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Vážení spoluobčané,
k 17. květnu 2020 rozhodla vláda o ukončení nouzového stavu a po tomto datu
se i život v Karviné pomalu začínal vracet do normálu. Návrat ke klidnějším
dnům však překazilo ohnisko nákazy, které se objevilo na Dole Darkov. Během koronavirové pandemie jsme v rámci kompetencí města dělali maximum,
ať už se jedná o zaměstnance integrovaného záchranného sboru, zdravotníky,
zaměstnance sociálních služeb, magistrátu, účastníky krizového štábu nebo
například ty, kteří šili roušky. Na pracovištích OKD, a.s. byla hygienická opatření výhradně v rukou této společnosti. Od samotného počátku pandemie jsme
v úzkém spojení s Krajskou hygienickou stanicí i s vedením Moravskoslezského
kraje, se kterými pravidelně konzultujeme a monitorujeme vývoj celé situace.
Kompletní strategie boje proti této pandemii je po celou dobu v absolutní kompetenci Krajské hygienické stanice, která celý proces koordinuje. Dle pravomocí municipality jsme činili a činíme možné maximum. Bohužel ohnisko nákazy
u jednoho z hlavních zaměstnavatelů našeho regionu znamená pro celý kraj
komplikaci, se kterou se prostě musíme vypořádat. Všem zaměstnancům a jejich blízkým, kteří jsou virem nakaženi, přeji brzké uzdravení. Závěrem mi dovolte požádat vás všechny, abyste nebrali ochranná opatření a omezení na lehkou
váhu. Věřím, že i tuto situaci společně zvládneme.
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S úctou
Jan Wolf, primátor

12
Koronavirová linka pokračuje

Inzerujte téměř zdarma

Značné oblibě se těší seniorská linka
pomoci 607 032 821, kterou provozuje
Odbor sociální MMK. Linka je dostupná
od pondělí do neděle mezi 8.00 a 15.30.
Pomoc seniorům a lidem v karanténě se
zaměřuje na všechny problémové aspekty
jejich životní situace, ať už se jedná o příjmy, zdravotní stav, bydlení, služby apod.
Upozorňujeme, že v návaznosti na ukončení nouzového stavu byly odpojeny linky
s čísly 607 033 990 a 596 387 102.

Připomínáme, že Rada města Karviné
rozhodla v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva během koronavirové pandemie
o úpravě Pravidel pro zveřejňování
inzerce v Karvinském zpravodaji. Na
základě tohoto podpůrného opatření
mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající v Karviné využít podporu ve formě 90% slevy na inzerci do
formátu čtvrt strany.

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku
Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně a je zdarma
doručován do všech domácností na území města | Vydavatel: Statutární město
Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz, IČ: 00297534 | Registrační
číslo: MK ČR E 12198 | Redakce: Martina Orgoníková, Jan Šimerda a Lukáš Hudeček,
zpravodaj@karvina.cz | Foto: Marek Běhan, Milan Haluška | Distribuce: Rec21
| Reklamace distribuce: Monika Koziorková, +420 604 290 953, monika.koziorkova@
rec21.cz | Vydáno: 28. května 2020 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním
centru na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 26. června 2020,
kdy termín uzávěrky podkladů včetně inzerce je 10. června 2020. Pravidla inzerce
s ceníkem a vzor objednávky najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.
Titulní foto: Marek Běhan – Cirkus trochu jinak s akrobatickým představením Kultura
mezi domy v Karviné na ulici Kosmonautů, sobota 16. května 2020.

Pozvánka na červnové zasedání zastupitelstva
Zveme vás na 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 15. června 2020 od 17 hodin v sále Obecního domu Družba v Karviné-Fryštátě. Zasedání se bude s ohledem na koronavirovou pandemii opět konat
za zpřísněných hygienických opatření.
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Moderní sportovní areál nabídne vyžití pro aktivní lidi

In-line dráha, běžecké dráhy, fotbalové hřiště, dětské hřiště, pumptrack, workout, parkour, streetball a skatepark, to vše
bude v nabídce sportovního areálu. Město drží krok s dobou, moderní sportovní odvětví dostanou také svůj prostor.
Obyvatelé Karviné a zejména příznivci sportu se už brzy dočkají nového
sportovního areálu. Vyroste poblíž krytého bazénu za Obchodní akademií.
„Takové sportoviště v Karviné určitě
chybí. Jsem rád, že rada města schválila výběr dodavatele samotné stavby. Ta
by měla začít v červenci 2020 a věřím,
že do konce roku, pokud budou dobré
klimatické podmínky, bude sportovní
areál přístupný pro naše občany,“ řekl
primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Jedná se o vybudování in-line dráhy, běžecké dráhy, fotbalového hřiště,
dětského hřiště, pumptracku, workoutu, parkouru, streetballu a skateparku.
V areálu nebudou chybět zpevněné
plochy a chodníky, inženýrské sítě
a potřebný mobiliář. Celý areál se oplotí. V těsné blízkosti se postaví parko-

viště. Sportovat v něm budou občané
denně, na noc se vždy uzavře a bude
střežen kamerami, aby nedocházelo
k ničení majetku. Součástí areálu je
i vnitřní osvětlení. Zázemí se sociálním
zařízením bude v areálu přilehlé školy.
Dostupné automaty na občerstvení, káva, nealkoholické nápoje a drobné pamlsky tomu dodají ten správný komfort.
Projektanti při zpracování projektové dokumentace spolupracovali
se specialisty a příznivci jednotlivých
sportů, aby byla zohledněna všechna specifika potřeb mladé generace.
„Dbali jsme na to, aby přípravy byly vedeny tak, že opravdu si mladí sportovci
a zástupci nových sportů řekli, co tam
chtějí a jak to má vypadat, takže doufám, že to bude podle jejich představ,“
řekl primátor.

Pracovních schůzek k projektu se
kromě zástupců města a projektantů
například účastnili zástupci Obchodní
akademie nebo spolku Skejtuj denně.

Skatepark se stal totiž vítězným požadavkem ankety participativního rozpočtu. Stavební práce by podle harmonogramu měly začít v červenci 2020.

Předškoláci uvítali nové prolézačky
Zahrady mateřských školek Dvořákova, Družby a Žižkova prošly úpravou, během dubna 2020 proběhla instalace nových herních prvků. Původní, již nevyhovující dětské atrakce byly vyměněny a doplněny novými. Děti tak využijí ke
hře nové pískové laboratoře, lanové parky, samostatná pískoviště, prolézačky
a skluzavky.

U základní umělecké školy se buduje nové parkoviště
V druhé polovině května 2020 byla zahájena výstavba parkoviště v areálu
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany na ulici Čajkovského v Karviné-Mizerově s kapacitou 98 parkovacích míst. Součástí výstavby parkovací plochy je také její oplocení, odvodnění a veřejné osvětlení. Předpokládané ukončení prací je před zahájením nového školního roku.

