, které přinesou štěstí pasáčkovi Janíkovi a jeho milé
Aničce. Na motivy pohádek bratří
Grimmů a K. J. Erbena. Účinkuje:
Těšínské divadlo, Loutková scéna Bajka. Vstupné na jednotlivé
pohádky: 40 Kč. Akce je součástí

projektu „Za kulturou v každém
věku“ pořádaného Nadací OKD.
Malý sál MěDK Karviná–Nové
Město.

Sportovní akce
5. 2. – 7. 2.
Mistrovství ČR v badmintonu

Tenisová hala STaRS,
Karviná-Fryštát.

6. 2., 11:00
MFK OKD Karviná –
LKS Nadwiślan Góra

přípravné utkání ve fotbalu,
A muži. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město.
6. 2., 15:30
SK Karviná –
HC Frýdek–Místek,
II. hokejová liga mužů

(skupina východ). Zimní stadion
STaRS, Karviná-Fryštát.
7. 2., 10:30
HCB OKD Karviná – Jičín,
extraliga házené mužů

Hala házené, Karviná-Nové
Město.

13. 2.
MFK OKD Karviná – FC Hlučín

přípravné utkání ve fotbalu,
A muži. Stadion Kovona, Karviná-Nové Město.
13. 2., 15:30
SK Karviná – HC Břeclav

II. hokejová liga mužů (skupina
východ). Zimní stadion STaRS,
Karviná-Fryštát.
13. 2., 10:00
Valentýnský turnaj
benjamínků v judu

Tělocvična ZŠ Prameny, Karviná–
Ráj.
19. 2. – 21. 2.
Karviná Open 2016

Tenisový turnaj vozíčkářů. Tenisová hala STaRS, Karviná-Fryštát.
20. 2., 15:30
SK Karviná –
HC M. Budějovice

II. hokejová liga mužů (skupina
východ). Zimní stadion STaRS,
Karviná-Fryštát.
21. 2., 10:30
HCB OKD Karviná – Zlín

extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná-Nové Město.
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