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Vaše náměty do Karvinského zpravodaje
zasílejte na e-mail zpravodaj@karvina.cz.

Vážení spoluobčané,
ze všeho nejdříve mi dovolte, abych vám všem popřál pevné zdraví a dostatek
síly zvládnout vše, co vás v letošním roce čeká. Na sklonku minulého roku se
rozběhly velké investiční akce a jejich realizace se přehoupla do roku letošního.
Prozatím počítáme s rozpočtem, který je kvůli covidové situaci a daňové reformě
o nemalou část nižší. Věřím ale, že minimálně ve vztahu k protiepidemickým
opatřením nějaká kompenzace ze strany státu přijde. Je tedy možné, že
v průběhu roku budeme ještě rozpočet upravovat. Plánů máme hodně. Většina
těch zásadních je zahrnuta v uceleném projektu Karviná všemi deseti, který počítá
s velkými dotačními tituly z Evropské unie. Bez nich se bude Karviná a potažmo
celé Karvinsko jen těžko transformovat. Jen namátkou připomenu třeba Smart
Park na Barboře nebo nové využití areálu bývalého OSP. Určitě budeme pracovat
třeba na vylepšení okolí Karvinského moře, minimálně bychom chtěli vybudovat
čtyřkilometrový in-line okruh. Letos bychom také chtěli otevřít nový volnočasový
sportovní komplex v Hranicích nebo opravit další kilometry chodníků a cest. Rád
bych tyto řádky ukončil ještě jednou pozitivní zprávou. Těší mě, že zastupitelé
schválili i pro letošní rok nulové poplatky za svoz odpadů. Patříme tak mezi jedno
z mála měst nad padesát tisíc obyvatel, které tuto úlevu svým občanům nabízí.
Stejně tak zůstává zdarma jízdné pro školáky a seniory starší 65 let.
S úctou
Jan Wolf, primátor

Užitečné kontakty při boji s koronavirem
Statutární město Karviná ve spolupráci s Odborem sociálním pokračuje v provozu krizové linky pro seniory a osoby v karanténě. Na čísle 607 032 821 vám
od pondělí do pátku od 8.00 do 15.30 hodin poradí při řešení nenadálé situace,
ať už se jedná o příjmy, zdravotní stav, bydlení, služby, nákupy, apod. Informace
k testování na koronavir a výsledky se dozvíte na čísle 595 138 111 Krajské
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (Karviná –
596 397 111) v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.
Ministerstvo zdravotnictví provozuje centrální informační linku ke koronaviru
1221. Linka je v provozu každý všední den od 8.00 do 19.00 hodin, o víkendech
pak od 9.00 do 16.30 hodin. Nadále také zůstává k dispozici pod číslem 224 972
222 Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR od pondělí do pátku od 9.00
do 17.00 hodin a e-mail verejnost@mzcr.cz.
Ministerstvo vnitra provozuje COVID PORTÁL, na webu https://covid.gov.cz
najdete přehled aktuálních nařízení a informace k běžným životním situacím.
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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, Martina
Orgoníková, Andrea Vargová, Lukáš hudeček | Distribuce: Rec21 | Reklamace
distribuce: Monika Koziorková, +420 604 290 953, monika.koziorkova@rec21.cz |
Vydáno: 28. ledna 2021 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním centru
na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 25. února 2021, kdy
termín uzávěrky podkladů včetně inzerce je 10. února 2021. Pravidla inzerce
s ceníkem a vzor objednávky najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.
Titulní foto: Milan Haluška, zasněžené Univerzitní náměstí

Úřední hodiny magistrátu
Magistrát města Karviné sleduje množství klientů a organizaci chodu přepážkových pracovišť, zejména odboru správního. Proto v souladu s vládními
doporučeními drží osmihodinový režim úředních dnů s polední pauzou na
desinfekci prostor, tj. pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.30–16.00 hodin. Nadále
funguje objednávkový systém (https://1url.cz/@MMK-online) pro vyřízení záležitostí v budově C magistrátu také v úterý a ve čtvrtek. Aktuální úřední hodiny
vždy na https://www.karvina.cz/uredni-hodiny.
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INVESTICE MĚSTA

Rekonstrukce krytého bazénu vás velmi zajímá

V posledních dvou vydáních Karvinského zpravodaje jsme se věnovali tématu rekonstrukce krytého bazénu. Na další
dotazy, které jste nám zaslali, odpoví Petr Dyszkiewicz, jednatel společnosti STaRS Karviná.
Kdo je realizátorem stavby? „Společnost Metrostav-DIZ bazén Karviná, která ve výběrovém řízení, jehož
se zúčastnily tři firmy, uspěla s nabídkou nejnižší ceny
398.439.146 korun bez DPH.“
Na přípravu rekonstrukce dohlížela pracovní skupina. Co měla za úkol a kdo byl členem? „Pracovní
skupina posuzovala, zda je projekt rekonstrukce bazénu v pořádku a zda projektová cena odpovídá cenám
podobných staveb v České republice. V pracovní skupině byli zástupci vedení města, jmenovitě náměstek
Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD), Lukáš Raszyk (ČSSD)
a Miroslav Hajdušík (KSČM). Nechyběli ani zastupitelé Petr Letocha (Piráti a Starostové), Vladimír Franta
(ANO 2011), Martin Bojko (Trikolora) a zástupce Karvin-

skakoalice.cz Ondřej Brdíčko. Za dozorčí radu STaRS
Karviná usedl v pracovní skupině Radek Orszulik.
Řídící výbor zastupovala Martina Šrámková, vedoucí
odboru školství a rozvoje a za investora STaRS Karviná
Petr Dyszkiewicz. Za supervizi investora byl Vladislav
Varmuža a za projektanta Tomáš Lehnert. Posledním
členem pracovní skupiny byl Roman Týl, zástupce
firmy realizující výběrové řízení pro investora.“
Co si můžeme představit pod welness částí? „Wellnes zóna bude obsahovat čtyři sauny, z toho dvě finské,
jednu parní kabinu a jednu infra saunu. Nebude chybět
venkovní ochlazovací bazén a vnitřní vířivka. Součástí
bude i odpočinková místnost, sprchy, šatna a sociálky.
Vše se samostatným vstupem mimo bazénové prostory.