Molo na Lodičkách září novotou
Stávající molo umístěné u vodní plochy v areálu Loděnice v parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě prošlo opravou. Byly vyměněny staré desky za
nové z modřínového dřeva. Molo je tak nachystané pro všechny návštěvníky, kteří v areálu rádi odpočívají. Stoly a slunečníky jsou po nouzovém
období opět na svém místě.

V opravené kapli budou bohoslužby
Kulturní památka kaple Andělů strážných v Karviné-Starém Městě je opravena. Náklady uhradila společnost
OKD. Oprava zahrnovala zpevnění
základů, sanaci zdiva a natažení nové fasády. Kaplička má i nový oltář.
Vnitřní stěny dostanou ještě novou
malbu a opraví se elektroinstalace.
Pro věřící se chystají srpnové a říjnové bohoslužby. Římskokatolická kaple
Andělů strážných pochází z 18. století a je ve správě města. V roce 2006
byla zapsána jako chráněná kulturní
památka.

Nové rodinné domy mají zelenou
Zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili nové lokality k výstavbě rodinných domů. Jedna se nachází v Ráji
mezi ulicemi U Bažantnice a Na Stráni,
druhá je v Hranicích Nad Vagónkou. Dle
vyjádření primátora města Karviné Jana
Wolfa (ČSSD) bude do těchto lokalit přivedena infrastruktura a parcely budou
nabízeny veřejnosti.

Parkoviště potřebuje nový povrch
V současné době probíhá oprava povrchu parkoviště U Alabamy. Jedná se
o opravu povrchu 32 parkovacích míst.
Stavební práce potrvají čtrnáct dnů, poté
ho řidiči mohou začít využívat. Po vyzrání povrchu bude opět krátkodobě uzavřeno k nástřiku vodorovného dopravního značení. Dopravní značení k zákazu
parkování bude umístěno s předstihem.
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Karviná – oficiální stránka města

Dlouho očekávaná stavba obchvatu Karviné začala

Společnost Skanska zahájila ve druhé polovině května výstavbu obchvatu Karviné, na staveništi už je živo. Stavba přijde
bez DPH na téměř devět set milionů korun. Obchvat uleví centru města od automobilové dopravy.
Obchvat Karviné má konečně po
mnoha letech zelenou. Stavba tříkilometrového úseku je rozdělena do několika
fází, které na sebe budou navazovat.
Potrvá do roku 2023.
„Jsem za to samozřejmě rád. Karviná na obchvat čeká přes dvacet let.
V územních plánech je už od roku 1977.
V roce 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí o stavbě. Musíme se připravit,
že to bude náročná a složitá stavba, ale
ve finále to odlehčí dopravě v rámci trasy
přes město,” řekl primátor Karviné Jan
Wolf (ČSSD). Celková délka nově budovaného úseku je 2975 metrů. „Máme

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí
společnosti Skanska. Stavba je vzhledem ke složitosti rozdělena do mnoha
fází, které na sebe navazují. „Samotná
výstavba mostu přes Olši začne letos na
podzim. Několik předchozích měsíců budeme pracovat na přípravě lokality, především na konsolidačních násypech,“
dodala mluvčí.
Protihlukové stěny budou podle projektu dvě o délce 988 metrů. Provoz na
cyklostezce bude zachován s mírným
omezením souvisejícím s bezpečností
cyklistů. Řidiči prozatím nemusí počítat
s žádným dopravním omezením.

zde připraveno celkem třicet stavebních
objektů, jeden most dlouhý 207 metrů
a jeden podchod pro pěší,“ řekl Jan
Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic
České republiky.
Přípravné práce na části obchvatu
pro plánovanou deponii násypového
materiálu jsou hotové. „Začali jsme
odhumusováním ploch v celém úseku
stavby a prováděním sanační vrstvy,
která bude sloužit pro následné provádění geodrénů. Pak nás čeká zakládání ocelobetonového mostu přes řeku
Olši, přeložka vodního příkopu, přeložky
plynu a vedení vysokého napětí,” řekla
ŘSD pokračuje v rekonstrukci mostu
První etapa rekonstrukce mostu na silnici
č. I/67 na ulici Nádražní nad vodním tokem Mlýnka v Karviné-Fryštátě, kterou má
na starosti Ředitelství silnic a dálnic České
republiky, je hotová. Po zimní přestávce
a nouzovém stavu pokračuje druhá etapa
prací. Vše probíhá při částečné uzavírce,
plán ukončení je do 13. září 2020. Levá polovina mostu ve směru k nádraží
a obchodnímu centru Korso je uzavřena.

Mizerovská ulice dostala nový povrch
Oprava místní komunikace na ulici Mizerovské v Karviné-Mizerově probíhala
ve dvou etapách, v úseku od domu č. p.
907/1 po křižovatku s ulicí Družstevní.
Proběhla výměna asfaltového krytu vozovky včetně obrubníků, současně se
opravily kanalizační vpusti. Realizace
probíhala po dobu tří měsíců. Řidičům
děkujeme, že v uvedeném úseku dodržují platná dopravní omezení.

Nepřehlédněte červnové změny v městské autobusové dopravě
Díky odvolání nouzového stavu se
poslední květnový týden začal provoz
městských i příměstských autobusových linek vracet do normálu. Výjimkou jsou linky č. 531 Karviná-Orlová-Petřvald-Ostrava (Hranečník) a 533
Karviná-Havířov (přes Doly), které pokračují v prázdninovém režimu. Došlo
k obnově účelové autobusové dopravy
do městské části Karviná-Louky, kterou
je zajišťována doprava dětí a mládeže z této okrajové části do základních
a středních škol přímo ve městě.
I přes prázdninový provoz po dobu nouzového stavu získali zástupci
dopravce a Odboru školství a rozvoje
magistrátu dostatek podnětů pro pravidelné červnové změny jízdních řádů.
Nebude se však jednat o jediné změny,
které začnou v autobusové dopravě
platit od 14. června tohoto roku.

Pravidelné změny jízdních řádů
V pořadí letos druhá dílčí změna
v jízdních řádech městské autobusové dopravy začne platit od 14. června
2020. Úpravy zohledňují požadavky
cestujících a současně reagují na připravovanou změnu trasy příměstské
autobusové linky č. 538 do Petrovic
u Karviné.

Linka 512
• spoj č. 11 bude opožděn o 3 minuty
– nově odjezd z autobusového nádraží
v Karviné-Fryštátě v 6:33 (zavedení garance přestupu ze spoje č. 7 linky 514
na zast. „Ráj, nemocnice“);

a bude zajištěn včasný příjezd na noční
směnu v průmyslové zóně Nové Pole).
Na ostatních linkách nedochází
k žádným změnám.

