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126 Škola Komenského v Karviné slaví 100 let    

Školní budova současné Střední školy, Základní 

školy a Mateřské školy, Karviná, příspěvkové 

organizace, která sídlí na ulici Komenského 

v Karviné – Novém Městě (dříve Fryštátě), slaví 

v tomto roce významné jubileum – 100 let od 

svého otevření.

Souběžně se vznikem české obecné školy 

v září 1920 v tehdejším okresním městě Fryštátě, 

dnes části Karviné, bylo nutno urgentně řešit 

její umístění. K  činnosti byly totiž tomuto 

vzdělávacímu zařízení přiděleny tři učebny 

v objektu německé školy, což s sebou neslo celou 

řadu komplikací a neumožňovalo ani potřebný 

rozvoj instituce. Stavba samostatného sídla 

české školy ve Fryštátě trvala na dnešní dobu 

neuvěřitelně krátce. V dubnu 1922 se započalo 

s kopáním základů a již v neděli 17. září téhož 

roku byla do užívání města Fryštátu odevzdána 

moderní a skvostná budova, společné sídlo české 

obecné a měšťanské školy. Samotnou školní 

budovu postavila stavební fi rma Eugen Fulda 

z Českého Těšína, tělocvičnu a obytné budovy 

fi rma Milenovský – Hamrlík z Orlové. Objekt 

slavnostně otevřel tehdejší správce obecné školy 

a v letech 1923–1935 starosta Fryštátu Kamil 

Krčmář (1882–1935), rodák z Čeladné. V roce 

1926 obdržela měšťanská škola čestný název 

Menšinová škola měšťanská Aloise Jiráska, a to 

u příležitosti 75. narozenin spisovatele. Budova 

sloužila, s výjimkou válečných let, vzdělávacím 

účelům po celou dobu, střídaly se v ní pouze 

jednotlivá školská zařízení. Kromě české 

obecné a měšťanské školy zde sídlilo rovněž 

gymnázium, základní devítiletá škola se slo-

venským vyučovacím jazykem, zvláštní škola, 

základní škola a od roku 2010 až do současnosti 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 

Karviná, která se specializuje na vzdělání žáků 

s mentálním postižením, případně v kombinaci 

s dalším postižením.

Sté výročí postavení této samostatné 

účelové budovy si žáci, zaměstnanci školy, 

rodiče a široká veřejnost průběžně připomínají 

po celý rok. Od začátku ledna bylo možné 

prohlédnout si prezentaci ze života a činnosti 

školy na informačních panelech umístěných 

před školní budovou. Venkovní prostory ožily 

Škola Komenského v Karviné slaví 100 let 
Andrea Kittnerová
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Pamětní zápis ze slavnostního otevření novostavby české obecné a občanské školy ve Fryštátě s podpisy významných 

účastníků v kronice školy, 17. září 1922, Státní okresní archiv Karviná 
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i instalací uměleckých výtvorů. U příležitosti 

jubilea zhotovil karvinský umělec Bogdan 

Kornas proutěné sochy situované v areálu školy.

V rámci oslav se na jaře konal v pořadí již 

osmý ročník karvinské Abilympiády, soutěžní 

přehlídky manuálních dovedností žáků se 

zdravotním postižením. Před letními prázd-

ninami se uskutečnily další dvě akce – tradiční 

sportovní mítink pro děti a žáky se speciál-

ními vzdělávacími potřebami Statečná srdce 

a zábavná stezka, která propojila historickou bu-

dovu školy na ulici Komenského s odloučeným 

pracovištěm na ulici Vydmuchov.

Bohatý program pokračoval i v novém školním 

roce 2022/23. Ve dnech 19.–23.  září se konal 

týden otevřených dveří. Široká veřejnost mohla 

zhlédnout prezentace ze školních aktivit žáků, 

seznámit se s využitím robotických pomůcek ve 

výuce, prohlédnout si výstavku žákovských prací 

technikou drátkování, zhotovit si jednoduché 

výrobky ze dřeva. Součástí prohlídky školy byla 

návštěva speciálních tříd, ve kterých se vzdělávají 

žáci se středním a těžkým mentálním postižením 

a žáci s poruchou autistického spektra. Přízemní 

prostory budovy navíc zdobily výtvarné práce 

žáků prvního stupně karvinských škol zaměřené 

na téma „Škola očima dětí“. 

Velký obdiv návštěvníků sklidila expozice 

historické třídy, která přiblížila vzdělávání ve 

30. letech minulého století. Historická učebna 

byla instalována ve spolupráci s  Muzeem 

Těšínska. Bylo možné si prohlédnout, v jakém 

prostředí se kdysi učilo včetně dobových lavic, 

způsobu vytápění, didaktických pomůcek, his-

torických dokumentů a fotografi í. Návštěvníci 

měli také jedinečnou příležitost zhlédnout 

výstavu učebních pomůcek od poloviny mi-

nulého století až po současnost. Završením 

prohlídky v rámci dnů otevřených dveří byla 

možnost zcela výjimečně vystoupat až na 

věžičku školy a prozkoumat Karvinou z ptačí 

perspektivy.

