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Vážení spoluobčané,
před sebou máte další vydání Karvinského zpravodaje, ve kterém vám mimo
jiné přinášíme souhrnné informace o projektu Karviná všemi deseti. Je to
ucelený a dobře zpracovaný program, díky kterému se naše město po úplném
útlumu těžby může transformovat. Už teď se nám některé důležité projekty
daří realizovat, jak se dočtete na straně šest. Jsem také rád, že se postupně
rozšiřuje seznam jmen takzvaných Srdcařů, lidí, kteří mají blízký vztah
k našemu městu a chtějí pro něho něco pozitivního udělat. Mezi nejčerstvější
novinky Karviné všemi deseti patří návrh energeticky pozitivní čtvrti. Zkušenosti
jsme čerpali v zahraničí, i o tomto se dočtete přímo ve zpravodaji nebo na
webových stránkách programu Karviná všemi deseti. Těší mě, že jsme
se shodli se zastupiteli a uvolnili z rozpočtu peníze, které v této těžké době
pomůžou drobným podnikatelům. Podporu jsme spustili v polovině února
a je o ni velký zájem. Naopak mě trochu mrzí, že ještě kvůli opatřením vlády
nemůže být plně využit náš nově zmodernizovaný Malý sál Městského domu
kultury, který si opravu a kompletní přeměnu zasloužil. Snad se již brzy dočká
svých prvních návštěvníků a akcí, pro které je určen. A abych se nezaměřil
jen na plány a projekty města, dovolte mi, abych jménem svým i svých kolegů
a spolupracovníků už teď popřál všem ženám všechno nejlepší k jejich MDŽ.
Každá si zaslouží minimálně kytičku a poděkování za všechno, co pro rodiny
a své blízké děláte.
S úctou
Jan Wolf, primátor
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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.

Náplň práce strážníků je v období koronaviru odlišná
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Městské informační centrum má v Karviné své místo

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: Milan Haluška, Marek Běhan,
Martina Orgoníková, Lenka Přečková | Distribuce: Rec21 | Reklamace distribuce:
Monika Koziorková, +420 604 290 953, monika.koziorkova@rec21.cz | Vydáno:
25. února 2021 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním centru
na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Další číslo vyjde 25. března 2021,
kdy termín uzávěrky podkladů včetně inzerce je 10. března 2021. Pravidla inzerce
s ceníkem a vzor objednávky najdete na webu města: https://1url.cz/@inzerce.
Titulní foto: Milan Haluška, zasněžené Masarykovo náměstí v Karviné

Pozvánka na březnové zasedání zastupitelstva

www.karvina.cz

Zveme vás na 18. zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat
v pondělí 15. března 2021 od 17.00 hodin ve velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty Karviná Slezské univerzity. Přijatá hygienická opatření a další
podrobnosti ke konání zasedání budou oznámeny na úřední desce Magistrátu
města Karviné.
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Karviná – oficiální stránka města
@mmkarvina
@mmkarvina
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INVESTICE

Střechy budov procházejí opravou

Rekonstrukce malého sálu
Malý sál Městského domu kultury má za sebou zdařilou rekonstrukci. „Kompletní úpravou trvající od června do prosince 2020 prošel interiér malého sálu,
vestibul a sociální zařízení. Zůstaly zachovány jen některé původní dřevěné prvky
a sedačky. Účinkující se mohou také těšit na nové zázemí,“ uvedla ředitelka Městského domu kultury Olga Humplíková. Malý sál se zachovaným počtem 85 sedadel
tak bude opět sloužit svému účelu. „Když vezmeme v úvahu, že poslední rekonstrukce proběhla v letech 1996 až 1997 a oblíbenost pořádat akce právě v malém
sále je velmi vysoká, tak rekonstrukce interiéru byla už opravdu nutná a potřebná.
Jsem přesvědčený, že město musí dbát o místa, která slouží občanům, a že to jsou
správně vynaložené peníze,“ uvedl náměstek primátora města Karviné Andrzej
Bizoń (nestr. za ČSSD). Po pandemickém období se sem vrátí projekce kina, divadelní představení, přednášky, koncerty, zkoušky divadelních souborů a bude sloužit
k pronájmu pro akce jiných organizátorů. Vedoucí karvinských kin Jakub Gajdica
dodal: „Pro potřeby kina došlo k výměně promítacího plátna, které bylo původně
na masivním rámu. Ten však překážel při divadelních, přednáškových a jiných
činnostech a plátno nebylo chráněno. Nyní je motorizovaně vysouvací. A v době,
kdy není kino, je srolováno v tubusu pevně umístěném na stropní části jeviště.“

Procházkou kolem budov Městské policie Karviná jste si určitě všimli přichystaného stavebního materiálu. Předmětem stavby je provedení nutné generální opravy střech budov „A“ a „C“. Ploché střechy obou budov se nahrazují
novými valbovými střechami se sklonem střešních rovin 15 °. Součástí stavebních prací je i generální oprava střešní části hromosvodu a napojení nových
venkovních svodů na stávající venkovní kanalizaci. Vlastní realizaci předcházela
investiční příprava, a to zpracování potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byla stavba přerušena, pokračování
a dokončení stavby závisí na počasí, plánuje se na jaře letošního roku.

Průběh prací na obchvatu města
Konec zimy je vždy investory a stavebními firmami netrpělivě očekáván.
Letošní jaro znamená pokračování práce na obchvatu města Karviné, která
začala v loňském roce. Po desítkách let komplikací, odkladů a slibů probíhá
realizace obchvatu našeho města. Ten uleví dopravě, lidem a životnímu prostředí zejména v centru Karviné. Pokud se vybranému zhotoviteli podaří dodržet harmonogram, bude hotovo do dvou let. „Na obchvat čekáme přes dvacet
let. Věřím, že jeho zprovozněním se uklidní doprava v centru města a občanům
se bude lépe spát a dýchat,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Nová
komunikace, která ulehčí silnici I/67 vedoucí středem města, bude dlouhá téměř
tři kilometry, počítá se s dvěma protihlukovými stěnami, mostem či podchodem
pro pěší. Celkové náklady by měly dosáhnout výše téměř devět set milionů
korun. Souběžně se stavbou obchvatu bude probíhat odbahnění jezera u Loděnice v parku Boženy Němcové.
„Postup prací je výrazně ovlivněn nepříznivými klimatickými podmínkami.
Přesto stále probíhají práce na instalaci geodrénu pro urychlení konsolidace
podloží násypů. Jakmile počasí dovolí, dokončíme sanační vrstvu v podloží násypu. Zahájili jsme práce na dočasných konsolidačních násypech u opěr mostu
přes Olši a bude navazovat provádění samotného násypového tělesa silničních
objektů. Probíhá intenzivní příprava realizace přeložky toku loucké Mlýnky.
V průběhu celého března budou probíhat práce na přeložce nadzemního vysokého a nízkého napětí elektrického vedení. K tomu probíhá příprava před realizací dalších přeložek inženýrských sítí, jako jsou vodovody, kanalizace a veřejné
osvětlení,“ uvedla Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska.

