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Oddělení následné péče bylo krokem správným směrem
Doba koronavirové krize urychlila dlouhodobě přetrvávající pro-
blémy s umístěním chronických a geriatrických pacientů a paci-
entů po mozkových příhodách na lůžka následné péče. Proto
se nemocnice rozhodla k razantnímu řešení a zahájila nezbytné
kroky pro modulární výstavbu a vybudování oddělení následné
péče.

Výsledkem je moderní, bezbariérové a klimatizované oddělení,
na kterém je pacientům zajištěna nepřetržitá lékařská péče, kom-
plexní a kvalitní rehabilitační a ošetřovatelská péče, jejíž součástí
je i péče nutriční. Vše doplňuje úzká spolupráce s klinickým logo-
pedem a psychologem, a nechybí ani sociální poradenství paci-
entům a jejich rodinným příslušníkům.

„Že si časem řekneme, že to byl krok správným směrem, jsme očeká-
vali, ale že již po pár měsících provozu nás naše očekávání doslova
předčí, tak to jsmeopravdunečekali. A upřímně, těší nás tento zájem,
který svědčí o tom, že se naše oddělení dostalo do povědomí odbor-
né i laické veřejnosti, a že samotnou reklamou je především posky-
tování kvalitní a bezpečné péče na vysoké profesionální úrovni,“ říká
ředitel KHN a.s. MUDr. Tomáš Canibal.

RDG pracoviště prošlo modernizací za miliony korun
V rámci modernizace, plné digitalizace a zkvalitnění péče probí-
hala na radiodiagnostickém pracovišti nemocnice šestitýdenní

rekonstrukce snímkovny. Následně byl instalován špičkový digi-
tální rentgenový přístroj Ysio Max a mobilní rentgen MOBILETT
Elara Max. Oba přístroje jsou v hodnotě téměř 8 milionů korun.

Digitální rentgenový přístroj Ysio Max poskytuje vysokou kvalitu
obrazu, jedinečnou automatizaci, která zrychluje vyšetření, zvy-
šuje přesnost a bezpečnost a vysokou úroveň standardizace.

Mobilní přístroj MOBILETT Elara Max nabízí trvale vysokou kva-
litou obrazu, maximální mobilitu a flexibilitu polohování i ve
stísněných prostorech. S ohledem na snadno omyvatelnou kon-
strukci a jedinečný antimikrobiální povlak se jedná o naprosto
hygienické řešení. Rychlá, bezpečná a bezproblémová integrace
do sítě informační technologie zajišťuje okamžitý přístup k rele-
vantním datům.

Interna je nepostradatelnou součástí KHN
Interní oddělení je desítky let stabilní a neodmyslitelnou součástí
Karvinské hornické nemocnice. Vnitřní lékařství je oborem, který
se dynamicky a trvale rozvíjí. Nemocnice na tento rozvoj operativ-
ně reaguje otevíráním nových ambulancí.

„U hospitalizovaných pacientů jsme zaznamenali potřebu krat-
ší ošetřovací doby s tím, že další péči o pacienty ve stabilizovaném
stavu přesouváme do ambulancí. V posledních letech jsme rozšířili
spektrum interních ambulancí o endokrinologickou, osteologickou
a kardiologickou ambulanci včetně echokardiografie,“ podotýká
ředitel KHN a.s. MUDr. Tomáš Canibal.

V rámci zajištění co nejširšího spektra poskytovaných výkonů
a dostupnosti komplexnější interní péče pro obyvatele Karviné
a blízkého okolí tak nemocnice provozuje vedle shora uvedených
nových ambulancí ambulance interní, diabetologickou, gastroen-
terologickou, nutriční, infuzní terapie a funkční diagnostiky včet-
ně spiroergometrie a sportovní medicíny.

KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE
JE TADY PROVAŠE ZDRAVÍ
Špičkoví specialisté, vstřícný personál, nové
přístroje, příjemné prostředí. Těmito
aspekty lze charakterizovat Karvinskou
hornickou nemocnici, která už více než 26 let
svým pacientům dokazuje, že léčba nemusí
být vždy nepříjemná.

Na oddělení následné péče se o pacienty stará kolektiv profesionálů
s laskavým a lidským přístupem.

Nový pojízdný rentgen je nepostradatelným pomocníkem na JIP.
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KAM ZA ZÁBAVOU 4
Na co se v nevšedním městě či blízkém
okolí můžete těšit? Karviná, to není jen his-
torické centrum, přilehlý park, odpočinko-
vý areál Lodičky či šikmý kostel...

POHO 2030 8
Cílem programu POHO 2030 je proměnit
do tohoto roku pohornickou krajinu Karvin-
ska na prosperující a živé území s respek-
tem k jeho hodnotám.

PERMONÍK 10
Karvinský pěvecký sbor Permoník je bez
nadsázky hudební továrnou na úspěchy.
Dnes již legendární uskupení vede Petr
Kazík.

EDEN SILESIA A CEPIS 14
Na dnes nevyužívaném území bývalé zóny
Nad Barborou by měly vyrůst dílčí biosfé-
ry, biomy, které budou sloužit nejen vzdělá-
vání, vědě a výzkumu, ale které se také sta-
nou významnou turistickou atrakcí Karvin-

ska. Eden Silesia je stejně jako CEPIS pro-
jektem Slezské univerzity.

ROZHOVOR S PRIMÁTOREM 16
Novinky od Karvinského moře, licitace
bytů na náměstí, nové sportoviště či úpra-
vu vjezdu do města zmiňuje v rozhovoru
primátor Karviné Jan Wolf.

BUDOUCNOST OKD 18
Společnost OKD dostala rok, možná i dva
na pokračování v těžbě uhlí. O další těžbě
bude rozhodovat cena a zájem o černé
uhlí.

FOTBAL PO PÁDU 20
Z kádru MFK Karviná, který sestoupil
z první ligy, zatím odchází 16 fotbalistů.
Kouč Hejdušek buduje nový tým.

TITUL HÁZENKÁŘŮ 21
Házenkáři Baníku vybojovali 14. titul!

Foto na obálce: archiv Karviné
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KARVINÁ

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Karviná
Středisko volného času Juventus Karviná

aneb„Ze školky do Carnegie Hall“

Těšíme se na nové
zpěváky a zpěvačky
ve věku od 5 do 12 let

V případě zájmu nás kontaktujte
na e-mail: karvina@permonik.com

nebomobil 737 873 932

www.facebook.com/PermonikAktuality ● www.permonik.com

FOTO: ARCHIV KARVINÉ
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MARTIN JIROUŠEK

K
arviná určitě stojí za návštěvu.
Kromě historického centra, při-
lehlého parku, odpočinkového
areálu Lodičky či třeba dnes již
celorepublikově slavného šik-

mého kostela můžete navštívit i nejednu
místní kulturní akci. Na co se v nevšed-
ním městě či blízkém okolí můžete také
těšit?

KARVINSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Celé prázdniny, od 3. července až do 28.
srpna, budou nedělní podvečery na
náměstí v Karviné-Fryštátu zasvěceny
multižánrové hudbě. Vystoupí na nich
oblastní hudebníci, například třinecký
Blaf, ostravská cimbálovka Lipka, karvin-
ští Benjamin, prostějovští Minami, česko-
těšínský Silesian Dixie Band a podobně.
Od 16. července se pak na tomtéž

místě uskuteční pravidelná sobotní
pohádková divadelní představení pro
děti, a to vždy od 17.30. Vystoupí napří-
klad Divadlo v batohu nebo Divadlo Ply-
šového medvídka. V pátek 26. srpna je
pak naplánováno Rozloučení s prázdni-
nami formou zábavného odpoledne pro

celou rodinu se závěrečným koncertem
hvězd pražské muzikálové scény. Začá-
tek bude v 16 hodin. Uvedené akce jsou
zdarma.

ORLOVSKÝ GULÁŠFEST
Klání o nejlepšího kuchaře Orlovský
gulášfest doprovodí 23. července rocko-
vé formace. Do letního kina přijali pozvá-
níWind, HTKBand, Nebe, Nedivoč, reLu-
cie, IronMaiden revival nebo Jiří Schelin-
ger revival band Ostrava & LTB.

LODIČKY
Hippie-bluegrass anebo tvrdší rock při-
pravili na druhý a třetí červencový
víkend pořadatelé ze spolku Dokořán.
Místem dění se stane karvinská Loděnice
u parku Boženy Němcové.
V pátek 15. července ovládne Loděnici

akce Karviná Rocks! a kapely Gate Cra-
sher, Ingott, Arakain, Traktor, Messalina,
Animal Rock a Goofy Cow.
O týden dříve to bude dvoudenní Blue-

grass Dokořán. „Hippie-bluegrassovou
atmosféru si tady návštěvníci mohou po
oba dny vychutnat v unikátním prostře-
dí. Jedná se o dvoudenní program smož-
ností přespání ve stanu v areálu Lodiček.

Zájemci mohou využít přilehlou inline
stezku, koupání v jedinečném karvin-
skémmoři anebomohou krmit věčně hla-
dové srnky, jeleny a kozy v neustále pří-
stupné ohradě,“ uvádí iniciativa Doko-
řán.

TŘI MUŠKETÝŘI
„Jeden za všechny a všichni za jednoho!“
Slavnémotto z románu AlexandraDuma-
se Tři mušketýři letos určuje zámeckou
sezonu v Karviné. Navážou na něj i stylo-
vé jízdy kočárem a divadelní scénky
v sobotu 16. července, kdy se zámek v his-
torickém jádru města promění na dvůr
francouzského Krále Slunce Ludvíka XIV.
„Připravili jsme program ve znamení

proslulých Tří mušketýrů. Spolu s nimi
mohou návštěvníci čelit intrikám obáva-
ného kardinála de Richelieu,“ uvádějí
pořadatelé. Představení bude plné šer-
mířských soubojů, dramatických zvratů
i úkladných nástrah prohnaného kardiná-
la a slibuje napínavou podívanou pro
diváka každého věku. Prohlídky začínají
od 10. hodiny v hodinovém rytmu až do
16.00. V poledne je pauza. Doplňkové
jízdy kočárem budou od 14 do 17 hodin,
co čtvrt hodiny.

ATRAKCE ZÁMEK FRYŠTÁT I PŘILEHLÝ ZÁMECKÝ PARK JSOU HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÝMI A OBLÍBENÝMI ČÁSTMI MĚSTA. FOTO: MAREK BĚHAN
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„Přednostně jsou určeny platícím účast-
níkům zámecké akce, kdy jedna prohlíd-
ka znamená jednu jízdu. Doporučujeme
si jízdu rezervovat už při koupi vstupen-
ky na akci,“ dodávají pořadatelé. Rezerva-
ce je možno podat na telefonu 596 387
340. Projížďky jsou však závislé také na
počasí.

PIVNÍ SLAVNOSTI V BOHUMÍNĚ
Americký kytarista Lord Bishop Rocks,
úspěšná tribute kapela AC/CZ, slovenští
Eufory a další rockeři přijali pozvání na
největší letní bohumínskou akci Pivní
slavnosti.

