
Karvinský fotbalový stadion má za sebou po velké rekonstrukci prv-
ní zápasy, spokojeni jsou fanoušci i hráči. Velká rekonstrukce po více 
než 50 letech od postavení starého stadionu v Ráji probíhala od jara 
2014 a skončila letos v červenci pokládkou trávníku a instalací tech-
niky. Na místě betonových ochozů pro necelé tři tisíce diváků (v po-
sledních letech už jen stojících) byly postaveny nové tribuny, které tak 
spolu s hlavní tribunou vytváří kolem celého stadionu uzavřený prste-
nec. Hlavní tribuna byla zachována, avšak toto křídlo prošlo také rekon-
strukcí a dostavbou – i tam jsou nové sedačky, kompletní lepší zázemí 

pro klub, hráče, rozhodčí i novináře. Až na výjimky jsou všechna místa 
krytá – kapacitně se blíží stadion pěti tisícům diváků. Nový vyhřívaný 
trávník a hrací plochu otestovali nováčci v první lize, místní hráči MFK 
Karviná, už dvakrát, a stadion byl vždy téměř vyprodán.

Na bezpečnost pamatuje unikátní zařízení, které umí přečíst nedis-
ciplinované fanoušky a pořadatelé je nemusejí příště vpustit na stadion. 
Příchod na stadion je také zcela nový – byly vybudovány vstupní brány, 
parkoviště, chodníky v okolí. Na podzim čeká stadion ještě instalace 
umělého osvětlení pořízeného díky dotaci. 

Městský stadion zažil premiérově první ligu
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Sakurová alej na třídě 17. listopadu vyhrála anketu o nejhezčí alej roku,
kterou vyhlásilo sdružení Arnika. Získala 1 326 hlasů, na druhém místě je
alej platanů ve Strážnici s 850 hlasy. Karvinský lékař Ivan Ďurovič alej
přihlásil a vyhrál let balónem. Unikátní alej je poměrně mladá, o citlivé
stromy, kterých je 177, pečuje odbor majetkový karvinského magistrátu.
Stromy lemují část hlavního silničního průtahu městem. Sakurová alej
prošla posledním

velkým ozdravením v letech 2009–2010, kdy byly vykáceny staré
nemocné stromy a vysázeny nové (těch bylo více než 50). Stromy mají
životnost přibližně 20 let. Sakura (třešeň pilovitá) má původ v Japonsku a
Číně, od roku 1913 v Evropě. Výška stromu se KARVINÁ MÁ
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU pohybuje v rozmezí od 7 do 10 metrů.
Kvete na přelomu dubna a května. Vyžaduje poměrně náročnou péči.

KARVINÁ MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ ALEJ V ČESKU
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karviňáci už vyměňují staré kotle za nové

Ministerstvo pro místní rozvoj 
přiznalo Karviné dotaci na demoli-
ci domu Na Vyhlídce v problémo-
vé lokalitě Nového Města. Město 
žádalo o 5 milionů a ty také může 
dostat (80% předpokládaných ná-
kladů). Na místě nakonec bude jen 
travnatá zelená plocha a bourat 
se bude na podzim. „Snažíme se, 
abychom v nejbližší době mohli 
zbourat i sousední dům v Mírové 
ulici, který už je také určen k de-
molici, a jako třetí v řadě čeká li-
kvidace dům v Makarenkově ulici 
nedaleko těchto dvou. Na obě po-
sledně jmenované demolice chce-
me opět získat dotace, minister-
stvo vypíše další na podzim. Naše 
náklady tedy budou minimální,“ 
řekl náměstek primátora Miroslav 
Hajdušík s tím, že na místě domu 
v Mírové by mělo vyrůst parkoviš-
tě pro tamní gymnázium.

Všechny tři uvedené domy jsou 
dlouhodobě ve špatném stavu, 
který způsobili problémoví ná-
jemníci, kteří v lokalitě žili nebo 
ještě žijí. Zastupitelé postupně 
rozhodovali o demolici a město se 
spíše přiklání k tomu, že lokality 
zůstanou čisté, bez další zástavby. 

„Především tam nechceme stavět 
hřiště nebo jinou občanskou vyba-
venost, nemáme dobré zkušenosti 
s tím, jak to pak místní obyvatelé 
likvidují. Travnaté plochy jsou op-
timálním řešením. Jen gymnázium 
má potřebu parkoviště, to postavit 
chceme,“ uzavřel náměstek Haj-
dušík.

V blízkém okolí nechala spo-
lečnost RPG již před časem z roz-
hodnutí radnice zbourat svých 
sedm domů. RPG vlastní většinu 

bytových domů v místě. Demolič-
ní příkaz stavební úřad tehdy vy-
dal právě kvůli špatnému stavu 
vybydlených domů. Objekt bývalé 
mateřské školky ve stejné lokalitě 
– opět v ulici Na Vyhlídce - byl 
také zbourán díky příkazu karvin-
ského stavebního úřadu. Tam se 
jiný soukromý majitel dlouhodobě 
nestaral o zajištění nebo opravy 
objektu a ten už mohl ohrozit i ko-
lemjdoucí. Dnes tam všude jsou 
pouze travnaté plochy.

Zastupitelé Karviné na mimo-
řádném jednání schválili další 
dvě bezúročné půjčky na výměnu 
kotlů v domácnostech. Celkem 
město už poskytlo šest půjček. 
Karviná je jediným městem, kte-
ré svým občanům půjčuje celou 
částku na předfinancování tak, 
aby maximum žadatelů na dota-
ce dosáhlo bez obav z nedostatku 
hotovosti. „Nechtěli jsme čekat 
na září a vyhověli jsme oběma no-
vým žadatelům o půjčky rychleji, 

mohou tak díky hotovosti od nás 
měnit kotel okamžitě. První pe-
níze od nás budou mít do 5 dnů 
na účtech a po předložení faktur 
pak dostanou druhou část,“ řekl 
primátor Tomáš Hanzel.

Karviná poskytuje na vý-
měnu kotlů bezúročné půjčky 
do výše 100% krajem přiznané 
dotace, tedy až 150 tisíc korun. 
Obě žádosti měly každá hodnotu 
142 500 korun, spolu s předcho-
zími dělá už součet městem po-

skytnutých půjček necelých 600 
tisíc korun. Další žádosti budou 
vyřizovány průběžně, zastupitelé 
se opět sejdou 13. září tentokráte 
na řádném jednání.

Krajský úřad požádala o dota-
ci na výměnu kotlů na tuhá paliva 
za ekologičtější způsob vytápění 
necelá stovka občanů Karviné, 55 
z nich už krajská rada vyhověla. 
Objem peněz přiznaných karvin-
ským žadatelům je k dnešku už 
téměř osm miliónů korun.

Stávající stav domu Na Vyhlídce je velmi neutěšený a už několik let tam 
nikdo nebydlí. Město postupně zbourá tři takové domy.

seniorům zahraje 
František nedvěd
Primátor města Tomáš Hanzel 

zve opět karvinské seniory na tra-
diční zářijový koncert, tentokráte 
zahraje a zazpívá populární Franti-
šek Nedvěd se skupinou Tiebreak. 
Český zpěvák a kytarista patří k nej-
výraznějším osobnostem českého 
folku a country, hrál i ve skupinách 
Spirituál kvintet nebo Brontosauři. 
Koncerty se konají ve středu 21. září 
a budou opět dva – v 15 a v 17 ho-
din. Vstupenky jsou pro seniory nad 
65 let zdarma, na radnici v centru 
Fryštátu (budova A ve Fryštátské 
72/1) je bude možné vyzvednout 
od středy 7. září od 7:30 hodin. 

staví se dva nové 
mosty přes Mlýnku 

Od neděle 11. 9. bude platit uza-
vírka malého mostu přes Mlýnku 
při vjezdu do zámeckého parku 
z ulice Mlýnské – město začne most 
strhávat a nechá postavit nový, byl 
ve velmi špatném stavu. Objížďky 
budou řádně značené – do parku se 
bude vjíždět už z ostravské silnice. 
Až do listopadu bude pokračovat 
rekonstrukce druhé betonové lávky 
přes Mlýnku v Zahradní ulici také 
ve Fryštátě – objíždí se stále po ulici 
Svatopluka Čecha a Ostravské zpět 
do Zahradní. Město postupně rekon-
struuje všechny malé mosty, které 
byly v nedobrém stavu – vloni byla 
vybudována nová lávka v Olšinách.

Finišují opravy 
chodníků a silnic 
Rekonstrukci má za sebou pěti-

setmetrový úsek chodníku v ulici 
Cihelní v Karviné-Novém Městě. 
Částečný asfaltový povrch nahradila 
dlažba, a to především z praktického 
důvodu – pod chodníkem jsou inže-
nýrské sítě a jakákoli oprava bude 
nyní rychlejší a bez velkého zásahu 
do plochy chodníku. Na opravený 
páteřní chodník na podzim navá-
žou opravy přístupových chodníků 
k jednotlivým vchodům. 

V srpnu proběhla první etapa 
opravy komunikace v ulici Čaj-
kovského poblíž kina Centrum 
a na podzim pak město opraví 
také chodník od kina Centrum až 
po křižovatku U Slunka. Do konce 
roku jsou v plánu také opravy čás-
tí chodníků v ulici Dačického, kde 
bude rovněž opraveno stanoviště 
kontejnerů a parkoviště. Dále bude 
do konce roku předlážděna část 
chodníků v ulicích Čsl. armády 
a Na Kopci. 

