ttě použiie také prostředlq'z dotačníhop'oF'!!':''
ntírtt se :áh1' dočkajízateplení a rekonstrukce' Město na
FOTO: DAVID MACHACEK
ntélt' :ačítttž t'břelru a skončit do konce května

:,jlttt

:''

ce uŽ neotevrou
YtY

nomické lyceum pak do nabídky oboru přibylo
r'roce 20b7. Zájem byl aŽ donedávna ve1mi

slušný, škola dokonce často otvírala víc neŽ
jednu řídu v ročníku. K prudkému zlomu došlo
podle ředitele školy až v minulém roce, kdy
ikola piija1a do prvního ročníkuobchodní aka13 studentů, zatímco letošních
demie

1in

maturantu má ještě dvě řídy.
PřestoŽe se na pwní pohled můžezďát, že
mršení takto málo obsazeného oboru nebude pro
školu mamenat veliké změny, opak je pravdou'
..Z roku na rok by to nebyla velká změna, a1e
musíme si uvědomit' že to znamená, že postupně
vypadnou celé čtyři ročníky ve dvou oborech,
a

ů už bude

Pavelka

citelný zásah," lysvětluje Ťeditel
(Poklačování na straně 3)

Z

Činnost Racka zdejšíradnice
dvojnásobnou dotací
podpoří
^

zachovat
o p^ř i v n i c e (dam) - Kopřivnická radnicelrodlá
síd1í
Racek
centrum
Denní
'ZaŤízeni'které
nízkoprahové
v činnos'ti
zdvojnásobit
hodlá
náměstí,
ZŠ
u r.,i"'.''ni"t'piostorách někdejší

K

dotaci ze 160 na 320 tisíc korun'
dvojnásobnou dotaci
,,Rada doporučila zastupitelstvu schválit

. oúedem na to, Že p'og.u*. kteým tuto aktivitu ťrnančně
poJpo-uul kraj, llŽ skončiÍa príslib dalšíhoťrnancování z tohoto
)áň1. nu..t
..z
á"i"l..
-'

áím nemá

a táké od státu mu

byla přiznána niŽší

požádali," r1'svět1i1 místo_starostaJaroslar' Šula'
".i"kou
Ňirtop'utlové benní centrum Racek funguje uŽ dra rok'v'

Vloni Lylá lidem bez domova k dispozici

l

77l hodin rc

]5-1

klienm
on..t',. É-.e-á denní návštěvnost zaÍízeni b1la 22'8
a vloniji alespoňjednou vyuŽilo 147 osob'
(Pokračot'ání na strattě

2.)

ďotace Zelená úsporám budou

zrevita|izovány dva bytové domy

Ko p ř i v n i c e (hod)_ Póre- tep1ení.obvodovýclrkonstrukcíastro.k výměně venkovních
uitai)u.ipu,'aolrych domu na sídlišti pu' oat' dojde

vnitřnic]-r parapetu' výměně vstup._
ních dveří' dodávce a montáži noých
a rekonstrukci
'._Já'ini.t"i
il;;Ň;'Jomynauliciobráncú vstupních nadstřešků
se budou i vstupní
Měnit
balkbnů'
;;J'i.398'40da401-403.Přežlaby'
.toz" rrrerto jejich regeneraci při- schody,.hromosvody a střešn'í
vybranáťtrmazamě1a
by
před
dv8ma
nrurroualo iiŽ vlce nei
',Práce
.Jni.. výhlásení do_ hájit v polovině března a dokončeny
iář".

lir' á"iá. i na dalsí dva bytové domy a
města. tentókrát se

bu-

"ňzii.
Zelené úsporám by rně1y být do konce května' protoŽe
i;ňh;;iili'
';
na Státní fond na čerpánídotace včetně fakturace
Žádost
av záÍirrodala
přiir"*"ii 5 p'"'iř;áí ČŘ o dotaci na re- máme čas pouze do 30. čer-vna,"
úspomých

opatření blížilčas, kteý rněsto má na

"i'".i.".,ig.,lcky
nutyto ao."y. Zpiá'luoposkytnutí do-

samot_

nou realizaci' vedoucí oddělení tech-

tuce,,sutoto.z.toažzačátkem\ednanickésprávyMilošSopuch.

i.ř"s.ir'"'ot'-. č.'pá'íposkytnuté Předpokládanácenastavbypodle
dokumentace činí10 400
_ooo
doáceje vsak časouéo-ezeno a rad- projektové
nice bude dě1at vše proto. aby o

nepřišla.

peníze

V současnédobě probíhá l'ýběrové řízení.jehoŽ r'ítěz pror'ede za-

re' piir''rrz je předpoklad sníŽení
této ceny výběrovým řízením na zhotovitele Stavby'
(Pokračovaní ncr Straně 2)

LlULdutZPlUevlalrluZcreI]ausporamnare-|*].:.',]
alizaci těchto cner'getick} ch ú:polrrícIr opatření r e r
5:ši -+ 300 000

korun a zbytek bude rnuset ulrradit ze svého
město. Ze
'o'po8tu
Zelené úsporárn radnice rovněž získala příspěvek
i 80 000 korun Zaúčkarta tr'blovou
ie kvůli své šít1ce pro řitíiče velnti ,"př.nt
na zplacované projektovó dokumentace'
zde bucle panovat čilý stavební ntch, běhent kterého clolcte

k

l"dro.Etn,

,rěkolik, ,-rto1;,,

leiímu rozšíření. FoTo:

DA\ID \I

Cinnost Racka zdejšíradnice podpoří dvojnásobnoll... Veřejná služba s
(Dokottčenízestrcu\l'l) jich
-

