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S

vět v roce 2000 – stručná charakteristika vývoje ve světě

Nové tisíciletí má hlubší význam pro nanejvýš dvě miliardy lidí na šestimiliardové
planetě, nicméně tento letopočet je obecně přijímán jako globální. To je snad i jeden z
bodů bilance druhého tisíciletí. Na jeho počátku neexistoval společně sdílený letopočet
(ba leckde nebyl letopočet vůbec žádný), dnes ano. Gregoriánský kalendář, řídící se podle
Slunce, v němž má každý rok stejný počet dnů (jen každý čtvrtý je o pouhý den delší), se
skvěle hodí pro výpočet daní, statistická srovnání, počítačové systémy i jízdní řády. Proto
poběží fiskální rok 2001 i v mnoha zemích, které se k odkazu Ježíše Krista nehlásí ani
omylem a své Nové roky slaví už tisíce let třeba podle lunárního cyklu. Rozmezí let
1000-2000 nepředstavuje žádné reprezentativní období z hlediska rozvoje lidské
společnosti. Na jedné straně se sice uskutečnil převratný rozvoj vědy a techniky, na straně
druhé se člověk téměř nezměnil. Celé uplynulé tisíciletí bylo naplněno násilím a válkami.
Co jedni postavili, jiní zbořili. Člověk jako druh se vyvinul ve tvora vysoce
inteligentního, své chování však v globálu nezměnil.
Jednání Světové obchodní organizace (WTO) v západoamerickém Seattlu o uvolnění
světového obchodu tak, aby každý mohl bez administrativních bariér převážet zboží a
kapitál z kontinentu na kontinent, mělo rušnější průběh než obvykle.
Kulturní, ekologické či humanitní propojování různých konců světa je taženo
propojováním ekonomickým, které se stává vášnivým předmětem sporů o další
budoucnost zeměkoule. Velká část politiků, ekonomů a intelektuálů totiž tvrdí, že od
počátku komunistického hnutí neprobíhal na této planetě důležitější a nevypočitatelnější
společenský proces, jakým je dnes ekonomická globalizace. A právě ona by tedy měla být
po pádu komunismu určujícím prvkem dalšího rozvoje světa. Přitom je zajímavé, jak
dnešní celosvětová sociální struktura připomíná sociální strukturu evropských národních
států v polovině XIX. století. 20 % světové populace spotřebovává přes 80 %
společenského produktu. Ekonomické elity bohatých států se snaží udržet status quo,
mezi chudými zeměmi se naopak objevují nové tendence k extremismu. Jak ukázala
jednání v Seattlu, spor to bude značně dramatický. Na jedné straně stojí teze
blahodárnosti volného obchodu na lepší život lidí, na druhé hrozby ekologické katastrofy
s celoplanetárními dopady, které sebelepší blahobyt učiní zbytečným. Jedna skupina
požaduje omezit moc politiků a ponechat svět vývoji v rámci liberálních ekonomických
pravidel přirozeného výběru, druhá skupina naopak chce od svých demokraticky
volených zástupců ochranu před mocnými, nikým nevolenými investory.
Míra hospodářské a politické provázanosti světa s sebou přináší mnoho dobrého,
například nesporný růst životní úrovně stamilionů lidí, ale i mnoho problémů a
civilizačních výzev, se kterými se lidstvo dosud nikdy nesetkalo. Jednou z nich je
bezesporu vytváření globálního pracovního trhu, na němž je sice přísnými
administrativními pravidly omezen pohyb osob (přesněji řečeno lidé z chudých zemí
nesmí do bohatých), kapitál se ale stále volněji přesouvá po celé planetě právě tam, kde je
to pro něj z pohledu výrobních nákladů nejvýhodnější.
Šance prodávat svůj um na světovém trhu práce je bezesporu výhodou pro vysoce
kvalifikované experty, lhostejno, zda se jedná o manažery, vědce či třeba tenisty.
Příkladem rozvojové země, jejímž expertům se daří průnik i na nejnáročnější a
nejkvalifikovanější trhy vyspělých technologií, je Indie.