Revitalizace vodní plochy Lodiček
Mezi nejrozsáhlejší akce, které budou zahájeny v letošním roce, patří revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě. Tato akce je koordinována s výstavbou obchvatu města. Výběrové
řízení na realizaci revitalizace vodní plochy zajišťuje ministerstvo financí. Práce
budou probíhat postupně a jsou plánovány na tři roky. V rámci revitalizace vodní
plochy budou provedeny úpravy břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy
se propojí lávkou. Jezero bude vyčištěno od nahromaděných sedimentů, které
se léta ukládaly na jeho dně. Kolem vodní plochy bude vybudována nová pěší stezka s odpočívadly doplněnými mobiliářem – lavicemi z kmenů, lavičkami
a odpadkovými koši. Dále se provede probírka současné zeleně. Ta představuje
kácení a výsadbu nových dřevin, které budou umístěny hlavně u náspu budovaného obchvatu.
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Karviná – oficiální stránka města

Ani v roce 2020další
Nepřehlédněte
se údržba
důležité
města
informace
nezastavila
z magistrátu
Nezapomínejte na úřední desku

Nabídka nebytových prostor

Vedení úřední desky je výkonem
samostatné
působnosti
obce.
V Karviné ji najdete před budovami
B a C magistrátu a dále na oficiálních webových stránkách města –
https://www.karvina.cz/magistrat/
uredni-deska – je tak přístupná 24
hodin denně.
V zákonných lhůtách jsou zde
vyvěšeny písemnosti doručované
veřejnou vyhláškou, dokumenty
k dotacím, rozhodnutí a opatření
magistrátu, rozpočet a závěrečný
účet města, ztráty a nálezy, záměry města, ale také oznámení
jiných subjektů, jako například přerušení dodávky elektřiny, plynu apod.
Rozhodně se vyplatí vést ji v patrnosti.

Statutární město Karviná rozšířilo
nabídku nebytových prostor v historickém centru města. Jedná se
o bývalý finanční úřad v ulici Fryštátské čp. 89, kdy nově jsou k dispozici také kanceláře v prvním patře
budovy. Celkem je tak i s přízemím
k pronájmu 28 kanceláří, ke kterým
přináleží i 2 kuchyňky, WC a úklidové místnosti v obou podlažích. Bližší
informace podá paní Petra Čablíková
z odboru majetkového magistrátu na
tel. 596 387 301. Zájemci o nebytové
prostory – prodejny – v Karviné-Novém Městě mohou využít přízemí
bytových domů na náměstí Budovatelů, konkrétně v čp. 1416/7 (131 m2,
z toho 67 m2 prodejna) a čp. 1421/17
(70 m2, z toho 45 m2 prodejna). V pří-

padě zájmu kontaktujte paní Radmilu
Góreckou ze stejného odboru na tel.
596 387 323.

Vítání občánků se odsouvá
Odbor školství a rozvoje magistrátu
ruší s ohledem na vládní nařízení
březnový termín vítání občánků. Nadále zůstávají v platnosti další vypsané termíny pro rok 2021 – 25. duben,
23. květen, 6. a 27. červen, 26. září,
24. říjen, 14. listopad a 12. prosinec.
Také konání těchto ceremoniálů je
závislé na aktuální epidemické situaci. Zájemci by měli kontaktovat
magistrát alespoň 14 dní před zvoleným termínem na tel. čísle tel. 596
387 488 a e-mailu vitaniobcanku@
karvina.cz. Věříme, že budeme moci přivítat mezi Karviňáky děti všech

zájemců, mezi kterými nebudou
chybět třeba zástupci nejčastěji volených jmen v uplynulém roce – Eliška,
Viktorie, Laura, Sofie, Jakub, Dominik, Matyáš či Sebastian, ale i další
děti, jejichž věk pro obřad vítání není
omezen.

Sčítání lidu, domů a bytů
V letošním roce se koná opět po deseti letech sčítání lidu. Sčítání 2021
začíná o půlnoci z 26. na 27. března.
V první fázi má každý možnost sečíst se elektronicky. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od
17. dubna do 11. května 2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář.
Více informací na www.scitani.cz, dotazy@scitani.cz nebo na infolince Českého statistického úřadu 274 056 789.

Práce dobrovolné veřejné služby je užitečná a výsledky jsou vidět
V současné době vykonává dobrovolnou veřejnou
službu padesát pracovníků z řad evidence dlouhodobě nezaměstnaných Úřadu práce Karviná. „Během
týdne od pondělí do pátku se pracovníci věnují pravidelnému čištění a úklidu kontejnerových stanovišť.
Na starosti mají téměř 230 míst. Likvidují černé skládky

a uklízejí místa po bezdomovcích. Věnují se úklidu parků a lesoparků, jejich práce jde vidět konkrétně v parcích Boženy Němcové a Bedřicha Smetany, v Rájecké
remíze, v Univerzitním parku a na Bažantnici,“ uvedla
Jana Maierová, vedoucí odboru komunálních služeb
a dodává: „Nejvíce potřební jsou teď v zimním období.
Podílejí se na odklízení sněhu z parkovacích míst pro
ZTP, z frekventovaných schodišť u budov Magistrátu
města Karviné, u zastávek nebo křižovatek.“
Během loňského roku dobrovolná veřejná služba
uklidila na území města bezmála šedesát černých
skládek, kde bylo nelegálně uloženo téměř čtyřicet tun odpadu. Nejčastěji se likvidují černé skládky
v garážových osadách, především na ulicích Sportovní, Na Vyhlídce a Za Splavem a v okolí Karvinského
moře. „Z dlouhodobé praxe a zkušeností víme, že pro
pracovníky veřejné služby je tato činnost přínosem.
I přesto, že jsou v evidenci nezaměstnaných dlouhodobě z důvodů zdravotních nebo vzhledem k nízké kvalifikaci a nemůžou najít stabilní práci, nechtějí
sedět doma a pro své město dobrovolně něco dělají

s dobrým pocitem, že jsou prospěšní. Jejich práce
jde vidět a přispívá k čistotě města,“ uvedla vedoucí
odboru.
Pracovníky dobrovolné služby poznáte podle žlutých vest. Ve městě pracují také pracovníci veřejně
prospěšných prací pod vedením Technických služeb
Karviná, ti používají oranžové vesty.

