Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a
Jastrzębie-Zdroju

Název projektu / Tituł projektu: Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v
Karviné a Jastrzębie-Zdroju / Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich
w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju
Registrační číslo projektu (evidenční číslo): CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062
Partneři projektu: statutární město Karviná, město Jastrzębie-Zdrój
Celkové náklady projektu: 190 205,77 EUR (z toho: 122 436,67 EUR – statutární město
Karviná, 67 769,10 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Celkové způsobilé náklady projektu: 190 205,77 EUR (z toho: 122 436,67 EUR – statutární
město Karviná, 67 769,10 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Výše dotace – příspěvek ERDF: 161 674,89 EUR (z toho: 104 071,16 EUR – statutární město
Karviná, 57 603,73 EUR – město Jastrzębie-Zdrój)
Výše dotace – příspěvek ze státního rozpočtu: 6 121,83 EUR – statutární město Karviná
Doba realizace: 02/2017–06/2019
Dotační titul:
Projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a
Jastrzębie-Zdroju ",
registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i
Jastrzębiu-Zdroju“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Projekt získal dotaci
Projekt " Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a JastrzębieZdroju " získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Dotaci získali
partneři projektu: statutární město Karviná (vedoucí partner projektu) a město Jastrzębie-Zdrój
(partner projektu).
Jedná se o společný česko-polský projekt měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój, kdy kromě jiného,
statutární město Karviná pořídí pro Městskou policii Karviná Komunikační techniku – digitální

radiovou síť a město Jastrzębie-Zdrój pro Městskou policii Jastrzębie-Zdrój Techniku pro
značení a registraci kol. Hlavním cílem projektu je zintenzivnění přeshraniční spolupráce
městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju tak, aby mohly být poskytovány veřejné
služby, těmito organizacemi, přizpůsobené českým a polským klientům.
Karvinští strážníci se učí polsky
Zaměstnanci Městské policie Karviná se začali od června 2017 učit polsky. Kurz polštiny
probíhá ve dvou ročních cyklech. Cílem výuky je, aby strážníci Městské policie Karviná mohli
mluvit s návštěvníky města z Polska i místními polskými usedlíky v polštině tak, aby se
zkvalitnily veřejné služby poskytované městem polským klientům.
Konference na protidrogové téma
V rámci projektu se ve dnech 02.–03.10.2017 uskutečnila konference na protidrogové téma.
Konference se uskutečnila na Zámečku Petrovice s cílem výměny zkušeností mezi subjekty
účastnícími se konference, nalézání společných problémů a jejich řešení a poznání partnera z
druhé strany hranice. Celkem se konference zúčastnilo 59 osob z české i polské strany hranice.
Jednalo se o zástupce z veřejného i neveřejného sektoru z měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój a
jejich okolí - městské policie, státní policie, hasiči, městské úřady, Slezská diakonie, Revolution
Train, Pedagogicko-psychologická poradna, Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
atd.
Konference na téma Prevence kriminality
V rámci projektu se ve dnech 10.–11.04.2018 uskutečnila konference zaměřená na téma
Prevence kriminality. Konference se uskutečnila v Hotelu Stok ve Wisłe s cílem výměny
zkušeností mezi subjekty účastnícími se konference, nalézání společných problémů a jejich
řešení a poznání partnera z druhé strany hranice. Zpestřením konference byla ukázka
venkovního zásahu záchranných složek na lanovce nalézající se poblíž hotelu. Celkem se
konference zúčastnilo 50 osob z české i polské strany hranice. Jednalo se o zástupce z veřejného
i neveřejného sektoru z měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój a jejich okolí - městské policie, státní
policie, hasiči, městské úřady, Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński atd.
Workshop na téma Česko-polská spolupráce v oblasti bezpečnostních složek
V rámci projektu se ve dnech 29.–31.08.2018 uskutečnil workshop zaměřený na téma Českopolská spolupráce v oblasti bezpečnostních složek. Workshop se uskutečnil na Zámečku
Petrovice s cílem výměny zkušeností mezi subjekty účastnícími se konference, nalézání
společných problémů a jejich řešení, poznání partnera z druhé strany hranice, zhodnocení
námětů získaných z předcházejících konferencí a nalézání témat na budoucí společné českopolské projekty. Na workshopu bylo prakticky předvedeno vybavení zakoupené v rámci
projektu, konkrétně „Komunikační technika“ a „Technika pro značení a registraci kol“, dále
byly prezentovány 3 filmy vzniklé v rámci projektu a účastníkům rozdávána brožura
s preventivně bezpečnostní tématikou, která také vznikla v rámci projektu. Zpestřením
workshopu byla workshopová aktivita „Poznání partnera z druhé strany hranice“, jejíž cílem
bylo za pomoci venkovních aktivit poznat partnera z druhé strany hranice. Celkem se
workshopu zúčastnilo 60 osob z české i polské strany hranice. Jednalo se o zástupce z veřejného
i neveřejného sektoru z měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój a jejich okolí - městské policie, státní
policie, hasiči, městské úřady, Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński atd.
V Jastrzębie-Zdroju proběhne dne 28.06.2019 závěrečná konference
V rámci projektu se dne 28.06.2019 od 9 h koná v Domu Retro v Jastrzębie-Zdroju závěrečná
konference. Konference se zúčastní zástupci partnerských měst projektu (Karviná a Jastrzębie-

