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Jarní prázdniny? Zábava, pohyb a široký výběr aktivit
Jarní prázdniny si karvinské děti tentokrát užijí už jarně! Okres je
totiž letos poslední v řadě, a školáci a studenti středních škol tak budou
mít volno od 13. do 17. března.
Pokud zůstanou v Karviné, mohou si žáci i studenti užívat i doma či
v blízkém okolí, nabídka je široká. Městský dům kultury pro děti připravil pohádkové prázdniny, a v divadelních kulisách tak bude k vidění
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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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karviná pokračuje v modernizaci škol
dotace tentokrát poputují na rekonstrukci učeben
Dalších sedm základních škol
v Karviné by se díky evropským
dotacím mohlo do dvou let dočkat
stavebních úprav, rekonstrukcí a pořídit špičkové pomůcky pro výuku.
Zastupitelé už schválili první
z projektů na modernizaci základních škol – stavební úpravy ZŠ
Dělnické v Novém Městě, a předloží žádost o dotaci. Ve školním
roce 2019/20 by škola měla mít
čtyři nové odborné učebny, učebnu
pro inkluzivní vzdělávání, kabinety
a další zázemí v nově vybudované
nástavbě nad pavilonem se školní jídelnou a družinou, projekt řeší také
celkovou IT konektivitu, včetně napojení školy na internet.
„Pro nové dotační programy připravujeme nejen investice do Dělnické, ale máme je také pro další
školy: ZŠ Prameny, Školskou,
U Lesa, U Studny, Borovského a Cihelní. Zastupitelstvem zatím prošla
jen Dělnická, další budou předloženy zastupitelům v březnu po dopracování projektových dokumentací.
Vždy jde o modernizaci odborných
učeben ve školách – přírodovědných, jazykových, řemeslných, pamatujeme i na zázemí pro pedagogy
a personál. Provedeny budou bezbariérové úpravy prostor a u všech
škol nové napojení na internet,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast
školství Karel Wiewiórka (KSČM).
Do karvinských základních
a mateřských škol šlo v posledních
osmi letech okolo 250 miliónů korun, většinou právě z programů unie
a pokladny města. „Peníze jsme použili na modernizaci budov – proběhla například komplexní rekonstrukce ZŠ Mendelova, která stála
více než 80 miliónů, čtyři základní
školy byly zatepleny, výrazně jsme

zmodernizovali sportoviště u škol.
Peníze ale šly také do modernizace
výuky – prakticky všechny školy
mají multimediální učebny a dobré
vybavení počítači, významně zlepšené jazykové vzdělávání, podpořili
jsme přírodovědné či technické obory,“ shrnul primátor Tomáš Hanzel
(ČSSD). „A určitě využijeme všech
nových možností unie opět v maximální míře, podpora může být až

devadesátiprocentní,“ uzavřel primátor Hanzel.
Karviná má 12 základních škol,
které nyní už fungují úspěšně
ve spojení se školami mateřskými. Do základních škol dochází
asi 4500 žáků. Každoročně město
do škol investuje také z vlastních
prostředků – jen vloni přišly například prázdninové opravy na více
než 20 miliónů korun.

do roku 2023. „Jeho součástí je
například školení pedagogů nebo
školní psycholožka pro žáky, kteří
ji potřebují,“ uvedla příklady Petra Kantorová z oddělení strategií

Rekonstrukce kanalizace, prováděná SmVaK, uzavře od konce
února do června postupně třídu
Družby. Práce budou probíhat
v úseku od křižovatky s ulicí
Na Vyhlídce po vjezd na parkoviště k budově Policie ČR. Celková délka opravovaného úseku
je 338 metrů a práce jsou rozděleny do pěti etap.
Po dobu prací bude vždy konkrétní část úseku uzavřena, a je
tedy nutné využít objízdných
tras po ulicích Na Vyhlídce,
U Bažantnice, Tatranské, Makarenkově a třídě Družby až k místu uzavírky. Autobusová doprava
nebude nijak omezena.

lepší komunikace
a chodníky
ZŠ U Studny bude mít zmodernizovanou učebnu přírodopisu a cvičnou kuchyň.

Žáci ZŠ prameny se mohou těšit na rekonstrukci učebny dílen.

Město investuje do oprav
a modernizace dalších komunikací. V současnosti probíhají úpravy například na ulici
Na Stráni, a to kvůli odvedení
dešťových vod. Do konce května
bude proto ulice během pracovní
doby uzavřena. Úplná uzavírka platí každý den jen po dobu
provádění prací, po ukončení
pracovní doby je ulice vždy průjezdná. Dále se úprav dočkala
třeba také ulice Žižkova, kde
byl opraven chodník. Zcela nový
město aktuálně buduje ve stejné
oblasti k OD Kauﬂand.

nemocnice investuje
také do stravování

V ZŠ U Lesa se vylepšení dočkají učebny dílen a pěstitelských prací.

kvalitnější vzdělání rovná se lepší uplatnění
Kvalitní vzdělání pro žáky
do 15 let, to si klade za cíl projekt
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Karviné a přilehlých obcích, který běží již druhým rokem
a plánuje vzdělávací strategii až

rekonstrukce
uzavře třídu družby

a plánování Magistrátu města Karviné. Na tvorbě strategie se podílí
sedm pracovních skupin, zaměřují
se například na inkluzivní vzdělávání, podporu čtení a cizích jazyků,
finanční gramotnost a podobně.