První pravidelná změna jízdních řádů městské autobusové dopravy
První dílčí změna jízdních řádů čeká
cestující městské autobusové dopravy
v Karviné od 7. března tohoto roku.
Úpravy zohledňují požadavky cestujících a poznatky odboru školství a rozvoje magistrátu z kontrolní činnosti, která probíhá v součinnosti s dopravcem.
LINKA 514
• spoj č. 227 bude zkrácen a nově
ukončen na autobusovém nádraží (AN);
• spoj č. 230 bude zkrácen a nově bude
vyjíždět až z AN již v18:27 hodin.
LINKA 517
• bude zaveden nový spoj č. 101
(se znaménkem „20“) – bude jezdit
v pracovní dny od 1. července do

31. srpna s odjezdem z AN v 6:00
hodin a bude ukončen na zast. „Fryštát,
Poštovní“.
LINKA 520
• stávající spoj č. 221 bude nově vyjíždět až z AN, a to v 16:45 hodin,
ale nově dojde k jeho prodloužení na
konečnou ve Starém Městě (příjezd
v 17:45 hodin).
• bude zaveden nový spoj č. 235 s odjezdem z konečné ve Starém Městě
v 18:10 hodin a na konci své trasy
s příjezdem na AN v 19:06 hodin (bez
zajížďky k OD Tesco).
Na ostatních linkách nedochází k žádným změnám.
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Okénko odboru stavebního a životního prostředí

Kácení dřevin a ekologické spolky

Novinky v odpadové legislativě

Máte na zahradě strom, který
chcete pokácet? Pak se obraťte na
Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné, který
veškeré tyto žádosti o kácení dřevin
řeší. Žádosti o kácení jsou pro občany
k dispozici jak přímo na odboru stavebním a životního prostředí, tak na
webových stránkách města v sekci
formuláře – Potřebuji vyřídit. Vyplněnou a podepsanou žádost mohou
občané osobně donést na podatelnu
magistrátu, či odeslat elektronicky.
Po přijetí žádosti orgánem ochrany přírody je zahájeno správní řízení,
jeho účastníkem ale zpravidla není

Zákon o odpadech představuje
klíčový nástroj oběhového hospodářství, které spočívá v zmnožení životního cyklu jednotlivých materiálů nebo
věcí. Každá věc by tak měla sloužit
co nejdéle a po konci své životnosti
by mělo v co nejvíce případech dojít
k využití materiálu, ze kterého je vyrobena, a to alespoň k výrobě energie,
v lepším případě pak k výrobě nových
produktů.
Zákon zavádí také nový přístup
k řešení problematiky tzv. černých
skládek, tedy situací, kdy je mimo
stanovené místo soustředěn odpad
a není možné dohledat osobu, která je
za tento odpad odpovědná. Zvolen byl
přístup, který na jedné straně dává některé povinnosti vlastníkovi nemovitosti, na druhé straně dává obecnímu úřadu možnost černou skládku odstranit.
Vlastník nemovitosti – daného
pozemku – má povinnost do 30 dnů
informovat obecní úřad o tom, že se
na jeho nemovitosti objevil nelegálně
soustředěný odpad. Tato povinnost

jen občan jako žadatel, ale také některé ekologické spolky. Povinností
orgánu ochrany přírody je informovat
spolky o veškerých zahajovaných řízeních, a ty mají následně možnost
se k němu přihlásit. Po přihlášení
těmto spolkům příslušní postavení
účastníka řízení, to znamená, že
se ho mohou účastnit v plném rozsahu, tj. navrhovat důkazy, odvolávat se a také účastnit se místního
šetření. Pokud tedy budete žádat
o kácení dřevin, je velmi pravděpodobné, že k vám na zahradu při místním šetření dorazí nejen pracovník
magistrátu, ale také zástupce spolku.

není omezena množstvím, protože
i malé množství nebezpečných odpadů může výrazně ohrozit životní
prostředí, přičemž není v možnostech
vlastníka pozemku posuzovat nebezpečnost takového odpadu. Zároveň
pokud se vznikající černá skládka začne řešit včas, má to velmi výrazný dopad na to, kolik odpadů bude nakonec
v daném místě soustředěno.
Obecní úřad primárně zjišťuje,
zda je možné dohledat osobu, která
vznik černé skládky způsobila. Pokud
se podaří takovou osobu dohledat,
postupuje proti ní s využitím sankčních nástrojů, které mu tento zákon
poskytuje. Zároveň jí stanoví lhůtu
pro odklizení odpadu, při jejímž nedodržení může nařídit odklizení odpadu
na náklady této osoby. Pokud obecní
úřad nezjistí osobu odpovědnou za
soustředěný odpad, vyzve vlastníka
pozemku, aby dobrovolně odpad odklidil. Škoda způsobená nezákonně
navezeným odpadem tak zůstává na
vrub vlastníka pozemku.

Kvalitní plánování rozvoje města se neobejde bez názorů občanů
Připravujeme se na změnu klimatu

Podílejte se na přípravě koncepce zeleně

Delší letní vedra, prudké deště, sucho a další problémy zasahují v poslední
době i naše město. Jedná se o dopady změny klimatu a do budoucna bude podle
vědců ještě hůře. Do roku 2040 v České republice stoupne průměrná teplota
o další 1°C, zvýší se počet tropických dní nad 30°C, sucho bude delší, častější
a intenzivnější, klesne počet dešťových srážek, ale stoupne počet přívalových
dešťů. Na tyto situace je třeba se připravit. Ptáme se vás, co si myslíte, že by
s tím město mělo dělat. Vaše odpovědi se stanou podkladem Adaptační strategie
na změnu klimatu statutárního města Karviné, kterou v průběhu roku 2021 připravujeme společně s odborníky na tuto oblast. Elektronický dotazník, za jehož
vyplnění předem děkujeme, najdete na adrese https://1url.cz/@dotaznik-klima.
Dotazník lze vyplnit do 15. března tohoto roku. Ve středu 10. února proběhl
online workshop, jehož cílem bylo představení projektu, jeho cílů a cílových skupin. Záznam můžete zhlédnout na https://1url.cz/@workshop-klima.

Připravovaný strategický dokument Koncepce zeleně je stále otevřený vašim námětům. Máte možnost je sdělit prostřednictvím dotazníkového průzkumu,
a podílet se tak na ovlivnění vzhledu našeho města. Prozraďte nám, které parky
navštěvujete nejčastěji a co se vám na nich líbí, jaké zde vnímáte problémy
a nedostatky. Budeme rádi za jakékoliv podněty v oblasti veřejné zeleně, které
nám prostřednictvím vyplnění dotazníku poskytnete. Vaše aktivní účast v rámci tohoto dotazníkového průzkumu zpracovatelům dokumentu Koncepce zeleně významně pomůže lépe připravit a zpracovat plán pro další rozvoj zeleně
ve městě včetně optimalizace plánu na zlepšení péče a údržby, uspořádání
a vybavení zelených ploch a přírodních lokalit ve městě v návaznosti na požadavky a priority občanů města. Elektronický dotazník, za jehož vyplnění předem
děkujeme, najdete na adrese https://1url.cz/@dotaznik-zelen. Dotazník lze vyplnit do 15. března tohoto roku.

Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné“,
registrační číslo projektu: 3194100020, byl podpořen grantem
z Norských fondů.

Dokument „Koncepce zeleně“ je součástí projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

5

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ | březen 2021

KARVINÁ VŠEMI DESETI

Karviná @mmkarvina

Karviná všemi deseti: Na co se můžete těšit v roce 2021
Karviná ve spolupráci s partnery
plánuje a realizuje změny ve městě. Na plánu pojmenovaném Karviná
všemi deseti se pracuje již dva roky.
Aktuálně plán zahrnuje 15 projektů,
které se rozpracovávají nebo rovnou realizují. Jde o projekty na podporu podnikání, lepších služeb ve
městě i změně karvinského zázemí
a prostředí. Seznam projektů i novinky
najdete na www.karvinavsemideseti.cz.
Co se dá očekávat v roce 2021? Tady
je pět vybraných posunů v projektech.
Centrum podnikání, profesních
a mezinárodních studií
Nové univerzitní centrum Slezské univerzity může změnit tvář města a lákat
do něj nejen studenty, ale i občany
kteří chtějí rozvinout svou podnikavost.
V blízkosti hlavní budovy Obchodně
podnikatelské fakulty Slezské univerzity má v příštích letech vyrůst Centrum
podnikání, profesních a mezinárodních
studií. Nová budova je zamýšlená nejen jako architektonický skvost, ale také jako magnet pro studium ve městě,
unikátní prostor a prostředí pro podporu podnikání, podnikavosti a inovací,
propojení akademické a podnikatelské
sféry. V neposlední řadě také jako místo, které umožní naplňování komunitní
role univerzity. Objekt je koncipován
jako „zelená budova“ a svým umístěním
v centru města vedle hlavní budovy
OPF a blízkosti Business Gate vytvoří
prostor, který bude základem kampusu
a přispěje také k celkové kultivaci veřejného prostoru města Karviné. V uplynulém roce město vytipovalo a nabídlo
pozemky pro stavbu, účastní se také
přípravy projektu. Letos by měl projekt
dostat konkrétní obrysy – zpracovává
se objemová studie a studie proveditelnosti za finanční podpory města Karviné. V závislosti na zdrojích financování
se stavba předpokládá do roku 2025.
Karvinské moře
V první fázi realizace se na letní sezonu
2020 podařilo udělat přístupovou cestu a novou pláž s odpočívacími prvky

z Moravskoslezského kraje začala vloni
koncem roku rekonstrukce. Práce aktuálně probíhají, měly by trvat jeden rok,
a na konci letošního roku by tedy měla
být hotová přestavba tří domů na nové
kulturní zázemí, prostory pro podnikání a bydlení. Rekonstrukce tří domů je
součástí projektu Revitalizace a oživení
historického centra.

a mobiliářem. Na konci sezony v blízkém okolí začaly práce na obchvatu
města. Návazně na něj by i letos mělo
Karvinské moře doznat změn. Ty by se
měly týkat hlavně řešení přístupových
cest k lokalitě, které jsou navázány
právě na realizaci obchvatu a možnosti
doplnění o okolní inline cyklostezku.

se jedná například o zvýšení energetického standardu objektu polikliniky
v Karviné-Mizerově, kterou město
získalo od Moravskoslezského kraje
a ve spolupráci s výzkumným ústavem
UCEEB ČVÚT připravuje projekt do programu Horizon 2020. Cílem projektu je
navrhnout přeměnu polikliniky na objekt
s téměř nulovým energetickým standardem, tedy energeticky soběstačnou
budovu, která na svůj provoz i díky
vlastní výrobě energie z obnovitelných
zdrojů potřebuje minimum energie. Jednalo by se o pilotní ukázku energeticky úsporné veřejné budovy a zároveň
první z mnoha dalších objektů, které
by po energetické modernizaci měly
tvořit jeden energeticky efektivní celek,
tzv. energeticky pozitivní čtvrť.

Čistá energie
Město se také připravuje na útlum těžby
uhlí a s tím spojený odklon od tradičních uhelných zdrojů energie a tepla.
Pouští se proto do inovativních projektů v oblasti moderní energetiky, které
by měly nejen snížit spotřebu energie
v městských budovách, ale také snížit
uhlíkovou stopu a přispět svým dílem
ke zlepšení životního prostředí ve městě a jeho okolí. Byly zahájeny práce na
koncepci adaptace na klimatické změny
a připravuje se aktualizace energetické
koncepce. Mezi konkrétními projekty
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Tři domy na náměstí
Na rekonstrukci tří domů na náměstí se
čeká už víc jak dvacet let. I díky dotaci

6

Srdcaři Karviné
Iniciativa Srdcařů Karviné se postupně
formovala od konce roku 2019. Došlo
na několik setkání sezvaných osobností s chutí věnovat se rozvoji města
a zlepšovat image Karviné. K tomu také
na webu karvinavsemideseti.cz prezentujeme další nové rozhovory se Srdcaři.
V roce 2021 je v plánu iniciativu otevřít
a dát možnost každému, kdo se chce
přidat. Otevřené setkání Srdcařů bylo
plánované už vloni na podzim, vzhledem k preventivním koronavirovým
opatřením ovšem bylo přesunuto, zatím
na neurčito. Neurčito se určitě změní
na konkrétní datum a místo, hned jak
to bude možné. Vítr do plachet dá také
nový organizační tým, tvořený samotnými Srdcaři. Takže jestli nosíte Karvinou
v srdci a není vám lhostejné, co se ve
městě děje, jak se rozvíjí a jakou má
pověst u Karviňáků i lidí odjinud, přidejte se. Mimo to se realizují některé
z návrhů, které od Srdcařů vzešly –
například diskuze karvinských středoškoláků s místními podnikateli, které
mají středoškolákům přiblížit praktické
informace o zahájení a průběhu podnikání a vybudit chuť pustit se v budoucnu do práce na vlastní pěst.
Na čem dalším se pracuje?
Posuny v pěti dílčích projektech
nejsou zdaleka vše, co se mezi rozvojovými aktivitami chystá. Pracuje se na
všech projektech. Zůstaňte v obraze
a sledujte www.karvinavsemideseti.cz
a facebook @KarvinaVsemiDeseti,
kde průběžně informujeme o tom důležitém a zajímavém a dáváme možnost
zapojit se každému, kdo má chuť být
u toho.