Statistikyzaloňskýroksice

zc služby odešlo. Na pracovníky ýdnu seznárnili

vykazrrjí centra Racek

se bezdomovci

činnosti
.o..,.i.;.r,o

se zprávou o

nejčastěji centra Racck r' mirrulérn

(DokonZenízestt'any ])
Prostřednictvírn tohoto systému t

rnímě vyššíčíslaneŽ v pn'rrím roce furr- obracejí se Žádostí o pomoc pri ňteaani
existence l'e mčstě pri''o'na pi.'a"iJiň dávat sr,é požadavky na druh poŽador a;
govánídclního ccntra. podle r'edoucího zaměstnaní ncbo při řéšeníkomplexních tírn.
Že usiluje o snižování záravotních počet praóomíků a podobně. P'aco. ni,
Racka Michala Rašý to or"šem nezra- kizolych situaoí v Životě. Pomešmě častéa sociální rizik
spojených se životen na práce následně s vhodnyn karrdidáterl

rnená' žc by doclrázelo k nčjakému vel_ jsou také snaha získat pomoc s hledáníln
ulici a pracovníoi centra zároveň mup.,.1i snrlouvu o výkonu veřejné sluzb y' 'Zák
kému zvyšování počtLr bczdorrrovců r'e vho<lného bydlení nebo Žádosti siruacJ
těchto osob. Definitivní slor'o rametry spoiupráce
nastai,ili ne

'isme

rzrostly počý jak kontaktii.-tak také nebopéči ozdrarí.
t.ie,.j..1i.t'zjednání jenaplánovánona
inteni:ncí'.Kontakty sc zr'ýšily o více
Pokucl sejcdná o r1'uŽívánizázeni začátek března. Místostaiosta Jaroslar,
nr'Ž 730' inten'ence o J06 výkonťr. poskltoranéhocentremRacek,taknej- Šulaalevěří.žepoápo.oa.*i,r1u..nTento nárůst ovšern ncní způsoben r'čtšízájerl mají lidé bez domova o vý- tru bude
schválena. ,,My;ií'";_;; ;;
r ětšírn počtem klientťr v zařízeni. a]e rr'
uŽir ání larchynč. ve které si mohóu sluŽba je v tomto roce;dÍiitcl náaŽe zaa

klicnty'kteří Zaiizení rre_jen.častčjinar' či nápoj. Tákových pripoat' uyio

vtoni rou práci

přcdlevším v ty.to dny

při

tirzuje také dalšístatistický údaj. poc1lc prat si prácllo térnčř čtyři stor''rr.y_ bezdá- poděkování pracovníkťrm
centra Racek
kterého r'loňskétn roce Racek
59

norých klientu

a

nal'štívilotnovců.

naopak.jedrlašedcsát Podle

Kavárnu město...

- a občanskéhó sc]ruženíMáš čas za jejich
raclních, ktcří se r' nrinulém praci.
-

ináslednězačneúřadprácesměsten

rnekemjednatokonkrétníchlidech.kt,
naveřejnousluŽbuposílat.,.říkámístc
š'r". ř"aň jeho slov by se veřcjni
r Kopřivnici měla aktuálně ýkat zhrub'
neŽ jeden rok a mají trvalé bydliště n

eřejné služby už by1anastartována. rr
ní pracovníci na vybraných mísl
nlěstč objeví aŽ v pruběhu března či du
r

prr

stíny

(Dokottčettí:a '\tl.utn. ])

V úteý 7' ún
boural na ulici Št

Podle místostarosty Šulysi nlěsto

nestanor,ilo podrnírrk-r: irrr.estic do objektu
Ze stťany pÍo\rozor'atele. ale s investicerni

alkoholických

ná1

z částínabídky, která

protistněru a nar:
stojícíhovozidla.
Dechovou zkoušk
holu. Řidiči poliCii

r'celé jeho dosar'adní historii

V

do budovy počítá. ..To bude prál,ě jedna
bude posuzována
a na základě kterť budcme budoucího prorrajímatc1e r'ybírat.'' nechal se slyšet Šula.
AktuáIně jc objekt r'y.užíván jako

s

coby

vozidel. Délku tre

lestauračnízařízení. Došlo k oddělení pří_
zerní a prvníl-ro patra budovy' kter/r jsou

Příborských pc

nyní pronajírnána

sarnostatně jejich
uživatelťrrn na základě stnluv s krátkorr
výpovědní 1hťrtou.
Nově or'šetn tnčsto nabízíKa'"'árnu
k pronájrnu znovujako cclek. Posuzor'ání
došlých nabídck bucle probíhat v dubnu
a

květnu

a tennírr je.|ich

vyhodIlocení

ýběru ó tisíc koI

zjistila na svém úč

policisturn.

od 1. čerr,'na 20l2.

V

pr

manipulaci s plate
Jakoukoli manipul
tečnosti jej však je
svou potřebu.

br-rde

záležetna nmoŽstr'í nabídck ina kvalitě
a komplexnosti podkladÍr podanýclr
r' rámci nabídky. \ájenmí vztah s Vy-

branýnr par1nercm by pak rnčl bý zahájcn

podezřením ze sp
každém případč

Gumovou had.

muŽzPříbora.Vr

k vytápění svého r
Něktet'í núv'štěvnícíDeltního centra Rucek přittú.šeli v rtinlci cltte otel,řených tlt'eří
obnošené šatstl'o tte|lo potrat,ittl,.
FoTo: DA\A

HoĎÁKovÁ

tisíc korun. Jeho je
přečinu krádeŽ.