V prvním roce se podařilo sesbírat také velké množství podrobných informací, které nyní pracovním skupinám významně pomáhají
a byla navázána spolupráce s různý-

mi organizacemi, které se zabývají
formováním mládeže, ať už v rámci
předškolní a školní docházky nebo
volnočasových aktivit. „Do projektů se tak kromě škol zapojily také
Regionální knihovna Karviná, Moravskoslezský kraj, Agentura pro
sociální začleňování, místní akční
skupiny, základní umělecká škola
a další,“ uvedla Kantorová.
Projekt se realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Je spolufinancován
Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stravovací provoz karvinské
krajské nemocnice v Ráji denně
vydá 900 porcí jídla a důležité je
mimo jiné také to, aby strava doputovala k pacientům teplá, což
znamená udržet teplotu na 60
stupních Celsia po delší dobu.
Nákup 13 vozíků se speciálními výhřevnými boxy a další
výbavou pro nemocnici zajistil
její zřizovatel, Moravskoslezský
kraj, a to za 3,7 miliónu korun.

světový den ledvin
– vyšetření zadarmo
Chcete vědět, jak fungují vaše
ledviny? Přijďte si je nechat
bezplatně vyšetřit, a to do krajské nemocnice v Karviné-Ráji.
Na oddělení ergonometrie si budete moci 10. března od 9 do 14
hodin nechat vyšetřit krev, bílkovinu a cukr v moči, změřit krevní
tlak a cukr v krvi.

www.karvina.cz
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Z ubytovny Kosmos budou malé byty
Zastupitelé schválili soutěž na projekt rekonstrukce
Soutěž na projekt rekonstrukce
ubytovny Kosmos na malé byty
schválili na únorovém zasedání
karvinští zastupitelé. Hotova je
studie na přestavbu objektu, který
zatím stále slouží jako ubytovna.
Podle zadání by tam mělo ve třech
blocích vzniknout více než 120
malých bytů o velikosti 2+kk. Dispozice budou odpovídat dnešním
rozměrům bydlení, rekonstrukce
má být pojata maximálně efektivně a úsporně.
,,Poptávka po malých levných
bytech hlavně pro starší manželské páry je velká a město už žádné prakticky nemá, takže cenově
dostupné bydlení v centru je rozhodně potřebné,“ soudí náměs-

tek primátora Miroslav Hajdušík
(KSČM). ,,První a druhé podlaží
budou bezbariérové a vybudujeme
u objektu i velké parkoviště, které
poslouží i obyvatelům okolních
domů,“ přiblížil náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD) s tím, že
město hledá dotace, pokud je nezíská, zaplatí rekonstrukci samo.
Projekt bude letos, stavba začne
v příštím roce. ,,Kosmos je v centru města a dá se výborně přebudovat na normální bydlení. Ubytovnu v centru nadále nechceme,“
okomentoval primátor Tomáš
Hanzel (ČSSD).
Objekt poblíž centra Fryštátu
sloužil jako studentské koleje,
ale univerzita smlouvu s bý-

valým vlastníkem neobnovila
a vznikla tam ubytovna (sociální
bydlení). Město řešilo stížnosti na tamní obyvatele, což také
přispělo k rozhodnutí objekt odkoupit. Kupní cena byla poměrně výhodná. „Podařilo se nám
dojednat snížení ceny o více než
čtyři milióny oproti znaleckému
posudku. Kupujeme za 30,88 miliónu korun, posudek zněl na 35
miliónů,“ vysvětloval náměstek
Jan Wolf v září 2015, kdy byl
odkup objektu schválen zastupiteli. Město už tehdy deklarovalo,
že žádné další ubytovny nemá
v plánu kupovat.Aktuální soutěž
je otevřená všem kvalifikovaným
zájemcům.

Radní kraje v Karviné řešili obchvat, ovzduší i zaměstnanost
Ve fryštátském zámku se začátkem února sešli krajští radní
na prvním letošním výjezdním
zasedání, kromě vlastního programu probrali s městskou reprezentací otázky životního prostředí, připravovaný obchvat města
nebo práce na přípravách zóny
Barbora.
,,Přednesli jsme krajské radě
naše priority. Chceme, aby se pokračovalo v přípravách strategické
zóny Barbora, protože je to území
rozpracované a už téměř připravené, jiná vhodná plocha tady není.
Přednesli jsme radním naše plány
na revitalizaci jezera u Lodiček
v zámeckém parku, dotaci totiž
máme od státu slíbenou už osm
let. Rokovali jsme také o kotlíkových dotacích, hospodaření s odpady a situaci v OKD. U těžební
společnosti jsme ve shodě – chceme postupný útlum těžby a plynulé zaměstnávání lidí, kteří z dolů

odejdou,“ řekl po jednání primátor
Karviné Tomáš Hanzel (ČSSD).
Hejtman Ivo Vondrák uvedl, že v letošním roce bude kraj
na Karvinsku investovat například do zdravotnictví, školství
a oprav silnic. „Do výměny rozvodů zdravotechniky a dalších
stavebních úprav v Nemocnici

s poliklinikou Karviná-Ráj poputuje z krajského rozpočtu přes
25 miliónů korun, do školských
budov na rekonstrukci elektroinstalací a sociálního zázemí necelé
tři milióny korun a do oprav úseků silnic v Marklovicích a Petrovicích u Karviné přes 17 miliónů
korun,“ doplnil hejtman.

Primátor Hanzel: Zóna Barbora je nezbytná!
Vedení města Karviné požádalo na společném jednání v zámku
Fryštát novou krajskou reprezentaci
o pokračování příprav na vybudování strategické průmyslové zóny
Barbory. „Podobná alternativa pro
Karvinsko opravdu není. Stav připravenosti zóny je vysoký a podobně připravené pozemky pro nové
investory v okrese nejsou, bylo by
tedy nerozumné přípravy zastavit
a začít někde jinde,“ zdůraznil primátor Tomáš Hanzel (ČSSD).

Hejtman Ivo Vondrák (ANO)
potvrdil ochotu zónu dobudovat.
Připustil, že zóna bude nakonec připravena celá, a nikoli po etapách,
jak původně po volbách nové krajské vedení oznámilo. „Moc by ale
kraji pomohlo, kdyby majitel dosud
nevykoupených pozemků, kterým
je z velké části společnost Asental,
nabídl symbolickou výkupní cenu,
to je za korunu. Vím, že to je tvrdý
požadavek, ale domnívám se, že by
to bylo seriózní vůči zdejším lidem

a kraj by tak mohl zónu co nejrychleji připravit,“ řekl Vondrák. Barbora by měla nabídnout 100 hektarů
plochy, prozatím 85 procent stále
vlastní Asental Land.
Na Barboru jsou stále vyčleněny státní peníze a zóna má několik
potřebných povolení. Další řeší
úřady Olomouckého a Moravskoslezského kraje kvůli námitkám
ekologických iniciativ. Investoři
by tam mohli zaměstnat nejméně
3500 lidí.