Linka 515
• spoje č. 1, 7, 15 a 20 budou na své
trase nově zajíždět na zast. „Karviná,
Hranice, Jäkl“;
• u spojů č. 5, 11, 14, 203 a 205 bude
vypuštěno zajíždění na zast. „Karviná, Hranice, Jäkl“;
• u spoje č. 13 bude o 5 minut prodloužena jízdní doba, čímž se odstraní
jeho pravidelné zpoždění – nově příjezd na autobusové nádraží v Karviné-Fryštátě v 15:19;
• spoj č. 14 bude nově ukončen na
zast. „Ráj, nemocnice“;
• spoj č. 15 bude opožděn o 2 minuty,
nově bude vyjíždět ze zast. „Karviná,
Důl Darkov v 21:03;
• spoj č. 16 nově nebude zajíždět na
autobusové nádraží v Karviné-Fryštátě a bude ukončen na zast. „Ráj,
nemocnice“;
• spoj č. 207 bude uspíšen o 8 minut,
nově bude vyjíždět ze zast. „Karviná, Důl
Darkov v 21:03 hodin (odstraní se zbytečné čekání autobusu u Dolu Darkov

Upozorňujeme cestující, že od 14.
června 2020 dojde rovněž ke změně
umístění nástupních zastávek na autobusovém nádraží v Karviné-Fryštátě.
Obecně platí, že v první řadě, která je
přilehlá k výpravní budově vlakového
nádraží, budou nově označníky, kde
se bude nově nastupovat do autobusů
příměstských linek a ve druhé řadě,
vzdálenější od nádraží, budou zastávky
všech linek městské autobusové dopravy – dnes je to opačně. Při této změně
dojde současně k obnově všech nástupních zastávek, což přispěje k lepší
kultuře cestování v Karviné.
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Změna zastávek na nádraží

Zavedení zastávek na znamení
Současně s pravidelnou dílčí změnou
jízdních řádů, tzn. od 14. června 2020,
budou na linkách městské autobusové
dopravy zavedeny zastávky na znamení. Jedná se o zastávky:
• Karviná, Nové Město, ČSAD
• Karviná, Fryštát, Lešetínská
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• Karviná, Staré Město, Olšiny rozc.
• Karviná, Staré Město, osada
• Karviná, Mizerov, Kosmos
V jízdním řádu budou zastávky na
znamení označeny symbolem křížku
(×). Označníky na těchto zastávkách
budou v horní části označeny červeným textem (NA ZNAMENÍ). Ve vozidle
bude informace o zastávce na znamení sdělována akustickým hlášením
a na informačních panelech. Při nastupování – vozidlo zastaví na zastávce
v případě, že se viditelně v prostoru zastávky nachází cestující nebo pokud se
již v zastávce nachází jiné vozidlo. Při
vystupování – je cestující povinen s dostatečným předstihem stisknout tlačítko
signalizace k řidiči.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odpadkovým hrdinou může být každý

Úpravy hřbitova pokračují

Trash Hero Karviná zastřešuje partu dobrovolníků, která bere ekologii s úsměvem a do
vlastních rukou. Za sebou mají skvělé výsledky a jdou příkladem dalším lidem.
Trash Hero Česká republika patří ke
světovému hnutí, které uklízí na 162
místech v patnácti zemích světa.
Martin Špaldoň, který v našem městě
založil základnu Trash Hero Karviná,
inspiruje lidi ke sbírání odpadků,
snížení produkce odpadu a lepšímu
ekologickému přístupu.
Co vás vedlo zapojit se do této dobrovolnické činnosti?
„Ke sběru odpadu v rámci Trash Hero
jsem se dostal tak, že jezdím rád na kole delší trasy a při mých výletech jsem
v přírodě viděl mnoho pohozených
odpadků. Nedalo mi to a začal jsem je
sbírat. Nejprve hlavně při cyklovýletech
a pak jsem zjistil, že existuje organizace Trash Hero Czech republic. Rozhodl
jsem se, že budu vystupovat pod jejich
hlavičkou. Kontaktoval jsem je, následně mi popsali svoji filozofii, která se mi
líbila a na základě toho vystupuji jako
Trash Hero Karviná.“
Jak často probíhá organizovaný sběr?
„Momentálně probíhá sběr jednou za
14 dní. Teď pořádáme konkrétní akce
ve čtvrtek 4. června od 13.30 hodin
a v neděli 7. června od 9.30 hodin
a plánujeme vyčištění místa kolem
karvinského potoku, ulic Ostravská
a Sovinecká. Přesné místo setkání
bude nedaleko zastávky Karviná-Doly,
Sovinec.“
Jak vypadá organizace konkrétní
úklidové akce?
„Nejprve najdeme místo, kde je větší
množství odpadu a chtěli bychom jej

a dálnic České republiky, Asental,
Povodí Odry, OKD, AWT a Správa
železniční dopravní cesty.“
Jakými výsledky se můžete pochlubit?
„Nasbírali jsme již zhruba dvacet pět
tun odpadu za třicet pět úklidových akcí
během roku a půl.“
Kdo se zapojuje do akcí Trash Hero
Karviná?
„Do akcí se nejčastěji zapojují dospělí
a někdy přivedou na sběr i své děti.
Jednou jsme sbírali i lokalitu poblíž
Olše, kde nám pomohli i skauti z oddílu
Hraničář. Dobrovolníků zatím moc není,
sejdeme se ve skupince dvou až čtyř
lidí. Tehdy na Olši byl rekord, se skauty
nás bylo celkem osmnáct dobrovolníků.
V případě, že přijde větší počet lidí,
jsme samozřejmě připraveni, máme
zásoby pytlů a rukavic. Ale většinou
si každý bere své rukavice. Největší
satisfakcí pro nás je, když vysbíráme
nějaké místo, kde se nachází opravdu
hodně odpadu a to místo za nějaký čas
pak zaroste zelení, tak opravdu většího
ocenění našeho snažení není!“

@trashherokarvina
vyčistit. Dále kontaktujeme firmu, které
patří tento pozemek a je pak ochotná
vysbíraný odpad odvézt. Jakmile se
s vlastníkem dohodneme, vytvoříme
na facebooku událost a informujeme
o místě, datu a podmínkách samotného
sběru, např. v zimě se sbírá, když není
sníh, mít pracovní obuv, rukavice apod.“
Jak probíhá takový sběr?
„Každý sběr trvá tři až čtyři hodiny, někdy i více, když se nám chce. Ale člověk
může přijít i na půl hodiny, hodinu, jak je
mu líbí, nemusí sbírat celou dobu.“

Co byste řekl závěrem?
„Chtěl bych oslovit celou veřejnost,
přijďte také na nějaký úklid, poznáte fajn lidi. Můžeme společně vyčistit
konkrétní prostor a pomoci přírodě. Po
sběru vždy organizujeme i nějaké to posezení, kde si dáme drink a pokecáme.
Můžete klidně navrhnout i vy nějakou
lokalitu, kterou je třeba vyčistit a když
se i zúčastníte, bude to fajn.“

S kým spolupracujete?
„Zejména s těmi, kteří jsou ochotní
námi vytříděný odpad odvézt a pokud
možno jej znovu využít či odvézt na
místa, kde dojde k jejich recyklaci. Jsou
to konkrétně Technické služby Karviná,
Odbor komunálních služeb Magistrátu
města Karviné a Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic

Na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji bylo nainstalováno třicet nových
schránek oboustranných kolumbárií,
které slouží k uložení uren. Jejich
počet byl rozšířen z důvodu velkého
zájmu občanů o tuto službu. Se svou
žádostí o pronájem se obracejte přímo na vedení místní hřbitovní správy.
V rámci zvelebování prostředí místa
posledního odpočinku byly současně
upraveny zpevněné plochy u rozptylové loučky.

