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Návrh na ustanovení pracovní skupinyk posouzení návrhu na udělení Čestného
občanství statutárního města Karviné Evě Šeinerové
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
ustanovení pracovní skupiny k posouzení návrhu na udělení „Čestného občanství statutárního města Karviné“ Evě
Šeinerové, ve složení:
Karel Wiewiórka, náměstek primátora,
Ing. Lucie Orszuliková, předsedkyně Kulturní komise Rady města Karviné,
Martina Orgoníková, DiS., členka Kulturní komise Rady města Karviné.
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Důvodová zpráva
Návrh na ustanovení pracovní skupiny k posouzení návrhu na udělení Čestného občanství
statutárního města Karviné Evě Šeinerové
V souladu s ust. § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládá
Odbor rozvoje návrh na ustanovení pracovní skupiny k posouzení návrhu na udělení „Čestného
občanství statutárního města Karviné“ Evě Šeinerové, umělecké vedoucí Sborového studia Permoník.
Dle výše citovaného ustanovení zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné
působnosti obce.
Eva Šeinerová, zakladatelka Sborového studia Permoník (r. 1966), je uznávanou osobností dětského
a mládežnického sborového zpěvu. Koncertní sbor pod jejím vedením prezentuje české sborové
umění na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí. Pestrou dramaturgií repertoáru vede
členy sboru k pochopení různosti žánrů i slohových období. Aktivním přístupem k tvorbě našich
současných autorů výrazně prohloubila spolupráci mezi sborem a samotnými skladateli. Interpretací
české soudobé hudby pak okouzluje laickou i odbornou veřejnost. Pod jejím vedením navázal sbor
významný vztah i se zahraničními tvůrci a orchestry všech typů od cimbálovek po symfonická tělesa.
K jejímu životu se neodmyslitelně váže i práce s komorními vokálními tělesy. Pod jejím vedením
interpretují dramaturgicky i technicky náročný repertoár. O jejich výjimečnosti svědčí nejvyšší
hodnocení porotců u nás i v zahraničí. Za svou pedagogickou a uměleckou práci získala Eva
Šeinerová ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Unie českých
pěveckých sborů i mnoha soutěžních porot.
V roce 1992 založila v Karviné spolu s přáteli z německého Görlitzu, rakouského Grazu a řecké
Thessaloniké mezinárodní organizaci a festival dětského a mládežnického sborového zpěvu a
instrumentální hudby Ostrovy hudby.
Zastupitelstvo může dle Zásad pro udělování ocenění ve statutárním městě Karviná udělit „Cenu
statutárního města Karviné“ a „Čestné občanství statutárního města Karviné“, jednotlivcům (popř.
kolektivům) a právnickým osobám za veřejně prospěšnou kulturní, publicistickou, sportovní,
uměleckou, vědeckou činnost (popř. jinou činnost) a práci nebo díla, která jsou úzce spjata s městem
a významně přispívají k jeho rozvoji a publicitě. Udělování těchto cen schvaluje zastupitelstvo města
na návrh rady města. S „Cenou statutárního města Karviné“ může být spojena i finanční odměna, jejíž
výši stanoví zastupitelstvo města. Předkládá-li návrh na udělení „Ceny statutárního města Karviné“ a
„Čestného občanství statutárního města Karviné“ někdo jiný než rada města, musí být k návrhu
přiloženo stanovisko rady města. Pro posouzení návrhu na udělení „Ceny statutárního města Karviné“
a „Čestného občanství statutárního města Karviné“ ustanoví zastupitelstvo města v každém
konkrétním případě pracovní skupinu.
Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné ustanovit pracovní skupinu k posouzení
návrhu na udělení „Čestného občanství statutárního města Karviné“ Evě Šeinerové, ve složení:
Karel Wiewiórka, náměstek primátora
Ing. Lucie Orszulíková, předsedkyně Kulturní komise Rady města Karviné
Martina Orgoníková, DiS., členka Kulturní komise Rady města Karviné.
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