Zápis č. 16
z jednání Výboru městské části Kopřivnice-Lubina konané 25.08.2022 v 18:00h,
v klubovně na fotbalovém hřišti v Lubině.
Přítomni: Antonín Malý, Mgr. Zdeněk Babinec, Marta Danihlíková, Ing. Petr Filip, Jan
Folwarczny, Jiří Jadrníček, Jaroslav Kovařík, Karel Matula, Václav Paiger, Ing. Pavel
Polášek, (viz presenční list, který je součástí zápisu)
Nepřítomni: Jaroslav Bonk,
Hosté: garant výboru a 1.místostarosta Mgr. Dušan Krompolc
Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Kontrola zápisu z minulé schůze
3.) Ohlédnutí za oslavami 720 let Větřkovic
4.) Pouť v Lubině – výběr kolotočů
5.) Různé
6.) Závěr
Projednání dílčích bodů programu:
1.) Zahájení
Jednání zahájil předseda výboru Antonín Malý, přivítal všechny přítomné členy Výboru
městské části Kopřivnice-Lubina a garanta pana Mgr. Dušana Krompolce.
Poté seznámil Antonín Malý členy výboru s programem jednání.
Hlasování o schválení programu jednání:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.

2.) Kontrola Zápisu z minulé schůze
Předseda výboru pan Malý požádal ověřovatele zápisu pana Jana Folwarczneho o vyjádření,
zda zápis z minulého jednání četl, ověřil a zda zápis obsahuje vše, o čem výbor jednal.
Ověřovatel potvrdil, že zápis četl a ověřil.
Následně předseda výboru pan Antonín Malý přečetl zápis minulé schůze a u jednotlivých
projednávaných bodů informoval členy výboru o stavu projednávané věci.
Členové výboru zápis z minulé schůze a informace o stavu projednávaných bodů
vzali na vědomí.
3.) Ohlédnutí za oslavami 720 let Větřkovic
Předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina pan Antonín Malý v úvodu tohoto bodu poděkoval
všem členům výboru za jejich pomoc při přípravě zmiňované akce. Jmenovitě pak vyzdvihl
pomoc pana Jana Folwarczneho a Ing. Petra Filipa, kteří osobně i v den konání akce byli
přítomni na místě a zajišťovali spolu s dalšími osobami organizačně průběh akce.
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Pan předseda připomenul, že akce se připravovala více než půl roku a proběhla řada setkání a
jednání s různými orgány, zástupci spolků a dalšími osobami, které se na realizaci akce
podíleli. Velmi silnými partnery při realizaci akce bylo město Kopřivnice a zejména KD
Kopřivnice. Akce se mohla realizovat také díky podpoře sponzorů z Lubiny a okolí, kterým
rovněž patří velké poděkování.
Pan Antonín Malý konstatoval, že považuje akci Oslava 720 Let Větřkovic za velmi zdařilou,
na vysoké společenské i kulturní úrovni a organizačně bezvadně zvládnutou a to hlavně díky
vysokému nasazení organizátorů a pořadatelů. Rovněž členy výboru informoval, že přijal řadu
pochvalných vyjádření a poděkování za realizaci této akce od mnohých návštěvníků a občanů,
což bylo pro všechny organizátory potěšující.
Dále si vzal slovo pan místostarosta a garant Lubiny Mgr. Dušan Krompolc a také všem
členům výboru poděkoval za výbornou práci a pomoc při realizaci akce. Informoval, že
nebylo jednoduché zajistit financování akce a proto ocenil vstřícnost města Kopřivnice, které
akci podpořilo. Připomenul vydání knihy 720let obce Větřkovice autora Jiřího Tichánka o
kterou byl velký zájem a informoval, že se připravuje ještě vydání DVD z této akce. Zájemci
si však již teď mohou video, které má něco přes 20min přehrát na tomto odkazu:
https://youtube.com/watch?v=NsWxiPt3ya0&feature=share
Celkově pan místostarosta oslavu 720let Větřkovic také pochválil a vyjádřil s jejím průběhem
velkou spokojenost, což dle svých slov potvrzovaly jen kladné ohlasy občanů, které také
zaznamenal.
Stejnou spokojenost s akcí vyjádřili také téměř všichni ostatní členové výboru MČ
Kopřivnice-Lubina až na jednoho. O slovo se přihlásil pan Ing. Pavel Polášek a konstatoval,
že akce podle něj nebyla dobře připravena a nebyl spokojen ani s jejím průběhem. Ostatní
členové výboru s tímto výrokem nesouhlasili.
Členové výboru hodnocení průběhu Oslavy 720 let Větřkovic (Lubiny)