Město zbourá tři problémové domy
karviná má maximální dotaci, o další letos požádá

Klienti karvinské Hornické ne-
mocnice mají nově k dispozici 22 
nových parkovacích míst (20 + 
2 ZTP) v jedné z přilehlých ulic 
(U Bažantnice); město investova-
lo do výstavby 1,3 milionu korun. 
Na podzim začne výstavba 42 míst 
v ulici Sportovní a menšího parko-
viště pro 19 aut u jednoho z při-
lehlých domů. Nemocnice dlouho-
době řeší nedostatek parkovacích 
míst ve svém okolí a karvinská 
radnice tak jejím klientům vychází 
nyní vstříc. Obě posledně jmeno-
vaná parkoviště by měla být hoto-

va nejpozději na jaře a u všech tří 
je pamatováno na parkování aut 
handicapovaných. Všechna parko-
viště budou pro veřejnost zdarma. 
Karviná má také v plánu v blízké 

budoucnosti zřídit zastávku MHD 
blíže k nemocnici tak, aby docház-
ková vzdálenost od veřejné dopra-
vy vyhovovala i méně mobilním 
pacientům.

tři nová parkoviště poslouží nemocnici, první je hotovo
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Jak to vidí 
priMátor

Vážení občané Karviné!
Máte v ru-

kou opět dva-
náctistránko-
vý zpravodaj 
a bez nadsázky 
je tentokrá-
te především 

plný investic. Ukazuje se, že 
dlouhodobé investice do lep-
šího života všech Karviňáků 
je přesně to, co většina lidí 
opravdu oceňuje. 

Děti se vracejí po prázd-
ninách do vylepšených škol 
a školek, premiéru má za se-
bou fotbalový stadion nebo 
kino Centrum. Ohlas na zno-
vuotevření kina mne i moje ko-
legy na radnici opravdu potě-
šil a je báječné, že jste chodili 
i během léta rádi nejen tam, ale 
také na letní projekce do am-
fiteátru. Oceňujete i zdánlivé 
drobnosti – nová parkoviště, 
dětská hřiště, chodníky, veřej-
ná prostranství. 

Jsme opravdu úspěšní v čer-
pání dotací přesně na takové 
akce, u některých projektů 
máme z Evropské unie až 100% 
podporu. Kolegové na radnici 
prostě umějí napsat dobré pro-
jekty a najít dotační tituly, jiní 
kolegové zase dokázali dotáh-
nout nelehké stavby do zdár-
ného konce. Za to vše jim patří 
dík. Co velkého (ať už jde o re-
konstrukce, nebo nové stavby) 
nás čeká v nejbližší době, to na-
jdete uvnitř zpravodaje. 

Užitečný je také Moravsko-
slezský kraj – i díky němu se 
nám podařilo realizovat něko-
lik investičních i neinvestič-
ních akcí. Na výstavě v kul-
turním domě se o práci kraje 
můžete dozvědět víc v příštích 
dvou týdnech. Nezapomeňte se 
stavit!

A nejen díky dotacím se 
Karviná pozitivně mění. In-
vestujeme ve velkém my sami 
– město, ale i vy, kteří tu žijete. 
To, co dnes naše město k dob-
rému životu nabízí, je opravdu 
na úrovni: bydlení, možnosti 
pro volný čas, kultura a sport, 
služby, školství... To vše zde 
máme a stále spolu s vámi vy-
lepšujeme!

Hezký zbytek léta!
Tomáš Hanzel

primátor Karviné

do oprav škol šlo letos 25 milionů
prázdniny byly ve znamení čilého stavebního ruchu

Školní rok začal a děti se, snad 
odpočaté a s chutí, vrhly do práce. 
Ve školách ale měli napilno během 
prázdnin stavební dělníci, letní mě-
síce totiž tradičně byly ve znamení 
oprav. Výměna oken, zateplování, 
vybavování atrií nebo třeba instalace 
nových herních prvků do zahrady.

Takových či podobných úprav 
se dočkalo všech 12 budov karvin-
ských základních škol a některé 
mateřské školy. ,,Naprostou většinu 
prací jsme už dokončili, jen drob-
nosti ještě běží, ale nijak neomezí 
výuku dětí. V opravě je stále tělo-
cvična ZŠ Družby, drobnosti se do-
končují v polské ZŠ a MŠ Olszaka,“ 
komentuje náměstek primátora Ka-
rel Wiewiórka.

Náklady se vyšplhaly na téměř 
25 milionů korun a finančně nejná-
ročnější práce se týkala ZŠ Borov-
ského, kde se měnila okna a zateplo-
vala se budova družiny. ZŠ Školská 
má opravené šatny a hlavní vstup 
do školy, ZŠ Cihelní suterénní roz-
vody.

Některé mateřinky mají vylep-
šené zahrady, což radnici stálo tři 
miliony. V Zahradě MŠ Čajkov-
ského tak přibyl sáňkovací kopec, 
houpadlo, lanový park, pyramidy, 
opravily se chodníky a plochy. Nová 
herní sestava obohatila zahradu také 
u MŠ Na Kopci, MŠ V Aleji a MŠ 
Prameny, úprav se dočkala i zahrada 
patřící k MŠ Školské. „Nové herní 

prvky v zahradách vycházejí z tren-
dů a hlavně z požadavků, se kterými 
se setkáváme. Sloužit budou nejen 
žákům, ale některé zahrady budou 
také přístupné veřejnosti,“ doplnil  
náměstek Wiewiórka.

Další opravy na školách se za-
měřily zejména na rekonstrukce 
a zkrášlení interiérů, opravy bu-
dov a pořízení nového vybavení. 

„Do oprav školních budov a zahrad 
investujeme každoročně, už téměř 
na všech budovách máme vymě-
něná okna a postupně školy také 
zateplujeme. Investujeme ale samo-
zřejmě i do vybavení, aby se děti 
učily v moderním a motivujícím 
prostředí a měly k dispozici špičko-
vé technologie,“ vysvětlil primátor 
Tomáš Hanzel. 

Do zahrady MŠ Na Kopci přibyla nová herní sestava.

V ZŠ U Lesa je opraven vstupní prostor a dovybavena je kuchyň.

Rada města Karviné vyhlašuje konkurzní řízení na 

vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Družby,  
Karviná, příspěvková organizace.

Požadavky: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-

kých pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů • plná způsobilost k právním úkonům • znalost problema-
tiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti 

školství • občanská a morální bezúhonnost

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2017
Termín podání přihlášek: do 27. 9. 2016

Informace: www.karvina.cz

I letos děti z městské části Kar-
viná-Louky bude do školy dopra-
vovat speciální autobus. Vzhle-
dem k situaci v OKD převezme 
letos poprvé tuto povinnost město 
a investuje tak do pohodlné a bez-
pečné cesty dětí za vzděláním 

přes 200 000 Kč. Dříve byla pře-
prava financována z dotací na za-
hlazování důlních škod. 

Trasa autobusu vede z Kar-
viné-Louk, Zátiší a rozváží děti 
do vybraných škol, ZŠ a MŠ Pra-
meny a ZŠ a MŠ s polským ja-

zykem vyučovacím Dr.Olszaka. 
Odpoledne zase děti vyzvedne 
a odveze zpět. V minulých letech 
tuto dopravu využívalo vždy oko-
lo 30 dětí a předpokládá se, že 
nejinak tomu bude i v letošním 
školním roce. 

školáky bude z louk a zpět vozit speciální autobus

eko-dar prvňáčkům
Na všechny karvinské prvňáč-

ky čekaly 1. září startovací balíčky 
mj. s blokem, gumou, strouhátkem, 
deskami, rozvrhem, hodinami nebo 
pravítkem v podobě záložky. 

Město dětem dárečky mohlo 
předat díky tomu, že jejich rodiče 
lépe třídí odpady v domácnostech! 
Rodiče tedy ušetří za některé potře-
by také díky své aktivitě. Za vyšší 
podíl třídění totiž i Karviná dostává 
peníze od společnosti EKO-KOM 
a díky tomu byly balíčky pořízeny.

Třídit se vyplatí!
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stovky milionů jdou do zlepšení života v karviné
veřejnost oceňuje rekonstrukci kina, stadionu nebo nová parkoviště

Masívní investice do regenerace 
sídlišť a úprav veřejného prosto-
ru, do výstavby parkovišť, oprav 
komunikací a chodníků, ale také 
výsadby nové zeleně. Několik 
velkých rekonstrukcí kulturních 
a sportovních objektů. 

Nová dětská hřiště, odpočinko-
vé zóny, cyklostezky… Tak vypa-
daly poslední dva roky v Karviné 
– stavební ruch je patrný i v těchto 
dnech po celém městě. Skončily 
prázdniny a s tím opravy ve většině 
škol, finišuje se s opravami chodní-
ků a místních komunikací, do zimy 
má město v plánu ještě další inves-
tice. Poslední dva roky byly léty 
dočerpání všech evropských dotací 
z uplynulého období, letos už měs-
to plánuje nové projekty a využije 
mj. nových dotací.