Zdrój), bezpečnostních složek z partnerských měst projektu (případně z blízkého okolí) a
neziskových organizací (odborné veřejnosti), kterým budou prezentována zjištění z
předchozích konferencí, které se uskutečnily po obou stranách hranice, workshopu a informace
o realizaci projektu.
V Jastrzębie-Zdroju proběhla dne 28.06.2019 závěrečná konference
V rámci projektu se dne 28.06.2019 od 9 h konala v Domu Retro v Jastrzębie-Zdroju závěrečná
konference. Konference se zúčastnili zástupci partnerských měst projektu (Karviná a
Jastrzębie-Zdrój), bezpečnostních složek z partnerských měst projektu (případně z blízkého
okolí) a neziskových organizací (odborné veřejnosti), kterým byla prezentována zjištění z
předchozích konferencí, které se uskutečnily po obou stranách hranice, workshopu a informace
o realizaci projektu.
Společné cvičení ve formě označování jízdních kol konané dne 29.07.2021 v JastrzębieZdroju
V rámci udržitelnosti projektu se dne 29.07.2021 v Jastrzębie-Zdroju uskutečnilo společné
cvičení zástupců Městské policie Karviná a Městské policie v Jastrzębie-Zdroju ve formě
označování jízdních kol. Zástupci obou stran si předávali zkušenosti a prodiskutovali další
formy spolupráce.
Společné cvičení ve formě označování jízdních kol konané dne 06.08.2021 v JastrzębieZdroju
V rámci udržitelnosti projektu se dne 06.08.2021 v Jastrzębie-Zdroju uskutečnilo společné
cvičení zástupců Městské policie Karviná a Městské policie v Jastrzębie-Zdroju ve formě
označování jízdních kol. Zástupci obou stran si předávali zkušenosti a prodiskutovali další
formy spolupráce.
Společné cvičení v rámci udržitelnosti projektu konané dne 06.06.2022 v JastrzębieZdroju
V rámci udržitelnosti projektu se dne 06.06.2022 v Jastrzębie-Zdroju uskutečnilo společné
cvičení zástupců Městské policie Karviná a Městské policie v Jastrzębie-Zdroju zaměřené na
kontrolu technického stavu jízdních kol. Zástupci obou stran si předávali zkušenosti a
prodiskutovali další formy spolupráce. V rámci cvičení bylo použito vybavení zakoupené
v rámci realizace projektu.
Společné cvičení v rámci udržitelnosti projektu konané dne 21.06.2022 v Karviné
V rámci udržitelnosti projektu se dne 21.06.2022 v Karviné uskutečnilo společné cvičení
zástupců Městské policie Karviná a Městské policie v Jastrzębie-Zdroju zaměřené na kontrolu
technického stavu jízdních kol na CZ/PL hranici. Zástupci obou stran si předávali zkušenosti a
prodiskutovali další formy spolupráce. V rámci cvičení bylo použito vybavení zakoupené
v rámci realizace projektu (technické a komunikační).