Baterky pro ONKO-Naději
Připomínáme, že až do konce srpna
můžete pomoci přírodě a současně
podpořit dobrou věc vhozením starých baterií k recyklaci do označených
válců a krabic v kterékoliv budově
magistrátu. Jak již víte, zaměstnanci
magistrátu se připojili k Baterkománii
– soutěži měst pořádanou neziskovou
společností ECOBAT a Moravskoslezským krajem. Tři města, která do
konce prázdnin nasbírají nejvíc kilogramů baterií, získají finance na jimi
vybraný charitativní projekt. Průběžně
jsme za Třincem a Opavou na honorovaném třetím místě. Recyklujme
společně a přispějme Spolku onkologických pacientů v Karviné ONKONaděje na ozdravné aktivity.

Velmi často diskutovaným tématem je četnost sečení trávy ve městě
Většina obyvatel města Karviné
trávu sekat požaduje již při jejím menším vzrůstu, ta další část veřejnosti volá
po zastavení sečení, nechání vyššího
porostu. Najít řešení a vyjít všem vstříc
je složité.
Tomáš Trampler, městský zahradník uvádí: „V odborných kruzích je řada názorů a doporučení, které nejdou
aplikovat jedním rozhodnutím z důvodů různých lokalizací travnatých ploch
a funkcí s tím spojených. Z vlastních
zkušeností uvádím, že travní porost ve
městech tvoří významný estetický spojující prvek, reguluje teplotu, zachycuje
prach, vytváří rekreační vyžití v parcích a na jiných ucelených plochách,
poskytuje stanoviště pro různé druhy
živočichů a podobně. Na druhou stranu
pokud se travní porost neseče, neodnožují se trávy, porost tímto řídne a při

následné seči v době dostatečného přísunu vláhy, je nevzhledný a nekvalitní.
V těchto nesečených plochách se množí různé druhy plevelů, které vytlačují
původní trsnaté a výběžkaté trávy, které
chceme zachovat, aby byla udržena
podstata trávníku jako takového. Vyšší
travní porost kolem komunikací snižuje radikálním způsobem bezpečnost
provozu. Má logicky větší transpirační
plochu, tím dochází i k většímu výparu
vody z půdy. Je méně odolný proti různým plísňovým chorobám trav.“
Co se týče ekonomiky sečení, je
přínosem, kdy se porost sjednotí do
určité výšky a plochy se mírně zamulčují. Při vysoké trávě není mulčování
možné z důvodu zahnívání travní hmoty. V suchém období nebude následně
docházet k tak razantnímu prodlužovacímu růstu. Ve vyšším porostu nejdou

vidět odhozené větší předměty a nerovnosti, z praxe dochází k ničení drahé
techniky.
Vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová dodává: „Je velice
těžké zvolit rozumný kompromis, i odborná veřejnost nemá v tomto jednotný
názor. Musíme vyhodnocovat aktuální
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stav a funkce jednotlivých ploch a péči
o zeleň tomu vždy vhodně přizpůsobit.
Ale stále převažuje ta část veřejnosti,
která požaduje sečení trávy bez ohledu
na klimatické podmínky. Samozřejmě
v letním období, když delší dobu neprší
a teploty se pohybují nad 25 °C, sečení
omezujeme.“
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Karviná – mmkarvina

Činnost sboru dobrovolných hasičů z Ráje je potřebná

Myšlenky a ideály karvinských dobrovolných hasičů jsou obsaženy v hesle „Národu ku cti, bližnímu ku pomoci“. Náplní není
jen ochrana obyvatelstva a majetku v krizových situacích, ale také preventivní činnost a výchova dětí v oblasti požární ochrany.

Hasiči navštívili děti karvinského dětského domova Srdce v koronavirové pandemii. Členové Mirek a Marcela Orságovi a Kája Schmidtová za hasičský sbor domovu
darovali jednorázové rukavice, respirátory, bezkontaktní teploměry, ochranné kombinézy, postřikovač na dezinfekci, ochranné brýle a něco dobrého na zub. Vše potřebné
osobně převzal ředitel Milan Harant společně se svou zástupkyní Julií Koždoňovou.
Dobrovolní hasiči mají nového pomocníka, díky daru Městské policie Karviná rozšířili svůj vozový park o zásahové asistenční vozidlo Škoda Yeti. Auto se bude využívat
při prvotních zásazích na bodavý hmyz, ke zdravotnické asistenci na akcích v Karviné. K dovybavení ještě přibude zdravotnický materiál včetně defibrilátoru nebo motorová
pila potřebná při výjezdech ke spadlým stromům.
Silný vítr způsobil poškození kořenového systému a vyvrácení břízy v Karviné-Ráji u fotbalového hřiště. Dobrovolní hasiči jezdí k vyvráceným stromům několikrát do roka.
Spolupracují s Integrovaným bezpečnostním centrem Moravskoslezského kraje, s Odborem komunálních služeb karvinského magistrátu, s technickými službami a městskou
policií. S teplejším počasím přibudou případy odstraňování hnízd bodavého hmyzu. Občané mohou hasiče kontaktovat přímo na telefonu 605 774 021.
Členové sboru dobrovolných hasičů z Ráje si splnili svůj další sen. Mohou se pochlubit vlastním praporem, který pro ně znamená čest a jednotu. Pořízen byl z dotace
Moravskoslezského kraje na podporu historie hasičů. Starosta Ondřej Kapera prozradil: „V roce 2024 budeme slavit sté výročí od založení Sboru v Karviné-Ráji. Říkali
jsme si, že to je úžasná příležitost mít vlastní prapor a předvést jej veřejnosti. Prapor se hodí na výroční schůze nebo na slavnostní setkávání hasičů. Poděkování patří
statutárnímu městu Karviná, Moravskoslezskému kraji a soukromým firmám, které naši dobrovolnou hasičskou jednotku celoročně podporují.“
▼INZERCE ▼

Navštivte naše kavárny Slivkafé s výbornou kávou a skvělými
domácími zákusky. V nabídce máme přes 60 druhů
zákusků od klasického větrníku nebo špičky až po moderní
dezerty, jako jsou tartaletky, makronky nebo dort Pavlova.
Přijďte a vyzkoušejte! Těšíme se na Vaši návštěvu.