„Dokázali jsme dočerpat 100% 
z balíku peněz vyčleněných pro 
Karvinou pro minulé plánovací ob-
dobí unie, dokonce jsme peníze do-
kázali přesunout ještě i na projekty, 
které jsme původně v plánu neměli. 
Na některé investice se nám nako-
nec podařilo dostat i 100% finanční 
krytí unie,“ pochvaluje si primátor 
města Tomáš Hanzel akce dokon-
čené v letech 2015 a letos. „Jsem 
pyšný především na nové kino Cen-
trum a jeho okolí – na okolí jsme 
získali stoprocentní dotaci. Ale 
také na prostranství v centru města 
a vlastně všechny úpravy na sídliš-
tích, které vylepšily život tamním 
obyvatelům. Pozitivní ohlas má 
také stadion – máme nejmoderněj-
ší fotbalový stánek a fanoušci jsou 
nadmíru spokojeni,“ říká primátor.

investice do veřejného  
prostoru prioritou

Město se snaží každoročně upra-
vit několik veřejných prostranství 
– pamatuje na centrum města, ale 
také na sídlištní celky. Za poslední 

roky se výrazných investic dočkala 
sídliště v Ráji, Hranicích i Mize-
rově. Opravují se chodníky, místní 
komunikace, samozřejmostí jsou 
nová dětská hřiště či rekonstruk-
ce těch starších tak, aby byla pro 
děti co nejbezpečnější – v poslední 
době bylo zcela renovováno dětské 
hřiště u nádrže zvané pískovna. 
Modernizuje se veřejné osvětlení 
a tam, kde běží regenerace, mys-
lí architekti vždy na odpočinkové 
zóny, parkoviště a novou zeleň. 
„Jen parkovacích míst vznikají roč-
ně doslova stovky – vloni větší po-
čet v Novém Městě, menší parko-
viště rostou všude tam, kde nám to 
umožňují podmínky. Nově napří-
klad kolem Hornické nemocnice, 
tam především k potřebě pacientů. 
Největším projektem pro příští rok 

bude nejspíše úprava prostranství 
okolo tzv. Permonu v Hranicích,“ 
shrnul investiční náměstek primá-
tora Jan Wolf.

Investice do budoucnosti dětí 
hrají také prim – letos město zdvoj-
násobilo finance na opravy škol 
a školek a celé prázdniny tam běže-
ly velmi intenzívní práce.

Nové možnosti pro sportování 
a trávení volného času

Karvinská veřejnost uvítala 
znovuotevření amfiteátru v zá-
meckém parku, kam opět lidé 
chodí na letní večerní projekce, 
ale především na jaře tohoto roku 
otevření kina Centrum. Špičkovou 
technikou směle konkuruje multi-
kinům a hlavně – už za první dva 
měsíce se v návštěvnosti dostalo 
kino mezi jednosálovými v Čes-
ku na první místo. „Tahle naše 
investice mne obzvlášť těší – za-
čínali jsme tam digitalizací a poté 
rozhodli o velké rekonstrukci kina 
včetně úprav okolí. Ukazuje se, 
že přesně to karvinská veřejnost 

chtěla a vítá. Jsem rád,“ zdůrazňu-
je primátor Hanzel.

V zámeckém parku přibylo 
napojení na velkou cyklotrasu 
podél Olše nebo in-line trasa pro 
bruslaře, ale v posledních letech 
byl obnoven také inventář par-
ku – lavičky nebo osvětlení. Vlo-
ni byla renovována kašna puttů 
s okolím. A dominanta města – 
zámek Fryštát – se dočkala vloni 
kompletní a z dotací placené ob-
novy fasády. Na zásadní změnu 
čeká také oblíbený Dětský koutek 
v Parku Boženy Němcové.

Rekonstruovaný fotbalový sta-
dion měl velkou premiéru na za-
čátku srpna (viz str.1) a ohlasy 
na něj jsou mezi fanoušky jedno-
značně pozitivní. „Stavíme také 
hřiště pro děti, aktuálně rekonstru-
ujeme halu pro extrémní sporty, 
v parku na Dubině jsme dokončili 
druhou etapu hřiště pro venkovní 
posilování,“ pokračuje primátor 
Hanzel.

investice do nové práce
Spolu s krajem město připra-

vuje průmyslovou zónu Barbora 
a nabízí i další už hotové plochy 
pro podnikání – volné prosto-

ry na Vagónce a na Novém Poli. 
V první etapě zóny Nové Pole 
dnes mj. dvě firmy rozšiřují své 
výrobní kapacity a budou přijímat 
další zaměstnance (foto). Město 
je v kontaktu s dalšími vlastníky 
podnikatelských areálů.

Nejen mladé, ale všechny kre-
ativní lidi nadchnul projekt Bu-
siness Gate – budovu poskytlo 

město, letos ji opravilo a dalo tam 
příležitost lidem s podnikavým 
duchem a chutí do práce. Výsled-
ky už jsou – mladí se například 
podílejí na marketingových pro-
jektech místních firem.

Senioři se brzy dočkají  
desítek nových bytů

V posledních dvou letech měs-
to zrevitalizovalo všech pět domů 
speciálně určených pro bydlení 
seniorů – mají nová okna, někte-
ré z nich nové vchodové dveře 
nebo bezbariérové vstupy, novou 
rampu pro hladký vstup vozíčkářů 
má například dům U Svobodáren 
v Novém Městě (foto). Seniorské-
mu bydlení a sociálním službám 
bude přizpůsobena rekonstrukce 
ubytovny Kosmos v centru města.



Dvě nové haly vyrůstají v prů-
myslové zóně Nové Pole v Kar-
viné-Starém Městě. Jde o nové 
sklady korejských společností GS 
Caltex a Sejong, které již několik 
let v zóně úspěšně působí. Firmám 
se daří dobře, mají nové zakázky 
a rozhodly se investovat do rozší-
ření výroby. Do nových provozů 
chtějí brzy nabírat zaměstnance. 
Obě haly by měly být dokončeny 
do konce letošního roku. 

Zóna ovšem láká i nové investo-
ry. S výstavbou svého závodu zde 
v minulých dnech začala společ-
nost STOW, která patří mezi přední 

dodavatele regálů a veškerých řeše-
ní pro skladování. Firma se přesou-
vá z jiné části města, ale na Novém 
Poli chce výrazně větší kapacity 
a větší prostor. Také tato firma bude 
nabírat nové pracovníky.

Na Novém Poli nyní působí 11 
firem, pracuje tam už více než 2200 
lidí a všechny provozy jsou stabil-
ní, v zóně jsou většinou okolo de-
seti let. Posledním investorem byl 
před 4 lety korejský Caltex, který 
obsadil část druhé etapy zóny. 
Tam je ještě dnes několik hektarů 
volných, připravených pro dalšího 
možného zájemce.

„Zónu vybudovalo město s pod-
porou státu, byli jsme vlastně prv-
ní v republice, kdo si prosadil tak 
velkou plochu zčásti na zelené 
louce, zčásti na brownfieldu. Po-
stupně jsme zónu rozšířili a na-
konec dokázali obsadit, investoři 
jsou tam stabilními zaměstnava-
teli. Někteří se dnes rozšiřují, jiní 
stavějí další provozy v blízkém 
okolí. Pravda je dnes také taková, 
že hledají kvalifikované lidi a ne-
mohou je najít, protože na trhu 
práce jimi požadované profese 
spíše nejsou, to musí stát urych-
leně řešit rekvalifikacemi a za-

jímavou nabídkou technického 
vzdělávání,“ řekl primátor Tomáš 
Hanzel a připomněl, že město 
v minulých letech vyšlo vstříc 
požadavkům firem například 
na zkapacitnění příjezdových ko-
munikací.

„Stále nabízíme také menší 
zónu Vagónka, tam je to určeno pro 
malou výrobu nebo sklady. A jsme 
v kontaktu s dalšími podnikatelský-
mi subjekty ve městě tak, abychom 
mohli být nápomocni při rychlém 
řešení potřeby nové práce pro bý-
valé zaměstnance OKD,“ doplnil 
náměstek primátora Jan Wolf.
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příští roky? hlavně další investice do lepšího života všech

Firmy na novém poli rozšiřují výrobu a staví haly
v zóně jsou stabilní zaměstnavatelé, kteří stále hledají nové lidi

Ubytovna Kosmos bude brzy mít jiné poslání. „Bydlení zůstane, ale objekt 
bude sloužit skutečně těm potřebným - karvinským seniorům. Stavět by 
se mělo začít do dvou let,“ shrnuje náměstek primátora Miroslav Hajdušík.

Dobrovolným hasičům v Loukách město slíbilo postavit hasičskou zbroj-
nici s garáží. „V letošním roce vzniká projekt a připravujeme podklady pro 
územní řízení, stavět budeme moci nejdříve v příštím roce,“ říká náměstek 
Miroslav Hajdušík.

Především na zvelebování 
sídlišť a vylepšování životních 
podmínek Karviňáků se v příš-
tích dvou letech soustředí radni-
ce. V plánu jsou například velké 
úpravy prostranství zvaného Per-
mon v Karviné-Hranicích, měla 
by začít velká rekonstrukce uby-

tovny Kosmos v centru nebo vý-
stavba malé hasičské zbrojnice 
v Loukách a město chce stihnout 
také zgruntu přebudovat Dětský 
koutek v Parku Boženy Němco-
vé.