Program začne v sobotu 13. srpna ve
14.00. K dispozici bude mnoho druhů piv
z malých i velkých pivovarů. Pro kutily
organizátoři mají například výrobu
odznaků a magnetů, pro děti elektrická
autíčka, nabídnou ale také dětské skáka-
cí atrakce, kolotoče, fotokoutek a podob-
ně.

Večerní program obstarají kapely
Grog, Premier a Inflagranti. Zkrátka ale
v Bohumíně nepřijdou ani filmoví
fanoušci.

„Od začátku července bude každý
pátek a sobotu promítat naše letní kino,
od poloviny srpna bude biograf pod

širým nebem v provozu denně a nabídne
snímky pro děti a teenagery,“ dodává
Karel Balcar.

POHO DEN
Kulturní novinkou na Karvinsku se
v letošním roce stávají aktivity související

s aktuálním využíváním místní pohornic-
ké krajiny. Jednou z nich se stane srpno-
vý festival Poho Den v areálu bývalého
černouhelného Dolu Gabriela, který je
na seznamu kulturních památek České
republiky.
Pokračování na straně 6
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PROMNĚNÍ ÚZEMÍ MEZI KARVINOU,

HAVÍŘOVEM A ORLOVOU PRO NOVÝ ŽIVOT.
PROGRAM VEDE:
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Pokračování ze strany 5
„V Karviné v letošním roce navíc otevře-
me další novámísta v pohornické krajině
a samotný program bude nově rozdělen
do dvou dnů. Hlavní program se bude
konat 27. srpna v areálu a okolí bývalého
Dolu Gabriela a také ve Staré Orlové.
O den později se uskuteční exkurze
a komentované prohlídky po pohornické
krajině a důlních areálech,“ vysvětluje
Lukáš Hudeček, mluvčí Karviné.

ROCKTHERAPY ORLOVÁ
Benefiční akce na podporu postižených
ovládne místní orlovské letní kino 27.
srpna. Drsní rockeři v rámci festivalu
Rocktherapy chtějí podpořit zrakově
postižené. Vystoupí Sotury, Miro
Šmajda, Eufory, Ahard, Limetall, Doga
a Oberschlesien. Část vstupného půjde
Sjednocené organizaci nevidomých a sla-
bozrakých SONS. Začátek je v 15 hodin,
poslední kapela zahraje po 23. hodině.

ARTA JEKABSONE QUARTET
Kinosál v bohumínském kulturním cen-
tru K3 přivítá lotyšskou jazzovou zpěvač-
ku žijící v New Yorku. Arta Jekabsone,
majitelka sametového hlasu, navštíví
Bohumín 24. října. Kromě jazzu se věnu-
je i interpretaci lotyšských lidových
písní, zpívá, hraje i na housle. Jejími
hudebními vzory jsou Ella Fitzgerald,
Nina Simone, Marvin Gaye, Flora Purim,
Bobby McFerrin, Chick Corea a Kurt
Rosenwinkel. Koncert začne v 19 hodin.

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA
1. září do karvinského kulturního domu
zavítá oblíbená talk show novináře

a moderátora Honzy Dědka. Mezi hosty
bude úspěšný zpěvák Mirai Navrátil
a známý herec a bavič Martin Dejdar.

PROLÍNÁNÍ KULTUR
Open air scéna na Masarykově náměstí
v Karviné-Fryštátu bude 3. září hostit tra-
diční festival Prolínání kultur. Program je
zaměřen na národnostní menšiny
a vystoupení folklorních souborů. „Prolí-
nání kultur je pro nás připomínkoumulti-
kulturního charakteru regionu. Provází
ho dialog etnik za doprovodu tance,
zpěvu, hudby. Nechybí národnostní zvyk-
losti a ukázka stylové gastronomie,“
uvádí Lukáš Zielosko zMěstského kultur-
ního domu v Karviné. Vstup na akci je
zdarma.

HORNICKÉ SLAVNOSTI
Hornickou tradici v Karviné připomenou
i tradiční Hornické slavnosti pod patroná-
tem OKD. Slavnostní den v Karviné
začne v sobotu 17. září v 10 hodin naUni-
verzitním náměstí za zvuků dechového
orchestru Akorďanka. Vedení společnos-
ti OKD i pozvaní hosté na něm uctí
památku obětí hornického povolání.
„Poté i s průvodem krojovaných horní-

ků projdeme městem do kostela Povýše-
ní sv. Kříže, kde v jedenáct hodin začne
bohoslužba za zesnulé horníky,“ říká
výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.
Hlavní program v parku Boženy Něm-

cové zahájí ve 14.30 koncert slovenské
zpěvačky Jany Kirschner. Na pódiu ji
poté vystřídá kapela Ready Kirken a zpě-
vačka Barbora Poláková. Příznivce karvin-
ské rockové scény potěší domácí Doga.
Finále obstará držitelka Ceny Anděl Ewa

Farna. Moderátorem slavnosti bude
populární Ruda z Ostravy alias herec
Michal Kavalčík. „Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali předevšímnašim zaměst-
nancůma partnerům. Věřím, že udržová-
ní hornických tradic je důležitou součás-
tí společenského života,“ dodává Roman
Sikora, předseda představenstva OKD.

KARVINSKÉ VARHANY 2022
Kostel Povýšení sv. Kříže v historické
části Karviné bude rovněž místem koná-
ní 17. ročníku vyhledávanéhomezinárod-
ního festivalu Karvinské varhany.
„Tradičně na něm zazní unikátní píšťa-

lové varhany karvinského kostela jako
koncertní nástroj ve výjimečném prosto-
ru a kontextu. Letošním tématem bude
Královský nástroj v rukách žen a připo-
mene 200. výročí narození jednoho z nej-
významnějších skladatelů varhanní
hudby Césara Francka,“ uvádí Lukáš Zie-
losko z Městského kulturního domu
v Karviné.
Festival se koná po tři neděle, 11., 18.

a 25. září a obsáhne tři koncerty. Vystou-
pí na němMarietaDemeterová ze Sloven-
ska, posléze Marie Esslová Zahrádková
a konečně Marta Wierzgoń ve spolupráci
s Collegium Canticorum. Na tomto veče-
ru zazní pocta Césaru Franckovi včetně
Mše A dur.

KAREL PLÍHAL
Oblíbený písničkář Karel Plíhal přiveze
24. října doMěstského domu kultury Kar-
viná svůj Recitál. Jako doprovodný kyta-
rista vystoupí hudebník Petr Fiala. Pro-
gram se ponese v duchu 40 let Karla Plíha-
la na scéně.

VÁNOČNÍ JARMARK
27. listopadu přijde tradiční slavnostní
událost na Masarykově náměstí. Začne
vánoční jarmark a rozsvítí se vánoční
strom. Jarmark potrvá až do Vánoc
s doplňkovým kulturním programem.
Podrobnosti zatím nejsou známy.

A ZNOVU ALEXANDR DUMAS
Muž se železnou maskou, slavné dílo
francouzského spisovatele Alexandra
Dumase, udá ráz vánočnímu programu
na karvinském zámku. V sobotu 10. pro-
since tak bude k vidění divadelní předsta-
vení v rámci prohlídkové trasy 1. okruhu
v podání souboru Divadlo historie
v pohybu Exulis.
Dobrodružný a romantický příběh se

zaměří na krutý osud královského prin-
ce, zakutého do železné masky. Ten
neměl nikdy spatřit světlo světa, dokud
se do toho ovšem nevložili naši staří
známí Athos, Porthos, Aramis a d'Artag-
nan. Podaří se královským mušketýrům
navázat stará přátelství a najít odvahu
dosadit na královský trůn právoplatného
dědice?PRŮVOD SOUČÁSTÍ HORNICKÝCH SLAVNOSTÍ JE I PRŮVOD HAVÍŘŮ. FOTO: MAFRA
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PROMĚNA DŮL GABRIELA (VLEVO) BUDE VSTUPNÍ BRÁNOU BUDOUCÍ POHORNICKÉ KRAJINY.

K
arvinsko je místo, kde nezdol-
ná síla přírody postupně zakrý-
vá stopy důlní činnosti z přede-
šlých let a kde se krajina vrací
zpět do rovnováhy. Cílem pro-

gramu POHO 2030 je proměnit do toho-
to roku pohornickou krajinu Karvinska
na prosperující a živé území s respektem
k jeho hodnotám a v souladu s novými
trendy směřujícími ke klimatické neutra-
litě a udržitelnosti.

POHO 2030 vrací do pohornické kraji-
ny život. Rozvíjí nové pracovní příležitos-
ti, přináší plochy pro aktivní odpočinek,
ale i moderní průmyslové areály plnící
nejvyšší environmentální standardy.

DŮL GABRIELA + POHO PARK
GABRIELA
Důl Gabriela je kulturní památkou České
republiky, avšak kvůli jeho zchátralému
stavu je objekt jako takový veřejnosti
nepřístupný. V současnosti je třeba zame-
zit jeho úplné devastaci, proto vznikl pro-
jekt POHO Park Gabriela.

Jedná se o strategický projekt transfor-
mace území, který z bývalého důlního
komplexu vytvoří vstupní bránu budoucí
pohornické krajiny. Ve spolupráci s archi-
tekty byla vypracována studie, která před-
stavuje prostorovou vizi a program mož-
ného rozvoje na základě domácích i za-
hraničních zkušeností.

POHO Park Gabriela nabídne návštěv-
níkům atraktivní formou příběh hornic-
kého města Karviná, k dispozici budou
sdílené prostory pro pořádání komunit-
ních a jiných akcí. Nebude chybět restau-
race, rozhledna na jedné z těžních věží
a rovněž zde vznikne rozsáhlý venkovní
areál nabízející prostor s řadou venkov-
ních aktivit nebo jen pro relaxaci. Výsled-
ný areál bude řešen tak, aby se stal příkla-
dem využití industriální památky při níz-
kých nárocích na energie, a bude po
všech stránkách splňovat nejpřísnější
environmentální standardy.

TRANSFORMACE DOLU LAZY
Symbolický poslední vozík uhlí z Dolu
Lazy se vyvezl 28. listopadu 2019 a od
roku 2020 zde probíhá technická likvida-
ce dolu, která potrvá do roku 2023. Za
téměř 130 let provozu se v dole vytěžilo
145 milionů tun uhlí.

Cirkulární park Lazy je projekt, který
na místě původního dolu vytvoří plochu
pro rozvoj průmyslu ze segmentu cirku-
lární ekonomiky – recyklaci a vývoj řeše-
ní pro nahrazení jednorázových materiá-
lů a výrobků. Nové využití materiálu zís-
kaného z odpadů patří mezi velmi per-
spektivní a rozvíjející se odvětví. Díky
tomu bude na Karvinsku podpořen vznik
i zasídlení společností s inovačním poten-
ciálem a vyšší přidanou hodnotou.

Kumulací firem s podobným oborem
podnikání navíc dojde ke snížení nákla-
dů na logistiku a skladování. Konečná
vize počítá spíše s menšími prvotními
halami, velkými plochami zeleně, které
celý areál propojí s krajinou. Důležitá je
rovněž energetická soběstačnost a mini-
mální dopady na životní prostředí.

