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Jak se posouvají dopředu rozvojové projekty v Karviné
Patnáct projektů, které řeší práci, prostředí i služby ve městě a mají ambici změnit
Karvinou v pohodové místo pro život. Které z palety projektů Karviná všemi deseti
se daří posouvat nejvíce?
Práce je v Karviné často skloňovaným tématem a faktorem určujícím
život ve městě. Dobrá a dobře placená práce, která by v Karviné udržela
talenty a dala lidem perspektivu.
Karvinská speciální ekonomická
zóna a Digitální a podnikavá Karviná jsou dva projekty, které mají
zlepšit zázemí pro zaměstnavatele
i podnikatele a podpořit podnikavost
místních lidí.
Projekt Digitální a podnikavá Karviná staví na třech pilířích. Prvním
je již fungující coworkingové centrum Business Gate. Druhým zvažovaná hobby dílna, k jejímuž vzniku
a zaměření se v průběhu února mohli
občané Karviné vyjádřit v dotazníku. Město sesbíralo 535 odpovědí
a po jejich podrobném vyhodnocení
zváží další kroky v přípravě projektu. Třetím pilířem je Business
Innovation Hub, založený na iniciativě místního rodáka a podnikatele
Romana Lamacze. Hub má nabídnout
služby pro rozvoj již existujících
firem, zejména v oblasti digitalizace, robotizace, on-line marketingu
a dalších inovací.
Vyhlídky na lepší práci slibuje také
projekt Karvinské speciální ekonomické zóny. Jedná se o využití
areálů Barbora a bývalého OSP
pro podnikání a zajištění návazných
služeb pro firmy. Při využití bývalého areálu OSP nyní město vyjedná-

vá podmínky dotace pro plánovaný
program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů a připraví
žádost na Ministerstvo průmyslu
a obchodu.
Vizáž i vyhlídky města by mohl změnit také projekt Slezské univerzity
nazvaný Centrum profesního vzdělávání. Město vytipovalo lokality
v okolí Obchodně podnikatelské fakulty, kde by centrum mohlo stát,
a univerzita nyní zvažuje, které obory jsou pro město, region a studenty
nejperspektivnější.

Dobrým směrem se odvíjí také příběh
tří domů na náměstí. Na konci roku
2019 schválil Moravskoslezský kraj
dotaci na rekonstrukci domů ve výši
50 milionů korun. Větší část peněz
by měla pokrýt rekonstrukci dvou
budov, které budou sloužit převážně
k bydlení a komerčnímu využití. Město souběžně dokončuje projektovou
dokumentaci pro provedení stavby,
aby v nejbližších měsících zahájilo
výběr dodavatele. Rekonstrukce
by tak měla začít ještě letos.
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Od první souhrnné informace o plánu
Karviná všemi deseti, která se vám
dostala do rukou s prosincovým vydáním Karvinského zpravodaje, se
událo několik zajímavých událostí.
Týkají se nejen posunů v projektech
– o těch se dočtete v samostatném
článku, ale také zapojování lidí
do změn v Karviné.
Na sklonku roku jsme spolu s dalšími
zástupci vedení města a zaměstnanci Odboru školství a rozvoje diskutovali s karvinskými středoškoláky.
Během třinácti diskuzí v pěti různých
středních školách jsme získali cennou zpětnou vazbu, jak mladí město
vnímají a jak si Karvinou představují,
ať už byla nelichotivá nebo pozitivní.
Radost mám také z toho, jak se
vyvíjí iniciativa karvinských srdcařů. Uskutečnila se již dvě setkání
osobností, kterým na Karviné záleží
a chtějí pro město sami něco udělat.
Rýsují se první konkrétní aktivity.
A iniciativu plánujeme brzy otevřít
všem, kteří to vidí podobně. Přidejte
se, pokud máte chuť a zájem. Stačí
sledovat web nebo facebook Karviná
všemi deseti.
Jan Wolf primátor