„Slíbili jsme už v předchozím 
volebním období postupně zlep-

šovat život na všech sídlištích. 
Máme za sebou masivní inves-
tice do sídlišť Ráj, Hranice nebo 
Mizerov – stavěli jsme nová hři-
ště, opravovali nebo budovali ná-
městíčka s relaxačními zónami, 
stavíme nová parkoviště všude 
tam, kde to jde. Samozřejmostí 

jsou nové chodníky nebo osvět-
lení a především – maximum 
nové zeleně.  Z poslední doby 
bych rád vyzdvihnul povedený 
projekt prostranství ve Fryštá-
tě mezi magistrátem, kostelem 
a spořitelnou,“ popsal primátor 
města Tomáš Hanzel.

Veřejná prostranství město postupně upravuje v ráji, Fryštátě, Mizerově 
nebo Hranicích – tam čeká na zásadní změnu náměstíčko u tzv. permonu. 
Město by chtělo projekt financovat z dotačního projektu spolu s polskými 
městy a vytvořeno bude prostranství ve stylu lázeňské promenády.

Dětský koutek v zámeckém parku už má nejlepší léta za sebou. posbíral 
sice několik cen a je stále cílem stovek dětí a jejich rodičů, jenomže dřevě-
né hrací prvky jsou už dnes starší a vyžadují každodenní náročnou údržbu 
a péči. Na jeho místě bude nové hřiště.
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unikátní služba pro seniory propuštěné z nemocnic
Město pomůže starším lidem zůstat co nejdéle tam, kde jsou sami zvyklí

Sociální odbor karvinského 
magistrátu rozjíždí v září unikát-
ní projekt komplexní „domácí“ 
péče o seniory nad 75 let. S obě-
ma místními nemocnicemi do-
mlouvá spolupráci tak, aby rad-
nice byla informována o všech 
seniorech nad 75 let, které ne-
mocnice propustí z léčení. Zatím 
takové informace nemocnice ze 
zákona poskytují jen o pacien-
tech, kteří prokazatelně vyžadují 
další pomoc – zdravotní či soci-

ální. Praxe ukazuje, že to není 
dostačující.

,,My chceme pomoci i těm 
starším lidem, které nemocnice 
propouštějí relativně zdravé a bez 
viditelných problémů. Seniora 
zkontaktujeme ihned a budeme 
se zajímat o to, zda nepotřebuje 
další péči či pomoc. Pochopitel-
ně tehdy, pokud bude souhlasit 
s návštěvou. Jsme mu pak schopni 
nabídnout nejen senior taxi nebo 
některou ze sociálních služeb – ať 

už městských, nebo charitních, ale 
existují i dobrovolnické aktivity, 
které dokáží pomoci s běžnými 
denními starostmi. To vše zatím 
v pilotním projektu pro seniory 
nad 75 let (velmi riziková skupi-
na) vlastními silami bez nějakých 
nákladů pro město,“ popsala no-
vou službu vedoucí odboru soci-
álního Magistrátu města Karviné 
Martina Smužová.

„Cílem je, aby senioři zůsta-
li co nejdéle ve svém domácím 

prostředí za důstojných podmí-
nek,“ doplnil náměstek primáto-
ra Miroslav Hajdušík. „Nebude 
to tedy zaměřeno jen na osamělé 
seniory. Víme, že ve většině pří-
padů pečuje o seniora právě zase 
starší člověk. A i na našich měst-
ských akcích pak potkáváme 
seniory, kteří neznají spektrum 
všech služeb, kterých mohou 
využívat. Někteří se o ně dokon-
ce stydí říct,“ uzavřel náměstek 
Hajdušík.

karviná třídí odpady. košíky na bio stále k mání
Karviná vylepšuje servis do-

mácnostem, které třídí také bio-
odpad. Na oddělení komunálních 
služeb magistrátu (budova B 
v ulici Karola Sliwky, optimál-
ně v pondělky a středy od 7:30 
do 17:30, po domluvě i v úterý 
a ve čtvrtek) mohou občané do-
stat speciální separační košíky 
s biologicky rozložitelnými sáč-
ky pro třídění bioodpadu v do-
mácnostech. 

Službu ocení všichni, kdo tří-
dí bio v domácnostech a první 
dny ukázaly, že zájem je. Zatím 
magistrát rozdal asi pět set kusů 
a zásoby jsou tedy stále dostateč-
né.

Karviná sváží bioodpad už 11 
let, vždy to byla služba zdarma, 
od roku 2015 je svoz celoroční 
a rozšířil se také na sídliště. Tam 
přistavují technické služby nádo-
by dle potřeby a zájmu, letos také 

velké kontejnery na větší objem 
odpadu, o ně roste také zájem ze 
strany zahrádkářů v osadách. 

Letos poprvé nabídly tech-
nické služby lidem k zapůjčení 
kompostéry (o které byl mimo-
řádný zájem). Jen za loňský rok 
obyvatelé Karviné odevzdali 
téměř 1700 tun bioodpadu, kte-
rý město vozí do kompostárny 
v Suché. A za letošek je svezeno 
již 740 tun.

včelaři vystaví úly, 
produkty i obrazy 

Včelařská výstava, jejíž součás-
tí budou i úl s živými včelami, ob-
razy malované voskem nebo tře-
ba medovina se bude konat od 9. 
do 11. září v prostorách Střed-
ní průmyslové školy technické 
v Karviné-Hranicích. 

Výstava bude mít otevřeno 
v pátek a v sobotu od 9 do 17 ho-
din, v neděli od 9 do 11 hodin. 
Kromě zmíněného úlu a obrazů 
autorky Barbary Tomanek, zde na-
jdete také včelařské potřeby, med, 
medové pečivo, zákusky či medo-
vinu. Pro děti bude v pátek a sobo-
tu připraven skákací hrad a v tyto 
dny bude v každou sudou hodinu 
také probíhat ukázka medobraní. 
Akci pořádá ZO ČSV Karviná. 

pestrý program  
zahrady 2016

Již tradiční výstava Zahrada 
se bude konat od 16. do 17.září 
v areálu Českého zahrádkářské-
ho svazu Karviná v Mlýnské uli-
ci. Otevřeno bude mít vždy od 9 
do 18 hodin. Vystaveny budou 
výpěstky členů svazu, kaktusy 
a sukulenty, pokojové rostliny, 
venkovní okrasné rostliny a ruko-
dělné práce. Kromě členů svazu 
se výstavy účastní také klienti 
Slezské diakonie a děti ze základ-
ních škol. 

Součástí výstavy je také tom-
bola, bezplatná poradna pro pěs-
titele, soutěž o ceny pro školní 
třídy, ochutnávky a přednášky. 
Kromě výpěstků a okrasných 
rostlin a keřů si návštěvníci bu-
dou na výstavě moci zakoupit 
také košíkářské a keramické před-
měty, rukodělné předměty, med 
a medové produkty.

karvinští senioři se umí bavit, piknikují a jezdí na výlety
Piknik v parku, výlet na kole, 

dobré jídlo a přátelství, tak si umí 
užívat života karvinští senioři. 
V červenci se konal druhý roč-
ník „piknikování“ a zúčastnilo se 
ho 81 členů místních seniorklu-
bů. Dobrou náladu nezkazila ani 
nepřízeň počasí. „Loni nás tady 
bylo míň, ale asi se rozšířilo, že 
je to příjemná akce,“ pochvalova-
li si účastníci. 

Setkání se konalo v areálu 
Lodiček v Parku Boženy Něm-
cové a piknikovou atmosféru 
navozovaly především košíky, 
ve kterých senioři přinesli různé 
pochoutky. Dobroty se pak vylo-
žily na stoly a účastníci si dopřáli 
přátelskou hostinu, kterou město 
doplnilo o klobásy, které si senio-
ři mohli upéct na ohništi. „Co je 
na stole, to je všech,“ usmíval se 
jeden z účastníků. 

V srpnu pak naši aktivní star-
ší spoluobčané šlápli do pedálů 
v rámci akce nazvané Seniorské 
kolování. Tu magistrát pořádá ně-
kolikrát do roka a té srpnové se 
zúčastnilo okolo 20 lidí. Po de-
sáté hodině vyrazili od magist-
rátu přes Park Boženy Němcové 
do Darkova a poté po cyklotrase 

do Louk. Tam byl pro ně připra-
ven program včetně opékání buř-
tů u ohně. 

Odbor sociální karvinského 
magistrátu pořádá takové akce 
rád a často, jezdí se seniory 
na výlety, ozdravné pobyty, po-

řádá pro ně pravidelné sportovní 
hry a město jim u některých by-
tových domů před časem nechalo 
postavit i malé posilovací stroje. 
Na srpnový cyklovýlet vyrazil se 
seniory také náměstek primátora 
Miroslav Hajdušík.
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Unikátní karvinské centrum 
pro podporu podnikání a pod-
nikavosti má za sebou první 
úspěšný půlrok. Business Gate 
v Poštovní ulici se stalo centrem 
nových nápadů a úspěšných pro-
jektů.

Jedním z typických jsou Hry 
podnikavosti, které mají za cíl 
podpořit u karvinské mládeže 
rozvoj potřebných dovedností 
zábavnou formou díky hře s ná-
zvem Cash-flow aneb Mladí 
na kešflou nekašlou. Účastníci si 
hrou rozšíří finanční gramotnost 
a zvýší svou motivaci pro zahá-
jení podnikání, ti nejlepší navíc 
vyhrají hodnotné ceny. A to není 
vše, Business Gate si aktivit 
na rozvoj podnikavosti a krea-
tivity připravilo celou řadu. Již 

v červnu si mohli žáci některých 
ZŠ a SŠ částečně aktivity otesto-
vat a od září zahájí BG komplet-
ní naplňování všech aktivit.