Jak to vidí
primátor
Vážení občané Karviné!
Na začátku
každého měsíce
ohlašují úřady
práce nová čísla nezaměstnaných a okres
Karviná (nikoli
město, zdůrazňuji!) v únoru poskočil na pomyslnou první příčku
v republice. Jenže už nějaký čas
provází reálnou nezaměstnanost
spíše vysoký počet evidovaných
NEZAMĚSTNATELNÝCH
lidí, přičemž část z nich nikdy
pracovat nechtěla a nebude.
Prostá čísla možná vypadají
hrozivě. Karvinsko má dvojnásobek republikového průměru
nezaměstnaných a na jedno
pracovní místo tady pomyslně
stojí skoro 16 uchazečů. Jenže realita je taková, že jsou tu
stovky lidí, kteří nikdy pracovat nechtěli a programově žijí
z dávek. Samozřejmě jsou mezi
evidovanými i lidé s nedokončeným základním vzděláním,
lidé starší nebo lidé s handicapy, kterým se vždycky bude
práce hledat těžko – a ti pomoc
státu potřebují. A pak ti, kteří se
v evidenci ocitnou načas, protože práci aktivně hledají a dříve
nebo později ji najdou. Dohromady dají nějaká čísla.
Podívejte se ale na stránky
firem v naší průmyslové zóně,
na weby jiných průmyslových
podniků u nás i v okolí Karviné.
Dlouhodobě postrádají kvalifikované řemeslníky pro dělnické
profese, technické odborníky,
vysokoškoláky v technických,
přírodovědných či IT oborech.
Poptávka po kvalitě a kvalifikaci
zaměstnanců fakticky převyšuje
nabídku, čísla jsou tu v nesouladu s realitou.
Pozitivní na tom je, že to konečně nutí firmy lidem přidávat
na platech a stát i podniky podpořit dojíždění za prací.
Opravdu rád podpořím ty,
o nichž je řeč výše – handicapované, jakkoli objektivně znevýhodněné (věkem, nemocí), ty,
kteří se učí nové práci a dodělají si vzdělání. Protože ti práci
chtějí. Ale bohužel tu bude stále
skupina lidí, kterou zaměstnat
nelze, protože ona se tomu aktivně brání. 
Tomáš Hanzel
Primátor Karviné
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Prázdniny s knihou, zvířátky či míčem
Zábavu na každý den připravila například knihovna
Víte, co to jsou knihomolnické hádanice? Nebojte se, nikdo
se s nikým nebude hádat. Knihomolnické hádanice, to je soubor
hádanek pro družstva dětí, které
se rozhodnou strávit jarní prázdniny v knihovně. Oddělení pro děti
a mládež v Karviné – Novém Městě, jako již tradičně, pro děti připravilo týden plný zábavy, luštění
a pohybových soutěží. Bude se konat od 13. do 17. března každý den
od 10 do 11.30 a nese název Nenuď
se sám, přijď rychle k nám.
Na programu budou například
sportovní pohádky nebo výroba
knihomolnické záložky. „Taková
knihomolnická hádanice je například – suché je to bez užitku,
a proto to každý zezadu líže,“ popsala za knihovnu Markéta Kukrechtová s tím, že správná odpověď na zmíněnou knihomolnickou
hádanici je poštovní známka.
Čím dál tím oblíbenější zábavou pro děti jsou také příměstské
tábory. Takové si v Karviné pro
školou povinné nachystalo například Krajské středisko volného
času Juventus. První z nich se jmenuje Sportem ke zdraví, je určen

dětem od šesti do 15 let a na programu jsou zejména sportovní
soutěže a hry. Druhý příměstský
tábor organizovaný Juventusem
nese název Jaro je tady a ten potěší zejména malé milovníky přírody. Děti se hravou formou seznámí
se životem zvířat doma i v přírodě
a s péčí o zvířata, a to jak v prostorách přírodovědné stanice, tak
i v okolní krajině.
Příměstské tábory u nás organizuje i řada jiných organizací, například Slezské vzdělávací
centrum, kde si děti v prostorách
centra, základní školy s polským

vyučovacím jazykem a v parku
Boženy Němcové zahrají míčové
hry nebo se budou věnovat také
třeba výtvarným a rukodělným
činnostem.
Jarní prázdniny
ve Světě techniky

Svět Julesa Verna, fantastické exponáty, nabité expozice
a bohatý doprovodný program,
to a ještě mnohem víc nabízí
ostravská Dolní oblast Vítkovice. Ideální tip na zvídavé jarní
prázdniny!

Také letos se můžete těšit na farmářské nákupy v centru Fryštátu.
První farmářské trhy se budou
konat už po Velikonocích, a to v pátek 21. dubna v rámci programu
oslav Dne Země.
Další trhy pak opět obsadí centrální tržnici a její okolí vždy třetí
středu v měsíci, a to od 17. května
pravidelně až do 15. listopadu, pak
jsou na programu 13. prosince trhy
předvánoční. Všechny v čase od
9 do 17 hodin. Trhy jsou mezi veřejností velmi oblíbené, do Karviné se
rádi vracejí i prodejci.
I letos budou prodejci nabízet
především vlastní výpěstky, uzeniny, pekařský sortiment, mléčné
výrobky, sýry, včelí a bio produkty, víno z černého rybízu a další
zajímavý sortiment. V den konání trhů nebude možné parkovat
na manipulační ploše a parkovišti
u tržiště z důvodu umístění prodejních stánků.