ROZHOVORY

Náplň práce strážníků je v období koronaviru odlišná
Rok 2020 byl náročný a jiný pro každého z nás. Také strážníci Městské
policie Karviná zaznamenali odlišnost v pracovní činnosti, která se
přesouvá i do roku letošního. Podle
ředitele Městské policie Karviná Petra
Bičeje bylo v roce 2020 hlavním znakem vylidnění veřejného prostoru.
„Chybí desítky akcí, které se konaly na veřejném prostranství. Na jednu
stranu máme hodně práce s kontrolou
opatření kvůli covidu-19, na druhé straně je prostor vylidněn a máme míň práce na poli veřejného pořádku,” popsal
situaci ředitel.
Strážníci od března loňského roku
hlídkují nepřetržitě u odběrového místa
Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. „To je to, co nás dost vytěžuje. Chtěl
bych strážníkům poděkovat, protože
tam stojí každý den. Měli jsme zpočátku
trochu strach, aby se tam nenakazili,
což se naštěstí nikdy nepotvrdilo ani
nestalo,” dodal Petr Bičej.
Strážníci by měli být naočkováni
v březnu společně s policisty, ačkoliv
se s nimi původně jako s přidruženou
složkou Integrovaného záchranného

systému nepočítalo. V souvislosti s dodržováním opatření řešili od března loňského roku do letošního ledna 934 případů. „Jen pro příklad, zákaz vycházení
od 28. října 2020 do 31. ledna 2021
jsme řešili 319 krát. Z toho 260 osob
opravdu porušilo zákaz vycházení,
76 osob jsme pro nízkou společenskou
nebezpečnost řešili domluvou, 172 lidí
jsme pokutovali na místě v celkové výši 172.800 korun. Pokuty od března do
ledna letošního roku jsou v desítkách
tisíc,” uvedl ředitel.
Náročné to strážníci měli i v souvislosti s neustále se měnícími opatřeními,
na které museli takřka ihned reagovat.
„My jsme si je neustále zapisovali, pořád jsme museli strážníky školit. Jednou
to vyplývalo z krizových opatření vlády,
po skončení nouzového stavu to byla
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. U nás na Karvinsku k tomu
přibyla i mimořádná opatření Krajské
hygienické stanice, protože se tehdy
zhoršila situace na šachtách. V úplně
první vlně se nosily roušky i na veřejnosti. Měli jsme spoustu oznámení,
jezdili jsme křížem krážem. Měli jsme

oznámení třeba na pracovníky veřejně
prospěšných prací, kteří svačili a byli
zrovna bez roušek, samozřejmě tím ale
nic neporušovali. Ten začátek byl opravdu náročný v tom neustálém ježdění po
městě,” vzpomíná ředitel.
Podle statistik Policie České republiky kriminalita zůstala v Karviné neměnná. Za poslední roky se výrazně snížila
a její objasněnost je vysoká. V letošním
roce budou pokračovat kontroly opatře-

ní v souvislosti s covidem-19 a pokračovat se bude i v projektu Bezpečná
Karviná. „Boj s nepřizpůsobivými pokračuje. Z preventivních projektů chceme
realizovat nákup čtyř kamer mobilního
charakteru a budeme pořizovat mobilní
služebnu, která nám taky hodně pomůže z pohledu prevence kriminality
a veřejného pořádku. Já osobně bych
chtěl více propagovat práci strážníků,”
uzavřel Petr Bičej.

Fakulta přivítala zájemce o studium netradičně v online prostoru školy
Jednou z tradičních akcí, kterou každoročně na počátku roku Obchodně
podnikatelská fakulta Slezské univerzity připravuje, je Den otevřených
dveří. V tomto roce plány změnila
koronavirová pandemie. Zájemci
o studium však o návštěvu školy
nepřišli. Fakulta připravila Den (ne)
otevřených dveří. Jak to proběhlo,
prozradil děkan Daniel Stavárek.
Jaký byl zájem o netradiční Den (ne)
otevřených dveří a plánujete její opakování?
„Virtuální Den (ne)otevřených dveří se
uskutečnil formou živého internetového
vysílání 26. ledna 2021 ve dvou bězích,
a to od 10 a 16 hodin. V těchto časech
se akce zúčastnily téměř dvě stovky zájemců o studium, což mírně převyšuje
účast na tradičních dnech otevřených

dveří, které byly v minulých letech přímo
v prostorách fakulty. Záznam virtuálního
dne otevřených dveří je však i nadále
k dispozici na webových stránkách
fakulty, youtube či sociálních sítích.
Evidujeme tam dalších několik stovek
zhlédnutí a objevují se zde i velmi pozitivní ohlasy ze strany diváků. Celkově
považujeme virtuální den otevřených
dveří za úspěšný a zvažujeme, že tento způsob prezentace fakulty se i do
budoucna stane nedílnou součástí její
propagace. Jakmile to epidemiologická
situace umožní, vrátíme se ale s velkou radostí i k akcím přímo na fakultě.
I v současných podmínkách ale zájemcům rádi uspořádáme individuální návštěvu a prohlídku fakulty přímo na místě.“

„Celou řadu aktivit, které fakulta v minulých letech realizovala, jsme v důsledku
přijatých opatření museli oželet. Jedná se například o odborné workshopy
a odborné přednášky, které realizujeme
na středních školách přímo v rámci jejich výuky. Proto klademe v této chvíli
daleko větší důraz na elektronické formy prezentace, především prostřednictvím různých informačních kampaní
na sociálních sítích. Ty jsou zaměřeny
nejen na propagaci studijních programů
a oborů, které lze na fakultě studovat,
ale také se snažíme seznámit všechny
zájemce i s podmínkami a prostředím,
jež pro studium nabízíme. Jsme přesvědčeni, že i v tomto směru se máme
čím pochlubit, a proto jsme nedávno
spustili virtuální 3D prohlídku našich
prostor. V rámci této prohlídky si může
kdokoliv virtuálně projít nejen výukové
prostory, ale také fakultní knihovnu, studentské koleje nebo profesní centrum
cestovního ruchu. Připravujeme také
různé soutěže, kterých by se mohla
veřejnost účastnit třeba prostřednictvím
sociálních sítí.“

Jakou další formu propagace chystáte pro zájemce o studium?