NAŠE KAVÁRNY SLIVKAFÉ:
NA MĚSTSKÉM FOTBALOVÉM STADIONU, U HŘIŠTĚ 1700/2, KARVINÁ 4
OTEVŘENO DENNĚ OD 9:00 DO 20:00
V REGIONÁLNÍ KNIHOVNĚ, CENTRUM 2299, KARVINÁ 7 (2. PATRO S TERASOU)
OTEVŘENO PONDĚLÍ - PÁTEK OD 9:00 DO 19:00

sledujt
e nás

+420 773 208 400
+420 606 366 687
WWW.SLIVKAFE.CZ

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2020
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KŘÍŽOVKA

Světová topmodelka původem z Karviné
Správné znění tajenky minulé křížovky: „Janek Ledecký“.

▼INZERCE ▼

*

* Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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NAPSALI JSTE NÁM

Karviná @mmkarvina

Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města za mimořádně dobře zvládnutou situaci v období hlavní koronavirové krize. Veškeré oblasti,
ať už se jednalo o seniory, děti ve školkách, podnikatele a další skupiny, všem byla včas podána pomocná ruka, celý tým krizového štábu pracoval na výbornou a veškeré problémy řešil včas a mnohdy i s předstihem. Jako jedno z prvních měst v České republice jsme zřídili rouškomat,
a motivovali tak i ostatní města v naší zemi. Podnikatelům v městských prostorách byly odpuštěny nájmy, za což bych chtěl obzvláště poděkovat, protože i když město budou veškerá koronaviroavá opatření stát nemalé finanční výdaje z rozpočtu, na své podnikatele nezapomnělo
a pomohlo alespoň touto formou. I v těchto kritických dnech, na které nemohl být snad nikdo připraven, vedení ukázalo, že je na svém místě
oprávněně. 
Stanislav Sobel, zastupitel ČSSD
V květnu jsme si připomněli 75. výročí osvobození Československa a porážku fašismu ve druhé světové válce. S vědomím rozhodující zásluhy
Rudé armády na tomto vítězství si připomínáme i hrdinství účastníků odboje, kteří pracovali v hlubokém utajení a v každodenním nebezpečí jisté
smrti při prozrazení. Jednou z nich byla soudružka Jurczaková, která pod krycím jménem Janka působila na velitelství gestapa. Se svou ruskou
kolegyní předávaly informace partyzánské skupině. O jejich činnosti se orgány, ale i jejich spolubojovníci dozvěděli až na základě výpovědi velitele partyzánů. Hrozilo totiž i nebezpečí, že budou souzeny za zradu a spolupráci s gestapem. Odkaz této skromné nositelky řady vyznamenání
je stále aktuální. Proto je po této statečné ženě pojmenován i náš Levicový klub žen. Položením kytičky na její hrob a hroby padlých jsme si
připomněli jejich odkaz. Čest jejich památce.
Naděžda Antalová, zastupitelka KSČM a předsedkyně Levicového klubu žen
Toto vydání zpravodaje je výjimečné! Víte v čem? Uvolňují se totiž nejen opatření proti koronaviru, ale také pravidla pro zveřejňování příspěvků
v našem městském zpravodaji. I my opoziční zastupitelé v něm poprvé dostáváme prostor. Jelikož na nevyváženost radničních novin upozorňujeme několik let, vnímáme to jako malý krok pro Karvinou, ale velký pro nás osobně. Tohoto vstřícného rozhodnutí si ceníme a děkujeme.
A to přestože by to měla být v demokratické společnosti samozřejmost, ostatně je to zakotveno přímo v tiskovém zákoně. Doteď nám přesto
redakce všechny zaslané příspěvky zveřejnit odmítla. Těšíme se teď tedy na pestřejší obsah a názory ostatních zastupitelů i vás občanů. Jelikož
máme vyhrazeno pouze 900 znaků, nezbývá už místo na více než poděkování. Velké poděkování všem, kteří se jakkoliv podíleli a podílejí na
zvládnutí koronaviru. Konečně se můžeme trochu svobodně nadechnout.
Zuzana Klusová za koalici Piráti a Starostové
▼INZERCE ▼

Příměstský tábor
s angličtinou
Pro děti
od 5 do 12 let
kreativní pondělí
sportovní úterý
výletní středa
hudební čtvrtek
rozlučkový pátek

karvina@topschool.cz
+420 776 279 258

Letní
jazykové kurzy
Využijte svůj čas
efektivně a naučte se
anglicky nebo německy
www.MluvteAnglicky.cz
KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2020
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13.–17. 7.
3.–7. 8.
20.–24. 7. 10.–14. 8.
27.–31. 7. 1.490 Kč

ROZVOJ MĚSTA

Blahopřejeme vítězům soutěže Fotím všemi deseti

Barevně rozkvetlé město na přelomu dubna a května bylo skvělou inspirací vyhlásit fotografickou soutěž Fotím všemi deseti na
facebookovém profilu Karviná všemi deseti. Na tři desítky snímků ukázaly jarní krásu Karviné orámovanou různorodými květy.
Gratulujeme vítězům fotografické soutěže Fotím všemi deseti. První místo získala
Romana Swaczynová, pomyslnou stříbrnou medaili si odnesl Tomáš Vozár a třetí místo
obsadil Sebastian Mira. Dárkové balíčky zdravé výživy vítězům předal náměstek primátora
statutárního města Karviné Andrzej Bizoń. Poděkování patří všem soutěžícím za krásné
zachycení rozkvetlé Karviné.
Výherkyní soutěže se stala Romana Swaczynová: „Líbil se mi nápad soutěže Fotím
všemi deseti, a protože často chodíme do parku Boženy Němcové, chtěla jsem zkusit udělat fotografii s nápadem. Za asistence svých malých dětí jsem vytvořila odraz fryštátského
zámku s vodou ve skleničce.“ A jako rodilá Karviňačka dodala: „Město jde v současné
době dobrým směrem, je tady spousta kulturních příležitostí, je to město studentů, nechybí
tu zeleň, osobně reprezentuji město v orchestru Malá černá hudba, jsem spokojená.“
Druhé místo získal Karviňák Tomáš Vozár, student Vysoké školy báňské v Ostravě.
„Rád fotím. Se svou fotografií jsem chtěl vyhrát první místo, ale byla těžká konkurence,“
s nadsázkou a úsměvem prozrazuje své ambice a pokračuje: „Sleduji facebook Karviná
všemi deseti. Projekt se mi líbí, je dobře, že se lidé mohou zapojit a sami nějak prezentovat, rozhýbe to Karvinou. Rád se připojím. A pokud mě něco napadne, i s něčím přispěji.“
Student třetího ročníku na Střední průmyslové škole v Karviné Sebastian Mira rád fotí, proto bylo pro něj samozřejmostí se zapojit i do této fotografické soutěže:
„Třetí místo mě potěšilo, v soutěži bylo moc pěkných fotek, spousta lidí fotila hlavně třídu 17. listopadu, tak jsem si vybral květy u darkovského mostu. Osobně mám v Karviné
moc rád historické centrum.“