TRANSFORMACE DOLU ČSA
Těžba uhlí v Dole Československá armá-
da, zkráceně ČSA, skončila v roce 2020
po více než 160 letech. Nyní se jedná
o areál, který dále čeká na nové využití.

Projekt je zaměřen na vznik Industriál-
ního parku Jan Karel na celkové ploše 19
ha. Industriální park je koncipován jako
podnikatelský hub pro zasídlení malých
a středních podniků. Nabídne prostor
podnikatelům nejen z Karviné, ale také
nadějným podnikům z Moravskoslezské-
ho kraje, kterým bude příběh programu
POHO 2030 blízký. Cílem je zastavit odliv
mladých a podnikavých lidí z regionu.
Industriální park bude tvořen modulární
výstavbou se společným centrem sdíle-
ných služeb. Jednotlivé moduly budou
způsobilé ke krátkodobému i dlouhodo-
bému pronájmu. Díky blízkosti města,
napojení na chystanou tramvajovou trať
i další atraktivity by se industriální park
mohl stát pro firmy z regionu dobrou
adresou.
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Karvinský speciál
POHO 2030 je unikátní transformační program k proměně území mezi
Havířovem, Karvinou a Orlovou.
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MARTIN JIROUŠEK

J
arní suverénní vítězství karvinské-
ho pěveckého sboru Permoník na
festivalu Sounds of Spring v New
Yorku potvrdilo jeho jedinečné
kvality. Ve slavné koncertní síni

Carnegie Hall oslnil českou lidovou písní
na téma vynášení smrti a goralským
bojem chlapců o dívku. Porota ale oceni-
la i jeho soudržnost a celkově formu sou-
boru, který se mimo jiné připravuje i na
své první vystoupení na Mezinárodním
hudebním festivalu Colours of Ostrava.

Prezidentem souboru je Petr Kazík.
„Zdědil jsem tuto funkci po mém před-
chůdci panu Ivanu Šeinerovi. Jeho man-
želka paní Eva Šeinerová založila školní
sbor na Základní škole Víta Nejedlého

v roce 1966. On ji v tom podporoval
a velmi rychle se ukázalo, že nepůjde jen
o školní sbor, že překročí své hranice.
Velmi rychle také překročil rámec města,
okresu, kraje, dokonce i železné opony:
v roce 1983 jsme vystupovali ve Švédsku
a v roce 1985 dokonce v Japonsku. Byla
to zásluha právě Ivana Šeinera, který se
prosadil jako výborný manažer,“ říká
Kazík. „Má role prezidenta je v mém pří-
padě čestná a myslím, že by se spíše
měla jmenovat Žebrák, protože mým
úkolem je shánět peníze, třeba na vystou-
pení v Carnegie Hall. Je to velmi drahý
špás, který v zásadě vyjde na tři miliony,
abychom mohli vyjet.“

Kolik členů má Permoník?
Tvoří jej sedm souborů. Děti začínají od

šesti let a působí v něm tak, aby mohly
v šestnácti zpívat třeba v Carnegie Hall.
Je tady Permoníček mladší, Permoníček
starší, Přípravný sbor, Koncertní sbor,
Mužský komorní sbor, Chlapecký sbor,
Sbor přátel zpěvu. Celkem tedy 150 dětí
od šesti do devatenácti let. Pak je tady
ještě šedesát dospělých zpěváků, tedy
alespoň před covidem nás bylo tolik.
Jsou to bývalí členové anebo rodiče dětí.

Jak vzhledem k napjaté zdravotní situaci
vypadal výběr zpěváků pro cestu do
Ameriky?
Jelo nás sedm dospělých a čtyřicet osm
dětí, z toho devět chlapců. Za normál-
ních okolností jedou ti nejlepší a nejpra-
covitější, nejsvědomitější. Letos to byli ti,
co měli tři očkování.

ZLATO POSLEDNÍ VELKÉ VÍTĚZSTVÍ SI PERMONÍK PŘIVEZL Z AMERIKY, KDE ZPÍVAL VE SLAVNÉ CARNEGIE HALL. FOTO: MARTIN STRAKA

Permoník, sbor,
který umí vítězit
Karvinský pěvecký sbor Permoník je bez nadsázky hudební továrnou
na úspěchy. Dnes již legendární uskupení vede Petr Kazík.
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Obvykle jezdí starší žáci, ale letos tak jely
i dvanáctileté slečny, ale i pětadvacetile-
té vysokoškolačky. Velké věkové rozpětí
zapříčinily limity covidových opatření.
Původně jsme navíc měli jet už v dubnu
2020, ale vše se muselo odříct, včetně slí-
bených financí. Vše bylo připravené,
jenže nastal covid a Amerika se uzavřela.
Ani teď nebyla situace vůbec normální.
V Carnegie Hall platily tvrdé podmínky.
Tři očkování, testování, roušky.

V Česku byl v době pandemie sborový
zpěv oficiálně zakázaný, jak jste tuto
situaci vyřešili?
Velká chvála patří našim sbormistryním,
museli jsme zkoušet přes online přenosy,
děti měly nasdílené noty, všichni se snaži-
li, jak to jen šlo. Na jaře loňského roku,
jakmile se situace jen trošku zlepšila, se
konal nácvik v atriu základní umělecké
školy, v chladu a za přísných rozestupů.
Bylo to opravdu velmi komplikované, až
do našeho odjezdu neproběhla ani jedna
regulérní zkouška, pořád byl někdo
v karanténě, v omezeném režimu. Vše se
muselo dohnat, každou neděli pak děti
měly zkoušku, protože online výuka není
pro zpěv vhodná. Jedna byla dokonce
celonedělní. Dohromady sedmdesát
hodin práce navíc nad běžné zkoušky.

Jak to na vás v Americe působilo?
Byli jsme tam už dříve, v roce 2016
a jiných letech, byla to pro nás už čtvrtá
návštěva Spojených států a potřetí v Car-
negie Hall. V roce 2016 tímto vystoupe-
ním končili kariéru manželé Šeinerovi,
jimž bylo sděleno, že to pro Carnegie
Hall bude velká čest, pokud v ní sbor
vystoupí. Myslím, že to odpovídá jejich
velikosti a pro ansámbl je to velmi zava-
zující. Když pan Šeiner umíral a byl
v nemocnici, tak mi přišlo na e-mail
pozvání na rok 2020. Byl nesmírně šťast-
ný, protože on nám tam otevřel dveře.
Ptal se mě tehdy, jestli do toho vůbec
půjdu, a to netušil, že bude covid. Bylo to
pro nás zavazující, ale pro děti to zname-
ná rovněž nesmírný zážitek, být v sále,
kde v premiéře dirigoval Antonín Dvořák
Novosvětskou symfonii, kde jsou v šatně
fotografie Bernsteina a dalších světových
veličin a vedle toho je napsáno Permo-
ník, se jmény sbormistrů a klavíristy. Na
všechny to dolehne a je to zážitek na celý
život.

Máte zlatou medaili, sklízíte tak ovoce za
jednu dekádu?
Kariéra v koncertním sboru je velmi krát-
ká. Pět až šest let je maximum. Pak přijde
maturita a jdete do světa. Ti nejlepší nám
odcházejí každý rok, takže nám odešly
dva skvělé ročníky, proto jsme sbor muse-
li velmi omladit. Pro dvanáctileté je to
obrovská škola a víme, že na nich postaví-
me kvalitu do příštích let. Ve výsledku je

to perpetuum mobile a zároveň sisyfov-
ská práce. Začínáte každou sezonu
znovu, s novými prvňáčky. Málokdo si to
uvědomuje, dospělý sbor se sejde a maxi-
málně odejdou někteří jednotlivci, tady
odchází deset nejlepších každý rok.

Čím jste zaujali americké publikum?
Víte, zpívat umí kdekdo, mnohé sbory
zpívají opravdu úžasně. Musíte nabíd-
nout něco víc. Dnes už není možné, aby
sbor přišel a stál a zpíval na místě. Přišla
doba show, v dobrém slova smyslu, jako
náročný kumšt. O to je to těžší, protože
musíte nejen dobře zpívat, ale také se
musíte umět dobře hýbat, dobře vypa-
dat. Dramaturgie je vždy o překvapující
linii. Letos jsme relativně vsadili na vel-
kou jistotu, na lidovou píseň. Nebo na
lidové motivy. Jsou to naše kořeny,
z míst, kde zpěvný národ opravdu existo-
val. Proto jsme se rozhodli pro moravské,
slezské lidové motivy v úpravách Zdeňka
Lukáše, Bohuslava Martinů, také našeho
interního skladatele Jana Vičara. To vše
jsme měli zkomponováno do jednoho
celku s účastí špičkového saxofonisty
Michala Žáčka. Vše mělo evokovat sym-
bolické vynášení smrti, jak je známe
z lidové tradice. Vedle skladby Bohuslava
Martinů se tak objevila i lidová Gorale,
známá například v provedení Čechomo-
ru, kterou pro nás upravil právě Jan
Vičar, o tom, jak se chlapci bijí o dívku.
Což se zpívá léta jen s dívčími hlasy, ale
jelikož jsme měli k dispozici i chlapce,
tak jsme je obsadili a dosáhli jsme efektu,
že se opravdu začali prát a dodali vystou-
pení potřebnou dramatickou linku.
I když to byla lidová písnička v češtině,
i americké publikum pochopilo, o čem je
ten konflikt.

Permoník jako název souvisí s hornickou
minulostí ostravsko-karvinského revíru.
Připomínáte si to ještě nějak?
Historie je důležitá pro všechny a také
pro nás. V 70. letech jsme se dostali pod
křídla Závodního klubu Dolu Českoslo-
venské lidové armády. Havíři nás podpo-
rovali, měli skvělou dechovku Májovák,
se kterou jsme se na vystoupeních střída-
li. Dodneška je naším klíčovým donáto-
rem Nadace OKD. Samozřejmě skřítek
permoník byl vždy patronem havířů.
Když máme příležitost k oslavě, což
máme, protože připravujeme oslavu 55.
sezony, která se loni nemohla uskuteč-
nit, tak vždycky zveme krojované horní-
ky. Zpívá se hornická hymna, prostě
jsme karvinský sbor a to k tomu patří.

Co pro vás nejvyšší ocenění na americké
přehlídce Sounds of Spring International
Music Festival znamená?
Ocenění pro nás znamená potvrzení sku-
tečnosti, že se nám sbor podařilo opět
nastartovat. Hodnocení porotců má

svou váhu. Součástí jsou i workshopy
s porotci, kteří se sborem pracují a hod-
notí, jak to v něm funguje, jak umí nastu-
povat, jak se rozezpívává. Od všech tří
porotců jsme dostali 98 bodů ze sta.
Běžně to bývá 75 bodů, což je samo
o sobě krásné číslo. Dostali jsme potvrze-
ní, že to funguje. Naštěstí ocenění vzbudi-
lo velkou mediální pozornost, navíc
v době plné nedobrých zpráv, kde se
najednou rozsvítí česká vesnička a radost
z dětského úspěchu, což je báječné
a potvrzení toho, že ani ve válce múzy
nemlčí.