Mimo welness zónu jako součást krytého bazénu bude
ještě jedna parní kabina, kterou mohou navštívit klienti
bazénu. Součástí rekreačního bazénu bude další vířivý
bazének a masážní lavice se spoustou trysek, vzduchovačů a relaxačního posezení i poležení.“
Jak moderní jsou navrhované technologie? „Navržené technologie v projektu odpovídají současným trendům
a standardům výstavby obdobných staveb v ČR.“
Děkujeme za rozhovor.
Pokud vás zajímá cokoliv dalšího na téma rekonstrukce krytého bazénu, můžete nám zaslat své otázky
na zpravodaj@karvina.cz.

Interiéry tří domů na Masarykově náměstí ve Fryštátě prochází rekonstrukcí
Již několik týdnů zde vládne čilý pracovní ruch. V domech se oklepávají omítky, budují se nové stropy, otěžují
se násypy podlah, bourají se keramické dlažby a obklady.
Vybouraly se skladby stropní konstrukce, které se nahrazují
novými dřevěnými a železobetonovými konstrukcemi. Přeměna chátrajících domů na nové a moderní se zachovanými historickými prvky podle památkářů potrvá jeden rok.
„V rohovém domě s číslem popisným 33 budou čtyři
byty a jeden nebytový prostor. Uvítali bychom tam občerstvení, zdravou stravu, prostě něco takového, co v nabídce
chybí. V prostředním domě bude městské informační centrum a kulturní zázemí pro neziskové organizace. Ve třetím
domě vyrostou nebytové prostory v přízemí a dva pěkné
větší byty v druhém nadzemním podlaží,“ upřesnil využití
domů po rekonstrukci primátor města Jan Wolf (ČSSD).

Díky dotaci na rekonstrukci dům s byty pro seniory v Ráji prokoukl
Bytový dům seniorů v ulici U Lesa 871 v Karviné-Ráji se mění před očima.
Dochází k postupnému dokončování oprav čtrnácti bytových jednotek s dispozicí
0+1 a 0+2 napříč všemi patry. Na konci ledna 2021 stavebníci hlásí konec veškerých vnitřních prací v bytech. Již brzy opravené byty budou mít nové nájemce.
Viditelné je nové zateplení fasády a střechy bytového domu, které bylo provedeno
na konci minulého roku.
Od ledna 2021 probíhá zasklívání lodžií a při vhodných klimatických podmínkách přijde na řadu dokončení soklu budovy. Zateplení bytového domu a celková
oprava střešního pláště č. p. 871 na ulici U Lesa v Karviné-Ráji je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, kde je poskytovatelem
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, a dále ze Státního fondu životního
prostředí České republiky.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Karviná @mmkarvina

Zdravotníci v nemocnicích mají úspěšně očkování za sebou
Hned na začátku roku 2021 získala
Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji
a Karvinská hornická nemocnice vakcínu potřebnou pro boj s virem SARS-COV-2, který způsobuje onemocnění
COVID-19.
„Do Karvinské hornické nemocnice dovezli hasiči z ostravské fakultní
nemocnice šedesát dávek očkovací
látky. Od úterý do pátku jsme na oddělení pracovního lékařství všechny dávky
aplikovali zdravotníkům a pomocnému
personálu z covidového oddělení. Před

samotným očkováním probíhal důležitý
vstupní informační pohovor, podepsání
formuláře a zodpovězení případných
dotazů. V pondělí očekáváme dodání
dalších devadesáti očkovacích dávek
a budeme pokračovat,“ uvedla mluvčí
Karvinské hornické nemocnice Andrea
Vargová.
„S očkováním v rájecké nemocnici jsme začali v pondělí 4. ledna 2021.
Očkovali jsme zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s covid pozitivními
pacienty. Tento týden má za sebou

očkování 240 zdravotníků. Všechny obdržené dávky jsme vyčerpali a v pondělí
očekáváme další zásilku. Připravujeme
očkovací centrum pro veřejnost podle
pokynů Ministerstva zdravotnictví České republiky,“ uvedla mluvčí Nemocnice
s poliklinikou v Karviné-Ráji Věra Murínová a dodala: „V případě, že si zájemci
o očkování nejsou jisti, zda-li se nechat
očkovat, mohou využít naší nabídky
vyšetření na protilátky, případně kontaktovat svého praktického lékaře, který
zhodnotí jejich aktuální zdravotní stav.“

Karvinská hornická nemocnice má vysoce kvalitní zázemí i personál
Nová nemocniční budova

Ortopedická, spondylochirurgická,
anesteziologická a protetická ambulance v přízemí modulární přístavby
Karvinské hornické nemocnice již
slouží pacientům. Rovněž na třicetilůžkovém oddělení následné péče
v 1. patře jsou hospitalizováni první
pacienti. Stavba třípodlažního objektu ze 77 předem modifikovaných
kontejnerů, která je s hlavní budovou propojena spojovacím krčkem
v přízemí a druhém patře, začala loni
v srpnu, na začátku roku 2021 byla
zkolaudována a předána.
Stavbu budovy za více než sto
milionů korun iniciovala potřeba rozšíření ortopedie, jež patří ke klíčovým
specializacím Karvinské hornické
nemocnice a povede ke zkvalitnění
zdravotní péče, která spočívá i ve
zkrácení doby strávené v čekárně.
Čekací doby na plánované operace
se zkrátí se zprovozněním nového

oddělení ortopedie v 2. patře přístavby, a navýší kapacitu nemocnice
o osmnáct standardních lůžek a čtyři lůžka na jednotce intenzivní péče.
„Za normálních okolností provedeme
ročně přes 700 totálních endoprotéz,
většinou kyčlí a kolen, zhruba stejný
počet ostatních ortopedických operací, nejčastěji artroskopií kolenních
a ramenních kloubů, a asi 350 operací páteře. Po rozšíření ortopedie
předpokládáme roční navýšení výkonů o 180 totálních endoprotéz a 380
ostatních ortopedických operací,“
uvedl Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické nemocnice.

Buzek koncem listopadu 2020 složil
historicky první českou atestační
zkoušku ze spondylochirurgie. Potvrdil tak dlouholeté zkušenosti a dobré
výsledky svého oddělení, které už víc
než patnáct let patří k akreditovaným
pracovištím České spondylochirurgické společnosti. Je tak jediným
doktorem na Moravě, který spondylochirurgickou atestaci má a řadí se
mezi špičku osmi lékařů v České
republice.
„Česká spondylochirurgická společnost dlouhodobě spěje k tomu,
aby se léčba nemocí páteře soustřeďovala na odborných pracovištích
a současně aby byl na těchto pracovištích alespoň jeden erudovaný doktor, který bude garantem odbornosti,“
říká David Buzek s tím, že získáním
spondylochirurgické atestace chce
podtrhnout kredit svého oddělení
a pojistit jeho budoucnost.
Oddělení chirurgie páteře vzniklo v Karvinské hornické nemocnici
v roce 2002. Od té doby se dynamicky rozvíjí. Ročně odoperuje přibližně
350 páteřních výkonů. Na pracovišti
jsou ošetřováni pacienti s degenerativním onemocněním, deformitami
páteře, osteoporózou, nádorovými
a jinými onemocněními.