Druhý projekt se jmenuje Bu-
siness Gate Solutions a zaměřuje 
se na zvýšení konkurenceschop-
nosti studentů středních škol. 
Projekt zábavnou formou nabízí 
rozvoj vědomostí o podniká-
ní, projektovém managementu 
a managementu inovací. 

Účastníci budou pracovat 
na projektech pro konkrétní 
firmy, týkající se rozvoje mar-
ketingu, financí nebo třeba IT 
a získají tak ty tolik potřebné 
zkušenosti z praxe. Oporou jim 
budou externí profesionální kon-
zultanti a zkušenější studenti vy-
sokých škol.

kraj představuje lidem kus užitečné práce
Na patnácti panelech připomíná 

patnáct let své existence Moravsko-
slezský kraj – výstava doputovala 
do karvinského Městského domu 
kultury na konci srpna a otevřeli ji 
hejtman kraje Miroslav Novák spo-
lu s primátorem Tomášem Hanzlem.

Na jedné straně panelu jsou vždy 
prezentovány statistické údaje týka-
jící se regionu i zajímavosti z růz-
ných společenských odvětví, druhá 
strana pak dokumentuje jednotlivé 
roky a události, o nichž informoval 
regionální Deník. Návštěvníci vý-
stavy se tak například dozví, kolik 
se v krajských nemocnicích naro-

dilo novorozeňat, kolika kilometry 
silnic kraj disponuje, jak probíhá 
jejich údržba nebo na jaké projek-
ty byly použity dotace z Evropské 
unie. „Výstavou chceme občanům 
kraje přiblížit to, co pro ně krajský 
úřad dělá. A jsme rádi, že jsme jako 
partnera našli noviny, které o našem 
kraji píší nejpodrobněji,“ uvedl hejt-
man Miroslav Novák.

Výstava 15 let Moravskoslezské-
ho kraje je putovní. Po prostorách 
krajského úřadu zamířila do šesti 
měst, nyní do Karviné a 12. září se 
přesune do ostravského Fóra Nová 
Karolina.

karviná šetří 
na energiích

Karvinská radnice, příspěv-
kové organizace a organizace 
řízené městem budou od ledna 
2017 nakupovat elektřinu a plyn 
u nového dodavatele s další vý-
raznou úsporou. „Místo 31,8 mi-
lionu korun za elektřinu i plyn 
zaplatí město díky aukci na bur-
ze a novému dodavateli sou-
hrnně jen 22,3 milionu korun, 
vysoutěženou cenu totiž máme 
garantovanou na tři následující 
roky,“ netají spokojenost primá-
tor města Tomáš Hanzel. Upřes-
nil, že jen na plynu bude úspora 
4,2 miliony korun a na elektřině 
5,3 milionu korun. Ušetří rad-
nice, školy, sportovní zařízení 
města.

Karviná také letos umož-
nila šetřit i svým občanům 
– do městského infocentra si 
v červnu našly cestu stovky zá-
jemců o e-aukce pro domácnos-
ti. Nové smlouvy jich nakonec 
uzavřelo 162 a nejvyšší úspo-
ra jedné majitelky rodinného 
domu dělá díky nové smlouvě 
až 70 tisíc korun jen na dodávce 
plynu za jediný rok. 

vánoční strom  
už máme

Městu letos nabídlo vánoční 
strom už sedm majitelů. ,,Hleda-
li jsme jako každoročně vhodný 
strom pro centrální náměstí, ale 
letos také pro prostranství před 
kinem Centrum. 

Po zveřejnění se nám ihned 
ozvalo několik majitelů stro-
mů, nyní vybíráme mezi sedmi 
nejvhodnějšími a veřejnosti vel-
mi děkujeme za rychlou reakci 
i nabídky,“ řekla vedoucí oddě-
lení komunálních služeb odboru 
majetkového magistrátu Jana 
Maierová. 

Město opět uhradí veškeré 
náklady spojené s pokácením 
a dopravou. Poprvé bude vánoč-
ní strom zdobit nové prostran-
ství před kinem Centrum a měs-
to se chystá nazdobit i menší 
stromek vysazený k těmto úče-
lům na prostranství mezi ma-
gistrátem, kostelem sv. Marka 
a spořitelnou v centru Fryštátu. 
I v letech minulých dostávalo 
město stromy darem – vloni 
zdobil náměstí smrk z Těrlicka, 
kde má zahradu jeden karvinský 
občan.

sportoviště letos investovala do modernějšího zázemí
Městská společnost STaRS vy-

lepšuje svá sportovní zářízení hned 
na několika místech. Na zimním 
stadionu prošly proměnou šatny 
malých hokejistů a krasobruslařů, 
opraveno bylo sociální zařízení 
v jednom křídle stadionu.

Kompletně nové osvětlení má 
tenisová hala sousedící se zimním 
stadionem. Tady byla použita nová 
LED technologie, která nahradila 
16 let staré osvětlení. 

„Projekčně počítáme s energe-
tickou úsporou až šedesát procent,“ 
doplňuje ředitel společnosti STaRS 
Petr Dyszkiewicz s tím, že vybudo-
váno bylo i osvětlení záložní.

Úprav se dočkala i házenkářská 
hala, kde byly sportovcům oprave-
ny všechny tři sprchové boxy v cel-
kovém počtu deseti sprch.

vzdělávání mládeže s Business Gate
unikátní centrum na podzim rozjíždí další projekty

vzdělávejte se 
s Business Gate

Také na podzim si karvinské 
centrum pro podporu podnikání 
Business Gate připravilo celou 
řadu zajímavých aktivit. V září 
to bude Business Evening 
na téma průmysl, seminář time 
managementu, zábavný a pouč-
ný Cash flow večer a seminář 
Koučink pro manažery. 

V říjnu se můžete zúčastnit 
informačního semináře s Czech 
Investem k dotacím, semináře 
Vizuální podoba webu a e-shop, 
a nebo diskuzní akce Quo vadis 
MSK očima mladých.
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sanita Mp slouží k transportu lidí bez domova
strážníci díky novému projektu šetrně sníží náklady na převoz i míru rizik

Manuál k volbám do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Především ochrana strážníků, 
zdravotníků i pracovníků sociální-
ho odboru magistrátu při nevděč-
né práci s problémovými jedinci 
- především bezdomovci, znečiš-
těnými, opilými, zdrogovanými... 
To je účel pořízení staré sanity, 
která už se v posledních měsících 
skvěle osvědčila.

Doposud byli tito lidé převá-
ženi ve standardních služebních 
vozech a i přesto, že se používaly 
ochranné prostředky proti znečiš-
tění, bylo následně nutné vozy ná-
kladně čistit a dezinfikovat. Také 
pro osádku vozu byly převozy 
nejen nepříjemné, ale ohrožova-
ly i jejich zdraví. Pořízená sanita 
tyto potíže minimalizuje a zároveň 
umožní převážet i méně pohyblivé 
osoby nebo naopak osoby agresiv-
ní pod vlivem návykových látek, 

jelikož ve výbavě sanity jsou no-
sítka s možností fixace.

Sprcha a čisté šaty
Kromě sanity se připravuje 

i navazující služba, která je určena 
lidem na okraji společnosti. Jedná 
se o hygienické zařízení k celkové 
očistě, které bude umístěno v zad-
ním traktu ubytovny Předvoj. Zde 
se budou moci lidé bez domova 
umýt, dezinfikovat a od Adry do-
stanou nové oblečení. To usnadní 
situaci sociálním pracovníkům 
i jiným klientům odboru. 

Sanita a hygienické zařízení 
jsou součástí projektu, který se 
zaměřuje na posílení bezpečnos-
ti ve městě KorB (Koordinovaná 
bezpečnost) a navazuje na Nulo-
vou toleranci. Za poslední léta se 
podařilo výrazně snížit počet lidí 

žijících na ulici. Jasně to ukazuje 
analýza bezdomovectví na území 
Karviné. Ještě v roce 2012 bylo 
v karvinských ulicích cca 170 lidí 

bez domova a v posledních dvou 
letech je ustálený počet okolo  
45 osob.

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se 
budou konat volby do Zastupi-
telstva Moravskoslezského kra-
je. V první den voleb (v pátek 
7. 10. 2016) proběhne hlasování 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin, 
v druhý den voleb (v sobotu 8. 10. 
2016) se bude hlasovat od 8:00 
do 14:00 hodin. Sčítání hlasů 
proběhne v sobotu, bezprostředně 
po uzavření volebních místností. 
Hlasování na území města pro-
běhne ve volebních místnostech 
v 62 volebních okrscích. Seznam 
volebních místností je zveřejněn 
na www.karvina.cz/portal/page/
portal/uvodni_stranka/magistrat/
Volby

Oproti volbám v roce 2014 
změny nastaly v okrscích č. 4, 27 
a 29 – volební místnost pro voleb-

ní okrsek č. 4 bude nově umístěna 
v Slezském vzdělávacím centru, 
Karola Śliwky 225/41, Karviná-
-Lázně Darkov (na místo Hotelu 
Darkov, Lázeňská 254/13, Karvi-
ná-Lázně Darkov), volební míst-
nosti pro okrsky č. 27 a 29 budou 
nově umístěny ve Střední škole 
techniky a služeb, tř. Osvoboze-
ní 1111/60, Karviná-Nové Město 
(namísto bývalé budovy MMK, 
Zakladatelská 974/20, Karviná-
-Nové Město).