Jaké máte další plány?
Doháníme dluhy minulosti. Dalším
vrcholem pro nás bude letošní vystoupe-
ní na festivalu Colours of Ostrava, na
které bych chtěl všechny naše příznivce
co nejsrdečněji pozvat. Budeme tak prv-
ním pěveckým sborem, který na Colours
vystoupí. Pozvání k nám přišlo v jednom
týdnu s pozváním do Carnegie Hall, kdy
nám Zlata Holušová napsala, že by pro ni
byla velká čest, kdybychom na festivalu
vystoupili. Program bude sice jiný, ale
obsáhne i nabídku pro Carnegie Hall,
protože lidová písnička bude i pro
návštěvníky Colours velmi příjemná. Dal-
ších možností je mnoho, za více než pěta-
padesátiletou historii toho máme tolik za
sebou a máme tolik co nabídnout, že
můžeme jet, kam chceme. Má to jen
jeden háček, musí se najít někdo, kdo to
zaplatí.

PREZIDENT ÚSPĚŠNÝ SOUBOR VEDE PETR
KAZÍK. FOTO: ADOLF HORSINKA
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Od března letošního roku operují chirurgové
také s pomocí nového robotického ramene
typu SOLO ASSIST II., který je užitečným po-
mocníkem zejména při provádění náročnějších
laparoskopických operacích, například operací
pro nádor, nebo zánět střev. Robotické rameno
může být také využito při operačním řešení tří-
selných kýl pomocí vložené síťky, nebo při lapa-
roskopickém odstranění žlučníku.
Jedná se moderní přístroj, který je připevněn
k operačnímu stolu, má tři klouby, které zajiš-

NA CHIRURGII NEMOCNICE
KARVINÁ – RÁJ NOVĚ ASISTUJE
PŘI OPERACÍCH ROBOT

MUDr. Lumír Tomala, Ph.D. - Kýlní centrum Foto: Marek Běhan

ťují plynulý a tichý pohyb. Na konci tohoto ro-
bota je připevněn operační nástroj. Nejčastěji
používaným nástrojem připevněným k robo-
tickému rameni bývá kamerová optika, která
promítá operačnímu týmu obraz v dutině břiš-
ní přes optický kabel na monitor na operačním
sále. Hlavní předností tohoto přístroje je to, že
umožní nahradit práci asistujícího chirurga.
Robotické rameno využívají také lékaři Kýlní-
ho centra, které je součástí chirurgického od-
dělení již od roku 2014 a patří mezi největší
v České republice. Ročně lékaři odoperují 400
operací břišních kýl, většinu z toho provedou,
endoskopicky. Vedoucí lékař kýlního centra,
MUDr. Lumír Tomala, Ph.D. pořízení nového
přístroje vítá:„Jsem velmi potěšen a vděčný ve-
dení nemocnice, města Karviné a MS kraje, že
nadále dostáváme nejmodernější přístroje, ať
už se jedná o robota, ale zmíním i nástroj en-
dotorch, díky kterým můžeme dále zlepšovat
kvalitu naší péče. Díky novým přístrojům jsou
operace šetrnější, tím že jsou menší rány, jizvy,
pooperační bolesti Dále zkracují délku narkózy

a zlepšují dlouhodobé výsledky a rovněž snižují
výskyt možných komplikací, jako jsou recidivy
a chronické bolesti.
Náklady na pořízení robotického ramene
ve výši 2,3mil. Kč byly nemocnicí pořízeny z do-
tačního programu REACT-EU.
Operace břišních kýl prováděné endoskopicky
zkušeným týmem chirurgů v Nemocnici Karvi-
ná - Ráj, prokazatelně snižují výskyt pooperač-
ních komplikací.
V Kýlním centru Nemocnice Karviná - Ráj, volí
lékaři individuální přístup při volbě operačního
řešení, 90% pacientů je operováno v režimu
tzv. jednodenní chirurgie. Pacient je opero-
ván v den nástupu do nemocnice a druhý den
po operaci je propuštěn do domácího ošetření.

KÝLNÍ CENTRUM - KONTAKTY:
T: 596 383 477
E: tomala@nspka.cz
Pátek 7:30 – 13:30
Objednáme Vás ke konzultaci
do 7 pracovních dnů i mimo
tyto ordinační hodiny!

Chirurgické oddělení Nemocni-
ce Karviná - Ráj, pod vedením
primáře, MUDr. Zdeňka Voj-

kůvky pokračuje v zavádění nových
operačních postupů a metod. Vede-
ní nemocnice podporuje dynamický
rozvoj jednotlivých oborů chirurgie
mimo jiné pořizováním moderních
přístrojů.
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Jedná se o multioborové pracoviště, které se
věnuje léčbě dlouhodobých defektů a proble-
maticky se hojících ran u pacientů trpících ze-
jména nedostatečností žilního nebo tepenné-
ho zásobení dolních končetin. Tito pacienti trpí
zejména bolestmi dolních končetin, studenými
chodidly a prsty dolních končetin až černáním
prstů dolních končetin. Laický výraz pro tyto
kožní projevy zná veřejnost pod pojmem„bér-
cové vředy“. Další skupinou pacientů tohoto
pracoviště jsou pacienti, kteří nemají onemoc-
nění cukrovky pod kontrolou. Defekty dolních
končetin při cukrovce jsou velmi nebezpečné
a vyžadují mnohdy dlouhodobé léčení a aktivní
spolupráci pacienta.
Chirurgické oddělení Nemocnice Karviná -Ráj
pod vedením primáře MUDr. Zdeňka Vojkův-
ky vyznává multioborovou spolupráci napříč
medicínskými obory, proto i tato ambulance
chronických ran, kterou vedou MUDr. Žaneta
Ožanová a MUDr. Tibor Revaj úzce spolupra-
cuje zejména s cévní poradnou, konkrétně
s MUDr. Josefem Zdebským. Výhodou tohoto
pracoviště je úzká spolupráce a propojenost
v postupech léčby až do úplného zahojení pa-
cienta.
Ambulance chronických ran využívá nejmo-
dernější metody léčby, tzv. vlhké hojení ran
a podtlakovou terapii. Vlhké hojení ran využívá
moderních výrobků s obsahem stříbra, aktiv-
ního uhlí, nebo silikonu. Podtlaková terapie se
využívá u pacientů, kteří mají komplikované
a nedohojené operační rány, také u pacientů
s cukrovkou nebo onemocněním cév, kteří mají
po chirurgickém ošetření defekty na dolních
končetinách. V tomto případě aplikace podtla-
kové terapie urychluje hojení. V indikovaných
případech lze využít i terapie v hyperbarické
komoře.
„Téma chronického hojení ran je velmi širo-
ké a příčina potíží našich pacientů obvykle
není jen jedna. Defekty vyskytující se zejména
na dolních končetinách bývají obvykle kombi-
nací několika příčin, například špatné prokrvení
tkáně, infekce, nedostatečná výživa v kombina-
ci s cukrovkou, nebo poruchami imunity. Proto
léčba těchto potíží také není jednoduchá a vy-
žaduje komplexní a multioborový přístup. Dů-
ležitým faktorem v léčbě je i správné načasová-

CHIRURGOVÉ NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ
PREFERUJÍ KOMPLEXNÍ AMULTIOBOROVÝ
PŘÍSTUP PŘI LÉČBĚ CHRONICKÝCH RAN

MUDr. Žaneta Ožanová Foto: Marek Běhan

ní této komplexní terapie, například současná
aplikace lokálního ošetřování defektu pomocí
vlhkého hojení a léčba infekce vhodnými an-
tibiotiky. V případě potřeby lékař musí umět
včas zvolit chirurgické řešení léčby. Nezbytná je
snaha o zlepšení kompenzace cukrovky a op-
timalizace stavu výživy pacienta. Před zaháje-
ním komplexní léčby na našem pracovišti, vždy
doplňujeme komplexní cévní vyšetření u pa-
cienta, abychom vyloučili poruchy prokrvení
dolních končetin, jako možnou příčinu vzniku
chronické rány.
Jsem rád, že společně se svým týmem volíme
komplexní přístup k léčbě našich pacientů,
neřešíme jen důsledek jejich onemocnění, ale
snažíme se najít příčinou jejich potíží a na tu
cílit moderní léčebné postupy. Vážím si zkuše-
ností našich lékařů, kteří se v oboru dále vzdě-

lávají a umožňují tak našim pacientům přístup
k moderním výrobkům a technologiím.“ říká
k provozu pracoviště primář chirurgického od-
dělení, MUDr. Zdeněk Vojkůvka.

Ambulance chronických ran
Ordinační doba
Pondělí: 7:00-14:00
T: 596 383 690
Objednací lhůty do 14 dní.

Chirurgické oddělení Nemoc-
nice Karviná - Ráj disponuje,
kromě dvou lůžkových oddě-

lení a chirurgické jednotky inten-
zivní péče, také řadou odborných
poraden a ambulancí. Mezi stěžejní
ambulantní pracoviště patří Ambu-
lance chronických ran.
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S
lezská univerzita zareagovala na
výzvu Moravskoslezského kraje,
jehož zájmem je vytváření vhod-
nýchpodmínek pro realizaci vel-
kých strategických projektů, jež

v regionu vytvoří nová pracovní místa,
napomohou s přechodem k uhlíkově
neutrální ekonomice či podpoří obnovu
území po těžbě uhlí, podánímhned něko-
lika velkých projektových záměrů, které
se budou ucházet o dotaci z Operačního
programu Spravedlivá transformace.
Jejich realizace bude znamenat nejen
významné změny na univerzitě samotné,
ale hlavně kvalitativní proměnu regionu.
Pojďme si dva z nich představit zblízka.

EDEN SILESIA
Jde o projektový záměr vzdělávacího
a vědecko-výzkumného parku v lokalitě
karvinských brownfieldů, tedy území
významně poznamenaném hornickou
činností.
Na tomto dnes nevyužívaném území

bývalé zóny Nad Barborou by měly
vyrůst dílčí biosféry, biomy, které budou
sloužit nejen vzdělávání, vědě a výzku-
mu, ale které se také stanou významnou

turistickou atrakcí Karvinska. Projekt
Eden Silesia se ve svých vizích inspiroval
anglickým Eden Project, který vyrostl na
půdorysu podobně zničené krajiny býva-
lého kaolínového dolu v chudší oblasti
Spojeného království Velké Británie,
v hrabství Cornwall. Dnes tato oblast
nabízí návštěvníkům, kteří se tam sjíždějí
nejen z Británie, ale i z Evropy a dalších
koutů planety, blízká poznání nejrůzněj-
ších biotopů, ve kterých jsou vytvořena
prostředí vhodná pro nejrozličnější
druhy rostlin i pro vzácné druhy motýlů
a hmyzu.
„Slezská univerzita se při sestavování

svého záměru projektu inspirovala dvace-
tiletými zkušenostmi z provozování
prvotního projektu EDEN z Velké Britá-
nie, na jehož počátku existovalo jen
území zdevastované těžbou kaolínu a na
konci opravdová rajská zahrada se třemi
tisíci druhy rostlin a obrovskými přínosy
pro místní ekonomiku. Naší vizí je při-
nést stejné benefity pro Karvinsko –
zejména přetvořit a uzdravit velkou část
krajiny zničené hornickou minulostí
a vybudovat vzdělávací a výzkumné kapa-
city zaměřené na udržitelný rozvoj. Příno-

sů, které projekt nabídne, bude samozřej-
mě mnohem více,“ popsal cíle projektu
prorektor pro strategii a komunikaci Slez-
ské univerzity a lídr univerzitního projek-
tového týmu Tomáš Gongol.