Erudovaný lékař
Primář oddělení chirurgie páteře
Karvinské hornické nemocnice David
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Úspěch v soutěži
Karvinská hornická nemocnice se
zařadila mezi Českých 100 Nejlepších 2020 v oborové kategorii Zdraví, vzdělání a humanita. Ocenění
za inovativní a cílevědomou práci,
které každoročně uděluje společnost
Comenius, získala už podruhé. Letos
však epidemická situace znemožnila předání diplomu ve Španělském
sále na Pražském hradě, vyhlášení
výsledků tak proběhlo pouze online. Karvinská hornická nemocnice
se v oborové kategorii Zdraví, vzdělání a humanita umístila mezi nejlepšími už v roce 2016. Po čtyřech
letech se jí podařilo tento úspěch
zopakovat. „Toto ocenění naši nemocnici zařazuje mezi nejlepší organizace v rámci celé České republiky.
Nesmírně nás tento úspěch těší,
ale zároveň nás zavazuje k dalšímu zkvalitnění naší práce. Jsme
připraveni v náročném konkurenčním prostředí nadále obstát
a i přes současnou nepříznivou
epidemickou situaci napnout síly
k dalšímu zlepšování naší práce,“
podotkl k výsledkům soutěže ředitel Karvinské hornické nemocnice
Tomáš Canibal.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Společnost Heimstaden uměla pomoci hned dvakrát
Společnost Heimstaden podpořila obchodníky podnikající v jejich nebytových prostorách, když u nich v rámci
projektu Myslíme na Vás nakoupila
zboží. Toto následně formou poukazů
věnovala prostřednictvím statutárního
města Karviné sociálním pracovníkům
jako výraz poděkování v boji s COVID-19. „Chceme obdarovat ty, kteří
bojovali s nákazou v první linii. Kromě
zdravotníků chceme alespoň symbolicky poděkovat pracovníkům sociálních
služeb. O to víc, když se mnohdy starají o naše nájemníky,“ říká generální
ředitel Heimstaden Jan Rafaj, který
poukazy na zboží v celkové hodnotě

94 tisíc korun předal v prosinci loňského roku náměstkovi primátora Karviné
Miroslavu Hajdušíkovi (KSČM) a vedoucí Odboru sociálního Magistrátu
města Karviné Martině Smužové.
Vedoucí odboru sociálního k tomu
dodala: „Velice mě těší, že je pamatováno i na lidi, kteří pracují v sociální
oblasti a kteří pomáhají našim karvinským občanům v terénu, a to i přes tuto
náročnou dobu.“ Poukázky do provozoven sídlících v karvinských objektech
společnosti Heimstaden obdrželi pracovníci Sociálních služeb Karviná, Českého Červeného kříže Karviná, Slezské
diakonie, Slezské Humanity a ADRY.

Ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná Oldřich Gbelec:
„Chtěl bych velice poděkovat za dárky, které jsme obdrželi pro naše dobrovolníky,
jež se zapojili do pomoci v rámci koronavirové pandemie. Každý z nás pomáhal bez
nároku na jakoukoliv odměnu, a proto nás těší, že díky městu Karviná a společnosti
Heimstaden jsme mohli našim dobrovolníkům obohatit Vánoce. Velmi si této odměny vážíme a děkujeme.“

Koordinátorka dobrovolníků ADRA Karviná Žaneta Urbańská: „Jelikož jsme
dobrovolnická organizace a vážíme si všech, kteří se aktivně zapojují do dobrovolnické pomoci, rozhodli jsme se v první řadě poukazy věnovat našim nejaktivnějším
dobrovolníkům. Vždy se zapojují do pomoci druhým nezištně a se svým srdcem na
dlani. Určitě pro ně bude tento dar velkým a neočekávaným překvapením. Poukazy
začneme teprve dobrovolníkům rozdávat.“

Ředitelka Sociálních služeb Karviná Blanka Dadoková: „Poukázky jsme darovali
zaměstnancům, kteří poskytují sociální služby v terénu, tedy pečovatelkám a asistentkám. Byly rozdány ve výši 11.500 korun a převzali si je ti, kteří o ně projevili zájem.
Rozsah nabízených služeb byl velmi pestrý. Zájem byl především o masérské služby.
Poukázky byly jednou z forem poděkování našim zaměstnancům za dobrou a náročnou práci v péči o klienty. Společnosti Heimstaden za tuto podporu děkujeme.“

Ředitelka Slezské humanity Hana Pierzchalová: „Poukázky byly vlastně takovou
mikulášskou nadílkou věnovanou zaměstnancům v mobilním hospici, domácí ošetřovatelské péči a zaměstnancům přímé péče v domově pro seniory v Karviné. Tento
dar nás všechny moc potěšil, protože všichni jmenovaní si prošli velice náročným
obdobím, kdy ošetřovali pozitivní klienty na COVID-19. Dar zaměstnanci velice rádi
přijali a brali ho jako zpestření koronavirové náročné doby.“

Vedoucí oblasti Karvinsko Slezské diakonie Milana Bakšová: „Před Vánoci zavítala do Slezské diakonie milá návštěva ze
Odboru sociálního Magistrátu města Karviné. Společně jsme se ujistili v tom, že naše spolupráce a komunikace je na vysoké
profesionální úrovni a směřuje k zajištění potřeb obyvatel našeho města. Jako ocenění naší práce jsme vnímali i poskytnutí
daru v podobě poukázek od společnosti Heimstaden. Poukázky jsme předali vybraným pracovníkům, kteří koordinovali provoz
našich sociálních služeb v první linii po celé náročné období nouzového stavu. Některé z poukázek se určitě budou moci sdílet
mezi více zaměstnanci střediska, např. poukázky do restaurace, kavárny, některé zřejmě využije jen jeden pracovník, např.
do kadeřnictví nebo na pedikúru. Pokud jsme věděli, že pracovník tráví volný čas sportem a jezdí na kole, dostal poukaz do sportovního obchodu, nebo opravny kol. Myslím, že myšlenka podpory podnikatelů a provozoven formou nákupu poukázek a následné darování těchto poukázek pracovníkům v první linii je skvělá myšlenka, a přinesla vícenásobný efekt podpory a ocenění.“
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Karviná – oficiální stránka města