Karvinský stromek
u veřejnosti vyhrál

Valentýn potvrdil oblíbenost fryštátského zámku
Návštěva expozice Národní galerie zdarma a speciální romantický program, to byla lákadla, která na uplynulý víkend přichystal
fryštátský zámek. Pro páry byla připravena slevová akce a návštěvníci,
kteří správně odpovídali na otázky
ohledně nejznámějších historických
či legendárních mileneckých dvojic,
byli odměňováni hřejivými srdíčky.
„V kvízu byl nejúspěšnější starší pár, který zodpovídal na otázky
skoro ještě dřív, než byly celé vysloveny. Vysloužil si nejvíc srdíček. V grafickém salónu s italskými

Farmářské trhy
v roce 2017

náměty se například otázka týkala
snad nejznámějšího mileneckého
páru dosud, v jakém městě se odehrává děj slavné Shakespearovy
tragédie. U sochy Afrodity u vstupního schodiště byl dotaz na Paridův
soud,“ uvedla příklady vedoucí oddělení marketingu Magistrátu města
Karviné Ingrid Szczypková.
Průvodkyně byly opět oblečeny
do dobových kostýmů a přizpůsoben byl i průvodcovský text. „Například v knihovně byl doplněn
o tragickou lásku následníka trůnu
Rudolfa a okolnosti jeho sebevraž-

dy, a nechyběly ani drby o Ludvíkovi XV. a madame de Pompadour.
Nebo o přímo se zámkem související nešťastné lásce Jindřicha Larische
a komorné či okolnosti osudového seznámení posledního majitele
zámku Dr. Jana s manželkou Olivií
v Americe,“ okomentovala Ingrid
Szczypková. Tečkou za sobotním
odpolednem byl koncert věnovaný
ženám.
Kromě valentýnského programu
měli návštěvníci zájem také o výstavu kopie Turínského plátna. Kromě
samotného plátna, tedy pohřebního
rubáše Ježíše Krista, výstava nabízí
až do Velikonoc zajímavé relikvie,
kříže a další náboženské předměty.
Zámek Fryštát patří k vyhledávaným atrakcím a valentýnský víkend
opět potvrdil, že táhnou i speciální
akce. O návštěvníky nebyla nouze.
Přišlo jich 388 a odcházeli spokojeni i „valentýnsky“ naladěni. „Jsme
rádi, že i přes dlouhotrvající škaredé
inverzní počasí si k nám nešel cestu
dostatek návštěvníků, kteří využili
této milé víkendové akce,“ dodala
Ingrid Szczypková.

Karvinský vánoční strom z náměstí zvítězil v další čtenářské anketě. Nejvíce hlasů dostal hlavní
karvinský vánoční strom v anketě
internetových novin MojeOstravsko, a stal se tak nejkrásnějším
vánočním stromem Karvinska.
Hlasovat přitom mohli jen registrovaní čtenáři a z každého PC jen jednou, takže výsledky nebylo možné
zkreslit hromadnými hlasy z jedné
adresy.
Vloni měla Karviná poprvé vánoční stromy tři – ten hlavní na náměstí před zámkem měl zbrusu
novou výzdobu, která opět zabodovala. Podobně tomu bylo v jiných
anketách v minulých letech. Druhý
strom stál poblíž kostela svatého
Marka, třetí na novém prostranství u kina Centrum. Město děkuje
za hlasy! Je vidět, že občané vánoční výzdobu chtějí a líbí se jim!

Nové přístroje zajistí
lepší péči
Vyšetření
osteoporotických
změn od začátku letošního roku
nabízí Karvinská hornická nemocnice. Další investice nemocnice putovaly na koupi nového
anesteziologického přístroje, který
zvýší bezpečí pacienta. Největší
investice pak šla do rekonstrukce
oddělení klinické biochemie. Rekonstrukce by měla být ukončena
ve druhé polovině dubna.

www.karvina.cz
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Živnostenský úřad hlídá oprávnění
Podnikat nad rámec zapsané živnosti je přestupek
Živnostenský úřad Magistrátu
města Karviné dohlíží mimo jiné
také na plnění zákona č.455/1991
Sb., tedy zákona o živnostenském
podnikání. Jak ale pracovníci úřadu
upozorňují, nezřídka se setkávají
s tím, že podnikatelé provozují činnosti, které jsou nad rámec jim vydaných živnostenských oprávnění.
Náplně jednotlivých živností jsou
jasně stanoveny nařízením vlády č.
278/2008 Sb. Podnikatelé by si tak
měli dobře zkontrolovat obsahovou náplň živnosti, pro kterou mají
vydané živnostenské oprávnění.
Aktuálně například na stránkách
ministerstva průmyslu a obchodu
(www.mpo.cz, sekce podnikání/
živnostenské
podnikání/právní
předpisy).
Pokud fyzická osoba provozuje
činnost, která je řemeslnou nebo
vázanou živností, a nemá pro ni
živnostenské oprávnění, dopouští
se přestupku, a hrozí jí pokuta až
do výše 750 tisíc korun, u živností
koncesovaných dokonce až do výše
jednoho miliónu korun.

Provozujete svou podnikatelskou činnost v rámci rozsahu obsahové náplně svého živnostenského
oprávnění? Pokud si nejste jisti,
přijďte se poradit – karvinský živ-

nostenský úřad najdete v budově
C magistrátu v ulici Karola Śliwky
50/8a, Karviná-Fryštát – v kancelářích 238 a 239, můžete volat na čísla 596 387 464 nebo 596 387 463.

Máte pejska,
který umí léčit?

Živnostenský úřad je součástí správního odboru karvinského magistrátu
v budově C. Tam na jednom místě vyřídíte i osobní doklady nebo agendy
motorových vozidel. V pondělí a ve středu až do 17.30, v úterý a ve čtvrtek
do 16 hodin, využít můžete i objednání na internetu na určitý čas.

• Poradna stavebního odboru • Poradna stavebního odboru •
Vy se ptáte, my odpovídáme,
dnes na téma vytápění rodinných
domů.
Nejběžnějšími způsoby vytápění u rodinných domů jsou: kotle na tuhá paliva, kombinované
kotle, plynové kondenzační kotle, elektrické kotle a tepelná čerpadla, a také krb a krbová kamna.
Pokud bude součástí stavby spalovací zdroj znečišťující
ovzduší (např. plynový kotel, kotel
na pevná paliva, krb, krbová kamna apod.), je zde povinnost požádat oddělení životního prostředí
Magistrátu města Karviné o vydání závazného stanoviska k jeho
umístění, provedení a užívání.
Vyžaduje výměna jakéhokoliv kotle za kotel nový stejného typu, provedení a výkonu,
povolení stavebního úřadu?

