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Kopřivnice chce vyhláškou omezit provozní dobu hospod
K o p ř i v n i c e (dam) - Zdejší radnice připravuje vydání předpisu, který by
omezil provoz restaurací a barů
v pozdních nočních a velmi brzkých
ranních hodinách. Vyhlášku o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku při
provozování hostinských činností už v minulém týdnu projednali radní, a pokud její

text 25. září schválí také zastupitelstvo,
tak by nonstopům ve městě odzvonilo.
Vyhláška by totiž stanovila konec provozní doby hostinských provozoven
na jednu hodinu po půlnoci. Pokud podnik
bude v pátek či sobotu nebo v den předcházející dnu pracovního volna pořádat
živé hudební vystoupení či diskotéky

s diskžokejem, bude moci zavřít až ve
čtyři hodiny ráno následujícího dne.
Znovu pak otevřít budou moci hospody
nejdříve v šest hodin ráno. Vyhláška se
nebude vztahovat pouze na plesy, na dobu
kopřivnické poutě a Silvestra.
Jedním z důvodů, proč návrh vyhlášky vznikl, je prý policejní statistika

nápadu kriminality v Kopřivnici za loňský
rok. Ta meziročně stoupla o 32 %. Policisté zachytili mimo jiné i značný nárůst
drobné zajišťovací kriminality, která je
dávána do souvislosti právě s různými
nočními podniky, bary a především nonstopy ve městě.
„V jeden moment nedošlo k nějakému

zásadnímu zvratu, ale postupem času bezpečnostní situace na území města dozrála
do takového stadia, kdy pro bezpečí občanů ve městě vnímáme jako dobré, aby
byla otázka nočního života řešena vyhláškou,“ říká místostarostka Dagmar Rysová,
která vyhlášku radním předkládala.
(Pokračování na straně 2)

Křižovatka v průmyslovém
parku se změní v okružní
K o p ř i v n i c e (hod) – Křižovatka v průmyslovém parku se
začala proměňovat v okružní. Pracovníci firmy SATES MORAVA,
spol. s r. o., z Valašského Meziříčí vybudují v rámci stavby zvýšený
střed okružní křižovatky, ostrůvky na přechodech pro chodce a doplní
nasvětlení křižovatky.
„Ostrůvky budou zrealizovány pro zvýšení bezpečnosti chodců,
a to z důvodu velké šířky stávající komunikace,“ poznamenal Martin
Lapčík, pracovník odboru rozvoje města, který má akci na starosti.
Okružní křižovatka bude vytvořena z tzv. „City bloků“, tedy
nízkých betonových bloků, svodidel, jež byly v minulosti městem
použity na provizorní kruhovou křižovatku na mostě na ul. Dělnické.
Vnitřní kruh a menší ostrůvky budou vyloženy textilií a vysypány
kačírkem. Součástí stavby je i vybudování nástupního ostrůvku autobusové zastávky u Dury.
(Pokračování na straně 2)

Reorganizace dopravy na
Koreji proběhne až na jaře
K o p ř i v n i c e (hod) – Změny v organizaci dopravy a parkování
na sídlišti Korej se odkládají. Jedním z důvodů je kolize s projektem
modernizace tepelných sítí, především s pozdním prováděním
terénních úprav. „Abychom mohli nechat kvalitně zrealizovat vodorovné dopravní značení, musí být překopy upraveny do finální podoby.
Také je nutné opravit i další komunikace na tomto sídlišti, které jsou
ve špatném stavu, a to nejen díky probíhající modernizaci tepelné
sítě. Proto bylo rozhodnuto, že se realizace posune až na jaro příštího
roku,“ okomentoval situaci Richard Petr, pracovník odboru rozvoje Účastníci Letní školy architektury konzultují své návrhy na změny industriální zóny v centru města s renomovaným architektem Josefem Pleměsta, jenž má projekt na starosti.
(Pokračování na straně 2) skotem, z jehož dílny vzešla například proměna dolní oblasti Vítkovic.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Strategický plán je hotov a čeká na schválení

K o p ř i v n i c e (hod) – V uplynulém
týdnu se po téměř půlroční pauze sešla Komise
pro strategický rozvoj města, aby schválila
finální verzi aktualizovaného Strategického
plánu města na léta 2014-2022.
Firma Berman Group, která proces aktualizace metodicky vedla, před prázdninami obdržela více než 200 projektových listů. „Dá se
říci, že se vytvořil zásobník projektů. Některé
by se daly realizovat hned, jiné až po rozpracování. Ale určitě nezapadnou. Do roku
2022 je poměrně dlouhá doba. Nyní jsme na
konci procesu aktualizace. Vznikl dokument,
který se musí rozpracovávat do dvouletých
akčních plánů,“ uvedla Jana Hanušová,
konzultantka společnosti Berman Group. Její

kolega Dušan Kulka poznamenal, že nyní nastává implementační fáze, a samotný proces realizace by bylo podle Kulky vhodné nastartovat
co nejdříve, nejpozději od ledna. „Strategický
plán bude po radě města schvalovat i stávající
zastupitelstvo, a to 25. září. Po schválení nového
zastupitelstva by měl být ustaven řídící výbor,
který bude nejen dohlížet na plnění Strategického plánu, ale sestavovat i dvouletý akční plán.
Po roce by se měli sejít stávající členové Komise pro strategický rozvoj města, kteří by měli
nejen být seznámeni s ročním plněním Strategického plánu, ale s odstupem času získají
i zpětnou vazbu a pro řídící výbor přinesou
i nové náměty,“ podotkl Dušan Kulka.
Nový Strategický plán obsahuje 49 opa-

tření. Členové Komise pro strategický rozvoj
byli požádáni, aby vyplnili a obratem zaslali
zpět tabulku, v níž budou určovat priority. Účelem je poskytnout vodítko pro plánování konkrétních úkolů a prvního dvouletého akčního
plánu. Jak v průběhu krátké diskuze zaznělo,
Strategický plán na období 2014-2022 je velmi
ambiciózní. Na jeho splnění by Kopřivnice potřebovala cca 700 milionů korun. „Věříme, že
si s tím Kopřivnice poradí,“ okomentovala situaci Jana Hanušová.
Na závěr, kdy členové komise jednohlasně
schválili nový dokument, poděkoval starosta
Josef Jalůvka všem přítomným za dvouletou
práci, energii i čas věnovaný aktualizaci Strategického plánu. (Pokračování na straně 2)

K o p ř i v n i c e (dam) – Nárazníkové pásmo mezi městem
a Tatrou by se v budoucnu mohlo stát místem pro relaxaci, kulturu,
sportovní vyžití, ale také prostorem pro další ekonomický rozvoj či
bydlení. Takové jsou alespoň představy bezmála tří desítek architektů,
kteří se minulý týden sešli v Kopřivnici na Letní škole architektury.
Šestadvacet studentů a absolventů fakult architektury z celé ČR,
ale také ze Slovenska, Rakouska a Ruska se sjelo do Kopřivnice,
aby tady od 5. do 12. září pracovalo na návrzích, které by měly
revitalizovat rozsáhlé území města. „Jde o pás mezi městem a dnešní
aktivní částí Tatry táhnoucí se od zimního stadionu, okolo železniční
trati a pak dál kolem teplárny a až po ulici Panskou. Cílem je toto
území začlenit do města a oživit jej, ale ne formou nějakých
masivních demolic a následných staveb, ale prostřednictvím takzvaných městských zásahů.
(Pokračování na straně 4)

Po deseti letech Bang & Olufsen
vyrábí většinu produktů v ČR

Ani déšť nezrušil
diskuzi občanů
s vedením radnice

K o p ř i v n i c e (hod) –
V pátek 12. září ani déšť neodradil
občany, aby počkali a mohli klást
otázky starostovi i jeho místostarostům, přestože bylo avizováno, že v případě silného deště
se akce s názvem Město je naše
společné hřiště aneb Kopřivnice
20?? konat nebude.
Dopoledne byly ve čtyřech
stanech na prostranství před kulturním domem vystaveny na
panelech prezentace projektů realizovaných ve městě v letošním
roce. Vzhledem k silnému větru
a z důvodu zachování bezpečnosti
celé akce musela být tato výstava
přerušena. (Pokračování na str. 2)

Letní škola architektury hledala
větší propojení města a Tatry

Občany města neodradil vítr ani déšť a v centru města diskutovali s politickými představiteli
radnice.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

K o p ř i v n i c e (dam) – Deset let
fungování v Kopřivnici oslavila minulou
sobotu dnem otevřených dveří pro rodiny a známé svých zaměstnanců firma
Bang & Olufsen.
Když v roce 2003 hledal výrobce
špičkové audiovizuální techniky místo
pro svůj první a zatím jediný výrobní
závod mimo domovské Dánsko, zvažovali jeho manažeři zhruba 50 lokalit nejen v tuzemsku, ale také v Maďarsku,
Polsku a na Slovensku. Pro Kopřivnici
nakonec rozhodla blízkost dálnice
a letiště a průmyslová tradice regionu.
„Svou roli sehrála samozřejmě i podpora
Czech Investu a města Kopřivnice, se
kterým udržujeme nadstandardní
vztahy,“ říká ředitel Pave Merhout. Ten
v B & O strávil v podstatě celých oněch
deset roků. Ve firmě začínal jako manažer kvality a přes technického manažera

dospěl před třemi a půl lety do pozice
ředitele kopřivnického závodu. Dekáda
fungování společnosti v Kopřivnici byla
podle jeho slov úspěšná, a to přesto, že
firma se musela vyrovnat s poklesem
zájmu zákazníků v době celosvětové
ekonomické krize. „Před dvěma roky
jsme se rozhodli podstatně zrychlit přesun aktivit z Dánska do ČR. Od roku
2012 tato kopřivnická továrna vyrostla
z nějakých 250 lidí na dnešních 570 zaměstnanců. Za dva roky jsme se víc než
zdvojnásobili a je to ohromná růstová
fáze,“ uvedl Merhout. Podle jeho slov
celosvětově B & O končí dvouletou fázi
vnitřní konsolidace a přechází do plánované růstové fáze. Pro expanzi má
společnost v Kopřivnici zatím dost
místa, v průměru je prý její zdejší závod
vytížen ani ne z poloviny své možné
kapacity.
(Pokračování na straně 2)
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Kopřivnice chce vyhláškou omezit provozní...
(Dokončení ze strany 1)
Vyhláška má nejen omezit drobnou
kriminalitu, ale především předcházet případům rušení nočního klidu a vandalským
útokům. Podobná vyhláška už zhruba rok
platí také v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm a podle tamního místostarosty Pavla
Mičky splnila svůj účel a noční život v centru města se skutečně zklidnil. Zavedení restrikce ve Frenštátu paradoxně možná
urychlilo přípravu vyhlášky i v Kopřivnici.
„Není to nijak masivní, ale registrujeme
případy, kdy poté, co ve Frenštátě o půlnoci
zavřou restaurační zařízení, část jejich návštěvníků přijíždí do Kopřivnice a tady pokračují nejen v konzumaci, ale bohužel do-

chází i k porušování nočního klidu a různým
přestupkům,“ vysvětlila Rysová.
Připravovaná vyhláška prošla vnitřním
připomínkovým řízením a už před prázdninami s ní byli seznámeni zastupitelé. Podpořili ji také představitelé obvodního oddělení Policie ČR a městské policie. Široká
veřejnost text vyhlášky zatím nezná, záměr
byl projednáván v otevřených pracovních
skupinách při tvorbě Strategického plánu,
v příslušných komisích města a byli s ním
seznámeni zastupitelé. Místostarostka přiznává, že se dá očekávat i negativní reakce,
a to především z řad provozovatelů nočních
podniků ve městě. „Jako u jiných represivních vyhlášek platí obecná zkušenost, že

lidé, kteří chtějí klid, se většinou nevyjadřují, protože jsou spokojeni, že se problém
řeší, ale ti, které vyhláška nějakým způsobem omezí, budou protestovat. Přesto jsme
přesvědčeni, že přijetí vyhlášky bude pro
město přínosem,“ míní místostarostka Rysová.
Vyhláška neomezí podniky v okrajových částech města a také v místních částech
nebude regulace zavedena. Na druhou
stranu podle předběžného průzkumu je ve
městě zhruba 17 podniků, pro které bude
vydání vyhlášky znamenat omezení a nutnost upravit stávající provozní dobu. To,
zda skutečně bude nutné upravovat provozní
dobu, rozhodnou zastupitelé už za týden.

Ani déšť nezrušil diskuzi...
(Dokončení ze strany 1)
Doprovodný program však pokračoval dále, ve 14 hodin byli připraveni vyznavači parkouru a discgolfu, kteří měli zájemce zasvětit do
tajů těchto sportů. Vzhledem
k sílícímu dešti byly však ukázky
těchto sportovních disciplín značně
omezeny. To samé platilo i pro
ukázky psích sportů - agility a dogdancing, kdy mokrá tráva neumožnila čtyřnohým mazlíčkům
předvést stoprocentní výkony.
Po celou dobu čekání na diskuzi
s politickým vedením města zpříjemňovala místní country kapela

Připravuje se akce
s Kiss Radiem na úklid

Křižovatka v průmyslovém...
(Dokončení ze strany 1)
„Realizace celé stavby včetně vodorovného i svislého
dopravního značení bude plně hrazena z rozpočtu města
a firma SATES MORAVA za ni vyinkasuje 1,3 milionu
korun včetně DPH,“ doplnil Martin Lapčík s tím, že vše
musí firma dokončit do 20. října. Poté by měl být provoz
na přebudované křižovatce plynulejší a především bezpečnější.
„Chtěli bychom požádat projíždějící řidiče o zvýšení
obezřetnosti a dodržování přechodného dopravního značení v místě stavby,“ požádal o ohleduplnost řidičů
i chodců v místě stavby Martin Lapčík.

Starosta přivítal třiatřicet
nových občánků města
K o p ř i v n i c e (hod) – Uplynulou sobotu proběhla
letos již třetí série slavnostního obřadu, při němž starosta
Josef Jalůvka vítal nové občánky města. V kopřivnické
obřadní síni proběhly během dopoledne tři ceremoniály,
během nichž bylo přivítáno 16 holčiček a 17 chlapečků,
a to za velké účasti nejen rodičů a sourozenců, ale i prarodičů a dalších rodinných příslušníků.
Další obřad se uskuteční 30. listopadu v místních částech a v Kopřivnici 6. prosince.