Ani v roce 2020další
Nepřehlédněte
se údržba
důležité
města
informace
nezastavila
z magistrátu
Milovníkům rybaření

Rezervace prostranství

Kalendárium 2021

Změna živnostenského zákona

Rybaření je pro mnoho občanů velkým koníčkem, který ovšem nelze
provozovat bez patřičných dokladů.
Na Odboru stavebním a životního
prostředí Magistrátu města Karviné
si občané mohou jeden z těchto dokladů vyřídit – je jím rybářský lístek.
Vyřídit si ho u nás mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště v Karviné,
Dětmarovicích, Petrovicích u Karviné
a ve Stonavě. Podmínkou jeho vydání je předložení platného osvědčení
získaného u některého z rybářských
svazů, nebo rybářský lístek, kterému
končí, nebo byla ukončena platnost.
Rybářský lístek lze vydat na různou
dobu a jeho vydání je zpoplatněno
– na 1 rok občané zaplatí 100 Kč,
3 roky 200 Kč, 10 let 500 Kč a vydání
rybářského lístku na dobu neurčitou
stojí 1000 Kč. Poplatky se nevztahují na děti do 15 let, i pro ně ovšem
platí povinnost předložit osvědčení
z rybářského svazu, či propadlý
rybářský lístek.
Rybářský lístek lze vyřídit v úředních dnech a jeho vydání se provádí
zpravidla na počkání.

Z hlediska koordinace akcí konaných na veřejném prostranství vyzýváme pořadatele k rezervaci plochy
v dostatečném časovém předstihu
tak, aby nedocházelo ke kolizi více
akcí ve stejném termínu.
K rezervaci použijte Žádost
o rezervaci plochy a termínu pro
pořádání akce na veřejném prostranství a doručte písemně nebo elektronicky na Odbor školství
a rozvoje Magistrátu města Karviné.
Upřednostněn bude pořadatel akce,
který si o rezervaci požádal jako první. Znovu upozorňujeme, že rezervací akce si plochu a termín pouze
blokujete.
O užívání veřejného prostranství pak musíte požádat před samotným konáním akce, avšak nejpozději
30 dní před jejím konáním, prostřednictvím formuláře Žádost o souhlas
k užívání veřejného prostranství
za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl,
kde již uvedete konkrétní podmínky
průběhu akce.

I přes aktuální epidemickou situaci
kompletuje průběžně Odbor školství
a rozvoje magistrátu elektronické
Kalendárium kulturních a sportovních událostí. Organizátoři veřejně přístupných akcí v něm mohou
své akce zveřejnit prostřednictvím
e-mailu kalendarium@karvina.cz.
Bližší informace na webu města –
https://1url.cz/@kalendarium. Upozorňujeme, že nahlášení do Kalendária nenahrazuje nutnou rezervaci
veřejného prostranství.

Novým rokem nabyl účinnosti zákon
č. 527/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění příloha č. 4 živnostenského
zákona. Doplnily se dva nové obory
živnosti volné, které podléhají povinnému ohlášení, konkrétně „poskytování služeb pro právnické osoby
a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.
Rovněž se připojila nová příloha č. 6,
která stanoví seznam živností a oborů
činností živnosti volné, jejichž výkon
právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele
a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické
osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Více najdete na webu
města – https://1url.cz/@zivnosti.

Na bezodtokové jímky přísněji
S účinností od 1. ledna 2021 došlo ke
zpřísnění povinností majitelů bezodtokových jímek (žump).
Od začátku roku je majitel jímky povinen prokázat, že likviduje
odpadní vody v souladu s vodním
zákonem, tj. odpadní vody nechává
vyvážet pouze provozovatelem čistírny odpadních vod nebo osobou
oprávněnou dle živnostenského
zákona, přičemž bude majiteli jímky
vystaven doklad, ze kterého bude
patrné jméno majitele jímky, lokalizace jímky, objem vyvezených odpadních vod, datum odvozu, název
osoby, která odpadní vodu odvezla
a název čistírny odpadních vod,
ve které budou vyvezené odpadní
vody zneškodněny.
Tyto doklady kontroluje na výzvu
vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí až dva roky
zpětně. V případě, že majitel jímky
nedoloží doklady k vývozu, dopustí
se přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 100.000 Kč.

V
Víí tá ní
ob čá nk ů
2 021
14. února
14. března
25. dubna
23. května
6. června

27. června
26. září
24. října
14. listopadu
12. prosince

Třídění bioodpadu je v Karviné stále
populárnější. V zimním období však silnější mrazy komplikují jeho svoz – plastové nádoby jsou křehčí a při vysypávání, často plného kontejneru, mohou
prasknout. Apelujeme proto na majitele
rodinných domů, aby tyto nádoby před
samotným svozem dali na teplejší místo, např. do garáže nebo kůlny.
Také mezi obyvateli panelových
domů je třídění bioodpadu na vzestupu.
Svědčí o tom stále větší zájem o sady
sáčků a košíky na bioodpad. Jen za minulý rok jich odbor komunálních služeb
pořídil a vydal na osm set. Rovněž první letošní emise byla i přes zpřísněná
epidemická opatření okamžitě obyvateli
města rozebrána. O další dodávce vás
budeme včas informovat.

Odbor majetkový Magistrátu města Karviné
zveřejňuje záměr prodat prostory
Jedná se o nebytový prostor č. 1 v domě čp. 599, postaveném na pozemku parc.
č. 497/50, včetně příslušných podílů na pozemcích parc. č. 497/50 (zastavěná plocha), parc. č. 497/136 (ostatní plocha) a společných částech domu čp. 599, ulice
Prameny, Karviná-Ráj. Dle znaleckého posudku činí cena obvyklá v čase a místě
700.000 Kč. Prohlídku prostoru je možno sjednat na tel. 596 387 232. Prodej bude
uskutečněn po schválení v orgánech statutárního města Karviné. Bližší informace
poskytuje odbor majetkový, oddělení bytové,
tel. 596 387 249, kancelář č. 27 v přízemí
Magistrátu města Karviné, ul. K. Sliwky 618,
Karviná-Fryštát. Zájemci mohou písemně požádat o koupi uvedené
jednotky v termínu do
25. 2. 2021.