Hlasovací lístky budou dodány 
všem voličům nejpozději v úterý 
4. 10. 2016, anebo si je bude mož-
né vyzvednout přímo ve volební 
místnosti.

Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejmé-

ně 18 let a je přihlášen k trvalé-
mu pobytu v obci, která náleží 
do územního obvodu kraje. 

Občan České republiky, který 
není přihlášen k trvalému pobytu 
na území České republiky, nespl-
ňuje podmínky práva volit do za-
stupitelstev územních samospráv-
ných celků.

Volič, který nebude moci vo-
lit ve volebním okrsku, v jehož 
stálém seznamu voličů je zapsán, 
může ode dne vyhlášení voleb 
(tj. již od 6. května 2016) požá-
dat obecní úřad v místě svého 
trvalého pobytu o vydání volič-
ského průkazu. Voličský průkaz 
se vydává pouze voličům zapsa-
ným ve stálém seznamu voličů 
v územním obvodu kraje, kde 
jsou volby vyhlášeny. 

Způsob a podmínky vydání 
voličského průkazu jsou uvede-
ny v § 26a zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o volbách do za-
stupitelstev krajů“).

Podrobné informace nalezne-
te na webových stránkách měs-
ta: www.karvina.cz/portal/page/
portal/uvodni_stranka/magistrat/
Volby

Volič může do úřední obál-
ky vložit jeden hlasovací lístek. 
Na tomto hlasovacím lístku může 
zakroužkováním pořadového čís-
la nejvýše u čtyř kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím líst-
ku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost.

Úsek prevence kriminality je 
jednou ze složek Městské policie 
a jeho součástí jsou mimo jiné 
také asistenti prevence krimina-
lity a asistenti městské policie. 
Asistenti prevence kriminality 
jsou dva, u Městské policie pra-
cují od roku 2012 a od ledna 
loňského roku jsou kmenovými 
zaměstnanci. Asistenti městské 
policie jsou součásti projektu, 
který vznikl v průběhu loňského 
roku, a v současnosti jich v Kar-
viné máme deset. 

Všech 12 asistentů působí vět-
šinou v části Nové Město. Dbají 
například na bezpečí dětí při ces-
tě do a ze školy, napomáhají mi-
nimalizovat záškoláctví, pomá-
hají v odstraňování negativních 
jevů jako je narušování veřejné-
ho pořádku, ať už jde o znečišťo-
vání, porušování obecně závaz-
ných vyhlášek nebo narušování 
občanského soužití. Jejich pra-
covním nástrojem je dobrá míst-
ní znalost (mnohdy sousedská), 
ochota, zájem, vstřícnost a trpě-

livost. Oni jsou ti, kteří vytváře-
jí most mezi občanem a policií 
nebo jinými orgány státní správy 
a samosprávy. 

„Setkáváme se s názorem, že 
se asistenti jen tak procházejí 
mezi lidmi a povídají si. Je to tak. 
Letité zkušenosti nám totiž říkají, 
že to je přesně to, co je zapotřebí. 
Málokdo se na ulici svěří strážní-
kovi nebo policii a ani my se bez 
poznatků občanů neobejdeme. 
Zároveň asistenti dokáží vysvětlit 
to, co by od uniformy nikdo ne-

chtěl slyšet,“ vysvětluje zástupce 
ředitele strážníků Václav Ožana. 
Jako každá práce má i tahle rub 
a líc. 

Na druhou stranu je nutno 
říci, že jako v každé práci má vše 
rub a líc. Asistenti se nesetkávají 
jen s lidmi, kteří chtějí pochopit 
a kteří si dají říct. Jsou vystavová-
ni urážkám a různým verbálním 
útokům a čas od času jim nezbý-
vá, než si přivolat podporu stráž-
níků, protože pořád platí pořeka-
dlo Na hrubý pytel hrubá záplata. 

asistenti městské policie – užitečná spojka především v problémové lokalitě
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karvinské mažoretky se staly mistryněmi evropy
Radnice zažila milou návštěvu - 

mistryně Evropy se tu nezastavují 
zase tak často. Karvinské mažoret-
ky Michelle jsou špičkou už mno-
ho let a potvrdily to na nedávném 
mistrovství Evropy v Chorvatsku, 
kde jejich tým seniorek zvítězil. 
,,Ve finále se družstva hodnotí 
za pochodové defilé a pódiovou 
sestavu, jsou to vlastně dvě vystou-
pení, samozřejmě stejných děvčat. 
Naše dívky byly v obou kategori-
ích první, za práci s hůlkou měly 

maximální počet bodů,“ vysvětlila 
vedoucí Iva Poláková. Družstvo se-
niorek je složeno z děvčat ve věku 
od 12 do 17 let, s mažoretkovým 
sportem se přitom začíná zhruba 
v šesti, sedmi letech, některé do-
konce už ve čtyřech. 

K tomuto významnému úspě-
chu mažoretkám pogratuloval také 
náměstek primátora Karel Wie-
wiórka, který je přivítal na rad-
nici a předal jim čestné uznání 
primátora města a dárky. „Těchto 

úspěchů si skutečně velmi vážíme, 
protože díky nim se mohou lidé 
dozvědět, že existuje město jako 
Karviná a že v něm žijí takovíto 
mladí a talentovaní lidé,“ okomen-
toval náměstek. 

Větší dřina než se zdá
Karvinské mažoretky trénují 

dvakrát týdně, většina děvčat má 
ale mimo to ještě jednou týdně tré-
nink s třasněmi, v mažoretkovém 
sportu se totiž kromě hůlek mohou 
využívat i třasně nebo vlajka. Kro-
mě toho mají dívky ještě nárazové 
semináře s pohybovou a gymnas-
tickou průpravou. Sestavy se za-
čínají nacvičovat zhruba v říjnu 
a první soutěže či kvalifikace na ně 
začínají v březnu. „Je to dřina 
i v tom, že děvčata musí být oprav-
du sehraná, ty sestavy se zdají být 
krátké, ale je to velké fyzické i psy-
chické vypětí,“ vylíčila Poláková. 

Choreografie zpravidla vytvá-
řejí trenérky a stejně tak vymýšlejí 
i kostýmy. „Navrhujeme si je a ši-
jeme sami, pomáhají nám některé 
šikovné maminky. S představou 
zpravidla přijde trenérka a my jí 
do toho pak tak trochu mluvíme, 

někdy si k tomu své řeknou i děv-
čata,“ doplnila Poláková. 

Mažoretkový sport má kořeny 
až v 18. století a spojuje se se sku-
pinou dívek nebo i mužů tanečně 
pochodujících v průvodu. V dneš-
ní době ale tento sport už dávno 
není okrášlený pochod za zvuku 
dechové hudby, jak ho známe ještě 
z nedávných let, v současnosti se 
častěji používají moderní popové 
skladby a sestavy jsou více taneční 
a gymnastické, což tento sport činí 
náročnější nejen fyzicky, ale také 
choreograficky. V Karviné kromě 
Mažoretek Michelle působí také 
ještě Mažoretky Juventus a od září 
k nim přibude nové družstvo, půso-
bící u ZŠ s polským jazykem vy-
učovacím Dr. Olszaka Mikado. 

Zámek Fryštát, primátor Karvi-
né Tomáš Hanzel a hejtman kraje 
Miroslav Novák hostili českou 
Miss Earth Kristýnu Kubíčkovou 
– atmosféra na zámku byla velmi 
příjemná. Zámek Fryštát mladé 
cukrářce- rodačce z Ostravy učaro-
val, ale jako správná profesionálka 
se především už zajímala o to, jaké 
ekologické projekty Karviná reali-
zuje. Pojede republiku reprezento-
vat na světovou soutěž na podzim 
a do té doby má nasbírat maxi-
mum zkušeností s ekologickými 

projekty. Primátor Karviné Tomáš 
Hanzel slečnu seznámil například 
s anketou Stromy na přání, v níž 
si karvinští občané přáli, kam má 
město vysadit jaký strom. Slíbila, 
že jeden ze stromů ráda v Karvi-
né pomůže vysadit. Zaujala ji také 
karvinská sakurová alej – ta vlo-
ni vyhrála soutěž Alej roku v ČR. 
Hejtman kraje Miroslav Novák 
se pak dočkal trochu těžších otá-
zek souvisejících už s krajskými 
volbami. Miss oběma hostitelům 
za pozvání poděkovala dorty.

hledám nového majitele
Psí útulek, ul. Brožíkova, Karviná–Darkov, tel.: 727 869 211

RON, křížený rottwajler, pes, 
stáří cca 8 let, černý s pálením.

Česká Miss earth obdivovala zámek, ale řešila i politiku sokolky se cítily 
být na olympiádě

Na 10. ročník gymnastického 
festivalu mládeže Eurogym 2016 
se v červenci vypravily členky 
z Odboru všestrannosti Sokola 
Karviná. Festival se konal v Čes-
kých Budějovicích a od roku 1989 
to bylo poprvé, kdy Česká republi-
ka tento festival hostila. 