Je pravděpodobné, že hospodářský růst a přísun peněz lokálně životní prostředí zlepší,
neboť jsou to rozvojové státy, které trpí špatnou kvalitou ovzduší, topí se v odpadech a
kvůli erozi či nedostatku vody ztrácí zemědělskou půdu. Například globální oteplení je
ale hrozbou, se kterou se lidstvo dosud nikdy nesetkalo. Globální oteplování je jedním z
nejnebezpečnějších vedlejších efektů pálení levných zdrojů energie, především ropy a
uhlí. Varujících zpráv se podle západních vědců objevuje celá řada. Například Keňa,
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Kolumbie a Indonésie zažily v druhé polovině 90. let epidemie malárie a žluté zimnice v
nadmořských výškách, kde k nim nikdy předtím nedošlo. V tropech každoročně
onemocní stamiliony lidí malárií, dva miliony onemocnění končí smrtí. Objevila se nová
nemoc, s níž si lidstvo zatím neví rady – AIDS. Různé oblasti světa též v posledních
několika letech zažily rekordní vlny horka, a to jak z hlediska výše teploty, tak i délky
trvání. Tibet a Káhira v roce 1998, New York v létě 1999. Vedlejším efektem sucha jsou
též požáry lesních porostů. Španělsko, Mexiko a Indonésie zažily v posledních pěti letech
několik rekordních. Lehly při nich popelem celkem téměř 2 miliony hektarů lesa. Pro
rozvojové země má hospodářský růst před kvalitou životního prostředí jasnou prioritu.

Kopřivnice na konci tisíciletí
Stručný přehled historie Kopřivnice

M

ěsto Kopřivnice představuje samostatnou obec a počtem svých

k trvalému pobytu přihlášených obyvatel 24 101, z toho v městě samotném 21 594 (v
roce 1991) je dnes již druhým největším sídlem na území okresu Nový Jičín - hned po
okresním městě. Svým hospodářským významem přesahuje nejen hranice okresu a
severomoravského regionu, ale svou průmyslovou produkcí a úspěchy výrobků
automobilky TATRA se výrazně zapsala i v povědomí provozovatelů automobilů v celém
světě. Rozvoj města je třeba spatřovat v úzké spojitosti se vznikem a postupným
rozšiřováním stále progresivnější produkce moderních dopravních prostředků, která byla
umocněna zvláště bouřlivým rozmachem výroby nákladních automobilů v posledních
dvaceti letech.
Původní zástavba je situována asi 10 km západovýchodně od Nového Jičína v
severojižním směru ve Štramberské vrchovině po obou stranách potoka Kopřivničky,
který se po několika kilometrech vlévá do říčky Lubiny. Vroubeno je město několika
zalesněnými kopci, z nichž Červený kámen dosahuje výšky 690 m n. m., zatímco nejnižší
bod leží při řece Lubině na úrovni 300 m n. m. Město leží na železniční trati Studénka Veřovice, která byla jako spojovací trať mezi tzv. podbeskydskou tratí a severní drahou
císaře Ferdinanda vybudována ve dvou fázích (1881 do Studénky a v r. 1896 do Veřovic).
Ke svému současnému rozsahu se město dopracovalo postupným vývojem
poznamenaným integrací v 70. letech, kdy byly ke Kopřivnici připojeny Závišice v r.
1976 a další tři obce - Lubina, Vlčovice a Mniší - v roce 1978. Katastr tak získal rozsah 3
381 ha, dnes po opětovném odtržení Závišic v r. 1991 činí plocha katastru 2 748 ha. V 1
687 domech se v r. 1991 nacházelo celkem 8 369 trvale obydlených bytů, z toho v
rodinných domcích 1 507. K tomuto rozmachu město dospělo především zásluhou
expanze výroby střednětonážních nákladních automobilů v rámci integračního programu
zemí někdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci.
Vývoj po roce 1989 byl poznamenán rozpadem dosavadních odbytišť pro výrobky
automobilky TATRA, následujícím útlumem klíčového průmyslového podniku ve městě,
nárůstem dosud nepoznané nezaměstnanosti a problémem restrukturalizace a změnami v
orientaci ekonomického charakteru města.
Katastr obce navazující těsně na oblast vrchu Kotouče, tedy archeologické lokality
evropského významu, poskytuje dostatek dokladů o dávné přítomnosti člověka.
Dokumentují to nálezy kamenných nástrojů z dnes již opět samostatné obce Závišice,
stejně jako kostěných jehel a šídel, různých pozůstatků kultury lidu popelnicových polí či
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bronzového pokladu ze sklonku doby bronzové na lokalitách v Kopřivnici. Ke vzniku
trvalých nejstarších slovanských sídel došlo patrně až v době velké kolonizace ve 13.
století, jejímiž iniciátory byli rod pánů z Hückeswagen a olomoučtí biskupové počínaje
Brunem ze Schauenburka. Kopřivnice jako česká osada se utvářela patrně od konce 13.
století coby podhradí hradu Šostýna, který byl podle posledních výzkumů zbudován snad
Jindřichem z rodu Huckeswagenů ve 2. pol. 13. století. Nejstarší zpráva o obci pochází
však až z roku 1437.