Z hlediska stavebního zákona
se jedná o udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Stanovisko oddělení ŽP je třeba
při změně výkonu stejného typu
kotle (způsobu vytápění).
Vyžaduje výměna kotle
na tuhá paliva za jiný zdroj
vytápění (např. plynový

Jarní šlapák
Centrum přírodovědné stanice
pořádá pro děti od devíti let výlet
na horskou chatu Kamenitý nazvaný Jarní šlapák. Výlet se bude konat
15. března a odjezd od přírodovědné stanice bude v 9 hodin. Cena výletu činí 150 korun a zahrnuje cestu
autobusem, oběd na chatě a lektora.
Děti s sebou musí mít průkaz pojištěnce, vhodné zimní oblečení, pevné kotníkové boty, svačinu a kapesné. Ohledně získání více informací
kontaktujte Zdeňku Szczerbovou
na čísle 734 404 041 nebo Naďu
Sikorovou na čísle 608 886 320.
Přihlášky je možné odevzdat do
8. března.

kotel, tepelné čerpadlo, atd.)
povolení stavebního úřadu?

Ano, při výměně kotle za jiný
zdroj vytápění se jedná o změnu
způsobu vytápění stavby, která
vyžaduje povolení stavebního
úřadu.
Vyžaduje umístění venkovní
jednotky tepelného čerpadla,
zemního kolektoru či vrtu pro
tepelné čerpadlo nebo plynovodní či elektrické přípojky
povolení stavebního úřadu?

Ano, umístění zmíněných způsobů vytápění povolení vyžaduje
(územní rozhodnutí, popřípadě
územní souhlas).
Jaké doklady vyžaduje stavební úřad v případě změny
způsobu vytápění stavby?

K zákonem předepsané žádosti žadatel připojí: dokumentaci stávajícího a nového způsobu vytápění stavby, stanoviska
dotčených orgánů v případě, že
jde o spalovací zdroj znečištění
ovzduší (např. hasičů a oddělení
životního prostředí magistrátu).
Jaké doklady požaduje
stavební úřad v případě
umístění venkovní jednotky
tepelného čerpadla, zemního
kolektoru či vrtu pro tepelné

čerpadlo nebo plynovodní či
elektrické přípojky?

K zákonem předepsané žádosti
žadatel připojí: jednoduchý technický popis s celkovou situací se
zakreslením požadovaného záměru, stanoviska dotčených orgánů
(např. oddělení životního prostředí
magistrátu, pokud se jedná o spalovací zdroj znečišťující ovzduší,
nebo Krajské hygienické stanice
MS kraje), a stanoviska vlastníků
technické infrastruktury (inženýrských sítí).
Hrozí pokuta v případě, že
pro umístění plynovodní či
elektrické přípojky, venkovní
jednotky tepelného čerpadla,
zemního kolektoru či vrtu pro
tepelné čerpadlo nebudu mít
povolení?

Organizace Podané ruce působí
už 17 let na poli canisterapie a tyto
služby poskytuje dětem i mladým
lidem s handicapem a seniorům
zejména na severní Moravě a Slezsku. O služby je velký zájem, proto organizace neustále hledá nové
posily. Nemáte právě vy náhodou
pejska, který by se na to hodil?
Máte chuť pomáhat těm, kdo to
potřebují? Více informací naleznete na www.podaneruce.eu.

Hledáme páníčka
Psí útulek, ul. Brožíkova,
Karviná-Darkov, tel.: 727 869 211

ART,
kříženec, pes, 2 roky,
hnědý s bílou náprsenkou.

Ano, hrozí sankce až do výše
500 000 Kč.
Hrozí nám pokuta v případě
změny způsobu vytápění
stavby bez povolení stavebního úřadu?

Ano, opět hrozí sankce až
do výše 500 000 Kč.
Odbor stavební
a životního prostředí
Magistrátu města Karviné

MAX,
kříženec, pes, 3 roky,
černý s bílou náprsenkou.

karvinský zpravodaj
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Karvinští bojují se ,,šmejdy“ účinně
Doma vás bez vašeho souhlasu nikdo obtěžovat nesmí
Podomní prodej čehokoli je
v Karviné zakázán vyhláškou,
přesto se takzvaní šmejdi občas
objeví, a někteří se neváhají zaštiťovat ani údajným povolením
radnice. Nic takového ale město
nepovoluje a výjimky z vyhláš-

ky nejsou. „Opakovaně občany
na jednání takových firem upozorňujeme, bohužel mnohdy
marně,“ okomentoval zástupce
velitele městské policie Václav
Ožana.
Naštěstí se ale již najdou tací,
kteří přivolají městskou policii,
a pomáhají tak činnost nepoctivců alespoň přibrzdit. „Díky pozorné veřejnosti se nám daří nešvar omezovat, ale je třeba, aby
nám lidé opravdu zavolali co nejdříve,“ připomíná Ožana.
Včasné oznámení aktivit takových firem je klíčové. Strážníci
na místě prodejce ověří a mohou
také za porušení nařízení o zákazu podomního prodeje uložit sankci, nebo případ oznámit
správnímu orgánu. Mezi nejčastější aktuální triky „šmejdů“

patří nabízení revitalizací inkasních účtů, rekonstrukcí nákladů
rodinného rozpočtu a nouze není
o věty jako ,,Tato příležitost se již
nikdy nebude opakovat, speciální slevy jsou pro vás, ani soused
takové nemá, nebo hesla typu
,,Jako dlouholetý zákazník získáte nadstandardní výhody“.
Podomní prodej je v Karviné zakázán od roku 2013, nikdo
vás nesmí kontaktovat nebo jinak
obtěžovat u vás doma bez předchozího souhlasu či domluvy
a základní pravidlo je těmto prodejcům nikdy nic nepodepisovat.
„V případě, že budete obtěžováni nebo budete potřebovat radu,
obraťte se na městskou policii
prostřednictvím bezplatné linky
156. Jsme tady pro vás,“ vzkazuje Ožana.

Změny v jízdních řádech na přání cestujících
Od 5. března dojde k několika
změnám v jízdních řádech, a to
zejména na základě požadavků
cestujících. Změny tak například
usnadní přestupy na vlak nebo linku do Českého Těšína. V jednom
případě bude změněna také trasa,
a to u linky 513.
linka 511

linka 513

• Uspíšení spojů č. 31, 37, 43 a 73 o 3 minuty.
Spoje nově odjedou ze zastávky Fryštát, autobusové nádraží v 9.27, 10.27, 11.27 a 16.27 hodin.