v Městském domě kultury
Ceremoniály budou probíhat
dle aktuálního epidemického stavu.
Sledujte www.karvina.cz
a fb Karviná - oficiální stránka města.
Kontakt: Odbor školství a rozvoje, tel.: 596 387 488
e-mail: vitaniobcanku@karvina.cz
Pořadatel: statutární město Karviná
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O místa posledního odpočinku se stará nový správce
Od ledna letošního roku jsou
pohřebiště na území Karviné provozována prostřednictvím správce
společností BYTservis – služby,
spol. s r.o. Pro stávající nájemce hrobových míst se nic nemění
a současné smlouvy zůstávají
v platnosti. V této souvislosti otiskujeme nejčastější dotazy k problematice hrobových míst. Odpovídá
Helena Bogoczová, vedoucí odboru
majetkového magistrátu.
Kam mohu přijít uzavřít nebo prodloužit smlouvu o nájmu hrobového místa?
Smluvní vztah na novou smlouvu na
hrobové místo nebo prodloužení stávající smlouvy vyřizují občané osobně
v kanceláři správce hřbitovů, která se
nachází na Centrálním hřbitově na ulici
Borovského čp. 872/58b v Karviné-Ráji,
tel. 596 323 365, 737 245 515, e-mail
hrbitovnisprava@bskarvina.cz. Kancelář je v provozu v pondělí od 7.00 do
11.30 a od 12.00 do 17.00 hodin. Další
všední dny do 15.00 hodin.
Jaké doklady je třeba předložit k prodloužení či uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa? V případě prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa je občan povinen předložit stávající
smlouvu a občanský průkaz k ověření

totožnosti a kontrole údajů. Při uzavírání nové smlouvy o nájmu hrobového
místa občan předloží občanský průkaz
k ověření totožnosti případně doklad
o nabytí hrobu (např. usnesení v rámci
dědického řízení, dohoda mezi dědici
apod.). Při uzavírání smlouvy o nájmu
hrobového místa se statutární město Karviná řídí interním předpisem –
Zásady pro uzavírání smluv na pronájem hrobových míst na hřbitovech
statutárního města Karviné, schválenými Radou města Karviné. Smlouva
o nájmu hrobového místa je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý
má platnost originálu. Jedno vyhotovení
smlouvy obdrží nájemce a jedno vyhotovení je založeno u správce.

bu a opravy komunikací a chodníků),
údržba zeleně a technického vybavení
v areálu pohřebiště.

Jak lze uhradit platbu za nájem hrobového místa? Nájemné za pronájem
hrobového místa a úhrada za služby
spojené s nájmem se platí v hotovosti
nebo bezhotovostní formou. Úhrada
za služby spojené s nájmem zahrnuje
náklady na služby: sjednání nájemní
smlouvy, vedení evidence hrobových
míst, plateb a upomínek, příspěvek na
finanční náklady spojené s chodem
pohřebiště (odvoz odpadu a jeho likvidace, vodné, stočné, náklady na provoz veřejných WC, náklady na provoz
a údržbu el. osvětlení, náklady na údrž-

Kde mohu dohledat platný ceník?
Všechny ceníky schválené Radou města Karviné týkající se této problematiky
(např. ceník za pronájem hrobového
místa a za služby s ním spojené, ceník
za pronájem kolumbária a služby s ním
spojené, ceník za pronájem smutečních
obřadních síní atd.) jsou k dispozici
v kanceláři správce hřbitovů a na webu
města – https://1url.cz/@hrbitovy. Je
zde k dispozici rovněž Řád veřejného
pohřebiště.
Jaké jsou povinnosti nájemce hrobového místa? Nájemce provádí průběžně údržbu pronajatého hrobového
místa a hrobového zařízení v rozsahu
a způsobem upraveným Řádem veřejného pohřebiště statutárního města
Karviné platným pro všechny pohřebiště na území města Karviné. Nájemce
zejména odstraňuje znehodnocené
květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Dále
nájemce neprodleně zajišťuje opravu
hrobového zařízení, pokud je narušena
jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud
tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty

uvedené ve výzvě, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na
náklady a riziko nájemce hrobového
místa.
Na která pohřebiště je možné smlouvu
uzavřít? Statutární město Karviná, Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, je provozovatelem šesti veřejných
pohřebišť, a to Centrální pohřebiště
v Karviné-Ráji, v Karviné-Ráji (Starý
Ráj), v Karviné-Dolech, v Karviné-Starém Městě, v Karviné-Mizerově a v Karviné-Loukách.
Kde probíhají smuteční obřady a jaká
je jejich cena? Jedná se o obřadní síně na Centrálním pohřebišti v Karviné-Ráji, na pohřebišti v Karviné-Mizerově
a na pohřebišti v Karviné-Starém Městě. Na Centrálním pohřebišti a pohřebišti Karviná-Mizerov probíhá i rozloučení
ve „výstavu“ obřadních síní. Ceny za
pronájem obřadní síně jsou rovněž zveřejněny pod shora uvedeným odkazem.
Jaká je provozní doba na hřbitovech?
Pohřebiště jsou přístupná v lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7.00 do 17.00
hodin. V březnu a říjnu od 7.00 do 18.00
hodin a od dubna do září od 7.00 do
20.00 hodin. V den Památky zesnulých,
včetně předcházející soboty a neděle
od 7.00 do 20.00 hodin.

Dlouho očekávaná stavba obchvatu komplikuje cestu do Stonavy
Jak již mnozí řidiči zaregistrovali,
je od 11. ledna tohoto roku uzavřen pro
všechna vozidla asi osmisetmetrový úsek
silnice III/4687 začínající od křižovatky se
silnicí I/67 u první odbočky za mostem na
ulici Těšínské po křižovatku s ulicí Svornosti, která leží naproti vstupu ke Karvinskému moři. Uzavírku, která je plánována
až do 30. června 2023, si vyžádala výstavba silničního obchvatu Karviné.
Odklonění vede po objízdných trasách kolem Dolu ČSM sever a na Karvinou-Doly přes Důl ČSA. Takto jezdí také

některé autobusové linky příměstské dopravy, a to konkrétně 870540 (873540),
873541, 873581 a 873582. Linka 870583
(912583 a 913583) jede ve směru z Havířova u většiny svých spojů v pracovních
dnech po své trase až na zastávku „Stonava, Bonkov, rozcestí“ a pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem
Dolu Darkov.
Všem řidičům i cestujícím se omlouváme za ztíženou dopravní situaci, kterou přináší stavba tak dlouho očekávaného obchvatu a děkujeme za trpělivost.
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REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