ísto

1. místo
3. místo

2. m

Tomáš Vozár

Romana Swaczynová

Sebastian Mira

Karviná bude mít brzy nový strategický plán ekonomického rozvoje
Jak by se měla Karviná rozvíjet
v dlouhodobém horizontu? Na tuto otázku by měl odpovědět nový
Strategický plán ekonomického
rozvoje, s jehož přípravou Karviná
v minulém měsíci začala. V rámci
jeho přípravy proběhne dotazníkové šetření a sběr informací z pocitové mapy určené pro širokou veřejnost. Výsledný dokument pak bude
k dispozici na jaře příštího roku.
Strategický plán je společnou
představou města, jeho obyvatel
a ekonomických subjektů, jak se má
město do budoucna rozvíjet. Dokument vytváří základ pro rozhodování,
do čeho je žádoucí investovat, nebo
na jaké problémy a v jakých oblastech
je nezbytné se zaměřit. „Karviná má
již s průběhem přípravy podobných
dokumentů bohaté zkušenosti, v této
oblasti budeme navazovat zejména

Další možností, jak se může veřejnost do vytváření nového strategického plánu zapojit, bude také pocitová
mapa, která bude během několika týdnu také k dispozici jak v elektronické
podobě na webových stránkách města, tak v papírové podobě v Regionální
knihovně. Pocitová mapa umožní občanům vyjádřit se k tomu, jak se cítí na
místech ve městě, ve kterých žijí nebo
pracují.
Podněty pro tvorbu nového strategického plánu nebudou sbírány pouze
z informací ve městě, ale proběhne
také expertní diskuze v rámci odbor-

na stávající strategii města a Integrovaný plán pro řízení procesu změny
„Karviná všemi deseti“, který řeší deset klíčových strategických projektů.
Na tyto dokumenty bude nový plán
navazovat a jeho myšlenky dále rozvíjet,“ uvedl primátor města Karviné
Jan Wolf.
Záměrem města je do tvorby
nového plánu zapojit různé skupiny
odborníků, významné osobnosti, ale
především širokou karvinskou veřejnost. Až do 21. června bude možnost
zapojit se do dotazníkového šetření,
které je k dispozici on-line na adrese
https://1url.cz/@SPER. Pokud to situace a vývoj spojený se současnou
pandemií koronaviru dovolí, bude
možné dotazník vyplnit také v papírové podobě v Městském informačním
centru, Regionální knihovně a dalších
místech, která budou ještě upřesněna.

ných pracovních skupin a tematicky
zaměřených odborných týmů. Využívány budou také podněty ze světa,
a to z měst, která mají obdobný vývoj
jako Karviná, a mohly by tak do procesu zpracování dokumentu přinést
zajímavé podněty.
Na nový strategický plán město
získalo dotaci z Evropského sociálního
fondu. Dokument, na kterém spolupracuje společnost KMPG Česká republika. bude k dispozici na jaře příštího
roku. Do té doby vás ale budeme prostřednictvím našeho zpravodaje dále
informovat o průběhu jeho zpracování.

„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu financovaného z Operačního
programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního
města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Karviná – oficiální stránka města

Karvinská hornická nemocnice
realizuje modulární přístavbu

Senioři jsou nadšeni, jak jim lidé
pomáhají v koronavirovém období

Špičkoví specialisté, vstřícný personál, nové přístroje, příjemné prostředí.
Léčba nemusí být vždy nepříjemná,
tím vším se řídí Karvinská hornická
nemocnice a pro své pacienty chystá
velkou novinku. O plánované modulární přístavbě více v rozhovoru prozradil
ředitel Tomáš Canibal.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná rozjel hned na začátku koronavirové epidemie kampaň
V roušce. „Kampaň upozorňovala na
to, že rouška bude na nějakou dobu
náš nerozlučný parťák, lidé si na nošení roušek teprve zvykali,“ říká ředitel
Olda Gbelec a dodává: „Aktivní členky
začaly šít bavlněné roušky, a tím jsme
mohli zásobovat všude tam, kde chyběly. Jsem rád, že současná situace
už je mnohem lepší, bavlněné roušky
nechybí a lidé je mohou mít do zásoby
na výměnu. Poděkování patří všem
dobrovolníkům a zaměstnancům za
maximální nasazení.“ Další várka
bavlněných roušek po domluvě se
Sociálním odborem karvinského magistrátu putovala do bytových domů
seniorů v Karviné.

Co přesně Karvinská hornická
nemocnice chystá?
„Jedná se o třípodlažní budovu, která
bude v přízemí napojena na spojovací koridor mezi budovou nemocnice
a budovou Centra pracovní medicíny
a v druhém patře bude napojena na
současné ortopedické oddělení a operační sál č. 3.“
K čemu bude sloužit?
„Budova bude sloužit pro potřebu
rozšířené péče v oboru ortopedie, poskytne vyšší lůžkovou kapacitu lůžek
JIP, standardních lůžek i takzvaných
dospávacích lůžek a zároveň nové
moderní ambulance. V neposlední řadě chceme v prvním patře provozovat
stanici lůžek ošetřovatelských.“

Odkdy a dokdy bude výstavba trvat?
„Předpoklad dokončení stavby je
listopad letošního roku. Jedná se
o takzvanou modulární výstavbu, což
znamená, že moduly budou přivezeny
již zařízené, na místě se jenom smontují a předají se k užívání. Významným
prvkem tohoto řešení je rychlost.“
V čem vylepší komfort pacientů?
„Zvýšíme lůžkovou kapacitu, určitě
počítáme s větším množstvím nadstandardních pokojů.“
Děkujeme za rozhovor.