Karviné se propojili a otevírají se dalším
Jak si představujete takového karvinského srdcaře? Hrdě se hlásí k městu, odkud pochází nebo kde něco dokázal, rád by,
aby se Karviná rozvíjela a chce pro to sám něco udělat. Na 30 takových osobností se spojilo v iniciativě Srdcaři Karviné.
Po prvních dvou setkáních se inciativa nyní otevírá dalším lidem, kterým srdce tepe podobně v karvinském rytmu.
První seznamovací setkání srdcařů
proběhlo koncem listopadu 2019
ve Slivkafé v Regionální knihovně
Karviná. V únoru na něj navázalo
druhé setkání a diskuze k tématům,
které si sami srdcaři vybrali – podnikání v Karviné a image města.
Co osobnosti městu nabízí?
Kateřina Slivková, úspěšná majitelka Slivkafé, například tvrdí,
že „budoucnost Karviné je v lidech
a že má na skvělé lidi štěstí
i při svém podnikání v Karviné.“
Svým příběhem chce motivovat děti
a studenty a diskutovat s nimi o tom,
jak v Karviné rozjet podnikání.
Radim Fojtík, který se jako projek-

tový manažer na Moravskoslezském
kraji zasloužil o územně analytické
podklady nebo pomohl se strategií
rozvoje kraje na léta 2019-2027,
zase říká, že je „hrdý na povahu
Karviňáků“. Nabízí znalosti a zajímavá data, která by mohla pomoci
přesvědčit lidi o výhodách bydlení
ve městě.

Petr Ženč „nikdy ani neuvažoval
o tom, že by žil jinde“. Předseda
správní rady symfonického orchestru Májovák vnímá chybějící generační hrdost a souznění s městem.
A o to víc zdůrazňuje komunity, kterým fandí a sám je v jedné z nich
okolo Májováku velmi aktivní.
Tyto i další názory a příběhy karvin-

ských srdcařů sledujte v rozhovorech, které jsou uveřejněné na webu
Karviná všemi deseti.
Srdcaři mají různorodé profese
i naturely. Společná je chuť měnit
město k lepšímu. Iniciativa je o propojování, sdílení poznatků a příběhů
i o konkrétních nápadech a návrzích,
jak vylepšit město.
Cítíte, že máte městu také co dát
a chcete se přidat? První otevřenější
setkání se chystá na konec května
jako součást celodenní akce o podnikání v Karviné v Lodičkách Dokořán. Podrobnosti sledujte na webu
karvinavsemidesti.cz a facebooku
@KarvinaVsemiDeseti.
Michal Sobek

Petr Ženč
předseda správní rady symfonického
orchestru Májovák

Jsou tady takové tendence
uvažovat a říkat, že kdysi
tady bylo lépe.
Ale já si myslím, že se město rozvíjí dobrým směrem
a vzkvétá.
Krajina se postupně proměňuje, a přitom jde cítit její
historii.

Město i univerzita jsou
propletené provázky.
S rozvojem města se
i univerzita musí internacionalizovat.
Vidím možnost spolupráce
na projektech a studijních
programech s Polskem.

Pavel Tuleja
rektor Slezské univerzity

Jsem hrdý na povahu místních lidí a jejich svéráz.
Karviňáci si neberou servítky a mají svoji hrdost,
je to něco jako naše
svébytná identita.
Radim Fojtík

Kateřina Slivková

projektový manažer Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje

podnikatelka, zakladatelka kaváren
Slivkafé

Markéta Kukrechtová
ředitelka Regionální knihovny Karviná
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V Karviné je hodně silných
osobností, které město
táhnou kupředu.
Odborníci, kteří se snaží
využít svou profesi k tomu,
aby Karvinou posunuli.
Město je vlastně silný tým
kvalitních odborníků.