PROJEKT CEPIS
Nový projekt vznikl na karvinské součás-
ti Slezské univerzity – Obchodně podni-
katelské fakultě (OPF). Nese název CEPIS
(zkratka pochází z anglického názvu Cen-
tre for Entrepreneurship, Professional
and International Studies), tedy Cen-
trumpodnikání, profesních amezinárod-
ních studií, a rozvíjí ambici vytvoření jedi-
nečného prostoru podporujícího vzdělá-
vání, podnikání a inovace.
CentrumCEPISmá poskytnout potřeb-

né zázemí nejen pro výuku nových, uni-
kátních studijních programů na OPF, ale
také prostor pro sdílení, inspiraci, rozvoj
talentů – prostě všeho, co tato fakulta již
do Karviné přinesla konceptem multi-
funkčního centra na podporu podnikání
Bussines Gate, které již několikátým
rokem ve spolupráci se statutárnímměs-
tem Karviná úspěšně pomáhá místním
podnikatelům.

EDEN SILESIA PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO A VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO PARKU V LOKALITĚ KARVINSKÝCH BROWNFIELDŮ SE INSPIROVAL V ANGLII.
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SPOJENÍ TŘÍ SILNÝCH PARTNERŮ
Na obou projektech Slezská univerzita
úzce spolupracuje s Moravskoslezským
krajem a statutárním městem Karviná.
Tomimo jiné pro projekt CEPIS již nabíd-
lo pozemek v těsném sousedství stávající
fakulty s napojením dopravní infrastruk-
tury a město intenzivně pracuje na zajiš-
tění pozemků i pro Eden Silesia.
Všechny zúčastněné partnery přitom

motivuje stejný cíl: přivést do lokality se
zátěží průmyslové historie a pohnutých
lidských osudů rodin bývalých horníků
závan naděje lepších časů. Minulost lid-
ské dřiny ostatně symbolizuje i navržený
tvar stavby projektu Eden Silesia, který
připomíná květ barborky – třešňové
větévky kvetoucí na Boží hod, nazvané
dle patronky sv. Barbory, patronky haví-
řů a horníků.
Oba projekty počítají s celkovým roz-

počtem ve výši 3 miliard korun. Největší
část nákladů by měly pokrýt prostředky
z evropského Fondu pro spravedlivou
transformaci, který je určen pro regiony
postižené těžbou uhlí.

INZERCE

VIZUALIZACE PŘIBLIŽUJÍ
INTERIÉR EDENU SILESIA

A ŘEZ BUDOVOU.

Technické služby Karviná, a.s. (dále jen TS)
realizují především práce pro statutární

město Karviná, ale i pro ostatní zákazníky jako
jsoudrobníživnostnícinebovelkéspolečnosti.
Charakteristické pro většinu lidí jsou služ-
by v oblasti odpadového hospodářství, ovšem TS zajišťují
také údržbu komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvětlení
a mnoho dalšího, viz stručná tabulka níže podle provozoven.

Provozovna Odpady
■ svoz, likvidace domovního a komunálního odpadu
■ provozování sběrného dvoru
■ sběr nebezpečných odpadů
■ svoz biologicky rozložitelných odpadů
■ přistavení velkokapacitních kontejnerů

Provozovna Údržba
■ údržba komunikací a městského mobiliáře
■ čištění vodních toků
■ údržba sportovních hřišť včetně vybavení
■ sečení travnatých ploch a sběr listí
■ kácení a ořezy stromů a keřů

Provozovna Doprava
■ čištění komunikací a chodníků, uličních kanálových vpustí
■ zimní údržba komunikací a chodníků
■ údržba parkovacích automatů
■ správa veřejného osvětlení
■ práce vysokozdvižnými plošinami

ProvozovnaVeřejně prospěšné práce
■ úklid veřejného prostranství ve městě
■ úklid okrajových částí města, úklid parků
■ zametání autobusových zastávek
■ ruční zametání historického centra města
■ úklid černých skládek www.tsk.cz
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N
ovinky od Karvinského moře,
licitace bytů na náměstí, nové
sportoviště či úpravu vjezdu
do města zmiňuje v rozhovo-
ru primátor Karviné Jan Wolf.

„První dojem pro ty, kteří budou do
města přijíždět, bude určitě dobrý,“ říká
Jan Wolf.

Na jaře byla zahájena revitalizace
u prostranství obchodního centra Prior.
Co vše se tam změnilo a proč jste se
rozhodli tohle prostranství upravovat?
My jsme si někdy před dvěma roky necha-
li udělat nový architektonický návrh. Je
to vjezd do města, chtěli jsme, aby kus
Karviné byl zase krásnější. Byla tam
spousta vyšlapaných chodníčků, takže
jsme je zakomponovali do studie a předě-
lali na zpevněné chodníky. Vysadili jsme
novou sakurovou alej, přibude tam nová

zeleň, mobiliář i osvětlení. První dojem
pro ty, kteří budou do města přijíždět,
bude určitě dobrý.

Finišuje také rekonstrukce tří domů na
náměstí. Jak práce postoupily?
Přestože je situace na trhu se stavebnic-
tvím složitá, protože je nedostatek mate-
riálu i nedostatek pracovníků, firma se
s tím statečně poprala. Máme dokonče-
nou fasádu a finišují vnitřní práce. V září

chceme licitovat první byty, které tam
budou k nájmu.

Kdo v nich může bydlet?
Ten, kdo dá nejvyšší cenu a vyhraje licita-
ci daného bytu.

Jaká je vyvolávací cena?
To budou schvalovat zastupitelé. Mys-
lím, že to bude cena obvyklá na trhu, tam
budeme začínat a uvidíme, kam se ta
cena pohne.

Jaké bude podle vás bydlení v těchto
bytech?
Jsou to krásné velké byty, nové, s novými
kuchyněmi. Myslím, že to bude příjemné
bydlení pro lidi, kteří mají rádi trochu
ruch. Ten zájem tam už dnes evidujeme
docela velký, takže věřím tomu, že ty
byty obsadíme.

PRIMÁTOR JANWOLF V ROZHOVORU PŘIBLIŽUJE NOVINKY Z KARVINÉ.

16

„Chceme, aby to byla oddychová zóna, to není o nějakém velkém
turismu,“ říká o Karvinském moři primátor Jan Wolf.

„Zájem o sportoviště mě opravdu překvapil“

JE TO VJEZD
DO MĚSTA, CHTĚLI
JSME, ABY KUS
KARVINÉ BYL ZASE
KRÁSNĚJŠÍ.

N
ovinky od Karvinského moře,
licitace bytů na náměstí, nové
sportoviště či úpravu vjezdu
do města zmiňuje v rozhovo-
ru primátor Karviné Jan Wolf.

„První dojem pro ty, kteří budou do
města přijíždět, bude určitě dobrý,“ říká
Jan Wolf.

Na jaře byla zahájena revitalizace
u prostranství obchodního centra Prior.
Co vše se tam změnilo a proč jste se
rozhodli tohle prostranství upravovat?
My jsme si někdy před dvěma roky necha-
li udělat nový architektonický návrh. Je
to vjezd do města, chtěli jsme, aby kus
Karviné byl zase krásnější. Byla tam
spousta vyšlapaných chodníčků, takže
jsme je zakomponovali do studie a předě-
lali na zpevněné chodníky. Vysadili jsme
novou sakurovou alej, přibude tam nová

zeleň, mobiliář i osvětlení. První dojem
pro ty, kteří budou do města přijíždět,
bude určitě dobrý.

Finišuje také rekonstrukce tří domů na
náměstí. Jak práce postoupily?
Přestože je situace na trhu se stavebnic-
tvím složitá, protože je nedostatek mate-
riálu i nedostatek pracovníků, firma se
s tím statečně poprala. Máme dokonče-
nou fasádu a finišují vnitřní práce. V září

chceme licitovat první byty, které tam
budou k nájmu.

Kdo v nich může bydlet?
Ten, kdo dá nejvyšší cenu a vyhraje licita-
ci daného bytu.

Jaká je vyvolávací cena?
To budou schvalovat zastupitelé. Mys-
lím, že to bude cena obvyklá na trhu, tam
budeme začínat a uvidíme, kam se ta
cena pohne.

Jaké bude podle vás bydlení v těchto
bytech?
Jsou to krásné velké byty, nové, s novými
kuchyněmi. Myslím, že to bude příjemné
bydlení pro lidi, kteří mají rádi trochu
ruch. Ten zájem tam už dnes evidujeme
docela velký, takže věřím tomu, že ty
byty obsadíme.

PRIMÁTOR JANWOLF V ROZHOVORU PŘIBLIŽUJE NOVINKY Z KARVINÉ.

16

„Chceme, aby to byla oddychová zóna, to není o nějakém velkém
turismu,“ říká o Karvinském moři primátor Jan Wolf.

„Zájem o sportoviště mě opravdu překvapil“

JE TO VJEZD
DO MĚSTA, CHTĚLI
JSME, ABY KUS
KARVINÉ BYL ZASE
KRÁSNĚJŠÍ.



Chloubou Karviné už několik let zpět je
Karvinské moře. Tam se také pracuje. Co
nového tam lidi čeká?
Vylepšili jsme ho o tříkilometrový okruh
kolem celého moře, kde budou moci lidé
jezdit na inlinech, je vhodný k cykloturis-
tice, k procházkám. Přemostili jsme
jednu část, kde se nedalo přejít, rozšířili
jsme pláže a mobiliář.

Takže bude letos vše připraveno, nebo
se plánují opravy a revitalizace i v dalších
letech?
Je to obrovské prostranství a my se snaží-
me k němu přistupovat citlivě. Chceme,
aby to byla oddychová zóna, to není
o nějakém velkém turismu. To, co jsme
tam letos chtěli udělat, tak jsme udělali.
Uvidíme, jaká bude reakce návštěvníků
po letní sezoně.

Loni na podzim jste otevřeli velké
moderní sportoviště. Jaké máte ohlasy
a jak je ten celý areál často
navštěvovaný?

Jsem mile překvapen a rád, že celou tu
myšlenku, která vznikla, jsme zrealizova-
li. Areál je využíván maximálně. Děti

a mládež využívají všechny sporty, které
sportoviště nabízí. Byl jsem zájmem
opravdu překvapený. Našli si sem cestu
a každodenně tady sportují. Ti menší

dopoledne, starší po škole, asi není
nikdo, kdo by tam ještě nebyl, takové
ohlasy mám. Podstatné je, že je zajištěn
komfort sportování a samozřejmě bez-
pečnost.

