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Krátce

Psí hřiště v Havířově
má nové agility prvky
Havířov – Pět nových prvků pro agility, na kte-
rýchmohou cvičit nebo si jen hrát všichni psi by-
lo letos instalování na ploše pro volný pohyb psů
v ulici Svatopluka Čecha v Havířově. (red)

Vylepšené hřiště
Orlová – První ze čtyř vítězných projektů Partici-
pativního rozpočtu je hotov. Jeho autorem je Lu-
cie Quisová, která navrhla vylepšit dětské hřiště
v Okružní ulici. Odminulého týdne tammohou
děti bezpečně dovádět na obnovených či úplně
nových prvcích přilehlého dětského hřiště. Navr-
hovatelka nezapomněla ani na dospělé, pro které
jsou namístě nové lavičky, ze kterýchmohou na
děti dohlížet. (red)

Farma získala certifikát
za rajčata bez pesticidů
Dolní Lutyně – Rajčata pěstovaná na Farmě Bez-
dínek a Farmě Kameničany na Slovensku jsou
zcela bez pesticidů. Obě farmy získaly certifikát,
který deklaruje, že jejich rajčata neobsahují žádné
zbytky pesticidů. Produkty z těchto farem tudíž
mohoumít na obalu zelené logo „Bez pesticidů“
což zaručuje, že obsahuje výhradně prémiová
česká rajčata bez reziduí pesticidů.
Tento způsob pěstování je výrazně dražší a složi-
tější. Chemické pesticidy nahrazuje propracovaný
preventivní systém biologické ochrany, tedy při-
rození a přírodní nepřátelé škůdců. (toj)

Chodíte rádi na výlety?
Podělte se se čtenáři

Byli jste svědky nějaké zajímavé kulturní
nebo sportovní akce? Žije ve vašem okolí
člověk, který je něčím výjimečný? Pak právě
vám je určena rubrika ČTENÁŘ REPORTÉR.
Formulář na odeslání vašeho příspěvku
i s fotografiemi najdete na
https://karvinsky.denik.cz/
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Jak se žije smobilem, když skomírá signál?
Pokračování ze strany 1
„Záleží na štěstí, jestli se z
Bohušova někam dovoláte
nebo ne. Většinou stačí vy-
běhnout smobilem do patra,
ale ti, kdo bydlí v dolíku v
přízemí, mají smůlu. Ti mají
vytipovanámísta třeba u
křižovatky nebo na stráni za
domem, kam chodí vyřizovat
důležité hovory. Bohužel se
nemůžeme spolehnout ani
na tísňovou linku 155. Znám
konkrétní případ, kdy jsme
naléhavě potřebovali sanit-
ku. Dovolali jsme se sice na
dispečink, ale protože se jim
nezobrazilo naše číslo, odkud
voláme, museli ověřovat,
jestli telefonát ze skrytého
čísla je důvěryhodný,“ popsal
svou zkušenost organizátor
petice Viktor Cigánek.

PETICE
Bohušovmá 380 obyvatel,
ale působí zde také podnika-
telské subjekty a jezdí sem
turisté. Petice nese název „Za
posílení signálu GSM v ob-
lasti obcí Bohušov, Dolní Po-
velice, Ostrá Hora a Karlov“.
Jedním z petičníchmíst je
také Obecní úřad v Rusíně,
protože tammajitelé mobilů
mají podobné zkušenosti.
„Podporu petici může svým
podpisem vyjádřit každý ob-
čan, kterého se problém jak-
koliv dotýká. Nejsou to jen
místní, ale každý, kdo tumá
známé, rodinu nebo ob-
chodní partnery. Podporují
nás samozřejmě i turisté,
chataři a chalupáři,“ uvedl
Cigánek s tím, že k dispozici

je i internetová e-petice. Pod
e-peticí si obyvatelé Bohu-
šova a Bartultovic vyměňují
zkušenosti, jak během ho-
voru přecházet od okna ke
dveřím, když hledáte silnější
signál. V naléhavých přípa-
dech se doporučuje vylézt s

mobilem na strom. „Bylo by
na čase s tím konečně něco
udělat. Jsem ráda za tuto pe-
tici, že to konečně někoho
napadlo,“ vzkázala organizá-
torům Eva Smudalová z
Ostravy-Dubiny, která volává
do Bohušova rodičům.

Petice za posílení signálu GSM v oblasti obcí
Bohušov, Dolní Povelice, Ostrá Hora a Karlov
„I přes opakované urgence nedošlo doposud k jakémukoliv

zlepšení tohoto neutěšeného stavu. Slabý, místy téměř žádný sig-
nál GSM ztěžuje každodenní život. Situaci vnímáme jako významné
omezení běžných pracovních, soukromých, či volnočasových akti-
vit, které jsou závislé na signálu GSM. V prvé řadě jde o ohrožení
bezpečnosti občanů nemožností přivolat si rychlou zdravotní péči,
pomoc hasičů nebo policie. Nemůžeme opomenout omezené ko-
munikační kanály (volání, internet) a tím ztížené pracovní podmínky
podnikatelských subjektů působících v obci,“ stojí v textu petice,
která oslovila obyvatele dalších obcí.“

Z luxusního sídla komunistů
vznikla podnikatelská fakulta
Nebýt sametové revoluce,
nezažila by Karviná pro-
měnu, která ji zařadila
mezi univerzitní města.
Když se koncem listopadu
1989 naplno rozběhly spo-
lečenské změny i v Karvi-
né, přišla na přetřes i bu-
doucnost obří budovy
tehdejšího Okresního vý-
boru Komunistické strany
Československa (OV KSČ).