Kondoři, kterou v 15.20 hod. na
pódiu vystřídali starosta města se
třemi místostarosty, aby odpovídali
na dotazy přítomných. Během téměř
45 minut vysvětlovali, jak je to s reorganizací dopravy na Koreji, opravami komunikací po projektu Teplo,
opravami domů na sídlišti Jih,
akcemi pro seniory a další. Během
odpovědí byli přítomní pozváni i na
slavnostní otevření krytého bazénu
či na běh Emila Zátopka. Informačně-diskuzní akce proběhla již
posedmé a jen jednou se konala ve
vestibulu kulturního domu, jinak
všechny na prostranství před KDK.

V rámci dne otevřených dveří mohli rodinní příslušníci a známí zaměstnanců závodu Bang & Olufsen
vidět výrobní linky podniku, který zde působí už deset let.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Na Koreji se předlážďuje chodník

Reorganizace dopravy na...

K o p ř i v n i c e (hod) – Na ulici Karla Čapka se upravuje už
druhý chodník. Zatímco v roce 2007 došlo k předláždění chodníku
před zděnými domy, v závěru srpna došlo na protilehlý chodník před
panelovými domy od č. p. 930 až po č. p. 953. „Chodník vzniká na
místě stávajícího. Obruby od komunikace jsou původní, opravuje
a doplňuje se podloží a nová je i dlažba. Předláždění chodníku kolem
komunikace včetně přístupů k jednotlivým vchodům bude stát 1,324
milionu korun,“ uvedla Iva Šumšalová, pracovnice odboru majetku
města. Práce provádí kopřivnická firma Japstav, která je má dokončit
do konce měsíce.

(Dokončení ze strany 1)
Na jaře tak bude na sídlišti, ohraničeném ulicemi Záhumenní,
Obránců míru a Sluneční, zavedená zóna omezující maximální povolenou rychlost na 30 km/hod. a zakázán vjezd nákladních automobilů
mimo vozidla dopravní obsluhy. Dále budou zjednosměrněny některé
ulice, díky čemuž dojde k zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu,
a v některých jednosměrkách budou realizovány cyklopruhy
umožňující pohyb cyklistů v protisměru.

V Lubině opraví pomník padlých

(Dokončení ze strany 1)
„Stávající Strategický plán byl splněn ze 70 % a byla proinvestována
víc jak jedna miliarda korun. Věřím, že i ten nový bude stejně úspěšný,“
dodal na závěr starosta.
Stejně jako členové Komise pro strategický rozvoj i občané města
obdrží v nejbližších dnech publikaci o plnění Strategického plánu. Ta
vyhodnocuje dosavadní práci, přibližuje důvody, proč byl tento dokument, na jehož tvorbě se podíleli samotní občané, aktualizován a na
jaké projekty naváže. „V publikaci lidé najdou odpovědi na to, co se
v Kopřivnici v období 2007-2014, ve kterém radnice získala na dotacích
528 milionů korun, zrealizovalo a co vše se podařilo ze schváleného
plánu splnit,“ uvedla Lucie Petříčková, tisková mluvčí radnice, s tím,
že vydání publikace je součástí projektu aktualizace Strategického plánu
podpořeného dotací ve výši 2,6 milionu korun z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.

L u b i n a (dam) - Ještě letos na podzim se opravy dočká pomník
připomínající občany Větřkovic a Lubiny padlé v 1. světové válce.
Jednoduchý pomník připomínající čtrnáct padlých obyvatel obce byl
odhalen v říjnu 1921.
Do roku 1985 stál pomník přímo před průčelím kostela, v roce
1986 bylo pietní místo přesunuto do nároží hřbitova, kde dodnes
stojí. Na pomníku bude nutné znovu vyfrézovat a vymalovat písmo
a doplnit několik kusů porcelánových medailonů s fotografiemi padlých. Oprava pomníku bude stát do desíti tisíc korun.

Po deseti letech Bang & Olufsen...
(Dokončení ze strany 1)
Podle Pavla Merhouta záleží na konkrétním výrobku, zatímco
u dvou nových typů televizí jede výrobní linka nepřetržitě 24 hodin
denně, 7 dnů v týdnu, na jiných výrobcích s menším odbytem se pracuje třeba jen půl směny denně. Rezervy tak firma má především ve
směnnosti. Už od dokončení původního závodu navíc v šuplíku leží
plány na rozšíření stávající výrobní haly. „Scénář přístavby je skutečně
zatím v šuplíku, ale může být rychle vytažen, bude záležet na tom,
jak se podaří vstoupit do zmíněné růstové fáze. Nejdřív samozřejmě
vytížíme své stávající kapacity,“ nechal se slyšet Merhout. Předpokládané zvyšování objemu produkce povede podle šéfa firmy také
k postupnému navyšování počtu zaměstnanců. Aktuálně jich v kopřivnickém závodě Bang & Olufsen pracuje zhruba 570. Přímo ve výrobě pak firma zaměstnává asi 230 lidí. „Jsme společnost s obrovským
podílem přidané hodnoty. Víc jak padesát lidí u nás pracuje pouze na
výzkumu a vývoji,“ uvedl Merhout. Firma dokonce přistavěla nové
kanceláře, kde budou její inženýři pracovat především na vývoji mechanických komponentů výrobků B & O.
Výrobkové portfolio Bang & Olufsen tvoří ze 60 procent audiovizuální technika řady AV, dvacet procent produkce společnosti tvoří
sound systémy pro luxusní vozy několika značek a zbylých 20 %
tvoří produkty subbrendové řady B & O Play, která je určena především mladším zákazníkům. Podle ředitele Merhouta se v Kopřivnici
vyrábí drtivá většina produktů se značkou B & O. Kromě jedné televize se v Kopřivnici kompletují všechny výrobky vlajkové AV řady,
tedy reproduktory, televizory a přehrávače audiosignálu. Pro automobilovou řadu Kopřivnice produkuje ALT – reproduktory vyjíždějící
z kokpitu vozu a vyrábí i několik produktů B & O Play produktové
řady.

Strategický plán je hotov...

Lidé nejvíce informací o dění
získávají zprostředkovaně

K o p ř i v n i c e (hod) – Květnový průzkum spokojenosti obyvatel
zjišťoval, zda jsou občané města spokojeni s informovaností o dění
a z jakých zdrojů informace získávají. Více jak polovina respondentů
uvedla, že je spokojena s informovaností o dění ve městě (50,8 %). Nespokojeno je pouze 4,1 % dotázaných. V porovnání s výsledky z průzkumů, které probíhaly ve dvouletých cyklech v letech 2008 – 2012,
vyplývá, že míra spokojenosti s informovaností o dění ve městě meziročně postupně klesá.V rámci zjišťování zdrojů, přičemž respondenti si
mohli vybírat z 11 zdrojů tři nejdůležitější, vyšlo najevo, že obyvatelé
nejčastěji získávají informace o dění v Kopřivnici zprostředkovaně od
členů rodiny, příbuzných, sousedů, známých apod. (51,7 %), dále pak
z kabelové televize (49,1 %), z Kopřivnických novin v tištěné podobě
(34,6 %), z městského rozhlasu (33,3 %), Kopřivnických novin v elektronické podobě (19 %). Průzkum zjišťoval také to, jakým dalším způsobem by rádi informace o dění ve městě získávali. Na otázku
odpovědělo 17,7 % dotázaných. Nejčastěji uvedli, že by rádi získávali
informace o dění ve městě formou tiskovin do schránky, dále pak emailem, formou SMS nebo přes sociální síť Facebook.
Město jako zadavatele průzkumu zajímal názor obyvatel na to, jak
jsou spokojeni s internetovými stránkami města. Z odpovědí respondentů
je patrné, že více než devět z deseti dotázaných je spokojeno (spíše
nebo velmi) se strukturou internetových stránek města (94,0 %). Nespokojenost (spíše nebo velmi) vyjádřila pouze přibližně sedmnáctina
respondentů (6,0 %).

K o p ř i v n i c e (hod) – Ve čtvrtek 25.
září dopoledne proběhne ve spolupráci s Kiss
Radiem a společností Slumeko akce s názvem „Vyčistíme tvoje město“. Od deseti do
třinácti hodin budou mít nejen školáci, ale
i občané města možnost podílet se na úklidu
vybrané lokality na území Kopřivnice, kterou
je prostor v okolí garáží Pod Bílou horou.
Zájemci o účast se mohou v tento den hlásit
u promotýmu, který bude provádět jejich
registraci přímo na místě.
„Každý účastník obdrží ochranné pomůcky pro sběr odpadů a na závěr i malé
občerstvení. V rámci této akce proběhne také
soutěž o nejlepšího sběrače či sběračku
o hodnotné ceny. Další informace se občané
dozvědí z plakátů, webu města nebo z vysílání Kiss Radia,“ uvedla Lucie Kubalcová,
pracovnice odboru životního prostředí.
Zapojení do úklidu je motivační i pro
místní školy. Nejlepší třída může vyhrát
čtyřiadvacet hodin vysílacího času v rádiu,
přičemž si sami žáci na tuto dobu za asistence
moderátorů ve studiu budou moci připravit
vysílací schéma.

stíny
Muže, který evidentně nezvládl konzumaci alkoholu, našla
hlídka městské policie 6. září nedaleko prodejny Albert. Muž nebyl
schopen chůze ani srozumitelné artikulace. Po provedené dechové
zkoušce, která prokázala více než 3,8 ‰ alkoholu, čtyřiapadesátiletý
muž z Kopřivnice skončil na protialkoholní záchytné stanici ve
Frýdku-Místku.

příspěvky zastupitelů
S e r i á l 2010–2014, aneb co se povedlo i nepovedlo. Zpráva 10/10

Vážení spoluobčané a čtenáři Kopřivnických novin,
politika je řemeslo, ale navíc je to služba veřejnosti
I řemeslníci byli vždy výborní, ucházející nebo vyloženě špatní.
Od těch posledně jmenovaných se výrobky těžko prodávaly a živnost
šla do úpadku. Rovněž před vstupem do politiky měl by člověk něco
znát a umět, měl by ctít nepřekročitelné zásady morálky, měl by mít
odhodlání stále se učit novým věcem a, co je podstatné, promýšlet
rozhodování o úkolech v souvislostech. Pak ten výrobek/výsledek
bude veřejnosti ku prospěchu.
Radnice včera a dnes, tak by se mohl odvíjet příběh, který mohu
posoudit z vlastní zkušenosti. Psal se rok 1990, když po prvních svobodných komunálních volbách byl starostou města zvolen pan Vladislav Kryške a místostarosty Josef Jalůvka, Jaroslav Šula a Josef
Jiřík. Tehdy bylo na radnici řádově 30 pracovníků, technickým vybavením byl jeden cyklostyl na rozmnožování textů, o IT službách se
nám ani nezdálo. Tehdy nový zákon o obcích se stal prvotním podkladem, jak řídit práci na radnici. Jedním z prvních společných úkolů
k řešení bylo zařídit novou skládku na komunální odpady, modernizovat technologii čištění vody na městském koupališti a nalézt
a znovuobnovit pomník Masaryka na kopřivnickém náměstí.
Dnes, po čtyřiadvaceti letech, je městský úřad plně profesionalizován, odborné útvary města vykonávají jak přenesenou působnost státní správy, tak úkoly v samostatné působnosti. A tady je na
vedení města, co stanoví za své priority a jak nastaví procesy jejich
plnění.
Proto také bylo třeba dobře volit pořadí modernizace majetku
města, neboť pokladna není neomezená. A tak se nejprve dává do pořádku krytý bazén a následovat bude modernizace městského koupaliště. Proto také se zateplují a modernizují prvně školy základní a následovat budou školy mateřské. Takto dostává přednost i modernizace
zimního stadionu a domov pro seniory před renovací kulturního domu.
Snad se vše jmenované podaří zdárně dokončit v následujícím volebním období do roku 2018.
Potěšující jsou také kladné odezvy od občanů mimo Kopřivnici,
že vyřizování záležitostí na naší radnici je příkladné, setkávají se
nejen s profesionalitou, ale také i s vyšší ochotou pomoci
či poradit v porovnání s některými jinými městy. Díky.
Ing. Jaroslav Šula
místostarosta města
Názory publikované v textu nemusejí být
v souladu s názory redakce.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014: Zaměstnanost a ekonomický rozvoj
Vyšší zaměstnanost má přinést orientace na vzdělání i další investice
K o p ř i v n i c e (dam) – Způsoby,
kterými chtějí kandidáti komunální politiky v Kopřivnici působit na zvýšení
zaměstnanosti ve městě, se různí. Například TOP 09 by chtěla prohloubit spolupráci s agenturou Czech Invest a Agenturou pro regionální rozvoj a získat nové
finanční prostředky pro tvorbu pracovních míst.
Podle ČSSD mohou politici podpořit
plné využití, popřípadě rozšíření průmyslové zóny a podpořit rekvalifikaci osob,
které pracovat chtějí. „V oblasti personální politiky budeme spolupracovat se
stávajícími firmami a chceme také zatraktivněním města přilákat další investory,“ uvedl Miroslav Dvořák, lídr kandidátky sociálních demokratů.
Podle hnutí ANO by komunální
politici měli v budoucnu především aktivně podporovat podnikatelské aktivity,
které budou garancí vzniku nových pra-

covních míst. Primárně pak v oblasti cestovního ruchu a sociálních služeb.
KDU-ČSL hodlá posílat pobídky
kopřivnickým firmám do výběrových řízení a přitáhnout do města investory působením na vyšší politické úrovni.
KSČM chce systematicky zjišťovat
nedostatkové služby ve městě a nabízet
podmínky pro jejich uplatnění prostřednictvím nájmů nemovitého majetku.
Město by se podle komunistů mělo také
zapojit do Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. „Zaměstnanost lze podpořit
také dalším rozvojem činností ve správě
příspěvkových organizací města. Rozvojem technických dovedností ve školách
a propagováním Kopřivnice jako průmyslového centra kraje či přípravou projektů
k rozvoji infrastruktury města prostřednictvím strukturálních fondů EU,“ doplnil Karel Kuboš, lídr KSČM.
Sdružení nezávislých kandidátů bude

