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Zaostřeno na karvinské projekty změny
Běžný život ve městě se možná vzhledem k epidemii koronaviru zpomalil a změnil, práce na rozvojových projektech v Karviné se ale nezastavily, spíše naopak. Od započetí prací na plánu Karviná všemi deseti navíc došlo k několika změnám. Na čem se tedy v Karviné pracuje?
Z původní palety 15 projektů
je po změně schválené řídicím výborem Karviná všemi deseti na
konci června aktuálně 13 projektů,
na kterých se čile pracuje.
Pokračují třeba přípravy rekonstrukce tří domů na náměstí, na něž
město získá dotaci 50 milionů korun
od Moravskoslezského kraje, i dalších projektů, které mají okrášlit
a oživit centrum města – třeba revitalizace areálu Lodiček v Parku
Boženy Němcové.
Podařilo se rovněž uskutečnit první
fázi revitalizace Karvinského moře –
přibyla písčitá pláž, plovoucí mola,
převlékárny a mobiliář, město navíc
na příští rok připravuje druhou fázi
revitalizace. A zatím účelem proběhl
přímo u Karvinského moře na konci srpna sběr podnětů, co by si lidé
u Karvinského moře dále přáli
a co by chtěli změnit. Na místě
i souběžně na facebooku se podařilo
sesbírat na 60 podnětů, které město vezme v potaz při přípravě další
fáze revitalizace.
Posun lze sledovat také u projektu Centra profesního vzdělávání,
což má být nová ikonická stavba
a současně univerzitní pracoviště
věnované oborům, které mají blízko
zaměstnavatelům a praxi. Město vyčlenilo pozemky pro výstavbu objektu, proběhla analýza uplatnitelnosti
studentů vybraných oborů a Slezská
univerzita připravuje akreditace

Úvodník

nových programů.
Výsledky nese také snaha o přípravu Karvinské speciální ekonomické
zóny, která má připravit zázemí
pro podnikání a nové zaměstnavatele
ve městě. Projekt zahrnuje dvě zóny –
v případě areálu bývalého OSP město disponuje architektonickou studií,
vykoupilo pozemky a podalo žádost
o dotaci na Ministerstvo průmyslu
a obchodu (MPO). U areálu Smart
Park Karviná podalo město žádost
o dotaci do programu Ministerstva průmyslu a obchodu, jedná
s partnery a chystá žádost o dotaci.
Jaké projekty v portfoliu klíčových
změn přibyly? Projekt Bezpečné

Karviné (který město v základní podobě stejně realizuje) nahradil projekt Centrum bezpečí Karviná s vizí
připravit mobilní cvičné a edukační
centrum krizových a záchranných
složek pro případ mimořádných situací. Nově se pracuje také na projektech Karta Karviňáka, Živá laboratoř udržitelného bydlení a Městská
hydroponická farma. Podrobnosti
ke všem projektům nabízí stránky
karvinavsemideseti.cz.
Prohlédněte si na dvoustraně 2-3,
jak se vyvíjí všechny projekty Karviná všemi deseti v přehledné infografice.
Michal Sobek

Přestože je současná doba kvůli
koronaviru složitá, práce na jednotlivých projektech Karviné všemi deseti se nezastavily, naopak jsme začali pracovat i na projektech nových.
Jedním z nich je Karta Karviňáka.
Jedná se konkurenceschopný balíček služeb pro obyvatele Karviné,
který zpříjemní život ve městě, zvýší spokojenost obyvatel s kvalitou
života, zájem o bydlení, podnikání
a studium ve městě a zlepší komunikaci města s obyvateli.
Zaznamenat jste mohli na začátku
léta změny na Karvinském moři.
Vybudovaná byla pláž, na kterou
se nově dostanete po zpevněné
cestě. Nechybí převlékárny, mola
a odpočinkové zóny. Již brzy také
uvidíte změny v centru města
na Masarykově náměstí. Startuje totiž očekávaná rekonstrukce tří domů.
Začne se také s revitalizací vodní
plochy v parku Boženy Němcové. Těšit se můžete na úpravy břehů jezera, dojde ke zvětšení plochy jednoho
z ostrovů, u něhož budou nově
instalována dvě mola. Další dva
ostrovy se propojí lávkou. Kolem
vodní plochy bude vybudována nová
pěší stezka s odpočívadly. Více se
o jednotlivých projektech dozvíte
na dalších stránkách i na webu a facebooku Karviná všemi deseti.
Jan Wolf, primátor
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Jak postupují práce na projektech Karviná všemi deseti
Karviná všemi deseti zahrnuje portfolio 13 projektů zaměřených na
práci a podnikání,
Město ve spolupráci s partnery projekty postupně rozpracovává a posouvá v realizaci.
Podívejte se, co se v jednotlivých projektech podařilo udělat a co se chystá.