Podle počtu návštěvníků a  jejich ohlasu 

lze soudit, že program spojený s  oslavami 

Objekt českých státních škol v tehdejším Fryštátě, kolem r. 1935, Muzeum Těšínska 

Instalace dobové třídy připravená v prostorách jubilující 

školy Muzeem Těšínska, foto autorka 
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100. výročí otevření školy se setkal s velkým 

zájmem. Žáci, rodiče i přátelé školy potvrdili 

svou osobní přítomností, že roky strávené ve 

škole patří k těm nejkrásnějším, patří k době, na 

kterou každý rád vzpomíná. My všichni, kteří 

jsme její součástí, věříme, že jich bude ještě více.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Muzeu 

Těšínska, p. o., v Českém Těšíně za zapůjčení 

předmětů ze sbírkových fondů a  vytvoření 

instalace dobového interiéru, Těšínskému 

divadlu Český Těšín, p. o., za zapůjčení his-

torických rekvizit, Spolku OLŠINA z.  s.  za 

zapůjčení slavnostních slezských krojů a Stát-

nímu okresnímu archivu Karviná za zapůjčení 

kopií historických fotografi í a dokumentů. Více 

informací, jednotlivé články, fotografi e a videa 

z oslav jsou zájemcům k dispozici na webových 

stránkách školy www.szmkarvina.cz.

Od založení cimbálové muziky Kotci bratry Leo-

poldem a Štěpánem Kotkovými letos uplynulo již 

50 let. Toto významné jubileum si členové kapely 

společně se širokou veřejností připomněli více 

než tříhodinovým slavnostním koncertem ko-

naným v pátek 11. listopadu 2022 v koncertním 

sále Základní umělecké školy ve Frýdlantě nad 

Ostravicí. O neutuchající oblibě jmenovaného 

hudebního uskupení vypovídalo i  zaplněné 

hlediště, diváci se dokonce připojili ke zpěvu 

známých lidových písní. Jasně tak ukázali, že 

písničky v podání Kotkovy muziky mají k srdcu 

bliže – slovy Františky Pituchové, známé lidové 

vypravěčky z Frýdlantu nad Ostravicí, rodačky 

ze Starých Hamer. Celý program byl hudebně 

velmi pestrý, navíc vedený dvěma profesionály 

na slovo vzatými, televizní moderátorkou Mag-

dalenou Múčkovou a dlouholetým rozhlasovým 

pracovníkem Janem Rokytou. 

Koncert byl rozvržen do pěti bloků, z nichž 

každý představil jedno desetiletí společného mu-

zicírování počínaje rokem 1972. Samotné písně 

doprovázela bohatá škála fotografi í zachycují-

cích činnost kapely v jednotlivých decenniích. 

Začátek koncertu, po úvodní tradiční znělce 

a slovu primáše, který přivítal diváky, poděko-

val všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu 

a představil moderátory večera, patřil lašským 

Cimbálová muzika Kotci při výročním koncertě, vpravo moderátoři večera Magdalena Múčková a  Jan Rokyta, 

11. listopadu 2022, foto Jan Škraňka 

Cimbálová muzika Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí 
oslavila 50 let

Monika Kupková – Aleš Jílek
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Svědectví ze Životic
Těšínsko za druhé světové války a okolnosti životické tragédie

Mečislav Borák

Nové vydání knihy historika Mečislava Boráka (1945–2017), předního znalce politických represí 

a  válečných zločinů moderních středoevropských dějin, přibližuje tragické události, jež se ode-

hrály v malé obci na Těšínsku v ranních hodinách 6. srpna 1944. Autor na základě pečlivého stu-

dia dochovaných písemných pramenů, autentických výpovědí svědků a pozůstalých rekonstruuje 

v širším kontextu vraždy 36 mužů, spáchané jako odveta za krvavý útok partyzánů na příslušníky 

gestapa, kteří popíjeli v jednom ze životických hostinců. Publikace je doplněna o množství obrazo-

vého materiálu, nechybí mapy, dobové fotografi e a reprodukce různých dokumentů. Zařazen byl 

i medailonek autora, v němž jsou představeny všechny jeho zásadní práce a shrnuta bohatá bib-

liografi e, ve které se snažil zachytit pohnuté osudy lidí postižených válečnými konfl ikty a ideologií 

diktatur nacistického Německa a Stalinova Sovětského svazu.
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Vratimov
Jedno město, dva příběhy

Radim Jež | Lenka Nováková | David Pindur a kolektiv

Publikace přináší první ucelený pohled do dějin slezského města Vratimov, jehož součástí 
je od roku 1980 původně samostatná obec Horní Datyně. Dva příběhy o těchto lokalitách, 
nacházejících se v blízkosti krajského města Ostravy, jsou zasazeny do širšího rámce vý-
voje této části někdejšího Těšínského knížectví. Autoři se na základě široce koncipovaného 
výzkumu věnují historii obou obcí od jejich osídlení a prvních písemných zmínek až po 
současnost. Sledují tak dějinný vývoj původně zemědělsky orientovaných vesnic pozna-
menaných procesem dynamické modernizace věku páry, který vedl k překotným změnám 
ve způsobu života zdejších obyvatel, jejichž počet se během několika desetiletí přelomu 
19. a 20. století znásobil. Pozornost autorů je soustředěna i na přírodní poměry na území 
města. Text knihy doprovází bohatá ikonografi e – dosud povětšinou nepublikované repro-
dukce historických dokumentů, map, plánů, pohlednic a unikátních dobových fotografi í.
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