Eurogymu 2016 se zúčastnilo 
5 000 cvičenců z 22 zemí svě-
ta, kteří celý týden předváděli 
na pódiích svá komponovaná vy-
stoupení. Karvinské dobrovolnice 
ke zdárnému průběhu akce při-
spěly zajišťováním pořádku v jí-
delnách, na školách a na cvičišti 
a také organizovaly workshopy 
pro cvičitele. „Přesto, že se jed-
nalo o sportovní festival mládeže, 
připadaly jsme si jako na olympiá-
dě,“ okomentovala za odbor Mar-
cela Bořutová.

kontakty na útulek
Městský útulek Karviná nově 

spravují Technické služby, v této 
souvislosti se také změnilo te-
lefonní číslo, na kterém získáte 
informace o útulku, nově je to 
727 869 211. Kompletní nabídku 
pejsků pak najdete na stránkách 
www.tsk.cz. Podrobné informace 
o pejscích vám rádi sdělí ošetřo-
vatelé, kteří vám také v případě 
zájmu doporučí pejska, který by 
nejlépe vyhovoval vašim požadav-
kům. Psy v útulku můžete rovněž 
i navštívit, případně jim věnovat 
dárky jako jsou žvýkací kosti, 
deky, vodítka nebo granule. 

REK, pes, 5 let,  
šedobílý.
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Anežka Laryšová je talento-
vaná žákyně nyní již 5.B na ZŠ 
U Lesa. V loňském školním roce 
se jí podařilo své nadání a píli 
zúročit ve fyzikální soutěži Vím 
proč a vyhrála tak nejen tablet, ale 
navíc i 200 tisíc na zařízení spe-
ciální učebny na své škole. Soutěž 
spočívala v natočení videa, které 
by hravě vysvětlovalo učební látku 
nebo zobrazovalo fyzikální pokus. 
Anežka zabodovala s videem na-
zvaným Mikrovlnka a teplo. „Se 
všemi fyzikálními jevy mě sezná-
mil tatínek, protože fyziku ještě 

na škole nemáme,“ vysvětlila hol-
čička. Tatínek jí také pomohl s na-
točením videa, které jí zabralo dva 
víkendy a společně pak také sle-
dovali videa soupeřů. „Když jsme 
viděli některá videa, říkali jsme si, 
že nemáme šanci, že ta videa jsou 
opravdu skvělá,“ vylíčila Anežka. 

Kromě zástupců pořadatelů 
soutěže, skupiny ČEZ, blahopřál 
Anežce za město náměstek primá-
tora Karel Wiewiórka, se kterým 
si žačka povídala o soutěži, úspě-
ších ve škole i svých plánech do 
budoucna.

nadaná školačka vyhrála tablet a 200 tisíc pro svou školu

navštivte zámek, věže, ale i radnici
dny evropského dědictví: důl Barbora, kostely i kaple

Zámek Fryštát s Lottyhausem, 
radnice, kostely sv. Marka, sv. Petra 
z Alkantary a Povýšení sv. Kříže -  
tento kostel jako součást prohlídek,  
ale také samostatně jen s výstupem  
na věž. Lázně, areál bývalého Dolu 
Barbora a kaple sv. Anny. Prohlíd-
ku všech těchto míst nabídnou Dny 
evropského dědictví, které se budou 
konat od 9. do 11. září a opět nabíd-
nou i to, co není běžně k vidění.

V pátek na účastníky čekají pro-
hlídky zámku a kostela s průvodky-
němi v dobových kostýmech, odpo-
ledne kočárové jízdy. Na zámku se 
odehraje vernisáž výstavy Jakuba 
Špaňhela. V sobotu opět zveme na 
prohlídku zámku a přilehlého kos-
tela, vstupy jsou od 13 do 16 hodin 
a nebudou chybět dobové kostýmy 
ani divadlo. Do kostelní věže se 
můžete podívat ve 14, 15 a 16 ho-
din. Prohlídku zámku a Lottyhausu 
si můžete naplánovat na dobu od 10 
do 16 hodin.

Otevřena bude o víkendu veřej-
nosti také radnice, kde se prohlíd-
ky budou konat od 10 do 17 a ve 
stejném čase si zájemci budou moci 
prohlédnout také například kostel 
sv. Marka.

Romantickou procházku starými 
lázněmi Darkov si můžete dopřát 
také o víkendu. Do areálu bývalé  
šachty Barbora si zajeďte v sobotu.

Dny, místa a časy prohlídek na 
www.karvina.cz a www.zamek-
-frystat.cz.

stolní tenis  
přivítá nové členy

Hrají Vaše děti rády stolní te-
nis, myslíte si, že jim to jde? Oddíl 
stolního tenisu KLUBsten Karviná 
přivítá ve svých řadách nové čle-
ny, chlapce a děvčata ve věku od 6 
let. Zájemci se mohou přihlásit 
osobně v tělocvičně ZŠ Slovenská 
v Karviné-Hranicích, každý den 
od pondělí do pátku vždy od 15.30 
do 19 hodin. Bližší informace na-
jdete na stránce www.klubstenkar-
vina.cz.

atletika nebo běh?
Nábor nových atletů od 12 let 

výše pro rok 2016/2017 se koná 
pod taktovkou TJ JÄKL Karviná 
vždy v pondělky, úterky, středy 
a pátky od 16 hodin na hřišti u ZŠ 
Borovského v Karviné-Ráji. Náplní 
tréninků je atletická abeceda, běh, 
skok daleký, hod míčem, hry a dal-
ší. Kromě sportu na Vás bude čekat 
také účast na pestrých akcích pořá-
daných oddílem a soutěžích. 

Dětem od 4 do 11 let jsou zase ur-
čeny tréninky na ZŠ U Lesa v Kar-
viné-Ráji a to v pondělky a středy, 
od 16 do 17 hodin pro děti ve věku 4 
až 7 let, a od 17 do 18:30 hodin pro 
věkovou kategorii 8 až 11 let.

Láká Vás běh? Ani na Vás TJ 
JÄKL Karviná nezapomněl. Trénin-
ky se konají vždy ve středu od 18 
do 20 hodin u ZŠ Borovského a zvá-
ni jsou všichni amatérští a rekreační 
běžci a zkrátka lidé, kteří mají o běh 
zájem. Náplní tréninků bude silniční 
běh, běh v přírodě – přespolní, hor-
ský a orientační, aquatlon a triatlon. 

nábor do juda
Nové členy do svých řad přiví-

tá také karvinský oddíl judo. A to 
vždy v pondělí, středu nebo pátek 
od 17 hodin na ZŠ Prameny v Kar-
viné-Ráji. 

výstava jakuba špaňhela na zámku, v kostele a kavárně
Výrazná osobnost českého 

i světového umění – karvinský 
rodák Jakub Špaňhel, vystavuje 
v Karviné! Na zámku obsadí ten-
tokráte nejen výstavní síň, ale o- 
zvláštní i první prohlídkový okruh 
nebo věž kostela Povýšení svatého 
Kříže a kavárnu Fair na náměstí.

Výstava začíná pro veřejnost 
v sobotu10. září, výstavní síň 
je pak otevřena vždy od úterka 
do neděle, věž kostela od pon-

dělka do pátku. Výstava potrvá 
do listopadu.

Jakub Špaňhel je talentova-
ným žákem Milana Knížáka 
a i ve světě má jeho jméno zvuk. 
Jeho díla zaujmou expresivitou 
a rozvolněným rukopisem, který 
se spíše soustřeďuje na emoce než 
na kopírování reality. Vystavoval 
po celém světě a Karviné se jej 
nyní podařilo získat pro větší vý-
stavu. 

Státní podnik Diamo výjimečně pro Dny evropského dědictví zpřístupní opět 
po roce areál bývalé šachty Barbora v Dolech včetně těžní věže, a to v so-
botu 10. září od 10 do 16 hodin. Zazpívají tam před polednem i permoníci.
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jaké bude letošní září v Mědk?
představení pro malé i velké, přednášky a besedy

Divadlo, besedy, workshopy 
a mnoho dalšího si na září připra-
vil Městský dům kultury Karviná. 
Děti potěší divadelní představení 
Jak Čmeláčci léčili kytičku v po-
dání divadelního souboru Šamšu-
la. Dospělé diváky zase pobaví 
Manuál zralé ženy v podání Ha-

liny Pawlovské. Jeviště oživí také 
domácí divadelní soubor K.V.a.S. 
a jejich Drcla loktem vo kredenc 
a Těšínské divadlo představí v češ-
tině hru Ďáblice a v polštině Gar-
gantuovské historky. 

Z besed a přednášek kultur-
ní dům nabídne Večery otázek 

a odpovědí, léčení a meditací 
s Renátou Rowenou Bittovou, 
Numerologický klub, přednášku 
o Peru a Číně. Na říjen pak MěDK 
chystá hru Sex pro pokročilé s Ja-
nou Krausovou a Karlem Rode-
nem a přednášku Zbigniewa Jana 
Czendlika Postel, hospoda, kostel. 

dvojnásobná 
akce na oslavu 
zvířat a mobility

Akce Barevný podzim 
a Evropský týden mobility 
s letos budou společně konat 
16. září od 14 do 18 hodin 
v parku Boženy Němcové 
u letního kina a u dětského 
koutku. Návštěvníci se mo-
hou těšit například na ukázku 
sokolnictví a výcviku služeb-
ních psů, projížďky na koních, 
smyslové a poznávací hry 
a soutěže, stloukání ptačích 
budek nebo také na zajímavé 
informace o nemotorové do-
pravé, bezpečnosti silničního 
provozu a cestování. 