rozšiřovat spolupráci města a firem na
rozvojových projektech v oblasti vzdělávání, budování infrastruktury a společných projektech. Chtějí také podporovat
vznik drobných provozoven a krámků
jako protiváhu obchodním řetězcům například možným využitím v nejbližší
době nepotřebných výměníkových stanic
a podpořit sociální podnikání. „Považujeme za důležité společné nastavování
cílů - vtahování firem ve městě a v regionu do strategického plánování města.
Kvalitní zázemí města je jeden z parametrů, které rozhodují o vzniku nových
firem a jejich setrvání v regionu,“ říká
Dagmar Rysová z kandidátky SNK.
Město by podle jejích slov mělo hledat
možnosti pro využívání bývalých ploch
průmyslové výroby k dalšímu podnikání.
SNK chtějí stejně jako ODS podpořit
vznik informačního portálu pro podporu
podnikání. Občanští demokraté slibují

podporu dalšího rozvoje podnikatelského
parku včetně umístění nových investorů.
Zlepšování uplatnitelnosti lidí na trhu
práce vidí v podpoře technického vzdělávání ve školách, Kopřivnických dnech
techniky a spolupráci s podnikateli a odbornými školami v Radě pro rozvoj lidských zdrojů.
Koalice Pirátů a Změny pro Kopřivnici chce postupovat ve třech liniích. „Za
prvé připravovat průmyslové parky a hledat do nich investory a aktivně nabízet
stávající prostory města k pronájmu za
účelem podnikání. Za druhé zabezpečovat dopravní infrastrukturu a dopravu občanů k zaměstnavatelům do jiných obcí.
Za třetí investovat do základního vzdělání a vytvořit a aplikovat programy pro
propagaci technických a přírodovědných
oborů a také pro propagaci soukromého
podnikání,“ uvedl Ladislav Stehlík z kandidátky této dvojkoalice s tím, že právě

na oblast vzdělávání by se měli politici
v Kopřivnici zaměřit v následujících
létech.
Lídr kandidátky Nezávislých Ivan
Telařík vidí kořeny problémů v zaměstnanosti ve zpackané privatizaci Tatry
a jejím přivedení k bankrotu. Díky tomu
se prý z Kopřivnice stalo město, kde se
místo jeho rozvoje bojuje o prosté jeho
udržení a odliv obyvatel je toho prý
důkazem. „Vedení města jak dnes, tak
i v budoucnu nemá možnost tento trend
zvrátit přímo, neboť svými prostředky
není schopno vytvořit potřebný počet
pracovních míst. Může ale aktivně působit na vytvoření prostředí tak, aby se
na trhu práce mohli obyvatelé našeho
města uplatnit ve větší míře, než je tomu
doposud. Vytvoření příznivých podmínek
pro podnikatele, kteří by chtěli své aktivity provozovat na území našeho města,
je samozřejmostí,“ míní Ivan Telařík.

Veřejně prospěšné práce mají podporu CPR podle některých svou úlohu už splnilo
K o p ř i v n i c e (dam) – Využívání veřejně
prospěšných prací bude mít v Kopřivnici po volbách velmi silnou podporu, pouze Nezávislí se
k tomuto tématu nevyjádřili, ostatní chtějí tuto
oblast rozvíjet.
Podle zástupců koalice Pirátů a Změny pro
Kopřivnici jsou veřejně prospěšné práce důležitým faktorem pro zapojení dlouhodobě nezaměstnaných občanů do pracovního procesu, ale zároveň upozorňují, že se statistickým číslem
nezaměstnanosti nemohou pohnout.
KDU-ČSL vidí ve veřejně prospěšných
pracích nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
a příležitost pro dlouhodobě nezaměstnané.
„Tento systém je pro ně výhodný nejen finančně,
ale i proto, že jim pomáhá udržet pracovní
návyky,“ tvrdí Stanislav Šimíček, lídr kandidátky
lidovců.
KSČM chce realizovat veřejně prospěšné
práce, ale organizovaně a s maximálním využitím
všech sociálně postižených občanů města. V této
formě zaměstnávání vidí nástroj resocializace.
Podle ODS má město s veřejně prospěšnými
pracemi velmi dobré zkušenosti. „Pokud to
umožní legislativa, budeme tento způsob zaměst-

návání občanů znovu podporovat,“ říká lídr její
kandidátky Miroslav Kopečný.
TOP 09 podporuje využívání veřejně prospěšných prací vykonávaných ve prospěch města,
chce tak umožnit dlouhodobě nezaměstnaným
lidem získat potřebnou praxi pro jejich další pracovní uplatnění. Velmi podobně to vidí také hnutí
PRO Sport a Zdraví.
ČSSD vidí veřejně prospěšné práce jako nezbytné pro udržení čistoty a vzhledu města. Hnutí
ANO je pro jejich další využívání, především
v oblasti péče o městskou zeleň, údržby veřejných
komunikací, chodníků, případně odklízení sněhu.
SNK má podporu lidí prostřednictvím nástrojů aktivní politiky za velmi důležitou, ale finanční podpora těchto pracovních míst úřadem
práce je prý bohužel velmi omezená. „Za velmi
přínosné bychom také považovali znovuzavedení
Veřejné služby tak, jak byla nastavená do roku
2012, kdy byla jak motivačně, tak restriktivně
svázaná s pobíráním sociálních dávek. Tento způsob, který byl přínosný jak pro město, tak pro nezaměstnané, je však nastavován státem a i přes
opakované apely měst nebyl obnoven,“ doplnila
Dagmar Rysová, jednička na kandidátce SNK.

K o p ř i v n i c e (dam) – Nejistý může být po komunálních volbách další osud Centra podnikání
a rozvoje. Cílem společnosti,
u jejíhož vzniku před 18 lety byly
kromě města také Agentura pro regionální rozvoj, Tatra, BIC Ostrava
a Institut Svazu průmyslu ČR, je
spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. CPR má za
úkol poskytovat služby drobným
podnikatelům, stimulovat podnikání v regionu, zavádět inovační
procesy do stávajících podniků
a vytvářet nové pracovní příležitostí. Část kandidátů do podzimních komunálních voleb se ovšem
domnívá, že se už Centrum podnikání přežilo.
Podle zástupců KDU-ČSL společnost před časem přestala plnit
svoji funkci a základní poslání,
proto nemá význam ji dále udržovat. I podle ODS je CPR v současné podobě připraveno na ukon-

čení činnosti. Některé úkoly, které
CPR plnilo pro město, však podle
občanských demokratů budou
muset zajistit odbory městského
úřadu. Podle zástupců SNK Centrum podnikání a rozvoje tak, jak
bylo nastaveno při svém vzniku,
již splnilo svůj účel a v dnešní době
by bylo jeho další fungování přínosné pouze za podmínky redefinice zadání.
TOP 09 už nehovoří přímo
o zrušení CPR v jeho dnešní podobě. „Máme za to, že Centrum
podnikání a rozvoje nepracuje
efektivně a chtěli bychom docílit,
aby dosahovalo lepších výsledků
při lákání investorů do města a při
pomoci začínajícím podnikatelům,“ vzkázal Aleš Nytra. KSČM
nemá o obsahu činnosti a nákladech CPR dostatek informací,
ale je pro smysluplnou činnost
každé takové instituce, která podporuje podnikání.

Podle koalice Pirátů a Změny
pro město má Kopřivnice ve společnosti Centrum podnikání a rozvoje obchodní podíl jen 30 procent,
o jeho osudu tedy nemůže samo
rozhodnout. S dosavadním posláním Centra podnikání a rozvoje
ovšem zástupci souhlasí.
Hnutí ANO jako jedno z mála
jednoznačně navrhuje zachování
Centra podnikání a rozvoje „Jde
o subjekt, který poskytuje podporu
začínajícím i existujícím malým
a středním podnikatelům a výraznou měrou přispívá k rozvoji podnikání a tvorbě nových pracovních
míst v našem regionu,“ domnívá
se lídr kandidátky ANO Vladan
Resner.
Budoucnost Centra podnikání
a rozvoje do značné míry může
určit také postoj sociálních demokratů, nebo hnutí Pro Sport a život
a Nezávislých, jejichž zástupci se
k budoucnosti CPR nevyjádřili.

Stavba nájemní haly pro podnikání strany rozděluje Podnikatelům kandidáti slibují
K o p ř i v n i c e (dam) – Jedním
z podnětů vzešlých při projednávání aktualizace Strategického plánu města byl i požadavek na vybudování nájemní haly pro
podnikání. Názory budoucích komunálních
politiků na to, zda by se město mělo
angažovat v podnikatelském prostředí
i tímto způsobem, se do značné míry liší.
Podle Pirátů a Změny pro Kopřivnici
by radnice neměla zastupovat roli developera, protože především případný neúspěch
projektu by zaplatili občané. „Přesto tuto
myšlenku zcela nezavrhujeme. Po důkladné
analýze a rozhovorech s případnými
nájemci a zároveň po neúspěchu s hledáním
využití zbývajících ploch průmyslového
parku by taková hala mohla vzniknout.
Raději bychom však preferovali využití
brownfields v areálu Tatry a soukromého
developera,“ upozorňuje Ladislav Stehlík
z této koaliční kandidátky.
Zástupci hnutí ANO připomínají, že by
bylo vhodné vzít si příklad z nájemní haly
vybudované městem v roce 2003 za přispění prostředků z programu Phare 2000,
jejímž nájemcem se stala firma CIREX.

„Takové opatření by v budoucnu mělo jistě
pozitivní vliv na zvýšení zaměstnanosti ve
městě. Otázkou však zůstává, zda bude
v budoucnu taková akce realizovatelná
pouze z rozpočtových prostředků města bez
využití evropských peněz,“ říká lídr ANO
Vladan Resner s tím, že za investiční
prioritu pro následující období považuje
hnutí vybudování domova pro seniory
srovnatelného s podobnými zařízeními
v nejvyspělejších zemích EU.
Podle ODS je o vybudování nájemní
haly dlouhodobě zájem zejména ze strany
začínajících podnikatelů. „Očekávají zvýhodněný nájem a možnost rozjet podnikání,
než si zajistí vlastní objekt. Takový
„inkubátor“, nebo i uvažované technologické centrum však město nevybuduje bez
zapojení dotačních prostředků, případně
spolupráce soukromé sféry,“ uvedl Miroslav Kopečný, lídr kandidátky občanských
demokratů.
Lidovci se záměru nebrání, upozorňují
však, že každý provoz má své specifické
potřeby a univerzální hala nemusí každému
vyhovovat. „Nejdřív se musí zmapovat

poptávka firem a investorů po takové hale,
zvážit finanční náročnost a teprve pak se
město může rozhodnout pro tuto investiční
akci,“ míní Stanislav Šimíček z KDU-ČSL.
Podle SNK by město tomuto záměru
mělo být nápomocno případným poskytnutím pozemků, podporou infrastruktury,
koordinací. Investorem by ale měl být soukromý subjekt. „Podporujeme, aby město
jednalo s Tatrou o využití hal bývalého
staveniště podél ulice Panské. Zde by bylo
možné hledat finanční podporu záměru
využitím dotací na brownfield,“ míní Dagmar Rysová z kandidátky SNK.
U dalších kandidujících subjektů nápad
stavět novou halu podporu nenašel. Negativní je stanovisko hnutí PRO Sport
a Zdraví. TOP 09 je přesvědčena, že město
by nemělo stavět další budovy za situace,
kdy vlastní řadu nevyužitých objektů. Naopak by mělo hledat možnost využití stávajících prázdných budov. A také KSČM
nechce podpořit stavbu nové haly. Pro další
období dává přednost přijetí strategie na
využití všech uvolněných výměníkových
stanic ve městě.

Politici chtějí hledat nové investory
K o p ř i v n i c e (dam) – „Město by
mělo pro průmyslovou zónu aktivně hledat
vhodné investory pro další možnosti zaměstnanosti občanů,“ říká lídr kandidátky ČSSD
Miroslav Dvořák a většina dalších kandidátů
napříč politickým spektrem s ním souhlasí.
Podle Pirátů a Změny pro Kopřivnici musí
být radnice v hledání investorů aktivnější.
„V průmyslové zóně se nachází cirka 12
hektarů ploch, které lze využít pro vybudování dalších průmyslových podniků. Chtěli
bychom docílit maximálního obsazení celé
průmyslové zóny,“ říká Aleš Nytra z TOP
09. Hnutí ANO chce, aby město do budoucna
ve spolupráci s Centrem podnikání a rozvoje
a ministerstvem průmyslu a obchodu hledalo

vhodné zájemce pro využití dosud neobsazených pozemků.
Podobně to vidí i ODS, ale její kandidáti
hovoří také o nutnosti dobudovat chybějící
infrastrukturu. Aktivita města je prý potřebná
z důvodu přilákání firem s přijatelným výrobním programem. I lidovci chtějí hledat
investory a nabízet jim volné plochy.
Trochu jinak se na rozvoj průmyslového
areálu dívají zástupci KSČM a SNK. Komunisté by k dalšímu rozvoji podněcovali zejména stávající firmy. SNK to vidí stejně,
a pokud by došlo na hledání nového investora, pak by jako optimální viděli oslovit
firmu z jiné oblasti než automotiv, a zajistit
tak větší diverzifikaci pracovních příležitostí.