Jak fakulta v současné době funguje?
„Obchodně podnikatelská fakulta kompletně přešla na online výuku. Všechny přednášky, semináře i tutoriály pro
studenty prezenční i kombinované
formy studia jsou podle platného rozvrhu vyučovány online. Pro tyto účely
využíváme prostředí MicroSoft Teams
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a jsem velice rád, že vyučující i studenti si rychle zvykli a výuka nyní probíhá
v maximální možné kvalitě. Do virtuálního světa jsme přesunuli také jednání
všech univerzitních a fakultních orgánů
jako je vědecká rada, akademický senát
nebo kolegium děkana. Online probíhají také pravidelné porady vedení fakulty,
jednotlivých orgánů či jednání s dalšími
vysokými školami v Česku i zahraničí.
Studenti mohou na fakultu přicházet na
individuální konzultace nebo zkoušky.
Zkoušky se mohou v prostorách fakulty
konat při dodržení maximální kapacity
deseti osob v místnosti. V omezeném
režimu výdejového okénka funguje také
univerzitní knihovna, takže studenti si
mohou nadále půjčovat odbornou literaturu. Případně mohou čerpat z široké
nabídky elektronických zdrojů a databází, které pro ně fakulta zajistila.“
Děkujeme za rozhovor.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Karviná – mmkarvina

Od nemocnice na periferii k zařízení republikového významu
Počátkem února uplynulo čtvrt století od privatizace karvinské nemocnice, jejímž úkolem bylo pečovat
především o zdraví horníků z okolních šachet. Převod
do soukromého vlastnictví byl pro nejistou budoucnost
dosluhujícího zařízení klíčový. Nově vzniklá Karvinská hornická nemocnice prošla dynamickým vývojem
a v současné době je moderním zdravotnickým zařízením, které poskytuje specializovanou, vysoce
odbornou péči.
Vlastní objekt nemocnice byl vybudován na začátku 50. let minulého století. Fungovala v něm chirurgie,
interna a neurologie, později také ARO a rehabilitace.
Vlivem nového uspořádání míst na lůžkových odděleních v karvinském okresu po roce 1990, která přinesla přesun některých oddělení do okolních nemocnic
a z toho plynoucí snížení lůžkové kapacity, začala
nemocnice upadat. Po dohodě se společností OKD,

strategickým partnerem nemocnice, se v roce 2001
začalo budovat centrum pracovního lékařství. „Druhým
nosným pilířem bylo vybudování oddělení chirurgie
páteře, které bylo toho času jediným specializovaným
skoliotickým centrem na severovýchodě republiky,“
přiblížil počátky strukturální přeměny nemocnice její
majitel Milan Canibal.
Z doby před privatizací zůstala interna, neurologie a rehabilitace. V roce 2005 se otevřelo iktové centrum. Pozvolna se začaly projevovat změny
v koncepci vedení nemocnice a směřování k jinému,
modernímu typu poskytování zdravotní péče. Zrekonstruovaly se operační sály i stravovací provoz, pořídily
se špičkové diagnostické přístroje na RDG oddělení,
včetně magnetické rezonance, výpočetní tomografie
a mamografu. Digitalizace radiodiagnostického oddělení, která vedla k odbourání klasických foliových

▼INZERCE ▼

Dárci krve patří mezi velké hrdiny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná oceňuje každoročně
vždy v listopadu bezpříspěvkové dárce
krve a krevních složek za 40, 80 a 120
bezplatných odběrů.
„Bohužel, události roku 2020
související s pandemií covid-19 nám
neumožnily uskutečnit slavnostní
akt předávání ocenění v obřadní síni Městského domu kultury Karviná.
Zvolili jsme jinou formu, dárce jsme
oslovili písemně a ocenění si průběžně
vyzvedávají osobně přímo u nás v sídle
Oblastního spolku Českého červeného kříže v Karviné-Mizerově,“ uvedl
ředitel Oldřich Gbelec. Jedním z dárců,
který obdržel Zlatou medaili profesora

MUDr. Jana Jánského za čtyřicet odběrů krve, se stal i náměstek primátora města Karviné Miroslav Hajdušík
(KSČM). „Je pravidelným účastníkem
a gratulantem právě při osobním oceňování dárců v Karviné a také se úzce
podílí na zajištění odměn pro dárce.
Proto jsme se rozhodli, že právě jemu předáme plaketu osobně a tímto
mu děkujeme za podporu, propagaci
dárcovství krve a také projev lidství
v podobě dárcovství. Děkujeme také
všem, kdo darují krev a krevní plazmu
a věříme, že řady dárců se budou rozšiřovat. Nikdo z nás neví, kdy bude právě
tuto cennou tekutinu potřebovat,“ dodal
Oldřich Gbelec.
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snímků, umožnila spojení nejen s ostatními pracovišti
v republice, ale i ve světě. „Restrukturalizace nemocnice trvala sedm let. V jejím závěru došlo vlivem okolností k rozmachu ortopedie. Nastoupilo k nám šest
ortopedů z orlovské nemocnice, které následovala
početná klientela,“ objasnil Canibal.
Karvinská hornická nemocnice zareagovala na rostoucí poptávku po ortopedických výkonech výstavbou třetího operačního sálu.
Postupně byla zrekonstruována a zmodernizována
všechna oddělení. V roce 2013 odkoupila nemocnice od společnosti OKD budovy, v nichž provozuje
svou činnost, a od té doby financuje veškeré rekonstrukce z vlastních zdrojů. Završením 25leté usilovné práce všech zaměstnanců je otevření nové
modulární nemocniční budovy za více než sto milionů
korun.
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Středisko Oáza pomáhá školákům s výukou
Nízkoprahové zařízení Oáza v Karviné-Novém Městě
aktivně zareagovalo na vzniklou situaci ve školství. Vzhledem
k epidemické situaci, kdy je již řadu měsíců upřednostněna forma distanční výuky, podalo školákům pomocnou ruku. „Již několik měsíců mohou docházet zájemci o distanční výuku či doučování přímo do našeho zařízení. V Oáze máme k dispozici
počítače, WI-FI připojení, můžeme se připojit na online hodinu,
procvičit si látku, napsat domácí úkoly. A to vše s asistencí pracovníků, kteří děti přicházející k nám podporují v jejich snaze
a pracují na udržení motivace. Jsme k dispozici od pondělí do
pátku v dopoledních i odpoledních hodinách. Samozřejmostí
je dodržování všech hygienických opatření,“ uvedla Jolanta
Górecká, vedoucí nízkoprahového zařízení Oáza.
Nízkoprahové zařízení Oáza se věnuje práci s dětmi a mládeží již od roku 2001, v registru sociálních služeb u Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje je od roku 2007. Sídlí v budově
Akademického ústavu na ulici Mírová v Karviné-Novém Městě. Aktuálně má otevřeno každý den mimo víkend od 10 do 12

hodin a od 13 do 17 hodin. Potřebné informace získáte telefonicky na 731 310 286, na webu www.akademickyustav.cz/oaza
nebo na facebooku NZDM Oáza. I za podpory statutárního města Karviné může nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza
poskytovat své služby klientům již téměř dvacet let.
„Příchozím dětem pomáháme s přípravou na školní
výuku, s pracovními listy, které dostávají v distanční výuce
a potřebují poradit,“ uvedl Milan Lukša, pracovník v sociálních
službách. Kromě aktuální pomoci se školními povinnostmi je
hlavním cílem Oázy pomáhat v různých obtížných situacích,
ve kterých se děti mohou ocitnout, ať to jsou problémy ve škole
nebo v rodině, záškoláctví, šikana a další. „Těšíme se na konec pandemické situace, kdy se opět kromě učení zaměříme
na prevenci, besedy, přednášky. Děti zas budou moci trávit
volný čas u nás nejen individuálně, ale i se svými kamarády.
Oblíbený je stolní tenis, basket a fotbálek, výtvarné a kreativní
aktivity, vaření, poslech hudby s tancem nebo pokec s kamarády,“ dodal Milan Lukša.