vzali na vědomí.
4.) Pouť v Lubině 2022 – výběr kolotočů
Protože se přiblížil termín konání pouti v Lubině, která by měla proběhnout o víkendu 24.25.09.2022, zabýval se výbor jako každý rok výběrem a doporučením provozovatele atrakcí
(kolotočů). V úvodu projednávání tohoto bodu předseda pan Antonín Malý připomenul
jednání o provozovatelích v minulých letech a také následné hodnocení jednotlivých
provozovatelů. V loňském roce byla umožněna účast dvou konkurenčních provozovatelů, aby
měli návštěvníci naší pouti větší výběr a také vlivem konkurence i příznivější ceny. Po pouti
byly zaznamenány kritické hlasy k provozovateli kolotočů, který byl u Katolického domu.
Důvodem připomínek byl vzhled, pochybnosti o technickém stavu a tedy i bezpečnosti těchto
kolotočů. Co se lidem líbilo, to byla cena jízdného, která byla v podstatě poloviční, než u
kolotočů na louce.
Dále pan Malý členy výboru informoval, že na oslavu 720 let Větřkovic byl zájem zajistit
také kolotoče. Sám pan předseda kontaktoval oba konkurenční provozovatele a žádal zajištění
kolotočů na termín oslavy. Oba provozovatelé, pan Flégr (ty starší kolotoče u KD) i pan Láník
(ty novější atraktivní na louce) sdělili, že námi požadovaný termín mají již obsazen a budou
na jiném místě. Posléze se ozval zpět pan Láník, že se pokusí nám pomoci, protože má také
zájem přijet na naši pouť. Skutečně pak kolotoče zajistil a ty v hojném počtu na oslavu 720 let
Větřkovic přijely.
Předseda výboru pan Malý tak navrhnul členům výboru, aby s ohledem na uvedené
skutečnosti upřednostnili kvalitnější kolotoče pana Láníka, který významně také pomohl při
zajištění kolotočů na oslavu Větřkovic, přesto, že sám byl na jiném místě.
S návrhem usnesení s ohledem na výše uvedené souhlasili všichni přítomní.
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Návrh usnesení:
Výbor místní části Kopřivnice-Lubina po projednání
doporučuje
pozvat na pouť v Lubině v září 2022 provozovatele kolotočů pana Láníka.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato.
5.) Různé
V bodu různé se objevil tyto příspěvky:
5.1) Pan Václav Paiger vyjádřil nespokojenost se stavem okolí školy v Lubině. Připomenul,
že se blíží začátek nového školního roku a blízké okolí školy by se mělo vyčistit a upravit.
Zejména upozornil na zarostlé okolí přechodu a ostrůvků pro chodce v blízkosti školy u
restaurace U Horáků, dále nepořádek a odpadky v okolí autobusové zastávky u restaurace i
naproti, zarostlé a neořezané keře tamtéž.
5.2) Pan místostarosta Dušan Krompolc na dotaz členů výboru informoval, že se pracuje na
projektu možností umístění lávky pro pěší vedle mostu u KD v Lubině, kterou výbor v
minulosti požadoval.
5.3) Pan místostarosta opět na dotaz členů výboru informoval, že se zatím nepodařilo městu
dohodnout s majitelkou na případném prodeji louky (nebo její části), kde stávají kolotoče, tak
jak to výbor v minulosti navrhoval.
5.4) Pan Ing. Petr Filip navrhnul, že by náš výbor měl zpracovat návrh priorit a témat, kterými
by se mohl zabývat příští výbor, který bude jmenován po volbách. Členové se shodli na tom,
že k tomuto se vrátíme při dalším – posledním jednání našeho výboru v září a návrh témat
bude vypracován.
5.5) V závěru tohoto bodu pan Pavel Polášek přítomné informoval a pozval na hasičskou
soutěž, která se bude konat dne 17.09.2022 v Lubině na louce u KD.
Členové výboru projednávané body v části Různé vzali na vědomí.
6.) Závěr
Tímto byl program jednání Výboru městské části Kopřivnice–Lubina vyčerpán a v 19:05h
předseda výboru Antonín Malý jednání ukončil.
Další – již poslední jednání výboru bylo stanoveno na čtvrtek 15.09.2022 v 18h v
klubovně fotbalového hřiště v Lubině.

Zápis vypracoval dne 27.08.2022

Ověřovatel

Antonín Malý v.r.
předseda výboru MČ Kopřivnice-Lubina

Jan Folwarczny v.r.
člen výboru MČ Kopřivnice-Lubina
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