výhodné nájmy i zakázky města

K o p ř i v n i c e (dam) - Způsoby, jakými by chtěli budoucí zastupitelé podporovat podnikání ve
městě, se do značné míry liší. Podle
zástupců hnutí ANO by radnice měla
v budoucnu podporovat především
podnikatelské aktivity zaměřené na
rozvoj veřejných služeb jako provozování soukromých mateřských škol,
dále pak různých forem sociálních
služeb. „Zvýšenou měrou by také
měly být podpořeny aktivity soukromých subjektů při pořádání kulturních a sportovních akcí,“ míní
Vladan Resner.
KSČM vidí cestu v aktualizaci
a pravidelné prezentaci nabídky potřebných služeb pro město se
stanovenými podmínkami pro jejich
realizaci. „Další možností podpory
je přehodnocení všech smluvních
nájemních vztahů s podnikateli všeho
druhu a jejich aktualizací k dalšímu
rozvoji potřebných smluvních
činností,“ doplnil lídr kandidátky
Karel Kuboš.
ODS bude podporovat další rozvoj podnikatelského parku, technické
vzdělávání ve školách či vznik informačního portálu pro podporu podnikání.
Podle koalice Pirátů a Změny pro
Kopřivnici by měla vzniknout ucelená přehledná databáze volných pozemků a prostor k pronájmu určených k podnikání. „Tuto databázi pak
město musí propagovat nejen v Kopřivnici, ale i v okolí s cílem přitáhnout podnikatele odjinud,“ míní Ladislav Stehlík.
Hnutí Nezávislí vidí hlavní potenciál u mladé generace. Ta by se
podle nich měla zaměřit ve svém
vzdělávání na ty obory, které jsou na

trhu práce nejvíce vyhledávány.
„Jsou to hlavně profese ve strojírenství nebo různé obory řemeslné. Kopřivnice má pro to ideální podmínky.
Má v této oblasti bohatou historii
a nachází se zde jak odborné učiliště,
tak i průmyslová škola,“ říká jednička kandidátky Ivan Telařík. Podle
jeho slov je úkolem města hlavně
propagace potřebných oborů na základních školách.
Podle TOP 09 by mělo město
omezit vlastní podnikatelské aktivity
a tyto přenechat komerčním subjektům. „Radnice by podnikatelům měla
nabídnout k využití své budovy, které
aktuálně nemají žádné nájemce,“
míní lídr Aleš Nytra.
KDU-ČSL chce podnikání podpořit například i vhodnou bytovou
politikou, která by přitáhla drobné
podnikatele a živnostníky. „Jsme pro
úpravu nájmů nebytových prostor
vhodných pro podnikání. Pomoci
může také posílání pobídek kopřivnickým firmám do výběrových řízení,“ říká mimo jiné Stanislav Šimíček z lidovecké kandidátky.
SNK chce rozšiřovat spolupráci
města a firem na rozvojových projektech a vtahovat firmy ve městě
a v regionu do strategického plánování města. Stejně jako hledat možnosti pro nové využívání bývalých
průmyslových ploch k dalšímu podnikání, kde by město mělo působit
jako součinný partner a pomoci jako
koordinátor při přípravě nové infrastruktury. „Chtěli bychom podpořit
i vznik internetového portálu
umožňujícího prezentaci firem
včetně lokálních výrobců a produktů,“ doplnila Dagmar Rysová
z SNK.

STRANA 4

Katolický dům
oslaví stovku
už v sobotu

KULTURA

Muzeum otvírá výstavu Josefa Sudka

K o p ř i v n i c e (dam) - Vernisáží dnes 18.
září v sedmnáct hodin začíná v Lašském muzeu výstava fotografií Josefa Sudka. Výstavou nazvanou
„Z Beskyd“ vyvrcholí sudkovský půlrok ve zdejším
muzeu. Gró výstavy budou tvoří panoramata, která
Josef Sudek vyfotografoval během svých beskydských pobytů v padesátých a šedesátých letech. Na
výstavě jich bude k vidění celkem 34, a to včetně
čtyř původních originálů zapůjčených na výstavu
soukromým sběratelem. Další faksimile Sudkových
snímků zapůjčí pražské Uměleckoprůmyslové muzeum.
Josef Sudek patří mezi nejuznávanější české
fotografy a jeho dílo je významné také v celosvětovém měřítku. Přestože k fotografování se dostal vlastně z nutnosti jako válečný invalida, techniku fotografie si zamiloval a vypiloval
k dokonalosti. Známé jsou především jeho soubory
fotografií Prahy a stromů. Kromě krajinek vytvořil

ale i řadu fotografických zátiší, a byl dokonce také
portrétním a reklamním fotografem.
„Naše letošní kopřivnická výstava je vlastně
výstavou výroční. Josef Sudek totiž v Kopřivnici
poprvé a naposledy vystavoval právě před 50 lety
v září 1964,“ připomenul kurátor Pavel Dvořák
z Lašského muzea. Sudkovy fotografie, které bude
možné v muzeu obdivovat až do konce listopadu,
jsou nejen uměleckým artefaktem, ale vzhledem
k době jejich pořízení jsou také zajímavým dokumentem proměny krajiny Beskyd a Podbeskydí.
Bez zajímavosti není ani fakt, že na některých fotografiích je kopřivnický Červený kámen.
Ne zcela obvyklým doplňkem výstavy ve zdejším muzeu bude katalog, který bude kromě reprodukcí všech vystavených snímků obsahovat i několik původních textů, které v souvislosti s výstavou
vznikly a které celé téma Sudkových beskydských
pobytů velice zajímavě rozvíjejí a osvětlují.

K o p ř i v n i c e (dam) –
Prvního října to bude 100 let od
dokončení stavby Katolického
domu v Kopřivnici. Katolická beseda připravila oslavu ale už na
sobotu 21. září.
Katolický dům se otevře návštěvníkům před druhou hodinou,
kdy začne ve velkém sále vystupovat cimbálová muzika Pramínky. Ta bude folklorem z Lašska, Valašska, ale i některých
oblastí jižní Moravy a Slovenska
bavit lidi s přestávkami až do
osmnácté hodiny. V přestávkách
je však připraven i další program.
Od půl čtvrté bude pro zájemce
připravena exkurze a lidé si ho
budou moci projít od sklepa až
na půdu. O historii Katolického
domu se dozví na krátké přednášce s promítáním historických
fotografií. V malém sále navíc
bude připravena výstava historických kronik a prezentace skautů
a Pěveckého sdružení Kopřivnice,
které zde mají své zázemí.
Pro dětské účastníky odpoledne je připraven pohádkový
Kaťák – v různých zákoutích budovy budou na příchozí čekat
pohádkové bytosti se soutěžními
úkoly. Kromě toho se budou ve
skautské klubovně promítat pohádky.
Od půl sedmé převezme pódium nedávno vzniklá kapela,
která se zformovala okolo varhaníka Vaclava Šablatury a říká si
PHS neboli Poctivý hudební
spolek. Ta bude vyhrávat k poslechu i tanci, dokud budou mít První část oslav stého výročí dostavby Katolického domu bude v režii zdejší cimbálové muziky Pramínky.
účastníci chuť se bavit.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Letní škola architektury hledala větší propojení...

(Dokončení ze strany 1)
Tedy prostřednictvím drobných kroků, jako předláždění některých ploch, odstranění plotů, obnovení fasád a podobně, prostor
očistit a dát původní industriální
zóně novou náplň,“ vysvětlil architekt Kamil Mrva, který byl společně s Petrem Volfem, novinářem
píšícím o architektuře, garantem
letošní Letní školy architektury.
Tématem v pořadí už třetí
Letní školy architektury je industriální architektura a její proměny
a nové možnosti využití. „Kopřivnice je pro takové téma ideální.
Některé haly automobilky Tatra
jsou opuštěné a zóna sousedící bezprostředně s městem není využívaná. Je to přehledná situace, která
by šla relativně jednoduchými zásahy napravit tak, aby se industriál
stal součástí města,“ vysvětluje
Petr Volf.
Kromě práce na návrzích čekalo na účastníky Letní školy architektury také několik přednášek
či setkání a pracovní diskuze s architektem Josefem Pleskotem,
který je autorem proměny dolní
oblasti Vítkovice a má s konverzemi industriálních prostor velké
zkušenosti. Městské zásahy si pak
architekti vyzkoušeli v praxi, když

výrazně prosvětlili zeleň na náměstí TGM.
Pět pětičlenných týmů účastníků letní školy vždy pod vedením
jednoho renomovaného architekta
a asistenta z řad místní komise pro
architekturu a urbanismus nejdříve

V rámci workshopu architekti sami přiložili ruku k dílu a upravovali
zeleň na náměstí TGM.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

analyzovalo současný stav a vztahy
řešeného území k jeho okolí, následně se shodlo na master plánu
pro celé území a pak už jednotlivé
skupiny samostatně řešily vybrané
části lokality. Mezi návrhy se tak
objevuje využití haly někdejší slévárny pro muzeum Tatry, proměna
krytého železničního překladiště
v bezprostředním blízkosti nádraží
na krytý veřejný prostor, který by
se mohl stát místem pro konání
kulturních událostí stejně jako
třeba trhů a dalších aktivit. Studenti
ovšem navrhli například Zátopkův
běžecký okruh, využití proměny
současné vzrostlé zeleně mezi
teplárnou a Panskou v jakýsi přírodní park a také několik komunikačních propojení mezi městem
a prostorem za kolejemi, ať už
Architekt Kamil Mrva (vlevo) a novinář Petr Volf byli odbornými třeba výstavbou nové lávky nebo
garanty Letní školy architektury. FOTO: DAVID MACHÁČEK využitím nadzemního teplovod-

ního potrubí jako ’cesty v korunách
stromů“. V plánech se objevují
také tři nová ’náměstí’ a prostory
pro podnikání. Podle návrhů architektů by se zde mohly usídlit
nové menší a střední firmy, ale nabízejí také možnost přesídlení managementu a vývoje podniků z průmyslové zóny do centra
Kopřivnice.
Výsledky své práce včetně
plánů a vizualizací představili
účastníci Letní školy architektury
už minulý pátek v Katolickém
domě, od 1. října by měly být
panely k vidění v kopřivnickém
kulturním domě. Následně se výstava rozjede a bude putovat po
tuzemských fakultách architektury
a zastaví se také v pražské galerii
Jaroslava Fragnera. Později má
vzniknout i publikace mapující výsledky týdenního workshopu.

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 18. ZÁŘÍ

Květa Fialová zve na „kafíčko“
K o p ř i v n i c e (dam) – Populární herečky Květa Fialová a Naďa
Konvalinková se v neděli 21. září sejdou na jevišti kopřivnického kulturního domu. Tentokrát ovšem ne, aby ztvárnily některou ze svých divadelních rolí, ale budou vystupovat samy za sebe. Pořad „Dámy, na
kafíčko!“ slibuje návštěvníkům kulturního domu povídání o životě,
práci, divadle, víře a přátelství.
Květa Fialová vystudovala brněnskou JAMU. Působila v několika
oblastních divadlech. V roce 1958 ji Jan Werich angažoval v pražském
Divadle ABC, kde působila až do roku 1990 a v dalších letech jako
stálý host. V posledních letech hraje s několika zájezdovými divadelními
společnostmi a úzce spolupracuje i se Slováckým divadlem v Uherském
Hradišti. Kromě nepřeberného množství divadelních rolí se Květa
Fialová objevila také v mnoha filmech a televizních inscenacích a seriálech. Naďu Konvalinkovou s Květou Fialovou pojí nejen dlouholeté
přátelství, ale byly a jsou také kolegyněmi na divadelních jevištích i filmových placech. Konvalinková je absolventkou DAMU. Začínala v
plzeňském Divadle J. K. Tyla a poté přešla do Městských divadel pražských, kde se právě potkala s Květou Fialovou. V současnosti
Konvalinková hostuje v pražských divadlech Kalich, Broadway, U Hasičů, Viola, U Valšů a v Bránickém divadle. Také Naďa Konvalinková
za sebou má celou řadu filmových a televizních rolí.
Diváci se mohou těšit na večer v pohodové atmosféře plný humoru,
vzpomínek a zážitků. Pořad začíná v devatenáct hodin ve velkém sále
kulturního domu.

Rolnička zahajuje novou sezonu
K o p ř i v n i c e (dam) – Loutkoherecké divadlo Rolnička se
chystá zahájit novou sezonu. V neděli 21. září budou s pohádkovou
hrou O pejskovi a kočičce vystupovat v Katolickém domě v Lubině.
Představení podle slavné knížky Josefa Čapka začíná o půl čtvrté odpoledne. Stejnou hru Rolnička uvede i ve středu 24. září na své
aktuální domovské scéně v malém sále kulturního domu. Kopřivnické
představení začíná v 16 hodin.

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 18. ZÁŘÍ

ČTENÁŘSKÝ SERVIS

dopisy čtenářů
Generace negenerace

Procházel jsem se po městě, když jsem míjel
náš slavný nový semafor. Stará žena, které už nesloužily nohy, dostala na přechodu zelenou. Lidé ji
míjeli. Spěchali do svých životních cílů jako křečci
za jídlem. A stařenka byla v půlce, když auta dostala
zelenou. I ta auta spěchala za svými cíly, jako ti
křečci. Stařenka měla co dělat, aby přechod zdolala.
Viděl jsem to z dálky a jen kroutil hlavou, proč tam
ten semafor je. Jasně, chápu, asi to zdokonaluje dopravu před kruhovým objezdem. Zdokonaluje to
snad životy chodců?
Šedesát procent lidí semafor stejně ignoruje,
a když nejede auto, tu cestu přejdou. Těch šedesát
procent lidí už i předtím čekalo, až žádné auto nepojede. To je prostě fakt. Nejsem matematik, možná
prostý sloupkař či spisovatel, ale věci jsou prostě
takové.
Tímto proti ničemu nechci bojovat. Jen chci
poukázat na to, jak absurdní mi přijde jedna věc.
Tito staří lidé kdysi bojovali za to, abychom my
měli lepší zítřky. My, generace negenerace, která
jim potom zbytečnostmi ztěžuje život. No, není to
hloupé? A to se týká všeho. Nejenom Kopřivničanů.
Ondřej Bezstarosti

Podšostýnské rozjímání 4 - Dědina

Přejděme ve vzpomínkách i několika pomyslných krocích z ulice „nový kopec“ na malé prostranství připomínající středověkou náves a snad
ještě i dnes některými pamětníky zvanou jako
„dědina“. Prostranství ohraničené železným zábradlím sloužilo též jako tržiště, ale i jako miniaturní
„parkovišťátko“. Ten malý, pro mnohé ale zajímavý
a starý úsek města připomínal atmosféru doby, která
už dávno minula. Tak trochu ji narušovala - snad
jen na tehdejší dobu - moderní a velká prodejna
železářství „U Hanzelků“. Dobře zásobený obchod
se vším, co vyžadoval chod každé domácnosti. Od
škrabky na brambory po všechny druhy nářadí, které
vyhledávali hlavně muži.
Stačilo jen pár kroků a nemohli jste minout
mezi řadou domků známou pekárnu „U Krestů“.
Pekařství letité s nenapodobitelnou vůní sušených
hrušek a míchaného těsta, bez jehož služeb se v Kopřivnici neuskutečnila po desítky let snad žádná
svatba. A jen o kousek dál vidím přízemní stavení
s malou předzahrádkou. Pravidelně se před ním
v poválečných dobách až do let sedmdesátých vinul
po úzkém betonovém chodníku zástup trpělivých
žen čekajících před výsekem masa „U Holubů“.
A tam, kde se říčka jen málo zatáčela, byla překlenuta dřevěnou lávkou. To abychom se mohli suchou nohou dostat do zahradnictví „U Klemešů“
s řadami skleníků, odkud voněla teplá hlína, ale též
pro krátké popovídání s jeho paní majitelkou. Vzpomínám, že projít přes dřevěnou, ne právě širokou
i mírně se houpající lávku býval pro mne v dětství
nemalý oříšek. Následovala část města pro Kopřivnici snad nejtypičtější. Místo, kudy protékala tichá
Kopřivnička pod uklidňující a sytě zelenou klenbou
krušiny, jasanů, olší i černého bezu, s doprovodem
nízkých stavení s malými zahrádkami.
(Pokračování v příštím čísle) Věra Horáková