Návštěvníci nízkoprahového zařízení Oáza se těší, až se opět budou potkávat se svými kamarády

Veřejný ochránce práv dětem
Ombudsman a jeho spolupracovníci
se při své práci zabývají také podněty
dětí a mladých dospělých. Právě jim je
určen nový informační leták a video,
na kterém je poutavou formou představena působnost veřejného ochránce práv. Jsou zde shrnuty způsoby, jak
se na veřejného ochránce práv mohou
děti obracet, a nechybí zde popis toho, jak je s jejich podněty nakládáno.
Průvodkyní je dvanáctiletá Anička,
která se do zpracování videa pustila
v souvislosti s plněním domácího
úkolu do školy. Odkazy na zmíněné
materiály a další informace najdete na
webu https://deti.ochrance.cz/.

Zveme na odpoledne s poezií
Obec Slovákov v Karvinej ve spolupráci s Regionální knihovnou v Karviné
pořádá XIX. ročník „Odpoludnie poézie“. Akce se v případě příznivé epidemické situace uskuteční 18. března 2021 od 16 hodin v literární kavárně Regionální knihovny v Karviné-Mizerově. Součástí akce je křest knihy člena Obce Slovákov J. Bazgera.
V rámci programu zazní verše slovenských autorů – F. Kráľ, J. Kostra,
M. Válek, M. Rúfus.

▼INZERCE ▼
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Rychlé objednávky a informace: 724 661 032 OKAY KARVINÁ, OC Korso Nádražní
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ROZHOVORY

Karviná – oficiální stránka města

Pod rukama modeláře rostou neuvěřitelná stavební díla
Pracuje v Ostravském muzeu a jako
amatérský historik a nadšený modelář je fanouškem jak současné,
tak i původní Karvinné. Jeho ručně
tvořené modely jsou neuvěřitelné.
Jeho práce u příznivců historie sklízí velké nadšení. Představujeme
Filipa Tarbaje. Na návštěvě u něj
doma jsme si fascinovaně prohlíželi
všechny již vytvořené modely a položili několik otázek.
Vzpomeňte na své začátky?
„Modelaření se věnuji od devíti let.
Vše začalo v roce 1999, kdy jsem
si v trafice v Ostravě-Porubě koupil
časopis ABC číslo 13. Bylo tam zrovna rozšíření miniboxového souboru
Zákoutí od architekta Milana Weinera.
Miniboxy jsou malé modely v měřítku

1:300 a mým prvním modelem byla
článková tramvaj KT8D5. Ohodnocení mé první práce od mého taťky bylo
vtipné, výtvor viděl jako dost ulepený
a ne moc pěkný. Každopádně jsem
se pro to nadchl a další ábíčka jsem
si začal pravidelně kupovat. Lepil
jsem především miniboxy nebo architekturu. Ta nejvíc inspirativní byla od
Richarda Vyškovského. Nadšení mi
trvalo až do mých osmnáctých narozenin. Když jsem jako dárek obdržel
cédéčko s free programem Inkscape,
začal jsem modely ručně kreslit sám
a rozjel jsem tvorbu vlastních modelů.“
Na jakých modelech týkajících se
Karviné pracujete v současné době?
„Před dvěma lety jsem se dal na modelování série Papírová Karviná.

K již vytvořeným stavbám mám rozpracované dva modely, a to most Sokolovských hrdinů, který je v měřítku 1:120,
a současně k tomu dokončuji model
zámku Ráj v měřítku 1:87. Ten je skoro
z osmdesáti procent už hotový.“
Co série Papírová Karviná obsahuje?
„Budovu radnice, vlakové nádraží Karviná-město, vodárenskou věž, kostel
svatého Marka, hornický dům z kolonie
Nový York a kapli svaté Anny v Darkově. Po dokončení k tomu přibude zámek Ráj. Před sebou mám ještě stavbu
komplexu zámku s kostelem Povýšení
svatého Kříže v měřítku 1:300 a šikmý
kostel sv. Petra z Alkantary v měřítku

1:120. Prozradím ještě chystaný bonus,
je to takové dioráma, kdy do Fryštátu
na náměstí zajížděly úzkorozchodné
tramvaje.“
Uvidíme někdy vaše modely na výstavě v Karviné?
„Ve spolupráci s Regionální knihovnou
Karviná a zámkem Fryštát plánuji výstavy po ukončení pandemie, až zas
ožije kultura a umění. Jinak výstava
v Karviné je můj sen, přál bych si vystavit své modely v jednom ze tří mých
oblíbených měst, mezi které právě
Karviná patří.“
Děkujeme za rozhovor.

Odpovědi pro své zvídavé děti najdete v knížce karvinského spisovatele
Karvinský umělec, řezbář, básník
a spisovatel Stanislav Filip představuje svou novou knihu. Již název
Odpovědi s obrázky na všetečné
otázky napoví, že se jedná o publikaci věnovanou zvídavým dětem. Na nekonečné dětské P r o č
najdou rodiče odpovědi ve verších.
Kniha tak hravou formou s ilustracemi Otty Dedka upoutá pozornost dětí
dozvědět se něco dalšího neznámého, co jim právě vrtá hlavou.

Kdy se u Vás zrodila vášeň psát
pro děti?