V daném kopcovitém terénu dostalo osídlení staveními v určitých vzdálenostech od
sebe typ lesní lánové vsi. K šostýnskému panství patřily vedle Kopřivnice také vsi
Vlčovice, Lichnov, Drnholec, půl Závišic a město Frenštát, které se po zániku hradního
centra v době husitské stalo v 15. století hospodářským střediskem panství. Jako panství
olomouckých biskupů prodělal statek ve 14. a 15. století četné změny držitelů, aby se
roku 1512 definitivně vrátil biskupům jako součást jejich hukvaldského panství.
Kromě fojtství s výčepem a mlýnem byl v obci také dvůr s tvrzí, který se odprodejem
rodině Rašků stal roku 1587 svobodným. Utužení poddanských poměrů po třicetileté
válce, za níž utrpěla Kopřivnice škody drancováním ze strany obou válčících uskupení,
vyvolalo roku 1695 selské povstání na hukvaldském panství. Vzbouřenci v počtu asi
1500 se utábořili nedaleko Kopřivnice u Váňova kamene pod Bílou horou. Další výbuchy
nespokojenosti jsou zaznamenány v letech 1766, 1775 a poté mezi lety 1780 - 1785. Řada
rolníků v obci si přivydělávala tkaním plátna, rozvozem dřeva z panských lesů a vápna z
místních vápenek. Po roce 1812 se zásluhou podnikavých příslušníků rodiny Rašků
rozbíhá v obci výroba fajánsového zboží za přispění odborníků z Německa. Továrna se
postupně rozšiřovala a měnil se i sortiment výroby. Po umělecky i obchodně úspěšné
výrobě malovaných talířů a ozdobné keramiky se továrna orientovala na kachle a
kachlová kamna a měla počátkem 20. století obchodní sklady v celé řadě míst tehdejší
Rakousko - uherské monarchie. Později byla zavedena výroba kachliček a obkladaček. V
polovině 50. let byla továma zrušena. Za zmínku stojí, že s výrobou keramiky zde spojili
své umělecké začátky i významní valašští výtvarníci, bratři Bohumír a Alois Jaroňkové.
Po roce 1850 se obec Kopřivnice v rámci soudního okresu Příbor stala součástí správního
okresu - okresního hejtmanství Nový Jičín. V období let 1938 - 1945 byla navzdory
svému převážně českému osídlení, avšak v důsledku svého hospodářského významu
začleněna do okupovaného pohraničí, stala se tedy součástí německé říše. Církevně
patřila obec do roku 1763 k farnosti frenštátské, poté byla přifařena ke Štramberku.
Samostatná fara byla zřízena teprve roku 1869 a roku 1894 byl zbudován nový farní
kostel sv. Bartoloměje ve stylu novogotickém.
Dynamický vývoj po roce 1850 a přeměna ze zemědělské vsi v moderní průmyslové
město má svůj počátek v iniciativě Ignáce Šustaly, podnikavého sedláře z rodiny
kopřivnických fojtů. Ten zakládá roku 1850 dílnu na výrobu bryček, kterou po roce 1852
a zvláště po spojení s obchodně zdatným a vzdělaným Adolfem Raškou postupně
rozšiřuje na výrobu kočárů. Žádané výrobky brzy nacházejí svá odbytiště nejen v
Rakousku, ale i v Rusku, Prusku, na Balkáně a jinde. Vrchol rozvoje dosahuje kočárovka
v 70. letech minulého století s průměrnou roční produkcí 1200 povozů. V dalších
desetiletích výroba již klesá a ustupuje nové orientaci podniku - výrobě železničních
vagonů. Příčiny této změny je třeba vidět jednak v napojení Kopřivnice na železniční síť
roku 1881, jednak v iniciativě kapitálově silné a vlivné podnikatelské skupiny
Guttmannů, od nichž obdržela Šustalova továrna první zakázku na vagony. A
Guttmannové umožnili zapojením svého bankovního kapitálu rychlé rozšiřování vagonky
tak, aby roku 1891 dosáhli její přeměny v akciovou společnost s podstatným vlastním
podílem. Vzniká tak "Die Nesselsdorfer Wagenbau - Fabrikgesellschaft", jejíž řídící
centrum se přesouvá do Vídně. Rychlý vzestup produkce vagonů do roku 1918 byl pak
poznamenán většími či menšími výkyvy s vrcholem v počtu 3765 vagonů roku 1916 v
období válečné konjunktury. Zahraniční zakázky přicházely zejména z Balkánu. Po