• Opoždění spoje č. 25 o 5 minut. Spoj nově odjede ze zastávky Staré Město, konečná v 15.05
hodin.
• Opoždění spoje č. 24 o 5 minut. Spoj nově odjede ze zastávky Ráj, Na Kopci v 14.32 hodin.
• Zrychlení spoje č. 23 s odjezdem ze zastávky
Staré Město, konečná v 14.06 hodin. Zde dojde
ke změně trasy a zkrácení času jízdy, budou
vypuštěny zastávky Staré Město, osada, Fryštát,
Lešetínská a Fryštát, autobusové nádraží.

linka 514

• Uspíšení spoje č. 3 o 3 minuty. Spoj nově odjede
ze zastávky Ráj, státní hranice v 5.12 hodin.
• Uspíšení spoje č. 59 o 5 minut. Spoj nově odjede
ze zastávky Ráj, státní hranice v 14.43 hodin.
linka 517

• Uspíšení spojů č. 10 a 12 o 6 minut. Spoje nově
odjedou ze zastávky Darkov, lázně v 8.30 a 9.30.
• Uspíšení spojů č. 9 a 11 o 7 minut. Spoje nově
odjedou ze zastávky Fryštát, autobusové nádraží
v 8.08 a 9.08 hodin.
linka 520

• Uspíšení spoje č. 1 o 5 minut. Spoj nově odjede
ze zastávky Hranice, poliklinika ve 4.45 hodin.
• Uspíšení spoje č. 3 o 5 minut. Spoj nově odjede
ze zast. Fryštát, autobusové nádraží v 5.21 hodin.
• Pro lepší návaznost na vlaky dojde k uspíšení
spojů č. 47 a 55 o 3 minuty. Spoje nově odjedou ze zastávky Fryštát, autobusové nádraží
ve 12.04 a 13.04 hodin.

linka 519

• Uspíšení spoje č. 55 o 5 minut. Spoj nově
odjede ze zastávky Fryštát, autobusové nádraží
ve 4.20 hodin.
• Opoždění spoje č. 51 o 5 minut. Spoj nově
odjede ze zastávky Fryštát, autobusové nádraží
ve 22.45 hodin.
• Opoždění spoje č. 69 o 5 minut. Spoj nově
odjede ze zastávky Fryštát, autobusové nádraží
ve 23.15 hodin.
• Uspíšení spojů č. 17, 21, 25, 27, 33, 35, 37 a 39
o 3 minuty s prodloužením jízdní doby. Spoje
nově odjedou ze zastávky Fryštát, autobusové
nádraží v 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 14.04, 15.04,
16.04 a 17.04 hodin.

Akce po 22. hodině
je potřeba hlásit
Na pořadatele veřejně přístupných podniků v uzavřených i neuzavřených prostorách se vztahuje
nová Obecně závazná vyhláška
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. Vyhláška vešla v platnost 1. ledna 2017.
Každý pořadatel uvedený v příloze vyhlášky má ovšem povinnost
akci písemně ohlásit minimálně 10
dnů předem, předepsaný formulář
obsahuje zpřesnění údajů o akci
včetně data, času nebo předpokládané účasti.
Bližší informace jsou na webu
magistrátu v sekci Potřebuji vyřídit – Veřejná prostranství. Případně je možné volat na číslo
596 387 477.

Adra hledá
dobrovolníky
Pokud rádi pomáháte druhým
a jste ochotni věnovat jednu až
dvě hodiny týdně dobrovolnické
činnosti, možná vás osloví výzva společnosti Adra. V úterý
21. března se bude konat školení
pro nové dobrovolníky do Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. Dobrovolníci v nemocnicích se věnují pacientům,
přináší dobrou náladu, povídají
si s nimi, čtou jim nebo třeba
hrají nějakou hru. V loňském
roce v Karviné působilo celkem
81 dobrovolníků, kteří svým
klientům věnovali 3441 během
1749 návštěv. Školení je nezávazné, přihlásit se můžete na čísle 737 744 991 nebo e-mailu
jana.zoricova@adra.cz.

Složenky na odpady
odejdou i letos
Magistrát města opět rozešle
během března složenky pro platby za odpady, úřad je posílá nad
rámec zákona, aby lidem připomněl splatnost 31. března. Složenky rozesílá pošta, nejsou-li
vám doručeny, neznamená to, že
platit nemáte – poplatky stanovuje zákon. Lze platit v pokladnách
magistrátu, převodem z účtu, využít složenky, ale také SIPO.
Podobně magistrát rozešle složenky pro platby za pejsky, měly
by dorazit v dubnu, 30. dubna je
splatnost.

www.karvina.cz
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Karvinský klub kung-fu sbírá medaile
Přijďte na náš festival Dragon Cup, zvou bojovníci
Survival and kung fu club Karviná funguje již od března roku
2006, kdy navázal na školní kluby, které současný předseda Jan
Szweda vedl již od roku 1995.
Právě jeho jsme pro vás trochu vyzpovídali.
Kolik máte členů?
Členská základna je kolem 50
lidí. Kolem 20 má do 15 let, pak
máme dospělé členy a organizujeme kondiční tréninky s prvky
sebeobrany, které mohou navštívit
i nečlenové klubu a jsou hojně využívány třeba rodiči našich dětí.

Nedávno jste domů přivezli
medaile – o jaký turnaj šlo?
Letošní sezónu jsme zahájili
pro nás již tradičním turnajem
v Polsku na 20. jubilejním ročníku GP města Bierunie. Jan
Vlášek dovezl zlato za kategorii
synchron za šaolinskou formu.
Denis Filipek zlato za formu
tygra a stříbro za formu s dlouhou holí, Michal Válek bronz
za formu draka z kung-fu.
Na co se připravujete nyní?
Ze začátku března jedeme
do Maďarska na mistrovství svě-

ta Kempo. Je to pro nás nová
výzva, protože v tomhle směru
bojových umění jsme ještě turnaj neabsolvovali. V dubnu jedeme na mistrovství Evropy IBF
do Polska a pak už nás čeká náš
projekt – Dragon Cup 2017.
Můžete Dragon Cup přiblížit?
Jedná se o festival bojových
umění a sportů konaný v Ostravě v Trojhalí 13. května 2017,
doplněný o zajímavý doprovodný program, tematicky spojený
s našimi ozbrojenými složkami,
zdravým životním stylem, bojovým uměním, fitness a kulturou
Dálného východu.
Samotný turnaj Dragon Cup
má statut nezávislého otevřeného mistrovství světa a disciplíny
jsou koncipovány pro jakékoliv
školy bojových umění. Zveme
všechny, vstup je zdarma.
Akce má i charitativní rozměr,
návštěvníci budou moci podpořit
dobrovolným vstupným spolek
Svatá Barbora, který podporuje
rodiny po zahynulých hornících
a vojenský fond Solidarita, který
pomáhá našim vojákům a jejich
pozůstalým v těžkých životních
situacích.