Jak vznikl nápad vytvořit knížku pro
zvídavé děti?
„Knížek s otázkami a odpověďmi je na
trhu spousta. Uvědomil jsem si však,
že odpovědi ve verších jsem ještě na
knižním trhu neviděl. A vzpomněl jsem
si, že něco takového mám už delší dobu v šuplíku. Část ze své sbírky jsem
představil dětem při různých besedách,
které jsme s manželkou dělávali ve školách, v kulturních domech, knihovnách
a klubech. To mě vedlo k vydání knížky.
Těší mě kladné ohlasy z řad pedagogů,
rodičů i dětí.“

„Prakticky od doby, kdy jsem s manželkou Alenou Hlouškovou založil autorské
divadlo Harlekýn, jsem si svoje texty
testoval osmnáct sezon na ohlasu dětí
a jejich rodičů při divadelních představeních. Zjistil jsem, že se nejlépe vnímají texty, které jsou jednoduché, srozumitelné, s trochou humoru a hlavně
ve verších.“

Co bylo inspirací?
„Naši vnoučci. Jak postupně poznávali
svět kolem sebe, neustále se na něco
ptali. Známe to asi každý z vlastní zkušenosti, že děti těch otázek mají tisíce
a je pro ně jedině přínosné, když se na
ně dá erudovaně odpovědět. A tohle by
tato knížka měla zařídit.“
Kde knížku koupíme?
„Knížka vyšla za podpory mé manželky,
sponzorů a Magistrátu města Karviné. Všem patří mé díky. K zakoupení
je v Karviné-Fryštátě v knihkupectví
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na náměstí na ulici Hrnčířská nebo
v Městském informačním centru. Potěší
mě, když si ji přijdete prohlédnout přímo
k nám domů. Bydlím na ulici Polní č. p.
750 v Karviné-Fryštátě. Na bráně vás
uvítá viditelný poutač.“
Co plánujete vydat dalšího?
„Právě dokončuji knížku pro děti a čtenáře od 5 do 95 let s názvem Zvířátková
abeceda.“
Děkujeme za rozhovor.

HISTORIE MĚSTA, NAPSALI JSTE NÁM

Historický hodinový stroj uspěl v soutěži Památka roku
Hodinový stroj z roku 1887 získal
druhé místo v kategorii malé památkové
obnovy krajského kola soutěže Památka
roku 2020. Soutěž vyhlašuje každoročně
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je Karviná členem.
O toto umístění se Karviná dělí s Opavou a její rekonstrukcí vodárenské věže.
Vítězem se stala rekonstrukce měšťanského domu v Příboře.
Kastelán zámku Fryštát Petr Zajíček odhaluje bližší historické souvislosti
oceněného exponátu a jeho působiště:
„Hodinový stroj zhotovila roku 1887
pro věž fryštátské radnice firma F. X.
Schneider z Bruntálu a sloužil až do roku
1927. Radniční věž pochází z 16. století. V průběhu dějin ale byla několikrát

poškozena požáry a kvůli tomu po roce
1823 dokonce výrazně snížena. Hodiny
na věži existovaly podle vyobrazení i ve
starších dobách, jejich dějiny ale nejsou
blíže známé a restaurovaný stroj je nejstarším dochovaným. Od roku 1927 po
nahrazení novým zůstával stroj zachován v městském inventáři. V původním
stavu byl pak v roce 2020 předán k restaurování a po dokončení díla instalován v budově historické radnice v rámci
malé expozice dalších historických artefaktů města Karviné.“
Artefakt hodinového stroje je umístěn v nejvyšším patře historické budovy
fryštátské radnice, kde se nachází expozice s dalšími podobnými skvosty historie našeho města. Tyto reprezentativní

prostory jsou veřejnosti přístupné například v rámci zářijových Dnů evropského
kulturního dědictví. Symbolické je, že
přímo z prostoru expozice vedou kované

barokní dveře do věže radnice. Restaurovaný stroj je tak umístěn jen kousek
od místa, kde v letech 1887–1927 odbíjel čas.

Záchrana nádražní budovy
Na jaře loňského roku jsme se dozvěděli, že Správa železnic připravuje demolici nádraží Karviná-Město. Budova postavená v roce 1898 představuje historicky cennou
stavbu spojenou s průmyslovým rozvojem města na počátku 20. století a byla by škoda, kdyby zanikla. Proto jsme se jako spolek S.O.S. Karviná, z.s. rozhodli bojovat
za její zachování. Na základě jednání se Správou železnic byla pozastavena demolice a vypsána veřejná soutěž na prodej nádraží. Na odkup budovy jsme vyhlásili
veřejnou sbírku. V případě, že nádraží získáme, plánujeme rekonstrukci a využití jako zázemí pro spolky, minimuzeum zdejší dráhy, výstavní prostory pro místní umělce, kavárnu. Pokud byste nám chtěli se záchranou nádraží pomoci, můžete přispět na transparentní účet veřejné sbírky: 2301882720/2010. Všem dárcům děkujeme.

Radim Kravčík, člen rady spolku S.O.S. Karviná, z.s.
▼INZERCE ▼
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

Městské informační centrum má v Karviné své místo

Městské informační centrum patří k Masarykovu náměstí ve Fryštátě

V pestré nabídce upomínkových předmětů si každý vybere

Je už samozřejmostí, že v každém městě najdete Městské informační centrum,
někdy nazývané také jako Infocentrum nebo Íčko. Nechybí také v Karviné, sídlí přímo v historické části na Masarykově náměstí ve Fryštátě. Je oficiálním městským
a turistickým informačním centrem, jehož základním posláním je informační činnost
a propagace města Karviné v rámci České republiky i v zahraničí.
Slouží nejen návštěvníkům a turistům, ale také obyvatelům města. V rámci
svého poslání shromažďuje informace a vytváří komplexní informační databázi
města. „V současné koronavirové době je Městské informační centrum otevřené
v nouzovém režimu. Zájemcům poskytujeme po předchozí telefonické či e-mailové domluvě kopírovací služby, tisk a skenování dokumentů. Zprostředkováváme
výlep plakátů na 26 výlepových místech v Karviné a jejich průběžnou údržbu po
celou dobu trvání výlepové kampaně prostřednictvím soukromé firmy,“ uvedl Petr
Helis, vedoucí Městského informačního centra. „V Městském informačním centru
se dozvíte turistické informace o městě Karviná a okolí, získáte nabídku ubytování,

stravování a využití volného času, dopravní informace týkající se taxi, vlakové
a autobusové dopravy. Určitě si vyberete z pestré nabídky propagačních a informačních materiálů, prodáváme mapy, pohlednice, publikace a upomínkové předměty,“ vyjmenoval část dalších služeb Radomír Štefek.
K dispozici jsou stoly s počítačem a připojením na veřejný internet. Samozřejmostí je platba kartou. „Pro návštěvníky používající cestovatelský deník nechybí
oblíbená a vyhledávaná turistická razítka, nálepky a známky. Mezi další služby patří
zprostředkování komentovaných prohlídek historického centra města nebo vyjížďky
kočárem s koňským spřežením. Zde zakoupíte také slevové turistické karty Těšínské Slezsko Region Card nebo zprostředkovaně vstupenky na kulturní, sportovní
a společenské akce v celé České republice v rámci společnosti Ticket-Portal,“ doplnila Markéta Kukrechtová, ředitelka Regionální knihovny Karviná. Potřebné informace a dotazy vám zodpoví zaměstnanci od pondělí do pátku v době od 9 do 17
hodin na telefonním čísle 596 318 620 nebo prostřednictvím e-mailu mic@rkka.cz.
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