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

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

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

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

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

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

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

Jakou další formu propagace chystáte pro zájemce o studium?

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