▼INZERCE ▼
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Podpořit karvinské seniory se rozhodl také majitel foto-video studia DiGaZ
Tomáš Pletnický: „Během koronavirové
pandemie se činnost našeho nahrávacího studia zastavila. Část pandemie jsem
trávil vylepšováním studia, investoval
jsem do nových technologií a snažím
se měnit stávající zavedené postupy
v nové, ať se to týká videa nebo fotek.
Samozřejmě jsem sledoval situaci kolem nedostatku roušek a spolu s kolegou nás napadlo šití roušek podpořit,
sehnali jsme látky a šikovné švadleny
a nechali roušky ušít.“ Na Odboru sociálním se sešel s vedoucí Martinou
Smužovou a předal rovných sto bavlněných roušek. Jedna část udělala radost
seniorům v pěti bytových domech v Karviné, druhá část byla vložena do rouškomatu v Kauflandu, jehož výtěžek jde na
aktivity dobrovolnické organizace ADRA.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Svou prací reprezentuje město Karviná po celé Evropě

Vyhlášený karvinský kadeřník Jarek Kožušník sbírá jedno ocenění za druhým, své rodné město reprezentuje na jedničku a nedá
na něj dopustit. Je příkladem všem, že když práce baví a je koníčkem, tak v ní člověk může vynikat, i když pochází z malého města.
Další úspěch si připsal karvinský
kadeřník Jarek Kožušník, když svou
prací oslnil porotu soutěže českých
a slovenských kadeřníků, kterou pořádala značka Wella Professionals u příležitosti 140. výročí vzniku. Mezi stovkami soutěžících se jeho úprava vlasů
dostala do finále Top 10 nejlepších účesů. Výhrou je osobní billboard, který se
objeví v Karviné během září.
Úspěch se řadí mezi další, kterých
má kadeřník ve své profesi již velmi mnoho. Za zmínku stojí vynikající výsledky
soutěže Wella Trend Vision Award, kde
od roku 2005 byl Jarek Kožušník desetkrát finalistou, dvakrát dokonce zvítězil
a jednou získal cenu publika. Jako jediný reprezentant České republiky se
účastnil mistrovství světa v Londýně
a Madridu. Zajímavé zkušenosti nasbíral v televizním pořadu České televize

Vypadáš skvěle. Byl členem Creativ
Teamu Wella, který soustřeďoval výběr top kadeřníků. Jeho kadeřnictví je
vyhlášené jako Eurosalon, které získalo punc výjimečných salónů v České
republice. Se svými zkušenostmi se
rád podělil jako host pořadu České televize Dobré ráno a také v prestižních
módních časopisech. Jarek Kožušník
zavzpomínal: „Nezapomenutelným zážitkem pro mě bylo osobní vystoupení
na galavečeru v hotelu Hillton při příležitosti Picasso Hair Show pro dva tisíce
diváků.“ Video najdete na https://youtu.
be/auIJEbgTKoo. A dodává: „Karviná je
pro mě srdeční záležitost. Nasbíral jsem
zkušenosti ve Španělsku, Německu
a Anglii, ale nikdy mě nelákaly nabídky
pracovat a žít jinde než v mém rodném
městě. Snažím se dělat pro prezentaci
Karviné opravdu hodně.“

Na vysokoškoláky čekají zmodernizované prostory
Nově vybudované Multifunkční profesní centrum je připraveno pro výuku
studijního oboru Cestovní ruch a turismus. Ve výukovém pavilonu se kromě
cvičné cestovní kanceláře také nachází
cvičná restaurace a kuchyň. „V této fázi
máme zrekonstruovanou stavební část,
nakoupili jsme podstatnou část vybavení, čekáme na dodání vybavení gastro
zařízení do cvičné kuchyně do gastro provozu, aby tady mohly probíhat
i akce spojené se zážitkovou gastro-

Tajemnice fakulty Miroslava Šromková uvedla: „První etapa projektu
zahrnovala rekonstrukci malého sálu,
který byl uveden do provozu již v dubnu
minulého roku. Na ni plynule navázala
etapa druhá, mnohem náročnější, a to
rekonstrukce velkého sálu, který byl
nyní protokolárně předán. Předmětem
modernizace byla zejména výměna posluchárenského čalouněného sezení se
stoly, stavební úpravy promítací kabiny
velkého sálu, instalace akustických stěnových panelů či akustického podhledu
a stínění oken. Dále byla vyměněna
osvětlení a původní vybavení nahrazeno moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské
sezení vychází z původní dispozice sedadel, která byla upravena s ohledem
na umístění vyhrazených míst pro imobilní osoby.“
Stejně tak jako malý sál v předchozím roce, tak nově i velký sál už od září
2020 přispěje k významnému zlepšení
výukového prostředí a ke zlepšení výuky samotné.

nomií, vzdělávací kurzy a podobně,“
vysvětlil děkan fakulty Daniel Stavárek.
Profesní centrum je určeno prioritně pro nově otevřený studijní program
Cestovní ruch a turismus. „Moduly budou sloužit jako cvičné cestovní kanceláře a cvičné informační centrum.
Všechny jsou vybaveny patřičným softwarem, aby si studenti mohli na vlastní
kůži vyzkoušet, jak to v těchto podnicích
cestovního ruchu funguje,“ řekl děkan.
Součástí profesního centra je i několik
učeben pro výuku cizích jazyků. Vybudovány jsou také nové šatny, sociální
zařízení a malé fitcentrum. Multifunkční profesní centrum bude na Vyhlídce
k dispozici studentům už v září letošního roku. Další důležitou investicí na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
byla v minulých dnech úspěšně dokončená rekonstrukce velkého sálu. Cílem
je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
pro zajištění výuky ve formě dvou zmodernizovaných a zrekonstruovaných
přednáškových sálů o celkové kapacitě
920 míst.

Pomozte městu ocenit osobnosti v sociální oblasti
Už jen do 15. června můžete nominovat na ocenění pracovníky působící
v sociální oblasti. Podrobnosti a tiskopis nominačního dopisu najdete na
stránce Odboru sociálního magistrátu
https://1url.cz/@socprace (bližší informace na tel. 596 387 248). Výsledky budou
oznámeny při zářijové akci Sociální služby na dlani – v závislosti na koronavirové
pandemii. Potřebnost sociálních služeb si
uvědomují také zastupitelé města, kteří

v rámci dubnového zasedání schválili
dotace nad 50 000 Kč registrovaným
a návazným sociálním službám. „V letošním roce jsme schválili dotace podle klíče
– pro kolik karvinských občanů tyto služby slouží a jaké mají náklady. V příštím
roce chceme zohlednit, že některé služby
byly zavřené, tak aby fixní náklady byly
i v příštím roce zaplaceny,“ upřesnil zamýšlenou metodiku financování náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

Zveme k poslechu

Nechtěla být učitelkou a hudbou se
začala zabývat vlastně z nutnosti.
O dirigování zprvu nevěděla nic,
přesto se z hornického města dostala na pódia světových metropolí.
Poslechněte si milé rozhlasové vzpomínání Evy Šeinerové, zakladatelky
a sbormistryně Sborového studia
Permoník. „Získala jsem v životě
mnoho poct, ale těch největších se mi
dostalo od mých sborových dětí. Mou
největší radostí je to, že Permoník vedou bývalé členky sboru a pokračují
v dodržování jeho Desatera, jehož
první bod zní: Svůj sbor miluji jako
sebe sama, někdy i víc,“ říká paní
Šeinerová. Pětidílný rozhovor najdete na webu Českého rozhlasu Vltava
nebo na adrese https://1url.cz/@
rozhovorsevou. Za Český Rozhlas
Vltava připravila Renáta Spisarová,
zvukovým mistrem je Aleš Huber.