Na co se mohou Karviňáci těšit
v souvislosti s odbahněním jezera v parku
B. Němcové?
Odbahnění bude probíhat dva a půl
roku, je to náročná investiční akce. To
samotné odbahnění není tak důležité
z vizuálního pohledu, ale budou tam
opravené břehy, přibudou nové trasy
a stezky, nový mobiliář, takže vznikne
nová oddechová zóna, která bude určitě
pěkná.

Jak to všechno zasáhne do areálu
Loděnice?
Do areálu Loděnice to nezasáhne, ten
areál jako takový byl realizován v roce
2011, kdy jsme ho kompletně opravovali,
a jde spíše opravdu o zvelebení samotné-
ho okolí Loděnice.

INZERCE

STEZKOU ZAPOMENUTÁ
ORLOVÁ NAVÝLET DOHISTORIE
HORNICKÉHOMĚSTA

Orlovský zámek, někdejší vývod důlních plynů
zvaný věčný oheň, památník bojů o Těšínsko,
židovský templ, vlakové nádraží, důl Žofie, zá-
mek a další historicky poutavá a zajímavámís-
ta připomíná občanůmOrlové a jejím návštěv-
níkům naučná stezka Zapomenutá Orlová.
Stezka, na níž pamětníci zavzpomínají na roz-
voj i postupný zánik hornické činnosti a mladá
generace si ujasní dopad uhelné těžby na sou-
časný charakter města, byla slavnostně otevřena
v dubnu loňského roku. Od té doby jí prošly stovky
návštěvníků.
„Stezku Zapomenutá Orlová vybudovalo město Or-
lová z participativního rozpočtu na rok 2020. Návrh
zpracovali a podali studenti Gymnázia a Obchodní
akademie Orlová. Tvoří ji 12 informačních cedulí
rozmístěných v historické části Orlové, přičemž ka-
ždá z nich připomíná místo nebo objekt, který byl
buď vlivem těžby uhlí, nebo jiných historických sou-
vislostí poznamenán. Projekt není unikátní pouze
tím, že byl od A do Z vytvořen studenty, ale i tím,

že spojuje tradiční informační prvky s moderními
technologiemi,“ řekl starosta Orlové Mgr. Miroslav
Chlubna.
Web Zapomenutá Orlová plní v rámci projektu
důležitou funkci, jelikož na něm po načtení QR
kódu naleznou návštěvníci stezky mnoho dalších
informací. Stezka Zapomenutá Orlová je lákadlem
pro všechny generace místních obyvatel i turistů.
Každý, kdo se po ní vydá, se může těšit na inter-
aktivní exkurzi do historie typického hornického
města. Celý okruh měří okolo šesti kilometrů
a zvládne jej každý. Je to procházka pohodovým
terénem na zhruba dvě hodiny.
„Součástí jsou outdoorové hry Munzee a Geoca-
ching. Obě hry jsou založeny na principu hledání
pokladů, kdy kromě polohy GPS zařízení používají
také technologii QR kódů k prokázání nálezu. Stu-
denti mají radost z 2666 nálezů pokladu od 373
hráčů. Nejvzdálenější z nich byl ze Švédska. Na
mapách Google byla Zapomenutá Orlová zobra-
zená 34 741 krát.
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J
istotu zaměstnání, zatím alespoň
do konce roku 2023 a možná
i déle, získali zaměstnanci společ-
nosti OKD. Vedení firmy společně
s ministerstvem financí, zastupují-

cím stát coby jediného akcionáře, roz-
hodlo o dalším prodloužení těžby. Ta
byla dosud naplánována jen pro první
pololetí příštího roku.

„Zájem o uhlí je enormní, povedlo se
dohodnout smlouvy s největšími odběra-
teli v kraji, je tady tedy možnost pokračo-
vat v těžbě,“ informoval o prodloužení
těžby na svolané tiskové konferenci
ministr financí Zbyněk Stanjura. „Nejmé-
ně v příštích dvou topných sezonách tak
bude dostatek energetického i koksova-
telného uhlí. To je dobrá zpráva hlavně
pro odběratele tepláren v Moravskoslez-
ském kraji, kde se topí černým uhlím.“

Podle předsedy představenstva OKD
Romana Sikory je OKD připraveno těžit
ještě minimálně několik let.

„Máme dostatek peněz na těžbu
i následný útlum, o naše uhlí je velký
zájem. Už nyní máme první pololetí roku
2023 pod zakázkami a je otázkou jen
několika dní, než budeme mít zakázky na
celý rok,“ přiblížil předseda představen-
stva současný zájem o dodávky uhlí.

Aby těžební společnost mohla těžit rov-
něž v dalších letech, měla by co nejdříve
začít s přípravami. „Současná EIA vystačí
na těžbu v roce 2023 i pro začátek roku
2024. Nyní se vedou obchodní jednání
o případné těžbě v dalších letech, pokud
budou zákazníci, jsme připraveni těžit
také v letech 2024 a 2025,“ doplnil Sikora.
„V roce 2023 budeme vědět, jak se dál
bude vyvíjet trh s uhlím, k další těžbě
můžeme plynule přejít.“

Mezi největší odběratele OKD v kraji
patří vedle teplárenské společnosti Veo-
lia Energie CZ a dětmarovické elektrárny
společnosti ČEZ také hutě Třineckých
železáren a ostravské Liberty.

„Prodloužení těžby v OKD vítáme, je to
náš dlouholetý důležitý obchodní part-
ner. Přestože plánujeme postupně odejít
od využívání uhlí na našich zdrojích,
stále je na některých našich lokalitách
stěžejním palivem a ještě nějaký rok
bude,“ konstatoval výrobní ředitel Veolia
Energie Pavel Luňáček.

„Samozřejmě bychom prodloužení
těžby přivítali, neboť je škoda nechat to
uhlí pod zemí a zbytečně ho dovážet
z ciziny,“ přidala se Petra Macková Jurás-
ková, mluvčí Třineckých železáren.

I tak ale firmy zůstávají obezřetné
a jsou připravené získávat uhlí i jinde.

„Na ukončení těžby uhlí v OKD se při-
pravujeme už několik let. Od roku 2017
provozujeme pokusnou koksovací pec,
v níž testujeme různé druhy uhlí z dovo-
zu a analyzujeme průběh koksování.
Výsledky nám pak pomáhají určit opti-

mální výběr druhů uhlí z ciziny a jejich
poměr,“ doplnila mluvčí.

A podobně plány na delší těžbu vítá
i společnost ČEZ.

„Pro Elektrárnu Dětmarovice, která
letos oznámila prodloužení provozu čer-
nouhelných kotlů, je to příznivá zpráva.
Je dobré, že se můžeme spolehnout na
tradičního dodavatele, s nímž elektrárna
spolupracuje od zahájení svého provo-
zu,“ konstatoval mluvčí společnosti ČEZ
Vladislav Sobol.

O prodloužení těžby rozhodovalo
ministerstvo na základě analýzy, kterou
od jara zpracovávali manažeři OKD.

„Tu nám potvrdily i dva oponentní
expertní posudky, zjištění nám umožňují
prodloužit těžbu do konce roku 2023,
s výhledem na roky 2024 až 2025,“ přiblí-
žil pozadí rozhodování ministr financí.

Podle předsedy představenstva OKD
by měla být další těžba v každém případě
zisková. „Náklady na další těžbu jsou ve
stovkách milionů korun, v dalších třech
letech předpokládáme kladné výsledky
hospodaření,“ řekl Sikora.

Společnost OKD v současnosti těží na
posledních dvou šachtách, ČSM Sever
a ČSM Jih. Možné obnovení těžby v ne-
dávno uzavřených dolech, jako je napří-
klad Darkov nebo ČSA, generální ředitel
OKD odmítl.

„Vrácení těžby do již uzavřených dolů
nepřipadá podle mých informací a jedná-
ní s vedením státního podniku Diamo
v úvahu,“ vysvětlil v průběhu tiskové kon-
ference Sikora.

O těžbě rozhodne cena
a zájem o černé uhlí.

OKDdostalo rok,
možná i další dva
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budou zákazníci, jsme připraveni těžit
také v letech 2024 a 2025,“ doplnil Sikora.
„V roce 2023 budeme vědět, jak se dál
bude vyvíjet trh s uhlím, k další těžbě
můžeme plynule přejít.“

Mezi největší odběratele OKD v kraji
patří vedle teplárenské společnosti Veo-
lia Energie CZ a dětmarovické elektrárny
společnosti ČEZ také hutě Třineckých
železáren a ostravské Liberty.

„Prodloužení těžby v OKD vítáme, je to
náš dlouholetý důležitý obchodní part-
ner. Přestože plánujeme postupně odejít
od využívání uhlí na našich zdrojích,
stále je na některých našich lokalitách
stěžejním palivem a ještě nějaký rok
bude,“ konstatoval výrobní ředitel Veolia
Energie Pavel Luňáček.

„Samozřejmě bychom prodloužení
těžby přivítali, neboť je škoda nechat to
uhlí pod zemí a zbytečně ho dovážet
z ciziny,“ přidala se Petra Macková Jurás-
ková, mluvčí Třineckých železáren.

I tak ale firmy zůstávají obezřetné
a jsou připravené získávat uhlí i jinde.

„Na ukončení těžby uhlí v OKD se při-
pravujeme už několik let. Od roku 2017
provozujeme pokusnou koksovací pec,
v níž testujeme různé druhy uhlí z dovo-
zu a analyzujeme průběh koksování.
Výsledky nám pak pomáhají určit opti-

mální výběr druhů uhlí z ciziny a jejich
poměr,“ doplnila mluvčí.

A podobně plány na delší těžbu vítá
i společnost ČEZ.

„Pro Elektrárnu Dětmarovice, která
letos oznámila prodloužení provozu čer-
nouhelných kotlů, je to příznivá zpráva.
Je dobré, že se můžeme spolehnout na
tradičního dodavatele, s nímž elektrárna
spolupracuje od zahájení svého provo-
zu,“ konstatoval mluvčí společnosti ČEZ
Vladislav Sobol.

O prodloužení těžby rozhodovalo
ministerstvo na základě analýzy, kterou
od jara zpracovávali manažeři OKD.

„Tu nám potvrdily i dva oponentní
expertní posudky, zjištění nám umožňují
prodloužit těžbu do konce roku 2023,
s výhledem na roky 2024 až 2025,“ přiblí-
žil pozadí rozhodování ministr financí.

Podle předsedy představenstva OKD
by měla být další těžba v každém případě
zisková. „Náklady na další těžbu jsou ve
stovkách milionů korun, v dalších třech
letech předpokládáme kladné výsledky
hospodaření,“ řekl Sikora.

Společnost OKD v současnosti těží na
posledních dvou šachtách, ČSM Sever
a ČSM Jih. Možné obnovení těžby v ne-
dávno uzavřených dolech, jako je napří-
klad Darkov nebo ČSA, generální ředitel
OKD odmítl.

„Vrácení těžby do již uzavřených dolů
nepřipadá podle mých informací a jedná-
ní s vedením státního podniku Diamo
v úvahu,“ vysvětlil v průběhu tiskové kon-
ference Sikora.