Dobře to dopadlo

V sobotu 30. 8. po 22. hodině večer mohli občané slyšet padat kameny. To každému včelaři,
pořadateli včelařského dne, spadl kámen ze srdce,
když skončila akce BEZ MEDU TO NEJDE. Během celého dne se přišlo do areálu muzea Na fojtství
podívat asi tisíc návštěvníků z Kopřivnice, blízkého
a širokého okolí. Místní včelaři připravili den plný
poučení, zábavy, dobrot, medu a medoviny. V „přednáškovém“ sále byla výstava včelařských pomůcek,
nářadí, časopisů, knih. Na plátně byl prezentován
včelařský web naší základní organizace, promítnut
film o včeličkách. A hlavně. Bylo připraveno 13
sklenic medu a 7 vzorků medoviny, které mohli občané ochutnávat a porovnávat. Tato akce se setkala
s velkým ohlasem, neboť se do ní aktivně zapojilo
156 degustujících, kteří svému favoritovi odevzdali
platný hlasovací lístek. Kolik bylo těch ostatních,
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kulturní servis
nevíme. K našemu překvapení se líbila i ukázka
práce v živých včelách. Ti, co našli odvahu a připojili
se, nakonec zjistili, že včeliček se vůbec nemusí
bát. Trošku nakoukli do tajů života včel. Věřím, že
se dověděli i něco nového. Ale ne jen o poučování
byl celý den. Vystoupení pěvecké skupiny Ogaba,
tanečníků ze ZUŠ Zd. Buriana, brněnské hudební
skupiny BUST-ART a zvláště pak rocková kapela
SUNAR se velmi líbily. Děti se mohly vyfotografovat, zaskákat na trampolíně, zatančit na své
diskotéce. Dospělí si mohli vyslechnout přednášky
o včelích produktech a výrobě medoviny. Dobře
bylo připraveno i občerstvení, pivo, nealko, maso
na grilu, guláš, medovníky, medovina, perníky
a další pochutiny. Každý si určitě vybral. Na 60
ochotných sponzorů, kterým tímto ještě jednou moc
a srdečně děkuji za jejich dary do tomboly, připravili
návštěvníkům překvapení. Ti, co si zakoupili losy,
se mohli těšit z krásných cen, a opravdu pěkných,
pokud se na ně usmálo štěstí, což se mnohým podařilo. Přítomnost pana Mgr. Sciskaly, místopředsedy ČSV, předsedy M. Segeti a jednatelky M.
Bučánková z Okr. org. ČSV a místostarostky Dagmar Rysové byla příjemná a organizátory velmi potěšila. Závěrečný koncert skupiny SUNAR, který
sledovaly skoro dvě stovky vytrvalých návštěvníků,
byl skvělou tečkou za úspěšným dnem. Reakce
a pochvalná slova organizátorům v průběhu celého
dne toho byly důkazem.
Na závěr děkuji kolegům včelařům, kteří se podíleli na přípravě, průběhu a závěrečném úklidu po
akci. Kamarádům včelařů, kteří se postarali o občerstvení. Také účinkujícím, kteří se postarali o skvělou
zábavu. Více informací o nás i našich akcích můžete
najít na webu – včelaři Kopřivnice.
Oldřich Němec,
předseda ZO ČSV v Kopřivnici
Předvolební souboj
Vážený pane Havle,
vždy jsem si velice vážil Vašich sportovních
úspěchů a toho, co jste v minulosti udělal pro reprezentaci Tatry i města Kopřivnice. Nyní si však
s Vámi dovolím polemizovat.
Ve svém článku v KN napadáte Ing. Jalůvku za
to, že jako starosta rozhodl o vytvoření muzea
v místě ohyzdné, dlouhodobě nedokončené stavby
megalomanského divadla. Jako manažer obchodního oddělení Tatry jsem byl svědkem nadšení
zahraničních hostů při slavnostním otevření nového
muzea. Můj přítel novinář, předseda moskevského
Veterán klubu, mi tehdy řekl, že ve světě není mnoho
automobilek a měst, které se mohou pochlubit takovou krásou. Sám jsem některá z těchto muzeí
navštívil, mj. Porsche Museum. Světoznámý výrobce otevřel svůj důstojný svatostánek teprve v roce
2009. Do té doby mohli Stuttgartští Kopřivnici jen
závidět. Ano, máte pravdu, také já bych se přikláněl
k historické budově, jakou se chlubí muzeum
Bugatti ve francouzských Mylhůzách. Státem
zřízené muzeum v halách bývalé textilní továrny je
překrásným příkladem skloubení staré architektury
s autoveterány. Bohužel si jednak nejsem jist, jestli
v roce 1996 TATRA nějakou takovou halu městu
nabízela a jednak nelze bez seriózních propočtů tvrdit, že odstranění ekologické zátěže staré výrobní
haly a její rekonstrukce by byly levnější než snaha
radnice o likvidaci následků nesprávných rozhodnutí
z minulosti.
Pane Havle, za jednu z forem „nešťastného“
předvolebního boje považuji i to, když někdo tvrdí,
že o tom či onom rozhodoval pouze starosta. Všichni
víme, že v naší zemi už zase funguje demokracie.
Sebesilnější osobnost starosty tedy nemůže prosadit
názor, se kterým by nesouhlasila většina zastupitelů.
Vaše strana „Nezávislých“ v čele s p.Telaříkem a některými politickými cestovateli (z ODS do TOP 09
a nyní mezi Nezávislé) si to stále ještě neuvědomuje.
S pozdravem
Ing. Jiří Gavlas, kandidát za ODS
Názory publikované v textu nemusejí být
v souladu s názory redakce.

DR(o)BEČKY Z KNIHOVNY
V roce 1670 začíná velmi dlouhý a tajemný příběh – upírský příběh. Je spjat s pletichami mocného
spolku vědců, který se jmenuje Děti Jidášovy. Někdo z toho spolku přežívá dodnes a to díky svému
prokletí. Temný román Děti Jidášovy napsal Markus Hertz.
Jestli chcete poznat duchovní význam havajského pozdravu aloha, pocítit vůni gardénií při tanci hula
hula anebo stát bosí pod palmami ve vyhřátém písku a pozorovat západ slunce, pak si určitě přečtěte knihu
Aloha Molokai. Jejím autorem je cestovatel Petr Nazarov. Jeho kniha zachycuje několik měsíců toulek
po šesti havajských ostrovech, se zvláštním zaměřením na ostrov, opředený mystickými pověstmi a dýchající
magickou atmosférou – ostrov kouzelníků – ostrov Molokai.
Jiná kniha tohoto nezávislého cestovatele Petra Nazarova přibližuje čtenáři jeho putování napříč Jižní
Amerikou a vyprávění se jmenuje prostě – Jižní Amerika (z Buenos Aires na Machu Picchu).
Seznam tajných přání je půvabný románový debut americké autorky Lori Nelson Spielmanové
o cestě za štěstím, odvaze a snech, jichž by se člověk neměl vzdávat, i kdyby ho to mělo stát cokoliv.
Andělé strážní byl kdysi tajemný filmový klub se zajímavými členy. Andělé strážní je také název
nového švédského krimirománu, který rozplétá záplavu informací, které vydávají svá tajemství o členech
onoho klubu. Temný příběh je dílem autorky Kristiny Ohlssonové.

KINO PULS
Čt 18. - pá 19. září v 17.30
hodin dokumentární drama ČR
Ztracen 45. Tajné osobní deníky
Jarmily Čapkové - sugestivní
vhled do života umělecké rodiny,
která ovlivnila kulturní klima moderních českých dějin
Čt 18. - pá 19. září ve 20 hodin sci-fi thriller USA Labyrint:
Útěk. Vítejte v místě jménem
Glade, které je obklopeno smrtícím bludištěm. A najít cestu ven
je nemožné...
So 20. - ne 21. září v 15.30
hodin hudební pohádka ČR Tři
bratři. Nová pohádka Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře
So 20. - po 22. září v 17.30
hodin Lepší teď než nikdy. Existuje milion důvodů, proč nemít rád
realitního makléře Orena Littlea,
a to je přesně to, co se mu líbí
So 20. - po 22. září ve 20 hodin thriller USA, VB, Francie
Dřív než půjdu spát. Vzpomínky: právě ty definují, kým
jsme. Bez paměti člověk přestává
existovat. A právě takto žije Christine, která po autonehodě ztrácí
paměť...
Út 23. září v 19 hodin sci-fi
drama USA, VB Mechanický
pomeranč. Provokativní drsná
satira Stanleyho Kubricka z roku
1971 podle stejnojmenného románu Anthonyho Burgesse (Filmový klub)
Čt 25. - pá 26. září v 17.30
hodin romantické drama Spojených arabských emirátů, Indie,
USA Láska na kari. Dva světy
receptů a chutí v jedné kuchyni
slibuje velké kulinářské dobrodružství
Čt 25. - pá 26. září ve 20 hodin thriller USA, Německa, VB
Nejhledanější muž. Jedné noci se
v hamburské islámské komunitě
objeví neznámý muž na pokraji
smrti. Napůl Čečenec a napůl Rus
má u sebe pět set dolarů a tajné
informace o milionovém kontě...
So 27. - ne 28. září v 15.30
hodin animovaný film USA
Pošťák Pat. Nebýt nového, protivného šéfa, Pat by možná napořád

aktuální informace MIC - 556 821 600

roznášel zásilky sousedům ve své
idylické vesničce...
So 27. - po 29. září v 17.30
hodin sci-fi drama USA Výchozí
bod. Potvrdit či vyvrátit novou teorii, která by postavila na hlavu
vše, v co lidstvo doposud věřilo,
může jen cesta na druhý konec
světa...
So 27. - po 29. září ve 20 hodin akční thriller USA Equalizer.
Bývalý člen elitní tajné vojenské
jednotky musí kvůli záchraně života mladé dívky svůj dobrovolný
odpočinek ukončit a ocitá se tváří
v tvář extrémně násilným ruským
gangsterům

KULTURNÍ DŮM
KOPŘIVNICE

tomobilky Tatra
Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie,
medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA
VILA
Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní
továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, např. malíři
a ilustrátoru Zdeňku Burianovi
Aktuální výstava (do 30. listopadu) Z Beskyd - výstava fotografií Josefa Sudka

K - GALERIE

Ne 21. září v 19 hodin Dámy,
na kafíčko! - večer s Květou
Aktuální výstava (do 28. září)
Fialovou a Naďou Konvalinkovou Z blízkého nadhledu - maČt 25. září v 19 hodin Emil krofotografie Aleny Pončové
Artur Longen: Dezertér z Volšan - cynická komedie v kabaretMUZEUM
ním hávu o útěku ze hřbitova v podání Komorní scény Aréna
(Ostrava)
FOJTSTVÍ

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Út - ne 9 - 17 hodin otevřena
stálá expozice věnovaná historii
města, archeologickým nálezům,
výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům
Čt 11. září v 17 hodin vernisáž výstavy Krása voskem malovaná - enkaustické obrazy Jany
Povalové a Laury Écsiové

Aktuální výstava fotografií
Dušana Petroviče s verši Lenky
Čermákové - Štramberk (do 30.
září)
St 24. září ve 14 hodin
Malovaní balvani aneb Malování na kameny pro všechny
ŠTRAMBERK
děti... - přijďte si vyrobit, pomůcky k dispozici (pobočka na ul.
Zdeněk Burian a jeho svět
Francouzské)
2014 - výstava (do 28. září, MuČt 25. září v 18 hodin Za zeum Zdeňka Buriana)
půlnočním sluncem do Laponska - beseda o dobrodružné výKINO
pravě pěti Valachů do nejsevernějších míst Evropy

ŠTRAMBERK

MUZEUM TATRA

Ne 21. září v 18.30 hodin komediální drama ČR Hany
Ne 28. září v 18.30 hodin koÚt - ne 9 - 17 hodin otevřena
stálá expozice věnovaná doku- medie ČR 10 pravidel, jak sbalit
mentaci historického vývoje au- holku

Pátek 19. září - KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN
Čtvrtek 25. září - PŘÍMÝ PŘENOS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pátek 26. září - KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN
Neděle 28. září od 14 hodin 1. REPRÍZA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, pondělí 29. září od 19 hodin 2. REPRÍZA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Seneca: V lásce se snáze dobereš... dokončení v tajence
osmisměrky.
Slova k vyškrtání: AKORD; ARSEN; AVAŘI; BROSKEV; ČAREK;
ETIKA; INICIATIVA; JELEN; KLENOT; KUPON; KVĚTENSTVÍ;
MODLY; OHAVA; PAŘEZ; PŘEDNAŠEČ; RETKO; ŘECKO;
SPOTY; STEHY; TENKÝ; TETŘEV; TŘPYT; TYČKA; VESLA;
VIBROVATI

OSMISMĚRKA
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INZERCE

Inzerce

služby

Soukromá inzerce je pro
občany Kopřivnice a místních
částí zdarma. Inzerci otiskujeme podle místa a v pořadí,
v jakém nám byla doručena.