Studenti gymnázia opět vystaví své práce v knihovně
Výstava mladých a samozřejmě
talentovaných
studentů gymnázia se uskuteční
ve ve středisku hudby a umění
knihovny v Karviné-Fryštátě.
Vernisáž se bude konat v pátek
3. března od 17 hodin a návštěvníci se mohou těšit nejen na prohlídku různorodých prací, ale
také na bohatý kulturní program.
Výstava studentů gymnázia se
letos koná již podevatenácté

a jako již tradičně představí velké množství různých výtvarných
technik, kromě kresby a malby
například využití odpadového
materiálu – šperky z pet-lahví,
dekorace ze starých knih, lahví či čajových sáčků, quilling,
origami, pergamano, keramiku. Studenty výtvarně formuje
a výstavu připravuje pedagožka
Miloslava Řehůřková. Výstava
potrvá do 31. března.

Měsíc čtenářů nabídne besedy, výstavy i dílny
Březen, měsíc čtenářů je již tradiční akce, do které se Regionální
knihovna Karviná zapojuje. Na programu budou například besedy, jako
třeba Klub dyskusyjny ve Středisku
polské literatury v Karviné-Fryštátě nebo Kouzelný svět knih aneb
Z kapsáře vašich knihovnic v literárním salónu mizerovské pobočky.
Šikovné ručky jistě potěší dílny, které připravilo oddělení pro dospělé
čtenáře, kde se bude tvořit bonbóno-

vý strom, a oddělení pro děti a mládež, kde budou zhotovovat záložky
do knih, obojí v Mizerově.
U příležitosti 180. výročí vydání knihy Císařovy nové šaty se
uskuteční také Večer s Andersenem, a to ve středisku polské literatury ve Fryštátě a ve středisku
knihovnických a informačních
služeb v Mizerově. Dojde i na popularizaci předčítání v rámci
projektu Celé Česko čte dětem,

tentokrát s Lukášem Pavláskem
v oddělení pro děti a mládež v Novém Městě a projektu Babička čte
– odpoledne s knížkou ve středisku polské literatury.
Do ulic opět vyrazí knižní policie, a to 15. března, a bude obdarovávat kolemjdoucí, kteří u sebe
budou mít knihu. Jako již tradičně,
dojde i na odpoledne poezie, které
ve spolupráci s knihovnou pořádá
Obec Slováků v Karviné.

Koncert mladých
umělců
Koncert absolventů Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany
nyní studujících na konzervatořích
a vysokých školách se bude konat
9. března od 17.30 v koncertním
sále ZUŠ.

Plavte i běhejte
Již 19. ročník mezinárodních
plaveckých závodů všech věkových kategorií Motýlkářský trojboj
se bude konat 11. března v krytém
bazénu Stars v Karviné-Hranicích. Závody organizuje plavecký
oddíl Kosatky Karviná. Dne 25.
března pak bude následovat další
akce, a to Karvinský aquatlon, který je kombinací plavání a běhu. Závod je určen i rekreačním sportovcům a zúčastnit se ho mohou i děti.

Koncert
Minus123minut
V Agape na Masarykově náměstí
se 17. března od 20 hodin uskuteční koncert kapely Minus123minut.
Akci organizuje iniciativa Dokořán
a je podporována statutárním městem Karvinou a Nadací OKD.

Kino pro náročné
diváky
O skutečné divácké lahůdky
v Karviné není nouze, nabízí je jak
filmový klub, tak kino Ex. V měsíci březnu kino Ex nabídne film
oceněný Zlatou palmou z Cannes
Já, Daniel Blake, oscarový snímek Moonlight, americké drama
Místo u moře a v rámci projektu
Kino na hranici na cestách opus
Andrzeje Wajdy Mžitky.
Příznivci filmového klubu se
pak mohou těšit na italský film Šíleně šťastná, polské drama Spojené státy lásky, diskutovaný a i vizuálně velmi atraktivní snímek
Monsieur Chocolat, příběh trosečníka Červená želva a svěží snímek
V sedmnácti.

Vyhlášení
sportovce roku
Slavnostní vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovec roku 2016
se bude konat 7. března od 17.30
v Městském domě kultury Karviná. Záštitu nad akcí převzal primátor Karviné Tomáš Hanzel.
O kulturní program se postarají
zpěvačka Johana Jeřábková, artistické duo, taneční škola Nicola‘s
Dance Unico a zajímavou podívanou bude jistě i laserová show
Paola Kaisera.

karvinský zpravodaj

strana 8

Kulturní a sportovní akce | březen 2017
Kulturní akce
17. 1.–16. 4.
Turínské plátno – největší
záhada stále trvá

Výstava jedné ze 40 kopií Kristova
pohřebního roucha. Zámek Fryštát.
24. 1.–31. 8.
O založení Fryštátu

Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
21. 2.–29. 3.
Walter Taszek – obrazy

Mánesova síň Městského domu kultury, Karviná – Nové Město.
1. 3.–24. 3.
Dějiny Fryštátu

Zajímavosti z historie středověkého
Fryštátu. Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
1. 3., 8.30–11.30
Besedy se spisovatelkou
dětské literatury Zuzanou
Pospíšilovou pro ZŠ Karviná

Středisko hudby a umění Regionální
knihovny Karviná, Karviná-Fryštát.
5. 3., 15.00 a 16.30
O veliké řepě

Pohádka pro děti od tří let. Účinkuje divadelní soubor Bambules.
Malý sál MěDK, Karviná – Nové
Město.
6. 3., 15.30
Václav Fajfr, heligonka