O těžbě rozhodne cena
a zájem o černé uhlí.

OKDdostalo rok,
možná i další dva



Sociální služby Karviná /dále jen SSK/ se
snaží svou kvalitní prací a individuálním

přístupem o to, aby Karviná bylo místo, kde
každý bez ohledu na své zdravotní znevý-
hodnění nebo obtížnou životní situaci může
žít důstojný a plnohodnotný život.

Dnešním trendem je umožnit pečovaným oso-
bám zůstat co nejdéle v přirozeném domácím
prostředí, a s pomocí pečujících žít plnohod-
notný život. Pozitivní je, pokud rodina funguje a
rodinné vztahy jsou dobré, rodina se převážně
chce o své blízké postarat, potřebuje, ale po-
moc a podporu.

Potřebujete pomoc pro své blízké, chtěli
byste využít služby pečovatelky či asistent-
ky, ale není Vám jasné, jakou službu zvolit?
Mezi pečovatelskou službou a asistenční
službou existuje rozdíl. Obě služby nabízí
Sociální služby Karviná.

Osobní asistence
Terénní služba poskytovaná osobám, kterémají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzic-
ké osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení (mimo noční hodiny), v přirozeném
domácím prostředí uživatele služby a při
činnostech, které osoba potřebuje. Základní-
mi činnostmi osobní asistence jsou: pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osobních zále-
žitostí.

Pečovatelská služba
Terénní služba poskytovaná osobám, kterémají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postiže-
ní a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
ve vymezeném čase a v přirozeném domá-
cím prostředí uživatele služby. Základními
činnostmi pečovatelské služby jsou: pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní

osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti, zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím.

Přáním většiny lidí je žít v domácím prostře-
dí, neztratit kontakt se svou rodinou a svými
přáteli. S naší pomocí péči o své blízké zvlád-
nete a my Vás v tom nenecháme samotné.

Denní stacionář v Karviné
Svou nezastupitelnou roli v péči o dospělé lidi
s mentálním nebo kombinovaným postiže-
ním, kteří jsou částečně nebo zcela odkázáni

na pomoc má denní stacionář. Umožňuje, aby
uživatelé změnili domácí prostředí, přišli mezi
vrstevníky a kamarády trávit volný čas a odleh-
čit svým rodinám, které se o ně starají. Smyslem
služby je pravidelná a dlouhodobá podpora ve
všech oblastech života s cílem zkvalitnit jejich
osobní a rodinný život.

CO NABÍZÍME UŽIVATELŮM
Posláním stacionáře je hlavně podpora při za-
čleňování uživatelů do běžného způsobu ži-
vota, dosáhnutí maximální spokojenosti a co
nejvyšší možné samostatnosti uživatelů v péči
o sebe. Pracovníci stacionáře se snaží s uživa-
teli zažívat běžné denní situace, jako je naku-
pování, cestování autobusem nebo vlakem,
návštěva kulturních a společenských akcí, cuk-
ráren, restaurací. Mezi velmi oblíbené činnosti
uživatelů patří práce s počítačovou technikou
a práce s hudbou. Za pomoci pracovníků jsou
připravovány společné akce, na některé z nich
bývají přizváni i rodiče uživatelů.

SPOKOJENOST = ÚSMĚV
Jak uvedla ředitelka SSKMgr. Blanka Dadoková:
„Do budoucna se chceme zaměřit na nabídku
takových aktivit, které by uspokojily potřeby jak
stávajících uživatelů, tak i těch budoucích. Nej-
větší ocenění se nám dostane v podobě úsmě-
vu spokojeného uživatele“.

Denní centrum služeb
„Není dobré, aby byl člověk sám“. To je motto
„Denního centra služeb“, ve kterém nabízíme
seniorům aktivní pohyb mezi vrstevníky a to
v čase, kdy jejich blízcí pracují či mají své ro-

diny daleko od svého bydliště. Jde o sociální
službu, která umožňuje seniorům se sníženou
soběstačností aktivně prožít část dne v kolek-
tivu. Pomůžeme tím předcházet jejich izolaci,
osamocení a sociálnímu vyloučení dodáváMgr.
Blanka Dadoková ředitelka SSK Karviná.

Základními činnostmi denního centra jsou
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizač-
ní činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba denního centra je každý vše-
dní den od 06:00 – 16:00 hod.

Odlehčovací služba
Velmi žádanou službou je„Odlehčovací služba“.
Služba má zajistit nezbytný odpočinek a úlevu
pečujícím z důvodu vlastního onemocnění, lá-
zeňského pobytu, lékařského vyšetření či do-
volené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuš-
těnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich
sociální kontakty.

Základními činnosti odlehčovací služby jsou
poskytnutí stravy a ubytování, pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zpro-
středkování kontaktu se společenskýmprostře-
dím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, a jiné.
Služba je poskytována nepřetržitě, má k dis-
pozici 4 jednolůžkové pokoje.

JSME TADy PrO VáS

Pokud potřebujete zajistit službu pro sebe nebo své blízké, pro více informací
nás neváhejte kontaktovat:
Pečovatelská služba a osobní asistence na tel.: 596 340 802, 773 494 545 nebo nás navštivte
přímo na středisku PS a AS, Sokolovská 1761/36, Karviná-Nové Město, a to ve dnech: pondělí,
středa, v čase od 08:00-16:30 hod., úterý, čtvrtek a pátek, v čase od 08:00-14:30 hod., případně
nám napište e-mail:monika.potysova@socsluzbykarvina.cz - vedoucí PS a AS
romana.zajicova@socsluzbykarvina.cz – sociální pracovník,
zdenek.kobersky@socsluzbykarvina.cz – sociální pracovník
Denní stacionář na tel: 596 311 990, 725 217 139 nebo nás navštivte na adrese: V Aleji 434,
734 01 Karviná-Ráj v pracovní dny od 08:00 do 14:00 hodin, e-mail:
Jarmila.jedlickova@socsluzbykarvina.cz – vedoucí Denního stacionáře,
e-mail: sarka.pinterova@socsluzbykarvina.cz – sociální pracovník

V případě zájmu o Denní centrum služeb a Odlehčovací službu se můžete obrátit na
tel. 596 311 006, 725 217 150, e-mail: denisa.chalupova@socsluzbykarvina.cz – sociální pracovník
nebo na e-mail: jarmila.zelkova@socsluzbykarvina.cz - vedoucí střediska Služeb.

Zahradní slavnost

Výlet Vendryně

INZERCE
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každý bez ohledu na své zdravotní znevý-
hodnění nebo obtížnou životní situaci může
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prostředí, a s pomocí pečujících žít plnohod-
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chce o své blízké postarat, potřebuje, ale po-
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Potřebujete pomoc pro své blízké, chtěli
byste využít služby pečovatelky či asistent-
ky, ale není Vám jasné, jakou službu zvolit?
Mezi pečovatelskou službou a asistenční
službou existuje rozdíl. Obě služby nabízí
Sociální služby Karviná.
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Přáním většiny lidí je žít v domácím prostře-
dí, neztratit kontakt se svou rodinou a svými
přáteli. S naší pomocí péči o své blízké zvlád-
nete a my Vás v tom nenecháme samotné.
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Svou nezastupitelnou roli v péči o dospělé lidi
s mentálním nebo kombinovaným postiže-
ním, kteří jsou částečně nebo zcela odkázáni

na pomoc má denní stacionář. Umožňuje, aby
uživatelé změnili domácí prostředí, přišli mezi
vrstevníky a kamarády trávit volný čas a odleh-
čit svým rodinám, které se o ně starají. Smyslem
služby je pravidelná a dlouhodobá podpora ve
všech oblastech života s cílem zkvalitnit jejich
osobní a rodinný život.

CO NABÍZÍME UŽIVATELŮM
Posláním stacionáře je hlavně podpora při za-
čleňování uživatelů do běžného způsobu ži-
vota, dosáhnutí maximální spokojenosti a co
nejvyšší možné samostatnosti uživatelů v péči
o sebe. Pracovníci stacionáře se snaží s uživa-
teli zažívat běžné denní situace, jako je naku-
pování, cestování autobusem nebo vlakem,
návštěva kulturních a společenských akcí, cuk-
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uživatelů patří práce s počítačovou technikou
a práce s hudbou. Za pomoci pracovníků jsou
připravovány společné akce, na některé z nich
bývají přizváni i rodiče uživatelů.

SPOKOJENOST = ÚSMĚV
Jak uvedla ředitelka SSKMgr. Blanka Dadoková:
„Do budoucna se chceme zaměřit na nabídku
takových aktivit, které by uspokojily potřeby jak
stávajících uživatelů, tak i těch budoucích. Nej-
větší ocenění se nám dostane v podobě úsmě-
vu spokojeného uživatele“.

Denní centrum služeb
„Není dobré, aby byl člověk sám“. To je motto
„Denního centra služeb“, ve kterém nabízíme
seniorům aktivní pohyb mezi vrstevníky a to
v čase, kdy jejich blízcí pracují či mají své ro-

diny daleko od svého bydliště. Jde o sociální
službu, která umožňuje seniorům se sníženou
soběstačností aktivně prožít část dne v kolek-
tivu. Pomůžeme tím předcházet jejich izolaci,
osamocení a sociálnímu vyloučení dodáváMgr.
Blanka Dadoková ředitelka SSK Karviná.

Základními činnostmi denního centra jsou
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizač-
ní činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba denního centra je každý vše-
dní den od 06:00 – 16:00 hod.

Odlehčovací služba
Velmi žádanou službou je„Odlehčovací služba“.
Služba má zajistit nezbytný odpočinek a úlevu
pečujícím z důvodu vlastního onemocnění, lá-
zeňského pobytu, lékařského vyšetření či do-
volené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuš-
těnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich
sociální kontakty.

Základními činnosti odlehčovací služby jsou
poskytnutí stravy a ubytování, pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zpro-
středkování kontaktu se společenskýmprostře-
dím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, a jiné.
Služba je poskytována nepřetržitě, má k dis-
pozici 4 jednolůžkové pokoje.

JSME TADy PrO VáS

Pokud potřebujete zajistit službu pro sebe nebo své blízké, pro více informací
nás neváhejte kontaktovat:
Pečovatelská služba a osobní asistence na tel.: 596 340 802, 773 494 545 nebo nás navštivte
přímo na středisku PS a AS, Sokolovská 1761/36, Karviná-Nové Město, a to ve dnech: pondělí,
středa, v čase od 08:00-16:30 hod., úterý, čtvrtek a pátek, v čase od 08:00-14:30 hod., případně
nám napište e-mail:monika.potysova@socsluzbykarvina.cz - vedoucí PS a AS
romana.zajicova@socsluzbykarvina.cz – sociální pracovník,
zdenek.kobersky@socsluzbykarvina.cz – sociální pracovník
Denní stacionář na tel: 596 311 990, 725 217 139 nebo nás navštivte na adrese: V Aleji 434,
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Zahradní slavnost

Výlet Vendryně
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P
o šesti sezonách fotbalisté MFK
Karviná sestoupili z nejvyšší
domácí soutěže. Netají se však
tím, že se okamžitě chtějí mezi
elitu vrátit.