♦ Nabízím renovace bytových
dveří a zárubní, nátěry umakartového jádra. Tel. 603 722 382,
www.renovia.wbs.cz

byty
♦ Prodám atypický podkrovní
byt v osob. vlastnictví na ulici
Dukelské v tzv. „Tatra domech“.
Velikost 4 + 1 o výměře 105 m2,
cihlový dům, výborný stav. Cena
dohodou. Tel. 737 261 269
♦ slunný byt 3 + 1, 65 m2,
v Kopřivnici, ul. Česká, se zaskl.
lodžií a komorou, po rekonstrukci
(nová kuchyň + spotřebiče, koupelna, WC, plov. podlahy, vestav.
skříně v chodbě, vnitř. dveře +
zárubně, kabelová TV + opt. net),
dům po celk. revitalizaci (zateplení, plast.okna, nový výtah).
Snadné parkování, ZŠ a supermarket u domu, mateřská škola
a autobus. zastávka 200 m. Tel.
737 433 107
♦ byt 2 + 1 v osob. vl. na ul.
17. listopadu, o velikosti 45 m2,
7. patro z 8, bez balkonu, po započaté, avšak nedokončené rekonstrukci. Nízký nájem díky již
splacenému úvěru za revitalizaci
domu. Cena 419 000 Kč. Tel. 604
448 899
♦ Pronajmu byt 1+1 v Kopřivnici, ul. Erbenova, panelový dům,
zvýšené 8. patro. Jen pro vážné
zájemce, dlouhodobý pronájem.
Cena 6 000 Kč včetně poplatků.
Tel. 604 389 941

auto-moto
♦ Prodám sadu zimních pneumatik Nexen Winguard 225/55
R17. Rovnoměrně sjeté, bez
žádného poškození, vzorek 5,56,5 mm, DOT 2311. Cena za sadu
2 500 Kč. Tel. 736 279 359
♦ Daruji za odvoz Škodu Forman na náhradní díly. Dobrý motor. Tel. 732 939 281

seznámení
♦ 58letý, mladého těla i ducha,
hledá ženu nad 45 let ke společnému toulání se životem, přírodou
i po ČR. Tel. 608 744 152
♦ 46letý, svobodný, hledá přítelkyni k trvalému vztahu ve věku
35-45 let z Kopřivnice. Tel. 775
376 875

nemovitosti

♦ Prodám stavební pozemek
v Ženklavě, rovinatý, 2 191 m2,
v zastavěném území obce, příjezdová cesta, sítě na hranici pozemku, oplocený, v územním
plánu určen ke stavbě RD, blízko
škola, školka, úřad, cena
620 Kč/m2. Tel. 732 357 073
♦ garáž u koupaliště. Tel. 775
150 653
♦ chatu nedaleko Nového
Jičína. Cena dohodou. Tel. 608
prodej
807 711
♦ Pronajmu garáž pod Bílou
♦ dřev. krmicí stoličku, rozlo- horou. Tel. 604 438 565
žitelnou na samostatný stoleček
a židličku, velmi dobrý stav. Tel.
737 811 329
♦ levně lustry, sklo, porcelán
a dvě moderní rozkládací křesla
z důvodu stěhování. Tel. 731 311
093
♦ otočnou sedačku do vany
s opěrkou zad, s možností aretace
polohy o 90°. S výřezem, 536 V.
1x použitá. Tel. 606 364 749
♦ dětské kolo zcela funkční
pravděpodobně velikost 12. Cena
700 Kč. Tel. 603 912 441

práce
♦ Hledám práci nebo brigádu,
vlastním ŘP sk. A, B, C, T. Tel.
775 376 875

Psi z útulku k odebrání
Zájemci, volejte na tel. 556 812 747, 604 142 244
Provozní doba: po - pá 17 - 18.30, so, ne a sv. 10 - 11.30 hodin
5 kříženců - pes
3 labradoři - pes
2 kříž. NO - pes

kříž. ohaře - pes
kříž. border kolie - pes

aktuální stav včetně fotografií naleznete
na webu města v menu
policie/útulek pro psy

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 18. ZÁŘÍ

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 18. ZÁŘÍ

SPORT

Atleti v Brně bojovali s mezinárodní konkurencí
B r n o (cab) - Osobní rekordy, spoustu zážitků a získaných zkušeností si přivezli mladí
atleti z kopřivnického klubu E. Zátopka
z devátého ročníku Evropských atletických her
mládeže 2014, které proběhly v Brně od pondělí
8. do čtvrtka 11. září. Kromě českých závodníků
sem přijeli podat své nejlepší výkony i atleti ze
Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska,
Malty, Litvy, Velké Británie, Španělska, Itálie
a Ukrajiny. Celkově se na hrách představilo na
1200 mladých nadějí.
Atleti ročníků 2003 až 1999 se mohli přihlásit do celkem osmi běžeckých (60 m, 100 m
př., 150 m, 300 m, 600 m, 800 m, 1500 m
a štafeta 4 x 60 m) a pěti technických (hod kriketovým míčkem, hod oštěpem, vrh koulí, skok
daleký a skok vysoký) disciplín. Samozřejmě
byli hodnoceni zvlášť chlapci i dívky a také
každý ročník závodil samostatně. Vzhledem
k počtu účastníků bylo ve většině disciplín
nutno absolvovat nejdříve kvalifikaci či rozběhy
a až poté se ti nejlepší utkali ve finále.
Z kopřivnických atletů dosáhl nejlepšího
umístění Hynek Bartoň v kategorii ročníku

2003, který skončil v kvalifikaci hodu kriketovým míčkem druhý výkonem 47,36 m. Tímto
si s přehledem zajistil účast ve finále, kde bohužel medailovou příčku neudržel a hodem
dlouhým 47,03 m skončil šestý, což je ovšem
velmi krásné umístění vzhledem k obrovskému
počtu startujících. Za zmínku stojí také finálová
účast dvou děvčat ročníku 2003 v tradičně nejpočetněji obsazené hladké šedesátce. Ve finále
A obsadila Nela Drozdová časem 9,31 s sedmou
příčku, ve finále B byla s časem 9,21 s pátá
Hana Soukalová. Solidní výkon předvedla
Drozdová i v běhu na 600 m, ve kterém dosáhla
času 2:02,65 min. a ve finále D si zapsala třetí
místo. Na stejné trati si podobně počínal Jonáš
Ryška (r. 2003), který doběhl ve finále B do
cíle čtvrtý za 2:00,84 min. Velmi slušně se podařila osmistovka Viktorii Hanzelkové, která
si vylepšila osobní maximum na 2:47,80 min.,
ale především Mii Schwarzerové, která půlku
zvládla za 2:41,90 min.
Celé hry mládeže ozdobil nový světový
rekord mladšího žactva v běhu na 60 m, kterého
v Brně dosáhl časem 7,23 s Maďar Dominik

Ilovszký.

Z výsledků atletů AK EZ Kopřivnice na
European Kids Athletics Games 2014 (Brno, IX.
ročník, 9. a 10. 9.): dívky: ročník 2003: L. Bačová:
skok daleký kvalifikace C 22. 298 cm, hod míčkem
kval. 34. 25,55 m, 60 m 10. rozběh 3. 9,74 s;
N. Drozdová: skok daleký kval. A 12. 385 cm,
60 m 2. rozb. 1. 9,12 s, hod míčkem kval. 44. 23,38
m, 60 m finále A 7. 9,31 s, 600 m finále D 3. 2:02,65
min.; H. Soukalová: skok daleký kval. A 24. 348
cm, 60 m 2. rozb. 2. 9,15 s, skok vysoký finále 22.
111 cm, 60 m finále B 5. 9,21 s; P. Sopuchová:
skok daleký kval. B 25. 269 cm, 60 m 7. rozb. 4.
9,81 s, hod míčkem kval. 37. 24,56 m; r. 2001:
V. Hanzelková: hod míčkem kval. 25. 37,76 m,
skok daleký kval. D 7. 394 cm, 60 m 11. rozb.6.
9,46 s, 800 m finále C 5. 2:47,80 min.;
S. Kowaliková: skok daleký kval. D 1. 418 cm,
60 m 9. rozb. 4. 9,34 s, 150 m 11. rozb. 5. 23,07 s,
skok vysoký finále 21. 134 cm; M. Schwarzerová:
skok daleký kval. D 4. 403 cm, 60 m 8. rozb. 1.
8,77 s, 150 m 4. rozb. 4. 21,12 s, 800 m finále A 10.
2:41,90 min.; r. 2000: V. Hajdušková: skok daleký
kval. B 28. 331 cm, 60 m 5. rozb. 6. 9,14 s, 300 m
finále D 2. 48,24 s; chlapci: r. 2003: H. Bartoň:
60 m 2. rozb. 5. 9,30 s, hod míčkem kval. 2. 47,36
m, finále 6. 47,02 m; J. Ryška: 60 m 6. rozb. 7.
9,72 s, hod míčkem kval. 33. 33,08 m, skok daleký
kval. B 13. 341 cm, 600 m finále B 4. 2:00,84 min.

Nová florbalová sezona začne už tento víkend

K o p ř i v n i c e (cab) – Již
tuto sobotu začne pro florbalová
družstva FBC Vikings Kopřivnice
další ročník. Do soutěží různých
úrovní zasáhne letos celkem devět
týmů - elévové, mladší a starší
žáci, dorostenci, junioři a áčkové
a béčkové mužské družstvo, ze
složek „něžného“ pohlaví to jsou
juniorky a ženy.
Konec loňské sezony provázelo kopřivnický florbal především zklamání. Áčkový tým
mužů totiž i přes nadějně vyhlížející play-down nakonec první
ligu, tedy druhou nejvyšší republikovou soutěž neudržel a spadl
do nově vzniklé Národní ligy.
Jako každý sestup do nižší soutěže
i tento byl provázen změnou kádru, ať už z důvodu úplného ukončení hráčské kariéry, tak i z důvodu přestupu do jiného klubu,

který působí ve vyšší lize. S aktivní florbalovou činností skončili
brankář Martin Pinďák, kapitán
Zdeněk Matúš, dále Daniel Rebroš a kvůli dlouhodobé služební
cesta i Jakub Kresta. O přestup do
extraligy se pak vedou jednání
u Martina Nehery. Pokud jde
o příchody do kádru, tak je pouze
jediný, a to na postu gólmana.
Pinďáka nahradí Bořek Harašta,
který pár let chytal nižší soutěže,
ale kdysi působil v extraligovém
Frýdku-Místku a Třinci. „Sestava
nám poměrně prořídla. Ani v juniorském týmu to není žádná
sláva, takže na jejich služby se
nemůžeme tak úplně spoléhat.
Každopádně těch dvanáct až čtrnáct hráčů mít budeme,“ přiblížil
situaci v mužském týmu FBC Vikings Kopřivnice trenér Marek
Jehlár.

Cílem pro letošní sezonu je
především postup do play-off,
tedy mezi osm nejlepších celků
ligy. „Po sestupu leží většinou na
týmu deka, takže je těžké se z toho
oklepat a vrátit se zpátky do vyšší
soutěže. Proto radši volím skromnější cíl, a to postoupit do playoff a tam se pokusit uhrát co nejlepší výsledek. A mimo to
v takovém složení mužstva bohužel na první ligu v tuto chvíli nemáme,“ prozradil plány pro ročník 2014/15 Jehlár. Vysvětlil, že
je to z velké části dáno nedostatkem financí. Nadějné juniory si
totiž přetahují „movitější“ kluby,
které jim nabídnou lepší zajištění.
A tak Kopřivnice tyto talenty vychová, ale do mužského celku už
tady nezasáhnou.
Kromě standardních ligových
utkání absolvuje mužská i ženská

složka Vikingů Pohár České pojišťovny, což je soutěž týmů různých úrovní. Jejich rozdělení do
jednotlivých kol probíhalo na základě výkonnosti. Muži byli nasazeni do čtvrtého kola, kde bude
jejich soupeřem v neděli 21. září
družstvo SK K2 Sportcentrum
Prostějov. Kopřivnické ženy hrály
první kolo poháru již o uplynulém
víkendu, připsaly si bilanci tří proher a jedné výhry a do dalších kol
se bohužel neprobojovaly.
Nový ročník s sebou přinesl
i jednu podstatnou změnu v pravidlech hry, a to povolení nahrávky nohou. Ještě v minulé sezoně vše záleželo na rozhodnutí
rozhodčího, zda byl dotek nohy
s míčkem úmyslný či nikoli. Jestli
se však florbal zvrhne ve fotbal,
to se teprve uvidí, ale i takové
obavy už byly vysloveny.

Jokerit si přivezl z ostravského turnaje třetí příčku

O s t r a v a (cab) - Příjemné zpestření přípravy před začátkem nového futsalového ročníku v podobě třetího místa zaznamenal kopřivnický tým Jokerit, který během sezony
působí v Divizi F. V sobotu 30. srpna si toto
umístění odvezli z turnaje Vítkovice Cup, který
pořádal druholigový futsalový klub KFV Roub
Vítkovice. Zápasy hrané na dvakrát patnáct minut proběhly v moderní hale v Ostravě Dubině
a turnaje se zúčastnilo celkem pět týmů. Kromě
kopřivnického to byl pořádající KFV Roub Vítkovice, další druholigový celek SK Amor Vyškov, FC Sampdoria Ostrava hrající ostravský
okresní přebor a SK Krmelín, který působí ve
stejné soutěži jako Jokerit.

Vzhledem k tomu, že probíhá sezona velkého fotbalu a také ještě někteří využívají dnů
dovolené, poskládali Jokeriťáci sestavu ze
svého áčkového i béčkového týmu. V zápase
s FC Sampdoria Ostrava potvrdili roli favorita
a nedali tomuto celku žádnou šanci bodovat.
Poté na Kopřivnici čekali dva soupeři z II. ligy
a ti nezaváhali. I když s pořádajícím
vítkovickým celkem to byl tuhý boj. O poločase
svítila na ukazateli remíza, nakonec ale soupeř
vstřelil o jednu branku navíc. O konečném umístění Jokeritu se rozhodovalo až v posledním
utkání s rivalem z Divize F mužstvem SK
Krmelín. Tomuto duelu vévodili oba gólmani,
za jejich záda totiž neprošla ani jedna střela.