vzniku ČSR v roce 1918 se prudce zmenšil rozsah vnitřního trhu pro odbyt vagonů, došlo
k odbornému uznání firmy a k připojení kopřivnického závodu v roce 1923 k
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Ringhofferovu koncernu se sídlem v Praze. Období předmnichovské republiky lze pak
označit za počátek úpadku výroby vagonů (zprávy o kočárovce mizí již úplně) přes dílčí
úspěchy ve výrobě motorových osobních vozů, jejichž vrchol představuje unikátní
technické řešení soupravy (zejména tzv. Slovenské strely). Okupací Kopřivnice a
podřízením výroby válečným potřebám Německa došlo sice k novému vzestupu výroby
nákladních vagonů, která se dokonce ještě vystupňovala po válce výrobou 3 328 vagonů
roku 1947, ale pak již následuje prudký pokles až k úplnému zastavení produkce vagonky
po roce 1951. To však bylo v době, kdy továma již dávno přešla k zaměření na vlastně
třetí typ vozidel svého výrobního programu - automobily, jehož počátky spadají do konce
19. století. Po slavném průkopnickém automobilu "President" z roku 1897, prvním
automobilu vyrobeném na území Rakousko - Uherska, se až do roku 1914 produkce
rozvíjí jen velmi pomalu (cca 20 ks ročně). Od roku 1915 nastává prudký růst výroby
nákladních automobilů pro potřeby armády. V roce 1919 se objevuje značka TATRA a s
rozmachem automobilismu ve 20. letech rychle roste výroba zejména osobních aut, které
svými jízdními vlastnostmi a svými konstrukčními řešeními, zejména vzduchem
chlazenými motory, získaly řadu sportovních i komerčních úspěchů. Po vzniku n.p.
TATRA roku 1946 byl podnik stále více orientován na výrobu nákladních automobilů,
jehož postupně vyráběné typy (T 111, T 148, T 138, T 813, T 815) si získaly světové
uznání. Dokladem toho je mimo jiné i mimořádně úspěšná několikanásobná účast na
nejobtížnějších automobilových soutěžích v posledních letech, zejména trojnásobné
vítězství tatrovácké posádky na proslulé Rallye Dakar s posádkou v čele s Karlem
Lopraisem.
Výroba osobních automobilů je omezována a stává se okrajovou záležitostí (typy
Tatraplán, T 603, T 613, nejnověji T 700). Jejich poslání se omezilo na předurčení stát se
reprezentativním vozem pro vládnoucí ekonomickou a politickou garnituru
komunistického režimu.
Mezníkem ve vývoji výroby se stalo rozhodnutí RVHP z roku 1971 o specializaci na
výrobu nákladních automobilů o nosnosti 12 - 16 tun s velkou průchodností v těžkém
terénu, které přineslo i vysoký investiční úvěr umožňující nebývalý rozsah výstavby i
produkce. Základní podnik v Kopřivnici byl rozšířen o pobočné závody v okrese i na
západním Slovensku. Tento bouřlivý rozmach se zajištěným odbytem v daných
pseudotržních podmínkách byl ovšem vážně zasažen zhroucením systému tzv.
"socialismu" a s ním spojeného tzv. "plánovaného hospodářství" na sklonku r. 1989.
Rozpad východních "trhů" a přechod na normální tržní ekonomiku měl závažný dopad na
fungování automobilky, způsobil ztrátu dosavadních zajištěných odbytišť, vyvolal
výrobní krizi, propouštění zaměstnanců, posuny ve vlastnických vztazích a v neposlední
řadě se promítl do ekonomické a sociální situace obyvatel města. Dnes již vedle TATRA,
a.s. a jejich dceřiných s.r.o. vznikly v Kopřivnici četné nové firmy, z nichž k významným
zaměstnavatelům patří např. firma Superior na výrobu kol, soukromá ZUŠ Mis music či
Foto Morava. Řada občanů našla své uplatnění také jako osoby samostatně výdělečně
činné s nejrůznějšími živnostmi.
Po osvobození dne 6. 5. 1945 zaznamenává Kopřivnice bouřlivý růst. Již roku 1948 je
povýšena na město. Dokladem rozmachu je příliv nových obyvatel, výstavba bytů v
nových sídlištích i rodinných domků, řešení zásobování pitnou vodou, budování
kulturních a sportovních zařízení i opožďující se, ale přece jen patrný rozvoj služeb.