proběhlo

prostředí a

služby pro obyvatele města.

Dopravní koncepce
zpracovávaná v rámci
POHO 2030 (Koncepce
rozvoje Pohornické krajiny
mezi Havířovem, Karvinou
a Orlovou)

pracujeme na tom

Revitalizace a oživení historického centra
Revitalizace památek, infrastruktury, úpravy veřejných prostranství
a vytvoření nových atraktivit v historickém centru města.

získaná dotace
50 mil. Kč od Moravskoslezského kraje
na rekonstrukci
Tří domů na náměstí

příprava revitalizace
jezera v areálu
lodiček v Parku
Boženy Němcové

- 3x setkání srdcařů

- Otevřené setkání
srdcařů Karviné
- diskuze místních
podnikatelů
ve školách

- workshop
pro učitele karvinských ZŠ s cílem infor-

Zpracování
projektového
záměru do programu
RE:START

- rozpracování
projektu
- propojování
partnerů

(zahájení prací
2020/2021)

Čistá energie
Zavedení energetického managementu města, principů cirkulární ekonomiky
a využití energetického potenciálu území po hornické činnosti s cílem snížit
negativní vliv energetiky na životní prostředí v Karviné a přispět k většímu
materiálovému a energetickému využití odpadů.

Karvinská speciální ekonomická zóna
Vytvoření podnikatelské zóny pro potenciální investory, která zahrne již připravené lokality, regenerované brownfieldy a revitalizovaná území a poskytne související služby pro rozvoj podnikání. Jedná se zejména o areál bývalého
OSP a Smart Park Karviná (bývalý důl Barbora).

Karvinské moře
Vytvoření městské, přírodní rekreační zóny pro obyvatele města i jeho návštěvníky vybudováním potřebného zázemí a zpřístupněním celé lokality.

Centrum profesního vzdělávání
Nové univerzitní profesní centrum, které má být magnetem pro studium
v Karviné i architektonickým prvkem ve městě. Rozšíří nabídku studijních
programů dle potřeb zaměstnavatelů v regionu, doplní chybějící kvalifikace
a zvýší potenciál regionu s přesahem do Polska a Slovenska.

Digitální a podnikavá Karviná
Podpora a rozvoj podnikání ve městě prostřednictvím vybudování Hobby dílny
a řemeslného inkubátoru a Business Inovation hubu a podporou stávajících
služeb a infrastruktury.
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- projekt
ve zpracování
- propojování
partnerů

Smart Park Karviná:
propojování partnerů,
žádost o dotaci

movat o rozvoji města
a možnostech zvýšení
sounáležitosti
s městem

Areál OSP: architektonická vize a studie,
podání žádosti o dotaci MPO, vykoupení
pozemků

Smart Park Karviná:
žádost o registraci
do programu MPO

- 1. fáze revitalizace
(2020)
- zjišťování zájmu
uživatelů pro potřeby
další fáze revitalizace