V tabulce tak měla jak Kopřivnice, tak
i Krmelín úplně stejnou bilanci jedné výhry,
jedné remízy a dvou proher, na lepší skóre však
nakonec bronzová příčka připadla Kopřivnici.
Cenu pro nejlepšího brankáře turnaje pak získal
Jakub Medek.
Z výsledků turnaje ve futsalu Vítkovice Cup
2014 (Ostrava, 30. 8.): Jokerit Kopřivnice - FC
Sampdoria Ostrava 4:0 (4:0), branky Kopř.: Buček
2, Mikulec, Kocian, - SK Amor Vyškov 1:6, branka
Kopř.: Mikulec, - KFV Roub Vítkovice 3:4 (2:2),
branky Kopř.: Prchal, Medek, Kružliak, - SK
Krmelín 0:0; konečné pořadí: 1. SK Amor Vyškov
(17:5) 12 b., 2. KFV Roub Vítkovice (13:7) 9 b., 3.
Jokerit Kopřivnice (8:10) 4 b., 4. SK Krmelín (9:12)
4 b., 5. FC Sampdoria Ostrava (6:19) 0b.; sestava
Jokeritu: Medek - Buček, Mikulec, Talpa, Kocian
- Prchal, Kružliak, Fišnar.
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kam za sportem
♦ Bruslení veřejnosti: čt 18. 9. 8.15-13, pá 19. 9. 8.45-12.30, so 20.
9. 14.30-15.45, po 22. 9. 8.45-13. út 23. 9. 8.15-13, st 24. 9. 8.15-13, čt 25.
9. 8.15-13, pá 26. 9. 8.45-12.30, ne 28. 9. 14.30-15.45 hodin
♦ Fotbal: KOPŘIVNICE: pá 26. 9. od 16.30 hod. FC Kopřivnice Fotbal Studénka (4. kolo OP st. a ml. přípravky); so 27. 9. od 11.15 hod.
FC Kopřivnice - TJ Ludgeřovice (8. kolo KP st. dorostu), od 13.30 hod. FC
Kopřivnice - TJ Ludgeřovice (8. kolo KP ml. dorostu), od 16 hod. FC Kopřivnice - TJ Sokol Kateřinice (8. kolo I. B tř. mužů sk. D); ne 28. 9. od 9.
hod. FC Kopřivnice - FK Avízo Město Albrechtice (8. kolo KP st. žáků),
od 10.45 hod. FC Kopřivnice - FK Avízo Město Albrechtice (8. kolo KP ml.
žáků); VLČOVICE: ne 21. 9. od 12 hod. FC Vlčovice-Mniší - NFC Lichnov
(7. kolo OP dorostenců), od 16 hod. FC Vlčovice-Mniší B - SK Statek
Nová Horka (7. kolo IV. tř. mužů sk. A); ne 28. 9. od 12 hod. FC VlčoviceMniší - FC Libhošť (8. kolo OP dorostenců), od 16 hod. FC VlčoviceMniší B - TJ Sokol Kunín (8. kolo IV. tř. mužů sk. A); LUBINA: pá 19. 9.
od 16.30 hod. TJ Spartak Lubina - TJ Sokol Rybí (3. kolo OS st. přípravky
sk. A); so 20. 9. od 10 hod. TJ Spartak Lubina - TJ Sokol Trojanovice I. (7.
kolo OS st. žáků sk. A); ne 21. 9. od 14. hod. TJ Spartak Lubina - TJ Slavia
Stachovice (5. kolo MSD žen sk. B), od 16 hod. TJ Spartak Lubina - TJ
Sokol Rybí (7. kolo III. tř. mužů); so 27. 9. od 10 hod. TJ Spartak Lubina
- TJ Příbor (8. kolo OS st. žáků sk. A), od 16 hod. TJ Spartak Lubina - TJ
Sokol Zbyslavice (8. kolo III. tř. mužů); ŠTRAMBERK: ne 21. 9. od 15
hod. TJ Kotouč Štramberk - FK Nové Sady (5. kolo MSD žen sk. B); pá
26. 9. od 16.30 hod. TJ Kotouč Štramberk - TJ Spartak Lubina (4. kolo OS
st. přípravky sk. A); ne 28. 9. od 15 hod. TJ Kotouč Štramberk - TJ Spartak
Lubina (6. kolo MSD žen sk. B), od 16 hod. TJ Kotouč Štramberk - SK
Velké Albrechtice (8. kolo OP mužů)
♦ Florbal: so 20. 9. od 11 hod. FBC Vikings Kopřivnice B - 1. FbK
Eagles Orlová a od 15 hod. FBC Vikings Kopřivnice B - 1. SC Vítkovice
Oxdog B Mustang (MS liga mužů B), od 19. hod. FBC Vikings Kopřivnice
- Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod (1. kolo Národní ligy); ne 21. 9.
od 9 hod. 1. turnaj MS ligy elévů - vše hala SOU
♦ Hokej: so 20. 9. od 9 hod. HC Černí Vlci - HC Frýdek-Místek (3.
kolo LSŽ 8. tř.), od 11 hod. HC Černí Vlci - HC Frýdek-Místek (3. kolo
LMŽ 6. tř.); ne 21. 9. od 9 hod. turnaj žáků 4. tříd; st 23. 9. od 18 hod. HC
Kopřivnice - HC Studénka (přípravná utkání mužů) - vše zimní stadion
v Kopřivnici
♦ Malý fotbal: so 20. 9. 10. turnaj ligy - od 9 hod. II. liga, od 13 hod.
I. liga; so 27. 9. 11. turnaj Ligy malého fotbalu (od 9 hod. I. liga, od 12 hod.
II. liga) - vše hřiště ZŠ M. Horákové
♦ Minigolf: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin (info tel. 605 825 870
nebo 605 968 588)
♦ Rekreační turistika: pá 19. 9. - 6 hod. hotel Tatra - zájezd KPT
Chřiby; so 20. 9. v 6.01 hod. ČD, Příbor ČD, Janáčkovy chodníčky, pěšky,
kola nebo BUS do Chlebovic, rozhledna, Hukvaldy, Příbor (U Čecha), ČD;
st 24. 9. v 6.01 hod. ČD, Rožnov p. R., ČD, chata Mír, Ž Dolní Bečva
(obecní úřad), BUS Rožnov p. R., Jurkovičova rozhledna, Rožnov p. R.,
ČD; so 27. 9. v 6.01 hod. ČD, Dobratice přes Frýdek-Místek, ČD, Prašivá,
zpět Vyšší Lhoty, BUS Raškovice, BUS Frýdek-Místek, ČD; st 1. 10. v 6.01
hod. ČD, Frenštát p. R., ČD, BUS Ráztoka, lanovka, Pustevny, Č Martiňák,
Horní Bečva, Rožnov p. R.

výsledky
♦ Fotbal: muži (6. kolo OP): TJ Kotouč Štramberk - TJ Mořkov 2:1;
muži (6. kolo III. tř.): TJ Trojanovice-Bystré - TJ Spartak Lubina 1:3;
muži (6. kolo IV. tř. sk. A): TJ Sokol Tichá B - FC Vlčovice-Mniší B 1:0
(pk); ženy (4. kolo MSD sk. B): FC Elseremo Brumov - TJ Spartak Lubina
2:1, TJ Slavia Stachovice - TJ Kotouč Štramberk 6:1; st. dorost (6. kolo
KP): FC Kopřivnice - FK Slavia Orlová-Lutyně 1:6; ml. dorost (6. kolo
KP): FC Kopřivnice - FK Slavia Orlová-Lutyně 0:7; dorost (6. kolo OP):
TJ Trojanovice-Bystré - FC Vlčovice-Mniší 4:1; st. žáci (6. kolo OP): TJ
Kotouč Štramberk - TJ Mořkov 12:0; st. žáci (6. kolo OS sk. A): FC Vlčovice-Mniší - TJ Sokol Kateřinice 1:3, Sokol Tichá - TJ Spartak Lubina
1:2; st. přípravka (2. kolo OS sk. A): TJ Kotouč Štramberk - FK Hodslavice
6:4, NFC Lichnov - TJ Spartak Lubina 1:9.
♦ Házená: muži (2. kolo Českého poháru): TJ Lesana Zubří - KH
Kopřivnice 27:39 (12:16); st. žáci (MSL sk. A): SKP Frýdek-Místek A KH Kopřivnice A 29:28 (12:14); st. žáci (MSL sk. B): SKP F-M B - KH
Kopřivnice B 16:22 (10:8); ml. žáci (MSL sk. A): SKP F-M A - KH Kopřivnice 29:15 (23:13).
♦ Hokej: ml. dorost (LMD): SK Karviná-ženy - HC Černí Vlci 1:3;
8. tř. (LSŽ): HC AZ Havířov 2010 - HC Černí Vlci 1:6; 7. tř. (LSŽ): HK
Nový Jičín - HC Černí Vlci 5:5; 6. tř. (LMŽ): HC AZ Havířov 2010 - HC
Černí Vlci 0:9; 5. tř. (LMŽ): HK Nový Jičín - HC Černí Vlci 2:7.

STRANA 8

SPORT

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 18. ZÁŘÍ

Kopřivničtí fotbalisté oplatili soupeři jarní debakl

FC Kopřivnice - FC Kozlovice
4:0 (2:0)
K o p ř i v n i c e (cab) – Po
pár nepovedených zápasech konečně dosáhl mužský celek FC
Kopřivnice na vytoužené tři body.
V 6 kole I. B třídy skupiny D hostil
na své půdě mužstvo Kozlovic, od
kterého mimo jiné obdržel na jaře
debakl v podobě výsledku 1:9, a po
výborném výkonu mu tuto porážku
Kopřivničtí oplatili. A to i přes to,
že do zápasu nastupovali bez čtyř
hráčů základní sestavy a tyto
mezery museli vyplnit dorostenci.
Již od první minuty utkání byla
Kopřivnice tím lepším týmem,
který diktoval tempo hry. Svou převahu pak potvrdila v šesté minutě,
kdy při rychlém protiútoku se hostující brankář dopustil faulu na
Štěpánovi a exekutor penalty Březina tento prohřešek s přehledem
ztrestal. Po úvodním gólu pokračovali kopřivničtí fotbalisté

stále v dobrém výkonu a byli jednoznačně lepší než soupeř. Z tohoto tlaku vytěžili ve 27. minutě
další branku, jejímž autorem byl
střelou z 22 metrů Pala. V podstatě
jedinou šanci měly Kozlovice po
standardní situaci těsně před odchodem do šaten, závar před svou
brankou však Kopřivničtí úspěšně
vyřešili. „Úvod utkání nám vyšel
nad očekávání. Byli jsme rychlejší
a důraznější, prostě jsme předčili
Kozlovice ve všech směrech.
Hodně jsem pak byl spokojený
s rozehráváním rohových kopů
a standardních situací,“ pozitivně
hodnotil první poločas trenér mužů
FC Kopřivnice Milan Svoboda.
Začátek druhé půlky utkání ale
Kopřivnice nějak zaspala a více ze
hry měli tentokrát hosté. Do vážnějších šancí se však nedostali,
a tak skóre stále zůstalo stejné. To
změnil v 57. minutě Štěpán, který
po přihrávkách Střelce a Mičky

zvýšil kopřivnické vedení už na tři
branky. To domácím hráčům evidentně stačilo a iniciativu ve hře
přenechali Kozlovickým, kteří tak
měli míč na kopačkách daleko
častěji. Ale opět si nevytvořili
žádnou gólovou šanci. Pokud však
chtěli ještě něco s výsledkem
udělat, museli nutně poslat co nejvíce hráčů do útoku. A právě skulinky v kozlovické obraně využil
v 78. min. opět Štěpán, který tak
stanovil konečné skóre. „S výsledkem nemůžu jinak, než být maximálně spokojen. A s předvedeným
výkonem také. Doufám, že ve zlepšené hře budeme pokračovat
i v dalších utkáních,“ přeje si trenér
Svoboda a závěrem také pochválil
Střelce a Hradečného, dva dorostence, kteří do utkání nastoupili za
chybějící hráče základní sestavy.
Branky Kopřivnice: 6. Březina
(pen.), 27. Pala, 57. a 78. Štěpán; sestava Kopř.: Beňo – T. Makový
(80. M. Makový), Kučera, Březina,

P. Okřesík, Pala (78. Kramoliš), Špaček, Mička, Krysmánek, Střelec (58.
Hradečný), Štěpán (82. Burda); další
výsl. 6. kola I. B tř. sk. D: TJ Spálov
- TJ Sl. Jeseník 3:1, TJ Lokomotiva
Suchdol - TJ Jistebník 0:3, TJ Sokol
Starý Jičín - TJ Tatran Jakubčovice
1:3, TJ Sokol Bordovice - FC Libhošť
2:3, TJ Sokol Tichá - TJ Odry 0:1.

I. B tř. sk. D po 6. kole
1. Jakubčovice

5 4

1 0

14:9

13

2. Starý Jičín

5 4

0 1

11:5

12

3. Libhošť

5 4

0 1

13:9

12

4. Kateřinice

5 4

0 1

9:7

12

5. Jistebník

5 3

1 1

9:3

10

6. Kopřivnice

5 2

1 2

13:10

7

7. Bordovice

5 2

1 2

9:8

7

8. Odry

5 2

1 2

6:7

7

9. Jeseník n. O.

5 1

1 3

7:11

4

10. Suchdol

5 1

1 3

6:10

4

11. Tichá

5 1

0 4

7:10

3

12. Kozlovice

5 0

3 2

4:9

3

13. Spálov

5 1

0 4

5:11

3

14. Vlčovice

5 0

2 3

7:11

2

Pohárovým
králem se stal
tým 1. FC Bari
K o p ř i v n i c e (cab) - Pohár kopřivnického malého fotbalu
již zná svého vítěze. V sobotu 13.
září se jím stalo mužstvo 1. FC
Bari, které tak potvrdilo roli favorita. Nejprve se však odehrálo
semifinále a oba zápasy skončily
shodným výsledkem 2:0. Tým 1.
FC Bari zvítězil nad celkem Lokomotiva Gangsters a ve druhém
duelu si RS Team poradil s družstvem FC Ďábelská Jelita. Na oba
poražené tak zbyl boj o třetí
místo. A to si po vyrovnaném průběhu utkání zajistila Lokomotiva
Gangsters. O prvenství si to na
závěr rozdali dva vítězové semifinále. V týmu 1. FC Bari jsou
mimo jiných i hráči z Jokeritu
Kopřivnice, kteří působí ve
futsalu v Divizi F, a tak byli
v tomto klání favorité. To také potvrdili a výsledkem 4:2 ovládli
celý Pohár malého fotbalu v Kopřivnici.
Výsledky semifinále a finále Poháru malého fotbalu (Kopřivnice,
13. 9.): semifinále: 1. FC Bari - Lokomotiva Gangsters 2:0, branky: M.
Buček, Z. Konečník; RS Team - FC
Ďábelská Jelita 2:0, branky: M. Polášek, J. Stanislav; o 3. místo: Lokomotiva Gangsters - FC Ďábelská Jelita
5:4, branky: J. Beneš 2, A. Dočkalík,
R. Dočkalík, L. Valchař - A. Hanus 2,
P. Herka, J. Ryšálek; finále: 1. FC
Bari - RS Team 4:2, branky: Z. Čapka,
F. Čevela, K. Prchal, Z. Konečník M. Masný, J. Stanislav; sestava vítězného 1. FC Bari: T. Baar, M.
Buček, Z. Čapka, F. Čevela, T. Dražkovič, J. Huška, A. Juříček, A. Klichuk, P. Kružliak, J. Medek, K. Prchal,
R. Šimek, Z. Konečník.

