
Vážení kolegové, novináři, příznivci,

rádi  bychom Vás  4.  prosince v  15  hodin  pozvali  ke  kostelu  sv.  Petra  z  Alkantary  v  Karviné-Dolech
na slavnostní odhalení a křest první „lavičky poznání“, která je součástí projektu Znovunalezený kraj.  

V rámci projektu budeme postupně umísťovat lavičky na zapomenutá nebo těžbou zasažená zajímavá
místa  na  Karvinsku  a  připomínat  tak  jejich  historii.  Lavičky  mají  fungovat  jako  poutní  místa,  která
postupně  vytvoří  turistickou  trasu  za  poznáním  historie  Karvinska,  regionu,  jenž  má  mnoho  co
nabídnout, ale mnohdy ani sami obyvatelé o jeho pokladech mnoho neví.

První lavička poznání byla vyrobena známým karvinským výtvarníkem Stanislavem Zormanem ze dřeva,
kovu a kamene. Stanislav Zorman tvoří výhradně z přírodních materiálů ojedinělou technikou naturbláže,
která spojuje prvky reliéfu a asambláže.

“Datum 4. prosince na svatou Barbora jsme zvolili zcela záměrně. Svatá Barbora je uctívána jako svatá
patronka havířů a chtěli jsme tak uctít nejen místa, která padla za oběť těžbě, ale také všechny, kteří
na její oltář položili  život. Rovněž samotné místo pro umístění první lavičky nebylo vybráno náhodně.
Kostel sv. Petra z Alkantary totiž představuje symbol zdejší poddolované krajiny a odráží její pohnutou
historii.  Lokalitu  jsme  vybrali  také  proto,  že  se  díky  románu  Šikmý  kostel  Karin  Lednické  dostala
do širšího povědomí a stává se z ní turistická atraktivita,  která může probudit zájem o pohornickou
krajinu Karvinska. S potěším můžeme říci, že zájem o pěší turistiku zapomenutými částmi Karvinska
roste.  Paradoxně  tomu  snad  pomohla  i  koronakrize,  která  mnoho  lidí  přiměla  trávit  více  času
procházkami a poznávat i jiná místa než notoricky známé Pustevny,“ vysvětluje Radim Kravčík, který je
jako poutník a historik jedním z iniciátorů celého projektu.

„Záměr je financován z participativního rozpočtu České pirátské strany a je další z našich aktivit, které
mají pomoci našemu regionu hledat nový směr. V budoucnu bychom rádi vytvořili interaktivní aplikaci
Znovunalezený kraj. Procházku klidnou a zajímavou krajinou bychom tak ozvláštnili moderní technologii
rozšířené reality. Po načtení QR kódu umístěného u každé z laviček by se zobrazila původní podoba míst,
které byly zničeny těžbou. Mnozí dnes již ani netuší, že v Karviné býval například krásný zámek Solca
nebo Larischův pivovar a to je škoda. Momentálně hledáme partnery pro projekt,“  dodává karvinská
zastupitelka Zuzana Klusová, která s projektem pomáhala.

„Myslíme na budoucnost, vážíme si minulosti“.