Karviná – mmkarvina

Regionální knihovna Karviná stále myslí na své čtenáře
Biblioschránka
Před budovou Regionální knihovny v Karviné-Mizerově stojí nová
biblioschránka. „Možnosti půjčování
a vrácení knih v současné covidové
době jsou ztížené, a proto jsme se
rozhodli vyjít vstříc všem našim čtenářům a zjednodušit vrácení půjčených
knih do biblioschránky,“ uvedla ředitelka knihovny Markéta Kukrechtová.
Tento návratový box je vyroben z plechu. Částečně připomíná velkou poštovní schránku. V horní části boxu je

vstupní otvor pro vkládání vrácených
knih, pod ním jsou zamykatelná dvířka se speciálním vozíkem, do kterého
knihy spadnou z výšky dvaceti centimetrů. Kapacitně pojme asi padesát
knih. „Čtenáři do ní mohou vracet knihy zapůjčené na kterékoliv pobočce
karvinské knihovny 24 hodin denně
během sedmi dní v týdnu. Ze čtenářského konta se knížky odečtou následující pracovní den a poté budou opět
rozvezeny na jejich domovské pobočky. Ostatní vypůjčené dokumenty, jako
jsou časopisy, CD, DVD, audioknihy

a deskovky prosíme čtenáře vracet
u výdejního okénka. Při výrobě jsme
kladli důraz na to, aby vizuální podoba
boxu korespondovala s fasádou budovy a myslím, že se to perfektně povedlo. Všem čtenářům přejeme praktické a pohodové používání,“ dodala
Romana Ráblová, projektová manažerka knihovny.

Výdejní okénko
Vzhledem k vyhlašování protiepidemických opatření Regionální

knihovna využívá formu bezkontaktního půjčování přes knihovnické
okénko. „Knihy si můžete objednat
prostřednictvím online katalogu,
e-mailu nebo telefonu zdarma. Stačí
zavolat nebo napsat e-mail s vašimi
požadavky, uvést své jméno a číslo
čtenářské karty. Provozní doba bezkontaktního okénka je od pondělí do
pátku od 9 do 17 hodin, přestávka
je od 11.30 do 12 hodin,“ uvedla
vedoucího Útvaru knihovnických
a informačních služeb Svatava
Sukopová.

Kontakty na jednotlivé pobočky

■■ Pobočka Karviná-Fryštát:

Biblioschránka usnadňuje pohodlné
bezkontaktní vrácení knih

Středisko hudby a umění: hudebni@rkka.cz, 558 849 502; 596 311 266
Středisko polské literatury: polske@rkka.cz, 558 849 501; 596 312 477
■■ Pobočka Karviná-Mizerov:
Odd. pro děti a mládež: k7detske@rkka.cz, 558 849 517; 596 348 301
Odd. pro dospělé – beletrie: k7beletrie@rkka.cz, 558 849 517; 596 348 301
Informační odd. – naučná literatura: informacni@rkka.cz, 558 849 517;
596 348 301
■■ Pobočka Karviná-Nové Město:
Odd. pro děti a mládež: k6detske@rkka.cz, 558 849 506; 596 314 805
Odd. pro dospělé čtenáře: k6dospele@rkka.cz, 558 849 506; 596 314 805

U výdejního okénka si můžete vyzvednout také Karvinský zpravodaj

▼INZERCE ▼

Nový obchůdek, kde najdete plno
skvělých produktů za ty nejlepší ceny!

LEVŇÁČEK
KARVINÁ

Uzeniny, sýry, jogurty, sladkosti, mléčné
výrobky, drogerie a mnoho dalšího. Vše za ty
nejnižší ceny.

Najdete nás na adrese:
Náměstí Budovatelů 1406/10
Všechny akce sledujte na FB:
Levňáček - Levné potraviny Karviná
@levnacekkarvina
KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | únor 2021
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Finanční dar pomůže seniorům i dobrovolným hasičům
Sociální služby Karviná a Sbory dobrovolných hasičů v Karviné Loukách
a Hranicích získali finanční dar od místní podnikatelky Zdeny Černínové. „Myslím si,
že v této nepříznivé koronavirové epidemii je obzvlášť důležité pomáhat. Rozhodla
jsem se vzhledem k této těžké době, že nechci na nemoci COVID-19 vydělávat a rozdávám peníze potřebným,“ uvedla karvinská podnikatelka Zdena Černínová, která se
často angažuje ve filantropii. Částku 30.000 korun převzala s poděkováním ředitelka
Sociálních služeb Karviná Blanka Dadoková: „Jsme mile překvapeni. Velmi si toho
vážíme. V tomto období, kdy se zajišťuje péče o klienty a potřebné lidi v terénu, jsme

rádi, že nás podpoří někdo, kdo si váží naší práce a kdo umí uznat, že ty náklady
spojené s nemocí COVID-19 jsou opravdu velké. Peníze půjdou na nákup respirátorů,
dezinfekce a na činnost Sociálních služeb Karviná. Velmi děkujeme.“ Další finanční
příspěvky v celkové hodnotě 20.000 korun přijali s poděkováním Jana Hederová za
Sbor dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích a Michal Iwaszek za Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Louky. Věnovaná částka bude využita pro děti a mládež obou
sborů. O tematiku dobrovolného hasičství se zajímá v Hranicích třicet dětí a v Loukách
dvanáct dětí. Peníze tak půjdou na jejich soutěže a vzdělávání s hasičskou tematikou.

Michal Iwaszek za Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Louky, Blanka Dadoková za Sociální služby Karviná a Jana Hederová za Sbor dobrovolných hasičů
Karviná-Hranice převzali peněžitý dar od karvinské podnikatelky Zdeny Černínové

Básnířka Katarzyna Gattnar je novou tváří společnosti Karviná 2000
Obecně prospěšná společnost
Karviná se podílí na spolupořadatelství
známé a oblíbené akce Konverzace
uměním Karviná 2000 a do povědomí
veřejnosti se dostala díky pořádání
výstav v Galerii zdravého města. Jaké
jsou její další plány, prozradí nová ředitelka a básnířka Katarzyna Gattnar.
Představíte nám obecně prospěšnou
společnost Karviná 2000? „Jedná
se o organizaci s dvacetiletou tradicí
v pořádání akcí pro veřejnost, dříve
spojených se zdravým životním stylem
s cílem žít ve zdravějším městě. Postupně se zaměření společnosti přesunulo především do kulturní sféry. Společnost vytváří příležitosti pro umělce,
pomáhá s organizací výstav, vernisáží

a tím dlouhodobě přispívá k rozvoji
místní kultury.“

ních umělců! Již nyní spolupracujeme na
přípravách s Regionální knihovnou Karviná, Městským domem kultury Karviná
a Základní uměleckou školou Bedřicha
Smetany. Prozradím, že v novém roce
budeme mít také průvodní téma, něco,
co všichni potřebujeme, něco, co jsme
letos snad přestali brát jako samozřejmost, něco společného všem lidem,
všem živočichům a zároveň symbol
nového začátku – nádech.“