Nebude chybět ani dopro-
vodný program, stánky a atrak-
ce pro děti. Součástí Evropské-
ho týdne mobility bude jako 
každoročně večerní jízda Kar-
vinou Na in-line po Karviné, 
která bude pořádána ve spo-
lupráci Mládežnickou radou 
Karviná dne 20. září. Pro pří-
pad nepříznivého počasí je sta-
noven náhradní termín 22. září 
od 18:30 hodin.

duchovní hudba rozezní region už v září Film a koncert  
v knihovně

Od září v Regionální knihov-
ně, v kinosále v Karviné-Mize-
rově, znovu odstartuje Filmový 
klub, který se bude konat vždy 
ve středu od 17:30. První promí-
tání se bude konat 7. 9. a na pro-
gramu bude nově opravený Baron 
Prášil. O týden později – 14. září 
– bude následovat snímek Bratří-
ček Karel věnovaný Karlu Kry-
lovi. Milovníci hudby se mohou 
těšit například na Koncert k vý-
ročí Williama Shakespeara, který 
si budou moci vychutnat 27. září 
v literárním salónu v Mizerově 
od 18 hodin.

Svatováclavský hudební festival 
přiveze v září opět výjimečné zá-
žitky z duchovní hudby do kostelů 
a koncertních síní kromě Ostravy 
také do okolí Karviné. Do Orlové, 
Havířova nebo Dětmarovic přiveze 
koncerty našich a světových těles.

V Dětmarovicích už v neděli 11. 
září od 17 hodin zazní koncert v po-
dání dívčího Island Quartet s jednou 
z nejlepších fagotistek současnosti, 
Australankou Jane Gower. 

17. září se v orlovském kostele 
Narození Panny Marie představí 
houslový virtuos Jiří Vodička. 

V Havířově-Bludovicích zazní 
v evangelickém kostele 18. září 
od 17 hodin dílo Petra Ebena Job, 

na varhany zahraje Tomáš Thon 
a recitovat ze Starého zákona bude 
skladatelův syn, známý moderátor 
a hudebník Marek Eben. 

Vstupenky jsou na většinu kon-
certů ještě k mání v předprodejích 
(infocentrech měst apod.), zbylé 
vždy v místě koncertu. Kompletní 
program je na www.shf.cz.

Svatováclavský hudební festival 
se v našem kraji koná už po třinácté 
a duchovní hudba zní po celé září 
ve 31 kostelích v Ostravě i širším 
okolí. Na programu jsou díla stře-
dověká, barokní i klasicistní, ale 
také skvosty duchovní hudby 20. 
století. Nechybí význační čeští skla-
datelé.
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kulturní akce 
1. 3.–18. 9., 2016 
Výstava Když Evropou nesla 
se secese 
Muzeum Těšínska, Masarykovo 
náměstí, Karviná-Fryštát

1. 7.–30. 9.
Výstava Havířov  
– 60. let a pořád nejmladší 
Výstavní síň Státního okresního 
archivu Karviná, Karviná-Fryštát

30. 8.–5. 10. 
Výstava renaty Filipové  
– pet Art: „Jsem jaká jsem“
Mánesova síň Městského domu 
kultury, Karviná-Nové Město

1. 9.–30. 9. 
Výstava fotografií tomáše 
Dudy a Květoslava Klímy: 
„Lysá hora a Mionši“
Foyer Státního okresního archivu, 
Karviná-Fryštát

4. 9., 15:00 a 16:30 
Jak čmeláčci léčili kytičku
Účinkuje: divadelní soubor Ša-
mšula. 
Malý sál MěDK Karviná-Nové 
Město.

5. 9., 15:30 
Nestárnoucí česká dueta
Odvoz na RS v 15:00 od vily Sláv-
ka. Společenský sál Rehabilitační-
ho sanatoria Lázní Darkov, Karvi-
ná-Darkov. 

6. 9., 16:00 
Veselý přívěšek na klíče, 
kreativní dílna pro rodiče  
s dětmi
Oddělení pro děti a mládež, Regi-
onální knihovna Karviná-Mizerov.

6.9. 17:00
Setkání u knihy
Literární salón RKKA Mizerov.

6. 9., 17:30 
Večery otázek a odpovědí, 
léčení a meditací
Přednášející: Renáta Rowena 
Bittová. Malý sál MěDK Karviná-
-Nové Město.

7.–9. 9., 12:00–17:00 
Karel iV a jeho doba – 7. 
Etapa. Jak se žilo v dobách 
Karla iV. – kvíz
Středisko knihovnických a infor-
mačních služeb RKK, oddělení 
pro děti a mládež, Karviná-Nové 
Město.

7. 9., 15:30 
peru 2016 – cestopis ivo 
Petra
Společenský sál Rehabilitačního 
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-
-Hranice; 18:30 Společenský dům 
Lázní Darkov, Karviná-Darkov

7.9., 17:30 
Filmový klub: Baron prášil
Kinosál RKKA Mizerov

12. 9., 15:30 
Divadlo „Dva na smetišti“
Odvoz na RS v 15:00 od vily Sláv-
ka. Společenský sál Rehabilitační-
ho sanatoria Lázní Darkov, Karvi-
ná-Darkov. 

13. 9.–30. 10.
Výstava obrazů p. Milana 
Cieslara
Pořádá Obecně prospěšná spo-
lečnost Karviná 2000. Vernisáž 
se koná dne 13. 9. v 17:00 hodin 
ve foyer Slezské univerzity v Kar-
viné.

14. 9., 15:30 
Zajímavosti z okolí. Beseda 
M. Kolkové
Společenský sál Rehabilitačního 
sanatoria Lázní Darkov, Karviná-
-Hranice.

17. 9., 14:00 
Zavírání pramenů s burčákem 
se Znovína – 40. let 
rehabilitačního sanatoria
Vystoupí Juventus Karviná, Sbor 
Permoník, Šuba duba band, Petra 
Janů, Markéta Konvičková a ka-
pela „Legendy se vrací“, nebude 
chybět ani ohňostroj, westernová 
vystoupení, country kapela DRO-
PS, stánky, atrakce pro děti. Park 
u kavárny Rosa, rehabilitační sa-
natorium Lázní Dakov, Karviná-
-Hranice.

21. 9., 9:00–17:00 
Farmářské trhy
Centrální tržnice, Karviná-Fryštát.

21. 9., 15:30–17:00 
KD – Bramboráčci. Veselí 
panáčci z brambor
Středisko knihovnických a infor-
mačních služeb RKK, oddělení pro 
děti a mládež, Karviná-Nové Město.

21. 9., 17:00 
Numerologický klub
Přednášející: Ing. Miroslava Anta-
lová. Učebna MěDK Karviná-No-
vé Město.

25. 9., 9:30 
Zájezd – Kostel sv. petra 
z Alkantary
Vstupné: 150,- Kč včetně dopra-
vy a vstupného. Organizují Lázně 
Darkov.

26. 9., 15:30
kouzelný svět knih aneb 
Z kapsáře Vašich knihovnic
Posezení u dobrého čtiva spojené 
s představením knižních novinek. 
Literární salón RKK, Karviná-Mi-
zerov.

26. 9., 15:30 
Sólisté NDMS opereta, 
muzikál
Odvoz na RS v 15:00 od vily Sláv-
ka. Společenský sál Rehabilitační-
ho sanatoria Lázní Darkov, Karvi-
ná-Darkov. 

27. 9., 18:00 
Hudebně – literární projekt 
k významnému výročí 
Williama Shakespeara
Vystoupí Alfréd Strejček – mluve-
né slovo, Eliška Novotná – klavír 
a Halina Novotná – housle. Pořá-
dá Středisko hudby a umění RKK. 
Místo konání: Literární salón 
RKK, Karviná-Mizerov.

27. 9., 18:00 
Peru
Přednáška v rámci cyklu pravi-
delných cestovatelských večerů 
„Karviná – svět a zase zpět“. Před-
nášející: Ivo Petr. Malý sál MěDK 
Karviná-Nové Město.

30. 9., 15:30–17:00 
Svatováclavské hrátky
Legendy, pověsti, čtení a soutěže. 
Středisko knihovnických a infor-
mačních služeb RKK, oddělení 
pro děti a mládež, Karviná-Nové 
Město.

září 
Cestování napříč hlavními 
městy – vědomostní soutěž 
pro děti
Oddělení pro děti a mládež, Regi-
onální knihovna Karviná-Mizerov.

Výstava prací MŠ Klíček
Oddělení pro děti a mládež – Re-
gionální knihovna Karviná – Mi-
zerov.

září 2016 – červenec 2017
Velké putování vědními obory 
Soutěž pro dospělé zaměřená 
na práci s knihou, ve které sou-
těžící najde odpovědi na aktuální 
otázky. Informační oddělení RKK, 
Karviná- Mizerov.

sportovní akce
3. 9., 14:00–17:00 
Loučení s prázdninami
Bude připravena trampolína, ma-
lování na obličej, minigolf, skáka-
cí boty. Můžete si vybrat kroužky 
pro své děti na další školní rok. 
Vstup volný. Pořádá Krajské stře-
disko volného času Juventus, Kar-
viná-Nové Město. Místo konání: 
Univerzitní park, Karviná-Fryštát.

10. 9. 
MFK Karviná – Jihlava
Utkání 1. fotbalové ligy mužů. 
Městský stadion, Karviná-Ráj.

18. 9., 10:30
HCB oKD Karviná – HBC 
ronal Jičín
Extraliga házené mužů. Hala há-
zené, Karviná-Nové Město.

24. 9. 
MFK Karviná – Liberec
Utkání 1. fotbalové ligy mužů. 
Městský stadion, Karviná-Ráj.