Pracujte ve školství

Ocenění pracovníků v sociálních
službách v roce 2019
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Hledáte pracovní uplatnění a láká vás
práce ve školství? Přehled aktuálně
volných pracovních míst v městských
školách a školkách najdete nově také na webových stránkách města
https://1url.cz/@skolstvi, které je zřizovatelem příspěvkových organizací
prezentující své pracovní nabídky.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ, KULTURA

Diváci se mohou opět těšit na kulturní nabídku

Koronavirová pandemie ochromila rozjetý kolotoč hudebních, divadelních a dalších akcí. Zastavení kulturního života v Karviné
postavilo zaměstnance karvinského městského domu kultury a kina do zcela nečekaného úkolu a nových pracovních výzev.

Všechny předem naplánované akce pro veřejnost, divadelní představení,
přednášky, kurzy nebo promítání filmů
musel Městský dům kultury a kino zrušit
a postupně přeplánovat. „Nastal maraton telefonátů, emailů s agenturami,
s umělci, řešení náhradních termínů,
museli jsme požádat poskytovatele
grantů, aby nám ty projekty posunuli,
bylo nám líto zrušení oslav Dnů Karviné, ale vše dobře dopadlo, většinu

vystupujících uvidí veřejnost v příštím
roce,” vysvětlila ředitelka MěDK Olga
Humplíková. Spoustu času zabralo
i vyřizování vrácení peněz za zakoupené kurzovné a vstupné na představení
a akce, které neproběhly. „Vracíme
vstupné lidem na pokladnách a celou
dobu funguje i vracení peněz za vstupenky koupené online, vstupenky lze
vrátit nejpozději týden před konáním
představení,” dodala ředitelka. Pokladny už fungují, v kině je otevřeno vždy
hodinu před představením, v městském
domě kultury ve všední dny od 7 do 18
hodin, v sobotu pak do 12 hodin.
Obnovení činnosti kina je stále
vázáno vládními podmínkami. „Původně jsme se chystali na 6. června, pak
na 25. května. Pak najednou oznámili
možnost pořádat akce od 11. května,

na to ale nestačila zareagovat většina filmových distributorů. Dodržujeme
opatření, je připravena dezinfekce
pro účastníky akcí i pro zaměstnance
a pokladny kina mají plastovou zábranu,” řekla Humplíková.
Kino Centrum zahájilo projekce
18. května, podporu diváků ale mělo
i v době jeho uzavření, a to díky projektu
vasekino.cz. „V našem kině se od konce března do začátku května promítalo
49 projekcí, lidé kino podpořili nákupem vstupenek online,” řekla. Malý sál
v MěDK čeká v červnu rekonstrukce.
Letní kino začne s projekcí dříve. Uzavření objektu využil městský dům kultury kromě přípravy rekonstrukce malého
sálu i k instalaci nového šatního pultu
u obřadní síně, provedly se kontroly
objektu, revize požárního systému,

bezpečnostního a kamerového systému, deratizace a účetní práce. Nové
divadelní předplatné MěDK Karviná po
prázdninách nebude spouštět, prioritně
se uskuteční zrušená představení v náhradních termínech. Pomalu se znovu
rozbíhají kurzy i zájmové útvary, opět
v rámci platných podmínek vlády.

Karvinská regionální knihovna slaví další mimořádný úspěch ve světě
Regionální knihovna Karviná se
připojila do výzvy Výboru pro mezinárodní kontakty u kulatého stolu
o mezinárodních vztazích v Americké
asociaci knihoven a přispěla fotografií projektu „Společně s úsměvem“.
Fotografie se dostala do užšího výběru
a v letošní fotogalerii na téma Hodnota
knihoven při podpoře sociální spravedlnosti a začleňování je vystavena
spolu s dalšími 36 projekty knihoven
z celého světa.
Náměstek Andrzej Bizoń knihovně
gratuluje: „Regionální knihovna Karviná má ve městě své místo. Většina
lidí má knihovnu spojenou především
se čtením, půjčováním knih a akcemi
kolem knih. Oceňuji však, že naše
knihovna dělá opravdu daleko více.
Co však je nejdůležitější a ze všech
poboček vyzařuje, to je aktivní přístup

knihovnic a knihovníků, kteří svou práci dělají opravdu srdcem. V dnešním
světě, kde lidé často hájí jen své zájmy a vyhlíží vlastní prospěch, právě
karvinská knihovna ukazuje nám všem
nejvyšší hodnoty života. Začlenit děti
a další osoby, které mají různá omezení, do běžného života a dát jim
možnost se kreativně projevit, je projevem smyslu bytí. O to víc mě těší,
že knihovna sklízí jeden úspěch za
druhým. Vystavení fotografie projektu karvinské knihovny na webových
stránkách, v publikaci a sociálních médiích mezi světovými knihovnami a její
propagace na výroční konferenci Americké asociace knihoven 2020 v Chicagu na konci června 2020 je opravdu
mimořádným úspěchem.“
Fotografii Regionální knihovny
Karviná společně s dalšími pětatři-

Tento oceněný snímek projektu Regionální knihovny Karviná „Společně
s úsměvem“ tak sbírá další ocenění. Byl vybrán do fotogalerie Best Practices from World Libraries, k tomu získal podporu Nadace OKD a v roce 2019
obdržel Cenu Nadace OKD v kategorii Inovativní projekt.
ceti projekty ALA IRRT-ICC 2020 Best
Practices from World Library Photo
Gallery – Nejlepší praxe ze světových

knihoven si můžete prohlédnout ve fotogalerii projektu na webové adrese
https://1url.cz/@nej_praxe_knihoven.

V rouškách jsme si připomněli důležité 75. výročí osvobození města Karviné
U památníku osvobození města
a obětem hitlerovské okupace 1939–
1945 v Karviné-Novém Městě se konal pietní akt k 75. výročí osvobození
našeho města. Kladení věnců a vzpomínkové piety se zúčastnil primátor

města Karviné Jan Wolf (ČSSD), náměstci Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD),
Lukáš Raszyk (ČSSD), Miroslav
Hajdušík (KSČM) a Vladimír Kolek
(ANO 2011). Věnce a květiny zde rovněž
položili místopředseda poslanecké sně-
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movny Tomáš Hanzel (ČSSD) a europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).
Pietní akt pokračoval položením kytice
na hrob sovětských válečných zajatců
na hřbitově v Karviné-Dolech. Významná událost proběhla bez veřejnosti
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v omezeném počtu účastníků vzhledem
ke koronavirové pandemii. Památku
uctili také karvinští zvoníci, kteří se sešli poprvé od vypuknutí COVID-19, aby
v pravé poledne rozezněli zvony v kostele Povýšení svatého Kříže.