Jaké jsou vaše první kroky v roli
ředitelky? „V nové situaci se snažím
pozorovat a respektovat, jak fungovala
naše organizace doposud, čerpat ze
zkušeností, které již máme a zároveň
navrhovat nová řešení tam, kde vidím
prostor pro růst. Mám v úmyslu vnášet
inspiraci a propojovat nás co nejvíce
s návštěvníky našich akcí, zlepšit naši
prezentaci v online prostoru, projektový
management a sjednotit komunikaci.“

Jak se mohou příznivci umění zapojit? „Některé výtvarníky jsme již oslovili.
Zahájili jsme také spolupráce s novými
vystavovateli. Možná letos vyjde i rozšíření Konverzace uměním Karviná
o nový umělecký obor. Rádi bychom
také připravili speciální program pro

Na co se můžeme těšit v roce 2021?
„Těšte se s námi samozřejmě na Konverzaci uměním Karviná 2021 – naši
komplexní přehlídku nové tvorby lokál-

mládež. Zapojit se mohou tedy nejen
výtvarníci, ale i hudebníci, herci, umělci, učitelé či dobrovolníci. Konverzace
uměním Karviná je synergie. Jsme
otevřeni spolupráci.“
Děkujeme za rozhovor.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Karviné-Ráji má novou velitelku
Jaké jsou vaše plány? „Budu se snažit
rozšiřovat odborné znalosti své a členů
jednotky. Také je důležitá modernizace techniky. Od malička je mým snem
pomáhat lidem. Ráda bych v tom nadále pokračovala.“

V Karviné mají své pevné zázemí dobrovolní hasiči. Skvěle fungují tři
jednotky sboru dobrovolných hasičů,
a to v Hranicích, Starém Městě a v Ráji,
kde je součástí družstvo Louky. Na začátku roku 2021 vstoupila do nové funkce velitelky jednotky sboru dobrovolných
hasičů v Karviné-Ráji Kája Schmidtová.

s přívalovými dešti zapříčinily, že naší
druhou nejčastější činností bylo čerpání vody. Naše jednotka vyjela celkem ke čtrnácti takovým událostem.
Mezi další zásahy patřila likvidace
obtížného hmyzu, odstranění stromu
v nebezpečném stavu, záchrana zvířat
a pomoc seniorům nebo pacientům
s covidem s roznáškou nákupu. Samozřejmostí byla spolupráce se složkami
Integrovaného záchranného systému. Členové naší jednotky se také
průběžně podíleli na údržbě techniky
a účastnili se odborné přípravy. A za to
vše jim patří veliký dík.“

Kolika členům v současné době velíte? „Naši jednotku tvoří dvě družstva,
v Ráji je sedmnáct členů a v Loukách devět. Jednotku tvoří velitel, zástupce velitele, velitelé družstev, strojníci a hasiči.“
Když se ohlédnete za rokem 2020,
jaký byl? „V roce 2020 jsme zvládli
téměř padesát výjezdů. Vzhledem ke
covidovým opatřením ubylo asistencí
u sportovních a kulturních akcí, podíleli jsme se pouze na devatenácti, pro
srovnání za rok 2019 jich bylo 41. Bouře

Co plánujete v roce 2021? „Chceme
dobře fungovat, být nadále připraveni plnit svěřené úkoly, pomáhat lidem
a být v Karviné a okolí užiteční.“
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Kdo se na vás může obrátit? „Všichni
lidé a organizace, kteří potřebují naši
pomoc. Kontaktovat nás mohou také
zájemci o ukázku techniky a práce hasičů, požární a zdravotnické asistence.“
Kde se mohou zájemci přihlásit? „Nové členy vítáme. Kontaktovat nás mohou muži i ženy ve
věku od osmnácti let, zapotřebí je
pouze dobrá fyzická kondice a dostatek volného času. Informace najdete na
https://1url.cz/@SDH-Raj nebo na tel.
723 523 967.“
Děkujeme za rozhovor.
Přehled událostí hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
najdete na http://webohled.hzsmsk.cz.
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Karviná – oficiální stránka města

Májovák se těší z nových nástrojů

Hlasujte pro Karvinou
Moravskoslezský kraj udělí ceny cestovního ruchu pro rok 2020.
Rozhodovat budou nejen odborníci
v cestovním ruchu, ale ve třech kategoriích také široká veřejnost. A právě
ve dvou ze tří kategorií má své zástupce i Karviná. Zámek Fryštát s parkem
Boženy Němcové v Karviné byl nominován mezi Nejmalebnější místa v zimě v kraji a o titul Nejsvětovější místo
kraje se uchází Šikmý kostel sv. Petra
z Alkantary v Karviné. Hlasovat pro
ně můžete až do 28. února na webu
https://www.cenycr.cz/hlasovani.

Vyšel druhý díl trilogie
S potěšením informujeme, že 21. ledna vyšel druhý díl trilogie šikmý kostel
autorky Karin Lednické. Tato románová kronika ztraceného města popisuje léta 1921–1945, takže dějem
bezprostředně navazuje na díl první.
Zároveň se připravuje opět audiokniha
s Vilmou Cibulkovou, novinkou bude
chystané divadelní představení.

Pozvánka na ples

Symfonický dechový orchestr
Májovák Karviná v roce 2020 zažil nejméně koncertů za svou dlouhodobou
hudební kariéru. Na druhé straně si
členové orchestru udělali radost novými nástroji a potřebným vybavením.
Manažer Petr Ženč uvedl:
„Velmi si vážíme finanční podpory
města Karviné. Díky ní Májovák vylepšil své zázemí, akusticky upravil zkušebnu, nakoupil spoustu hudebních
nástrojů, doplnil a obnovil notové stojany. Plány na rok 2021 máme velké.
V březnu nebo dubnu chystáme Jarní
koncert, v případě nutnosti on-line.
V sobotu 3. července se představíme
v Letním kině Karviná na Koncertu
filmové hudby, který bude hudební lahůdkou a potěší příznivce filmů
Forrest Gump, Star Wars, Titanic, Kill
Bill, Piráti z Karibiku a další. Pokud
to epidemická situace dovolí, měli
bychom absolvovat cestu do Ženevy
na Mezinárodní soutěž symfonických
dechových orchestrů a také mezinárodní soutěž v Ostravě. Uvidíme, jaký
rok 2021 bude a co všechno se nám
povede uskutečnit. Na všechny plánované akce v letošním roce se těšíme. Prioritou pro nás zůstává hlavně
koncertování v Karviné.“