Celek FC Vlčovice-Mniší
prožívá letos střeleckou krizi
FC Vlčovice-Mniší - TJ Sokol
Kateřinice 1:2 (1:2)
V l č o v i c e (cab) - Fotbalisté FC Vlčovice-Mniší si stále
ještě do tabulky nepřipsali výhru
za tři body. A po sobotním zápase
13. září, kdy hostili v rámci šestého kola I. B třídy skupiny D
tým z Kateřinic, jim patří s pouhými dvěma body nelichotivá poslední příčka.
Jestliže Vlčovičtí na začátku
utkání pomýšleli na výhru, tak jim
to hosté velmi brzo zkomplikovali.
V osmé minutě se totiž Kateřinice
prosadily z dobře zahraného rohového kopu. Tradičně početné
obecenstvo mohlo sledovat pěkný
fotbal s množstvím šancí na obou
stranách a k tomu spoustu osobních soubojů a přiostřených situací. I když měly Vlčovice několik
dobrých příležitostí vyrovnat,
skóre zůstávalo pořád stejné. Naopak to byli hosté, kterým se podařilo vstřelit branku. Ve 39. minutě poslali míč na vlčovického
gólmana, který jej však neudržel

a na dorážku už nedosáhl. Situace
začala být pro Vlčovice vážná, ale
naději do jejich řad vlil ve 43. minutě po rohovém kopu kapitán Velička, který hlavou překonal
kateřinického gólmana.
Ve druhém poločase se snažilo
mužstvo FC Vlčovice-Mniší vyrovnat a vyvíjelo na hostující
hráče značný útočný tlak. Jenže
jako by se lepila na kopačky Vlčovických střelecká smůla a ne
a ne dostat míč za brankovou čáru.
I když několikrát k tomu neměli
daleko. Pár šancí měly i Kateřinice, ale s těmi si domácí vždy
poradili. Kromě pěkných kombinací bylo na hřišti k vidění i poměrně dost emocí, nakonec se vše
obešlo bez strkanic či červených
karet. Do konce druhé půlky utkání už pak žádný gól nepadl,
a tak si hosté domů odvezli plný
bodový zisk.
Branky Vlčovic: 43. Velička; sestava Vlčovic: Veselovský, Názalaník, J. Jalůvka, Velička, Kordoš,
Reček, Klos, Drozd, Polášek, Lichnovský (83. Košárek), Světlík.

Házenkáři potvrdili roli favorita
V e l k á B y s t ř i c e (cab) - Poslední přípravný turnaj před
začátkem nové sezony sehrál mužský tým Klubu házené Kopřivnice.
V sobotu 7. září pořádala Velká Bystřice turnaj J.M.I.T. Cup, kterého
se zúčastnily kromě domácích a Kopřivnických ještě celky Olomouce
a Rožnova pod Radhoštěm. Kopřivnice jakožto dlouholetý účastník
naší nejvyšší házenkářské soutěže potvrdila roli favorita a turnaj se
stal její kořistí. V utkáních s druholigovými mužstvy neměla žádné
problémy a porazila SK Velkou Bystřici poměrem 25:17, na TJ Rožnov
pod Radhoštěm pak vyzrála podobným způsobem, a to 27:18. Největším konkurentem pro kopřivnické házenkáře byla Olomouc, která
bude v nadcházejícím ročníku jejich soupeřem v první lize. I s ní si
však poradili, zapsali si výsledek 27:24 a na konci turnaje převzali
pohár pro vítěze.
Výsledky turnaje v házené mužů J.M.I.T. CUP 2014 (Velká Bystřice,
7. 9.): KH Kopřivnice - SK V. Bystřice 25:17, - STM Olomouc 27:24, - TJ
Rožnov p. R. 27:18, SK V. Bystřice - STM Olomouc 28:13, - Rožnov
p. R. 20:18, STM Olomouc - TJ Rožnov p. R. 23:16; konečné pořadí: 1. KH
Kopřivnice (79:52) 6 b., 2. SK Velká Bystřice (58:56) 4 b., 3. STM Olomouc
(60:71) 2 b., 4. TJ Rožnov p. R. (52:70) 0b.; sestava a branky Kopř.: Chalupa,
Žingor - Reček 1, Válek 1, Bukovský 11, Horut 11, Zima 5, Kaluža 1, Střelec
9, Kovalák 3, Hanus 15, Krpelík 7, Lipový 1, Šlachta 13, Jiří Gřes 1.

Tým 1. FC Bari porazil v úvodním zápase celek Lokomotiva Gangsters 2:0 a nakonec celý kopřivnický
Pohár malého fotbalu vyhrál.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Jakuba Procházku pokořil jeho
Mladší dorost skončil na domácím turnaji třetí věčný rival René Jůda z Velešína

K o p ř i v n i c e (cab) - Po mladších a starších
žácích absolvovali přípravný turnaj i mladší dorostenci Klubu házené Kopřivnice a obsadili v něm
pěknou třetí příčku.
V sobotu 6. září hostili na své palubovce týmy
z Ostravy, Karviné, Zubří a Frýdku-Místku. Celkem
s přehledem si poradili s ostravským i frýdeckomísteckým družstvem, nestačili však na Zubří ani
na Karvinou, která celý turnaj vyhrála. Vynikající
výkon podal Marek Žalmánek, který se stal s 35
góly nejlepším střelcem turnaje. „Do letošní sezony
vstupujeme pouze se šesti hráči, kteří ročníkově patří
do mladšího dorostu, zbytek musíme doplňovat z řad
starších žáků. I přesto, že jsme společně absolvovali
jediný trénink, podali kluci slušný výkon a hlavně

ukázali, že mají chuť hrát a hlavně vyhrávat. Určitě
si všichni zaslouží pochvalu. Každopádně ale máme
ještě co zlepšovat, a to jak v obraně, tak i v útoku.
Z turnaje však mám opravdu pozitivní pocit,“ zhodnotil Jiří Kaluža, trenér kopřivnického mladšího dorostu.

Z výsledků turnaje ml. dorostu (Kopřivnice, 6. 9.):
KH Kopřivnice - Sokol Ostrava 23:15 (11:6), - HCB Karviná 18:20 (8:10), - HC Zubří 21:29 (13:15), - SKP FrýdekMístek 26:18 (11:8); konečné pořadí: 1. HCB Karviná,
2. HC Zubří, 3. KH Kopřivnice, 4. Sokol Ostrava, 5. SKP
Frýdek-Místek; sestava a branky Kopř.: T. Orlík 8,
P. Hanke, M. Žalmánek 35 (nejlepší střelec turnaje), D.
Jonák 9, R. Pustějovský, J. Chromečka 19, A. Očkovič 4,
V. Kremer 4, V. Knebl 1, O. Strnka, J. Ripper, L. Kučera
2, P. Matonoha 3, R. Pavelčák 3, trenér: J. Kaluža.

Beskydská sedmička přilákala téměř tři tisíce odvážlivců
T ř i n e c , F r e n š t á t p. R. (cab) Zdolat sedm beskydských vrcholů a absolvovat
při tom 94 km s převýšením 5430 m, při takovém nápadu si kdekdo poklepe na čelo. I přesto
se téměř třítisícovka odvážlivců rozhodla tento
nelehký úkol zvládnout.
Již pátý ročník extrémního závodu s názvem Adidas-Continental Beskydská sedmička
2014, který je zároveň Mistrovstvím České republiky v horském maratonu dvojic, proběhl
tradičně na začátku září, a to od pátku 5. do neděle 7. září. Celou akci vedl zkušený horolezec
a specialista na extrémní vytrvalostní sporty
Libor Uher. Závodníci byli z Frenštátu pod
Radhoštěm, kde probíhala celý pátek prezentace, přepraveni po 19. hodině dvěma vlaky
o 16 vagónech do Třince. Na náměstí Svobody
již bylo vše nachystáno a přesně ve 22 hodin
a 35 minut zazněl startovní výstřel. Vstříc Beskydám se vydalo přesně 2819 účastníků, kteří
startovním obloukem procházeli celých šest
minut.

Vypsány byly dvě hlavní kategorie - sport
a hobby. Obě se pak ještě dělily na muže, ženy
a mix a ty dále na věkové kategorie - do 40 let,
40 až 50 let a nad 50 let. Sporťáci absolvovali
tu nejdelší trasu, tedy 94 km s převýšením 5430
m, hobíci pak zkrácenou verzi o délce 89 km
s výškovým rozdílem 5182 m. Ti nemuseli totiž
vystoupat na vrchol Travného a využili
traverzovou zkratku přímo na Krásnou. Dalšími
vrcholy, které měly zdolat všechny kategorie,
byly Velký Javorový, Ropice, Lysá hora, Smrk,
Čertův mlýn a Radhošť. Cíl se nacházel na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm, kam závodníci sbíhali z Velkého Javorníku.
Jako první se v cíli objevil pár kategorie
Sport Stanislav Najvert a Petr Žákovský, kteří
celou trasu zvládli za 12:08:57 hod, a stali se
tak mistry ČR v extrémním horském maratonu.
V ženách „Sporťáčkách“ si prvenství vybojovala dvojice Linda Beniačová a Marcela
Mikulecká časem 15:52:50 hod. Čtvrté celkově
a druhé v kategorii do 40 let se umístily Martina

Řehová a Kopřivničanka Andrea Krstevová,
které dosáhly cíle v čase 18:21:10 hod. V mixu
zvítězilo časem 14:09:36 hod. duo Aleš Palko
a Patrícia Puklová, sedmé celkové a druhé místo
v kategorii 40 až 50 let obsadili Petr Směták
a Darina Krausová, která hájí barvy kopřivnického atletického klubu E. Zátopka. Mezi
„hobíky“ skončili celkově čtvrtí mezi muži Tomáš Melčák a Rostislav Petráš z Kopřivnice,
ve své kategorii do 40 let však byli nejrychlejší.
V ženách pak druhé místo braly Michaela Havlová a Marta Žáčková, která mimo jiné letos
zvítězila na Kopřivnickém drtiči a každým rokem pořádá Větřkovický triatlon.
I v letošním ročníku se udržel standard
odpadnuvších závodníků, kdy do cíle nedošel
každý třetí, v přepočtu to tedy bylo celkem 941
účastníků. Celý závod by se dal označit za mezinárodní, protože kromě Čechů jej absolvovali
i nadšenci ze Slovenska, Polska, Irska, Německa, Španělska, Velké Británie, Itálie
a Lucemburska.

A n d r l ů v C h l u m (cab) - Už je vítězem Evropského poháru
a mohl se stát i nejlepším jezdcem v Poháru ČR. Řeč je o Jakubu
Procházkovi, závodníkovi kategorie M1 minikár, který hájí barvy A.
Mark Tatra Team.
V sobotu 6. a v neděli 7. září se v Andrlově Chlumu u Ústí nad
Orlicí konalo deváté a desáté kolo Poháru ČR, ve kterých se rozhodovalo o celkovém vítězi. Nejžhavějšími kandidáty na tento triumf
byli Procházka a jeho věčný rival René Jůda z Autoklubu Velešín.
Trať závodu vedla lesem a měřila 510 m.
Sobotní závod, který se hodnotil součtem dvou nejrychlejších
jízd ze tří, nejlépe zajel Stanislav Tesař z Autoklubu Škoda Mladá
Boleslav. Druhou příčku obsadil René Jůda a o pouhých 0,13 s za
ním zaostal právě Procházka. V nedělním závodě měl tatrovácký
jezdec skvěle nakročeno k vítězství, když po prvním a druhém kole
vedl, ale třetí jízdou jej předčil znovu Jůda. Třetí místo za nimi obsadil
sobotní vítěz Tesař.
V neděli 21. září se sice ještě v Rožnově pod Radhoštěm pojede
finále Poháru ČR a SR, na konečné pořadí na prvních třech místech
to však již vliv mít nebude. S předstihem si tedy vítězství zajistil
René Jůda, druhou příčku obsadí Jakub Procházka a třetí pak Stanislav
Tesař. Ve hře však pro závodníka Tatry zůstává čtvrté kolo mistrovství
ČR, které se uskuteční v sobotu 20. září také v Rožnově pod Radhoštěm. Procházka má prozatím na svém kontě vítězství v prvním a druhém kole a třetí místo v kole třetím, Jůda byl dvakrát druhý a jednou
první. Závod tak nabídne zajímavý souboj dvou nejlepších jezdců
kategorie M1.

Discgolfisté byli opět medailoví
O p a v a (cab) - Hned dvakrát se kopřivničtí discgolfisté z týmu
Bushcraft postavili na stupně vítězů na turnaji Opava Stříbrné Jezero
Open. Ten proběhl v sobotu 6. září u opavského Stříbrného jezera jako
předposlední klání Ligy MS kraje. Tu organizuje družstvo proDG.cz pod
záštitou projektu Ostrava, město sportu 2014 a zahrnuje celkem pět turnajů kategorie C. Do celkového hodnocení jsou pak započítány tři nejlepší výsledky každého hráče. V kategorii Open se na třetí příčku probojoval Michal Grepl a devátý skončil Ondřej Hotárek. Druhé místo
v kategorii Women získala Lucie Hotárková a v kategorii Juniors obsadil
šestou pozici další z discgolfové rodiny Hotárkových Tomáš.
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