Odvoz k rehabilitačnímu sanatoriu v 15 hodin od vily Slávka.
Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
7. 3., 9.00
Klub dyskusyjny

Diskusní klub pro zájemce o knižní
novinky, zajímavou četbu a literaturu. Středisko polské literatury, Regionální knihovna Karviná, Karviná-Mizerov.
7. 3.
Navrhni obálku své knihy

Kreativní dílnička pro rodiče s dětmi. Dětské oddělení, Regionální
knihovna Karviná-Mizerov.
9. 3.
Bonbónový strom

Kreativní dílna pro dospělé čtenáře. Oddělení beletrie, Regionální
knihovna Karviná-Mizerov.
11. 3., 19.00
Můj báječný rozvod

Eliška Balzerová sama na jevišti
ve všech osmnácti rolích. Velký sál
MěDK, Karviná – Nové Město.
12. 3., 15.00 a 16.30
Princezna a čert

Pohádka pro děti od pěti let. Účinkuje divadelní soubor Harlekýn.
Vstupné: 45 Kč, malý sál MěDK
Karviná – Nové Město.
13. 3.–17. 3., 10.00–11.30
Nenuď se sám, přijď rychle
k nám

Vstup zdarma. Oddělení pro děti
a mládež regionální knihovny, Karviná – Nové Město.
14. 3., 10.00
Jak Červená karkulka
zachránila vlka

Pohádkové prázdniny. Malý sál
MěDK Karviná – Nové Město.
15. 3.
Knižní policie v ulicích

Soutěž o registraci zdarma pro dospělé čtenáře. Občané, kteří budou
u sebe mít knihu v jakékoliv podobě, získají roční poukaz na registraci do knihovny zdarma. Akce
v rámci Měsíce čtenářů. Oddělení
beletrie, Regionální knihovna Karviná-Mizerov.
15. 3., 15.30
Rod Larisch-Mönnichů

Přednáší Mgr. Libuše Kolková.
Vstup zdarma. Společenský sál Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
15. 3., 16.00–17.00
Celé Česko čte dětem:
Čtěte s VIP tvářemi

Lukáš Pavlásek: Rákosníček. Oddělení pro děti a mládež regionální
knihovny, Karviná – Nové Město.
16. 3., 16.00
Vodník Puškvorec a jeho
rybníček

Pohádkové prázdniny. Malý sál
MěDK, Karviná – Nové Město.
16. 3., 16.30
Přednáška o trénování paměti
v rámci „Národního týdne
trénování paměti“

Kinosál regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
17. 3., 17.00–19.00
Karnevalová taškařice

Tradiční karneval pro nejlepší
čtenáře. Pro zvané. Středisko knihovnických a informačních služeb

RKK, oddělení pro děti a mládež,
Karviná – Nové Město.
18.–19. 3.
Cesta k harmonii – XIX. ročník
Ezoterického festivalu

Festival přednášek, meditací, poradenství, duchovní hudby a cvičení.
MěDK, Karviná – Nové Město.
18. 3., 19.00
Talk-show Ivanky Deváté,
Zuzany Bubílkové a Andrea
Andrei

Velký sál MěDK, Karviná – Nové
Město.
20. 3., 15.30
Travesti show: Divoké kočky

Společenský sál Rehabilitačního
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-Hranice.
22. 3.
Odpoledne poezie

Kulturní akci zajišťuje regionální
Obec Slováků. Literární salón regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
22. 3., 15.00
Založení Fryštátu v kontextu
středověkého zakládání měst

Přednáška pana Mgr. Petra Zajíčka.
Určeno pro veřejnost. Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.
23. 3., 18.00
Beseda „Jan Révai – seriál
– můj osud?“

Literární salón Regionální knihovny
Karviná-Mizerov.
23. 3., 18.00
Portugalsko a Azorské ostrovy,
přednáška

Malý sál MěDK Karviná – Nové
Město.

Zábavné nocování a soutěžení
v knihovně. Nutná rezervace předem. Dětské oddělení, Karviná-Mizerov a Středisko polské literatury
Karviná-Fryštát.
Březen:
Czytające babcie

Popołudnie z książką, babcia czyta,
wnuczek opowiada. Středisko polské literatury, Regionální knihovna
Karviná, Karviná-Mizerov.
Ať žije komiks!

Pomoz s oživením komiksového
příběhu. Dětské oddělení, Regionální knihovna Karviná-Mizerov.
Výstava záložek dětí
karvinských škol

Oddělení beletrie, Regionální
knihovna Karviná-Mizerov.

Sportovní akce
4. 3., 9.00
Mažoretka Juventusu 2017

Jedenáctý ročník nepostupové soutěže. Střední škola techniky a služeb
Karviná – Nové Město.
4. 3., 18.00
Sokol Karviná – Tesla
Pardubice

Druhá liga basketbalu mužů – základní část. ZŠ Družby, Karviná –
Nové Město.
5. 3., 11.00
Sokol Karviná – BVK Holice

Druhá liga basketbalu mužů – základní část. ZŠ Družby, Karviná –
Nové Město.
5. 3., 18.00
MFK Karviná – FC Fastav Zlín

Utkání 1. fotbalové ligy mužů.
Městský stadion, Karviná-Ráj.

27. 3.–12. 4.
Zvyky a obyčeje Těšínského
Slezska – Velikonoce

11. 3., 18.00
HCB Karviná – Cement Hranice

27. 3., 15.30
Kouzelný svět knih

19. 3.
MFK Karviná – FC Viktoria
Plzeň

Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.

Zasedací místnost Regionální
knihovny Karviná-Mizerov.
29. 3., 17.00
Koncert žáků kytarového
oddělení ZUŠ Bedřicha
Smetany v Karviné

Literární salón Regionální knihovny
Karviná-Mizerov.
31. 3., 17.00
Noc s Andersenem

Extraliga házené mužů. Hala házené, Karviná – Nové Město.

Utkání 1. fotbalové ligy mužů.
Městský stadion, Karviná-Ráj.
25. 3., 8.00–16.30
Karvinský aquatlon

Plavání/běh, kategorie mládež, dospělí, senioři a všechny výkonnostní úrovně, startovné 50 až 300 Kč.
Krytý bazén STaRS Karviná-Hranice a Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát.
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