„Vše je v pochodu, ale obměna kádru
bude absolutně největší za celou dobu,
co jsem v Karviné,“ prohlásil sportovní
ředitel klubu Lubomír Vlk.
V Karviné je od února 2013.
„Naší snahou je poskládat zdravémuž-

stvo, které by se hned popralo o postup.
Ale je to spojené s mnoha aspekty, které
bude potřeba vyřešit,“ odpověděl Lubo-
mír Vlk. Na mysli měl mimo jiné ekono-
miku. „Ta a kádr jsou spojité nádoby, což
není nic nového,“ podotkl.

S jistotou odcházejí brankář Pavol
Bajza, obránci Eduardo Santos, Davit
Kobouri, Soufiane Dramé, Radek Látal
a Petr Buchta, záložníci Kristi Qose,
Marco Túlio, Vlasij Sinjavskij, Lukáš Bar-
tošák, Jean Mangabeira, Filip Zorvan,
Ondřej Chvěja, Adam Jánoš a Modou
Ndiaye a útočník Lukáš Holík.
K tomu obránce Eldar Šehić má svole-

ní trénovat s Baníkem Ostrava a brankář
Jiří Ciupa s Třincem. Baník na oplátku
umožnil gólmanu Radovanu Murinovi
a záložníkovi Sebastianu Boháčovi, aby
se připravovali v Karviné.
Ta zatím získala dvě posily – zkušené-

ho stopera Jana Žídka z Opavy a záložní-
ka Jaroslava Málka z Líšně.
„V Brně bylo hezky, ale rád bych s Kar-

vinou do nejvyšší soutěže. Vím, že ty

ambice tady jsou a hlavně Karviná je
větší klub než Líšeň. To mě lákalo.
A navíc region dobře znám,“ uvedl na klu-
bovém webu Jaroslav Málek, který
v minulosti působil v Třinci a Hlučíně.
Z hostování se vrátili Martin Šindelář,

Aleš Nešický a Stelios Kokovas.
„Řešíme také budoucnost Vojtěcha

Smrže a otazník visí u kapitána Michala
Papadopulose,“ zmínil Lubomír Vlk zku-
šeného útočníka, jenž zvažuje ukončení
kariéry. Rozhodnout by se měl v těchto
dnech.
„Kádr postupně doplňujeme,“ řekl tre-

nér Tomáš Hejdušek, který mužstvo pře-
vzal po Bohumilu Páníkovi. Jeho asisten-
ty jsou Radomír Korytář a Marek Bielan,
trenérem brankářů David Hampel, který
přišel z Opavy.

NA ODCHODU MEZI FOTBALISTY, KTEŘÍ PO MINULÉ NEÚSPĚŠNÉ SEZONĚ UŽ NEBUDOU V KARVINÉ POKRAČOVAT, JSOU TAKÉ BRAZILSKÝ ZÁLOŽNÍK
MARKO TÚLIO (VLEVO) A ŘECKÝ OBRÁNCE DAVIT KOBOURI.

Z kádru MFK Karviná, který letos po šesti sezonách sestoupil z první ligy,
zatím s jistotou odchází 16 fotbalistů. Kouč Hejdušek buduje nový tým.

Karvinští po pádu
mění celémužstvo
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REPREZENTANT VOJTĚCH PATZEL (S MÍČEM)
PATŘIL V MISTROVSKÉ SEZONĚ K NEJVĚTŠÍM
OPORÁM HÁZENKÁŘŮ BANÍKU KARVINÁ. PO
DVOU LETECH Z KLUBU ODEŠEL DO DRUHÉ
NEJVYŠŠÍ NĚMECKÉ SOUTĚŽE.
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H
ázenkáři karvinského Baníku
minulou sezonu doma ani jed-
nou neprohráli. Vítěznou sérii
dotáhli na 18 duelů, a i to byl
důvod, proč získali mistrovský

titul. Ve finále extraligy porazili Plzeň 3:2.
„Titul je zadostiučinění pro celou

šatnu, která dva roky spolu držela. Loni
jsme ve finále neuspěli, tentokrát to
vyšlo. Hodně to bylo o psychice,“ prohlá-
sil prezident a trenér karvinského klubu
Michal Brůna, který jako jediný v Baníku
má titul jako hráč i trenér.
Oslavy jsou už ale pryč. Šéfové klubu

řeší, jak se vypořádají s odchody opor,
jak mužstvo doplní pro příští sezonu.
Odcházejí brankář Nemanji Marjano-

viće, Vojtěch Patzel, Jan Sobol, Slavomír
Mlotek, Miroslav Halama a Kosta Petro-
vić. Z hostování v Hranicích se nevrátí
Nicolas Noworyta a Artur Urbaňski.
Noworyta přestoupil do Frýdku-Míst-

ku. „Urbaňski požádal o rozvázání smlou-
vy a vrací se do Polska,“ uvedl karvinský
trenér Michal Brůna.
Kammíří další hráči? „Petrović ukončil

smlouvu z rodinných důvodů a odjel
domů do Srbska. Kvůli manželce a práci.
Halamu uvolníme na hostování, ale
zatím nevíme kam,“ odpověděl Brůna.
Vojtěch Patzel bude v příští sezoně

hrát druhou bundesligu za VfL
Lübeck–Schwartau. Slavomír Mlotek
zůstane v české extralize, ale zatímnepro-
zradil, v kterém týmu.
Jasné není ani to, zda ještě někde, třeba

doma v Srbsku, bude pokračovat brankář
Nemanja Marjanović. „Za sedm sezon
v Karviné má pět zlatých a dvě stříbrné
medaile,“ upozornil Michal Brůna. „Je to
profík, většího neznám, ale je psychicky
vyšťavený. A i když někdy vypadal jako
psychopat, vždy to dělal pro mančaft.
Opravdu je emocionálně vymačkaný.“

Jan Sobol ukončil kariéru a bude se
v Baníku věnovat práci s mládeží. „Končí
titulem jako pravý král,“ podotkl kouč.
„Nahradit všechny kluky bude hodně

těžké,“ uznává karvinský kapitán Jan
Užek. „Všichni, kteří odcházejí, budou
chybět i lidsky, protože do týmu zapadli.
Zmíním třeba Vojtu (Patzela), kterými za
ty dva roky hodně přirostl k srdci. Ale
i Nemo (Marjanović) a Honza Sobol.
Také mladší kluci odvedli svou práci.“

Vojtěch Patzel byl s 235 góly druhým
nejlepším střelcem extraligy. Kdo ho
nahradí? „Stoprocentně Dominik Solák,“
má jasno JanUžek. „Sám cítí, že to padne
na jeho bedra. Ale nesmí to být jen na
něm, budememumuset všichni pomoci.
Dominik je už však natolik vyspělý, že se
s tím dokáže poprat.“
Michal Brůna má představu, kdo při-

jde. „Všechno je skoro hotové, ale ještě
nechci jména prozradit,“ řekl. Pouze zmí-
nil odchovance, střední spojku Matěje
Peláka, levého křídelníkaMichala Folwar-
czného a brankáře Matěje Brychlece.
„Každopádně nás čeká hodně práce,“

dodal Brůna. „Kádr potřebujeme rozšířit
nejméně o jednu dvě spojky. Hrát jen
s pěti je riziko, i když v minulé sezoně
nám to vyšlo. Díra po Vojtovi (Patzelovi)
zůstane veliká. Bude na nás všech, jak
rychle se noví hráči do týmu zapracují.“
Manažer Marek Michalisko upozornil,

že posílení týmu bude odpovídat i snaze
prosadit se v evropských pohárech.

Házenkáři mají slíbenou podporu od
zástupců města. „Skládám městský roz-
počet od roku 2006 a doufám, že i přes
nynější nelehkou ekonomickou situaci
budeme schopni náš nejlepší klub pod-
pořit tak, aby měl kvalitní mužstvo,“ řekl
primátor Karviné JanWolf.

NOVÝ PROJEKT PODPOŘÍ DĚTI
Reprezentační pivot Václav Franc je
i šéftrenérem mládeže v karvinském
klubu. A stal se tváří projektu Společně
z ulice na palubovku. Jeho cílem je udr-
žet u sportu i děti ze sociálně slabších
rodin.
„Také jim chceme umožnit, aby se zku-

sili porvat o ten sen, který jsmemy všich-
niměli – bojovat o titul, hrát za reprezen-
taci,“ řekl Franc. „I nás v dětském věku se
trenéři snažili u sportu udržet. Těší mě,
že se mnou do toho jdou i Honzové
Sobol a Užek.“
Franc je přesvědčený, že sport dává

dětem základní hodnoty pro život. „Hlav-
ní cíl je, abychom z kluků vychovali
dobré hráče, ale co je ještě důležitější –
i dobré lidi.“

VŠICHNI, KTEŘÍ ODCHÁZE-
JÍ, BUDOU CHYBĚT
I LIDSKY, PROTOŽE DO
TÝMU ZAPADLI. VOJTA,
NEMO I HONZA...

Házenkáři karvinského Baníku letos vybojovali čtrnáctý
mistrovský titul v historii klubu. Extraligu vyhráli poté, co
ve finále minulých dvou ročníků podlehli Plzni.

Házenkáři
Karviné opět
vládnou české
házené
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✓ Půjčovna vozíků a příslušenství
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Vstupte do nějvětšího světa
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1 Kč
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POUZE TEĎ K TÝDENNÍM POBYTŮM

Jednodenní lázně, víkendové nebo týdenní pobyty
pro všechny v zelené oáze Karviné.

HISTORICKÉ LÁZNĚ DARKOV
Lázeňská 48/41 · 735 03 Karviná-Darkov · tel.: +420 596 376 203 · e-mail: hld@darkov.cz

www.laznedarkov.cz

HISTORICKÉ LÁZNĚ DARKOV
NAČERPEJTE SÍLU A UŽIJTE SI PŘÍJEMNÝ RELAX

V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ HISTORICKÝCH LÁZNÍCH DARKOV.

Koloběžky Yoga point Vinná a pivní koupel

VOUCHER
na doplatkové

procedury v HLD
v hodnotě

1 000 Kč
Pro uplatnění vystřihn

ěte a předložte při nástupu na pobyt.

Voucher je platný do 30. 9. 2022.
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Jednodenní lázně, víkendové nebo týdenní pobyty
pro všechny v zelené oáze Karviné.

HISTORICKÉ LÁZNĚ DARKOV
Lázeňská 48/41 · 735 03 Karviná-Darkov · tel.: +420 596 376 203 · e-mail: hld@darkov.cz

www.laznedarkov.cz

HISTORICKÉ LÁZNĚ DARKOV
NAČERPEJTE SÍLU A UŽIJTE SI PŘÍJEMNÝ RELAX

V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ HISTORICKÝCH LÁZNÍCH DARKOV.

Koloběžky Yoga point Vinná a pivní koupel

VOUCHER
na doplatkové

procedury v HLD
v hodnotě

1 000 Kč
Pro uplatnění vystřihn

ěte a předložte při nástupu na pobyt.

Voucher je platný do 30. 9. 2022.