2. fáze revitalizace
(plánovaná v roce
2021)

zpracování
projektového
záměru

- rozpracování
projektu
- propojování
partnerů

analýza uplatnitelnosti absolventů
vybraných studijních
oborů OPF SU

- akreditace nových
studijních oborů
- výběr lokality
- příprava projektu

zpracování
projektového
záměru

- specifikace projektu
- propojování
partnerů

dotazníkové šetření
k potenciálnímu
zájmu o využití
hobby dílny

- zpracování projektu
Hobby dílna a řemeslný inkubátor
- propojování
partnerů

zpracování
projektového
záměru

- projektový záměr
- propojování
partnerů

Po stopách původní Karviné
Dobudování sítě cyklostezek a cyklotras jako klíčového prvku dopravní a volnočasové infrastruktury, které propojí kulturní, přírodní a historické atraktivity ve městě a zpřístupní zejména území ovlivněné těžbou uhlí.

Doma v Karviné / Srdcaři Karviné
Vytvoření aktivní komunity lidí se zájmem o rozvoj města a s chutí přispět
s cílem měnit negativní náladu ve městě a zlepšovat image Karviné.

Centrum bezpečí Karviná
Krajské multifunkční centrum pro edukaci a přípravu občanů na mimořádné situace. V případě mimořádných událostí poslouží jako polní nemocnice,
ubytovací zařízení nebo mobilní řídící středisko integrovaného záchranného
systému i přímo v místě události.

Nové bydlení, nové kořeny
Vznik rezidenčního bydlení i ubytování v nájemním bydlení s cílem oslovit
a lákat rezidenty a zvyšovat jejich motivaci k dlouhodobému setrvání ve městě.

Živá laboratoř udržitelného bydlení
Inovativní řešení architektury, retrofiting starších budov a vznik nové, inspirativní zelené výstavby na principu propojení univerzit a výzkumných institucí
s partnery v území pro snadnější aplikování výsledků výzkumu.

Karta Karviňáka
Vytvoření konkurenceschopného balíčku služeb pro obyvatele Karviné, který
zahrne možnosti volnočasového vyžití, vzdělávání, poradenství i alternativní
možnosti dopravy, digitální služby a další formy podpory.

Městská hydroponická farma
Zprovoznění soběstačně fungující městské farmy zeleniny a bylinek pro lokální odběratele – občany i místní podniky – s možností pronájmu komunitních
zahrádek i prostorem pro výzkumné aktivity.
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Karviné

Michal Brůna

Zavírání šachet je strašák.
Návaznost desítek firem
dělá obrovské číslo lidí,
kteří mohou přijít o práci.
Věřím, že se to podaří
vyvážit novými místy,
podnikáním, projekty,
které se rozjíždí.

házenkář, trenér HC Baník Karviná

Člověk se jen těžce
smiřuje s tím, co se nám
různé studie kvality života
a žebříčky snaží namluvit.
Přijde mi to až tendenční
a cílené.
Miloš Kučera
ředitel Gymnázia Karviná

Za silné stránky města
považuji jeho průmyslovou
historii, ekonomický
potenciál a pohornickou
krajinu, díky které lze
do města přilákat nové
investice.

Vždycky mě potěší,
když tady lidi přijedou
a rozzáří se, když vidí
tu skutečnost oproti tomu,
co o městě slýchávají.

Dalibor Šimek

Jolanta Burkotová

podnikatel, doktorand OPF SU

podnikatelka

Přijde mi fér se vrátit,
mám to tak nastavené.
V Karviné je hodně lidí,
kteří mě dělají, kým jsem.
Mám pocit, že bude fajn
jim to vrátit.

Snažím se hrdost na naše
město budovat v dětech,
protože si myslím,
že se tady vůbec nemáme
za co stydět, hodně umíme,
hodně jsme dokázali.

Barbora Bláhová

Dagmar Glatzová

stundetka

ředitelka Základní a Mateřské školy
Prameny

Celé rozhovory najdete na www.karvinavsemideseti.cz

Sběr podnětů k další fázi revitalizace Karvinského moře (srpen 2020) a prezentace Karviné všemi deseti na akci Barevný podzim (září 2020)

Karviná všemi deseti
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