strany
KSČ).
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TOMÁŠ JANUSZEK

Karviná – „Pamatuju si, že
návrhů na využití budovy
bylo mnoho a zájemců sedm.
Luxusní barák za 90 milionů
chtěl pochopitelně každý.
Dva finálové návrhy ale byly
lázně, nebo univerzita,“
vzpomíná Karel Königstein,
jeden ze spoluzakladatelů
Občanského fóra v Karviné.
I po letech si vybavuje, že

v anketě, která se tehdy
ohledně budoucího využití
budovy OV KSČ mezi lidmi
pořádala, odpovědělo okolo
16 tisíc lidí. „Více jak dvanáct
tisíc bylo pro univerzitu, ně-
co přes tři tisíce pro lázně a
804 hlasy byly pro jiné vyu-
žití,“ říká Königstein. O vel-
koleposti sídla tehdejšího

okresního výboru strany
v Karviné svědčí například
cena stavby. Nejdražší bu-
dova stranického aparátu
v celém tehdejším Českoslo-
vensku (vyjma pražského
ústředí) byla postavena bě-
hem čtyř let nákladem 90,2
milionu Korun českosloven-
ských, přestože původní
rozpočet byl o třetinu menší.
Stavba byla dokončena
v dubnu 1988 a hned do ní
byly přestěhovány všechny
kanceláře. Ve dnech 23. – 24.
dubna 1988 se pak v sále
nové budovy konalo jednání
Okresní konference KSČ,

jednání
KSČ,
jednání

které se účastnilo 614 dele-
gátů zvolených na výročních

schůzích. „Tady komunisté
nešetřili. Například nábytek,
který se sem dovezl ze Slo-
venska, byl dělaný na míru.
Osvětlovací tělesa byla ze
sklářských dílen v Kamenic-
kém Šenově,
sklářských

Šenově,
sklářských

byla to tedy
vlastně originální umělecké
díla, a tak dále,“ vzpomíná
Karel Königstein.
Že si nevymýšlí, mohou

potvrdit ti, kdo v lednu 1991
navštívili den otevřených
dveří v této budově. Zájem
podívat se do budovy „Pen-
tagonu“, jak místní tehdy
sídlu místních komunistů
přezdívali, byl obrovský.
Údajně si během dvou dnů
přišlo prostory, které do té

doby nemohl vidět každý,
prohlédnout přes 20 tisíc li-
dí.
Dlouho si soudruzi ale své

luxusní sídlo neužili. Po-
slední zasedání se tam ko-
nalo 9. prosince 1989, kdy
proběhla mimořádná kon-
ference a tématem byly sa-
mozřejmě revoluční událos-
ti, kterými žila celá republi-
ka.
To už ale sílil tlak na to,

aby komunisté budovu pře-
dali a aby se stala sídlem
nové vysoké školy. Už v pro-
sinci 1989 vznikla iniciativní
skupina v čele doc. Emanue-
lem Šustkem, která usilovala
o založení vysoké školy
v Karviné (právě Emanuel
Šustek byl také zvolen prv-
ním děkanem OPF). 15. ledna
1990 byl vytvořen přípravný
výbor budoucí univerzity a
záměr na vytvoření karvin-
ské fakulty podpořila Česká
národní rada v březnu.
O zřízení filozofické fakul-

ty v Opavě a obchodně pod-
nikatelské fakulty v Karviné,
zprvu pod garancí Masary-
kovy univerzity (MU) v Brně,
schválil akademický senát
univerzity 17. září 1990.
V říjnu 1990 začala v Karviné
první výuka. Vznik Slezské
univerzity se datuje 28. září
1991.

DENÍK ZAUJALO
BUDOVA bývalého Okresního výboru Komunistické strany Čes-
koslovenska v Karviné. Dnes v ní sídlí univerzita. Foto: Deník/T. Januszek
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Nevíte si rady s výběrem vhodného dárku? 
S dm dárkovou kartou nemůžete nikdy šlápnout vedle.

Nechejte si libovolnou částku načíst na pokladně 
a kartu jednoduše darujte. Karta je platná ve všech 
prodejnách dm Česká republika na celý sortiment 
od nabití minimálně 10 let.

PŘINÁŠÍME 
RADOST PRO KAŽDÉHO

Hodnota
:

  •Papier aus
 verantwortungs- vollen Quellen•Papier recyclebar

  •Papier aus
 100% Recycling- Material
•Papier recyclebar

  •Papier stammt aus   verantwortungsvoll  bewirtschafteten Wäldern  und aus kontrollierten  Herkünften•Papier recyclebar

  •Papier stammt aus   verantwortungsvoll  bewirtschafteten Wäldern  und aus kontrollierten  Herkünften•Papier recyclebar
PEFC/02-31-77

  •Tüte aus
   mindestens 90% Recycling- Material
•Tüte recyclebar

FSC® C000000

  

FSC® C004436

  •papír z příkladně      obhospodařovaných    lesů a zodpovědných    zdrojů
•recyklovatelný papír

            Papier stammt aus          verantwortungsvollbewirtschafteten Wäldernund aus kontrolliertenHerkünften
   Papier recyclebar

VESELÉ
VÁNOCE!

VESELÉ
VÁNOCE!
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