Karvinský úřad práce nabídl v roce 2020 řadu rekvalifikací
Kontaktní pracoviště Karviná
Úřadu práce i v roce 2020 zajišťovalo
pro zájemce širokou škálu rekvalifikačních kurzů. Ředitel René Vašek uvedl:
„Zaměření rekvalifikačních kurzů vychází z požadavků trhu práce tak, aby
absolventi těchto kurzů našli uplatnění
a vhodné zaměstnání. Za tímto účelem
komunikujeme se zaměstnavateli, sledujeme poptávku po jednotlivých profesích a tomuto přizpůsobujeme program
rekvalifikací, který vyhlašujeme vždy na
šest měsíců. Klientům následně nabízíme vhodné programy, které by vyhovovaly jejich vzdělání a pracovním předpokladům. Bereme samozřejmě ohled
i na zájmy a potřeby uchazečů, vždy ale
tak, aby případná rekvalifikace zajistila
uplatnění uchazeče na trhu práce.“
V roce 2020 nastala specifická situace s ohledem na výskyt koronaviru

a s vyhlášením nouzového stavu. Některé kurzy musely být pozastaveny,
či zrušeny. Některé v rámci protiepidemických opatření mohly proběhnout.
Jedním z nich byl také kurz ve spolupráci s karvinskou věznicí.
Ředitel školícího střediska František Slepánek řekl o kurzu: „Jednalo
se o opakovaný kurz pro obsluhu motorové pily, křovinořezu a benzínové
sekačky, který proběhl ve spolupráci

generálních ředitelství vězeňské správy a úřadu práce. Kurzisté byli vězni
z vězeňského zařízení v Karviné, v roce
2020 se rekvalifikovalo devět kurzistů,
v roce 2019 dvanáct kurzistů. Absolventi
po zvládnutí teoretické a praktické části
získali osvědčení o získané způsobilosti
pro práci s motorovou pilou, křovinořezem a benzínovou sekačkou. Doufám,
že tato rekvalifikace všem umožní lehčí
vstup do pracovního života ve firmách,

V případě, že epidemická situace
dovolí, Obec Slovákov v Karviné
uspořádá XIX. Slovenský ples. Ten se
uskuteční v sobotu 13. února 2021 od
19.00 hodin ve Společenském domě
v Karviné-Darkově. Předtančení obstará folklorní soubor Ogar, do tance
zahraje HELLER KOKTEIL MUZIK.
Vstupné 350 Kč. Bližší informace
k akci na tel. 604 955 046.
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jako jsou technické služby, zahradnictví
a lesnictví.“ Fotografie zachycují praktickou část kurzu konaného v darkovském
parku.
„Snažíme se v rekvalifikačních aktivitách pokračovat, neboť se jedná o velice důležitý prvek pro snížení nezaměstnanosti v našem městě a regionu. Mezi
nejčastější kurzy v rámci našeho úřadu
práce můžeme zařadit rekvalifikační
kurzy základů obsluhy osobního počítače, kvalifikační kurzy pro pracovníky
v sociálních službách, účetnictví a strážný. Objevuje se i zájem o kurzy zedník,
montér suchých staveb, kosmetička,
manikúra a pedikúra nebo sportovní masér. V poslední době evidujeme zvýšený
zájem i o kurzy ošetřovatel nebo sanitář,
což vzhledem k epidemickému vývoji samozřejmě vítáme a podporujeme,“ dodal
ředitel Úřadu práce Karviná René Vašek.

NAPSALI JSTE NÁM, KŘÍŽOVKA

Poděkování za příkladnou péči Hornické nemocnici Karviná

Poděkování za lékařskou péči Nemocnici s poliklinikou, Karviná-Ráj

Vážení, jménem svým i jménem své maminky, která byla v prosinci minulého roku
u Vás hospitalizována jako covidový pacient, bych rád vyjádřil velké poděkování
za příkladnou, profesionální a citlivou péči. Vysoce kvalitní léčebné postupy, přívětivost, ochota a nadprůměrná pozornost jsou zde samozřejmostí. Právě pečlivý
a starostlivý přístup v kombinaci s ohleduplnou formou komunikace jistě podstatně přispěly ke zlepšení jejího zdravotního stavu. Jsme si vědomi toho, jak
náročná je Vaše práce, zejména v době epidemie. O to větší uznání patří všem
lékařům, sestrám i ostatním zaměstnancům. Speciální dík patří dvěma sestřičkám – paní Renatě Kořínkové a Lence Valicové, jejichž výkon a vstřícnost
byly mimořádné. Upřímně děkujeme zaměstnancům Hornické nemocnice Karviná za jejich práci. Přejeme hodně zdraví, co nejméně stresu, pokud možno
rychlý návrat k normálu a hodně stejně spokojených pacientů.

Vážení, rád bych touto cestou poděkoval lékařům a sestřičkám ortopedického
oddělení nemocnice v Karviné-Ráji, vedeném panem primářem MUDr. Martinem
Holinkou, Ph.D. V měsíci březnu loňského roku jsem se podrobil na shora uvedeném oddělení totální endoprotéze kyčelního kloubu. Nyní, po delším čase vyplněném cvičením a rehabilitací, mohu konečně plně zhodnotit výhody kloubní
náhrady, kdy se mohu pohybovat bez bolestí a zvláštního omezení. Za to vše
patří veliký dík všem lékařům, za jejich lidský a velmi profesionální přístup, všem
sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu za jejich vlídná slova, úsměvy, lidskost a profesionalitu. Velký dík patří také všem lékařům a rehabilitačním
sestřičkám orlovské nemocnice – oddělení rehabilitace, za jejich péči a trpělivost, s jakou přistupují k jednotlivým pacientům a navrací jim radost z pohybu
a návrat k samostatnosti. Ještě jednou moc velké díky.

Martin Jaglář a Vlasta Jaglářová, Blansko

Lumír Podolský, Ostrava-Hrabůvka

Sportovec a čestný občan Karviné
Správné znění tajenky minulé křížovky (leden 2021): „Marie Doležalová“.
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Tvrzení studentů pochází z dotazníkového šetření provedeného v dubnu 2020, které vyplnilo 738 studentů. Údaje o nezaměstnanosti pocházejí ze statistik roku 2019 (přepočtený poměr). Více na www.slu.cz
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