Lukáš Heczko
předseda spolku Iniciativa Dokořán

V Karviné se dá podnikat,
ale je to dřina.
Cítím hrdost pokaždé, když
vidím místní lidi, kteří
ocení, co jsem dokázala.
Třeba když mě spokojení
návštěvníci pozdraví
na ulici. Karviná je pro mě
domov.
Chybí tu volnočasové vyžití pro mladé a komunitní
akce.
Jak se ale ukazuje
na lidech, kteří prošli Iniciativou Dokořán, i to může
být odrazový můstek
pro kreativní lidi
a studenty.

Celé rozhovory najdete na www.karvinavsemideseti.cz

Zástupci města diskutovali se středoškoláky
Co mi Karviná nabízí? V čem se liší od jiných měst? Jaké projekty ji mají oživit? A proč zvažovat svou budoucnost právě
tady? Na tyto otázky odpovídali středoškolákům zástupci města v celkem třinácti debatách, které proběhly v listopadu
a prosinci loňského roku.

Gymnázium, Střední průmyslová škola, Střední škola techniky
a služeb, Střední zdravotnická škola
a Obchodní akademie. Do pěti nejvýznamnějších středních škol v Karviné se vydali primátor Jan Wolf, jeho
náměstek Andrzej Bizoń, vedoucí
odboru školství a rozvoje karvinského magistrátu Martina Šrámková
a Gabriela Monczková, která působí

na oddělení strategií a plánování
téhož odboru. Studentům představili integrovaný plán Karviná všemi
deseti a bavili se s nimi o tom, jak
sami město vnímají a jakou by v něm
chtěli vidět změnu.
Středoškoláci tak měli jedinečnou
příležitost zeptat se na záležitosti
města těch, kteří ví o jeho fungování
nejvíce, a uvědomit si, že i magistrát

může být otevřené místo tvořené lidmi, kteří si je rádi vyslechnou. I díky
svým nápadům a připomínkám mohou totiž žáci spoluutvářet budoucí
podobu Karviné.
A jaké by podle nich mělo město
za deset let být? Modernější, otevřenější, čistější, bezpečnější, prosperující, s větší nabídkou pracovních
míst, mělo by se v něm postavit

něco, co není nikde jinde v republice. Takto odpovídali středoškoláci
ve zpětné vazbě.
Z chystaných projektů je nejvíce
zaujala revitalizace okolí Karvinského moře, plán bezpečnější Karviné
a výstavba nového Centra profesního vzdělávání Slezské univerzity,
které bude reagovat na lokální trh
práce.
Eliška Olšáková
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Jak se zapojit a být u toho?
Dejte svůj palec budoucnosti Karviné. Zapojte se do plánu na webu www.karvinavsemideseti.cz nebo se s námi potkejte
a diskutujte osobně na některé z karvinských akcí.

Karviná za 10 let:

Palec pro Karvinou:

Osobně všemi deseti:

Představte si Karvinou v budoucnosti.
Jak bude vypadat, jak se v ní bude žít,
jak by se měla rozvíjet?

Na která místa v Karviné by se mělo
zaměřit přednostně? Kde je potřeba
zkrášlovat veřejný prostor, zlepšovat
služby pro veřejnost, rozvíjet podnikání?
Dejte svůj palec na mapu Karviné
a ukažte nám, kde by se měla rozvíjet
a měnit.

Přijďte si s námi popovídat osobně
na některou z městských akcí,
kterých se účastníme.
Výpis akcí najdete na webu.

„Určitě by tady měla bý t
horolezecká stěna,
parkourové hřiště
a freest yle park “

Máte taky představu,
jak by Karviná měla vypadat
za 10 let?
Napište nám ji
na karvinavsemideseti.cz

Potřebujete poradit s vlastním rozvojovým projektem?
Hledáte pro svůj záměr dotace z evropských fondů, národních nebo krajských programů?
Poradíme a navedeme vás na vhodné zdroje financování.
Přijďte do kontaktního centra na vstupní konzultaci zdarma.
Kde a kdy nás najdete?
čtvrtek 7:30 do 17:30
Business Gate, 615/9 Karviná

Karviná všemi deseti
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