K základní škole Náměstí a farní škole přibyly postupně další (na ul.Pionýrská – dnes
E. Zátopka, na ul.Obránců míru – dnes Dr. Horákové, na ulicích Alšova a 17. listopadu, i
když názvy se pochopitelně měnily). Po r. 1989 vznikla i samostatná církevní základní
škola sv. Zdislavy. V roce 1953 je zřízena i Střední průmyslová škola strojnická a
postupně bylo budováno a rozšiřováno i odborné učiliště tehdejšího n.p. TATRA. Situace
v oblasti středních škol doznala pochopitelně po r. 1989 změn, které se promítly ve
zřízení Střední školy podnikání a mangementu, Vyšší technické a ekonomické školy,
Obchodní akademie a Rodinné školy. Je ovšem otázkou, nakolik je v tomto případě
adekvátní relace populačního vývoje a vzdělávacích potřeb, nakolik je svázána kvantita s
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kvalitou, nakolik tento rychlý rozvoj odpovídá potřebám regionu. Z uměleckého školství
je třeba vedle Základní umělecké školy Zdeňka Buriana zmínit i rychle se rozvíjející Mis
music.
Kulturní život se v Kopřivnici po roce 1945 rozvíjel zejména v rámci aktivního
odborového závodního klubu n.p. TATRA. Turisticky zajímavý je i areál starého hřbitova
a v nedávné minulosti zejména technické muzeum firmy Tatra s Lašským muzeem, kde
byly soustředěny exempláře automobilové výroby, sbírky kopřivnické keramiky a jiné
památky. Dnes jsou exempláře vystaveny v novém Technickém muzeu a v muzeu
Fojtství. Ke kulturním zařízením dnes patří především Kulturní dům, Klub Nora,
Katolický dům, Loutkové divadlo či městská knihovna.
Z řady významných rodáků je třeba vzpomenout alespoň malíře, grafika a ilustrátora
Zdeňka Buriana a světově proslulého atleta, fenomenálního vytrvalce Emila Zátopka.
Řada slavných jmen je spojena také s produkcí automobilky Tatra. Jedná se zejména o
světově proslulého automobilového konstruktéra německé národnosti Hanse Ledwinku,
cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda či trojnásobného vítěze africké rallye
Karla Lopraise.
Rovněž původně základní druh obživy obyvatelstva Kopřivnice zemědělství - prodělalo
v průběhu tzv. "výstavby socialismu" četné organizační změny. Nepříliš zdárně
hospodařící Jednotné zemědělské družstvo, založené roku 1958, bylo k 1. lednu 1964
začleněno do nově vzniklého Státního statku Příbor. Jeho sloučením se Semenářským
státním statkem Nový Jičín vznikl k 1.1.1968 Státní statek v Novém Jičíně, který se stal k
1.1.1970 účelovým zařízením Vysoké školy veterinární v Brně jako její školský
zemědělský podnik.
Po roce 1989 došlo i k „oživení“ spolkového života. Obnovil svou činnost Junák, Sokol
a další spolky. Spolky existovaly i před rokem 1989, nebyly však právními subjekty. Za
pozornost stojí i nově vzniklé občanské sdružení Blud, které se zabývá ochranou
životního prostředí nebo občanské sdružení Skokan s vlastní plaveckou školou a jinými
výchovnými aktivitami, TATRA Veteran-car Klub či různé sportovní oddíly. K
nejúspěšnějším sportům patří házená, plochá dráha, hokej, badminton či karate.
Obec měla na své pečeti přinejmenším od roku 1754 zobrazení kostelíka. Při svém
povýšení na městys v roce 1910 znak neobdržela. Návrh vytvořený v roce 1941 nebyl v
důsledku válečných událostí schválen, a tak skutečného znaku se Kopřivnice dočkala až v
roce 1966. Ve stříbrno - červeně polceném štítě je zlatý automobil "President" provázený
vpravo nahoře červeným štítkem se stříbrným kopřivovým listem. O deset let později byl
tento znak úředně schválen a v roce 1993 k němu přibyl též bílo - červený městský
prapor, opakující v žerďové části štítek s kopřivovým listem.
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Z

ajímavosti z kopřivnického života

Krátký souhrn nejvýznamnějších událostí a změn ve městě
během roku 2000
Do jubilejního roku 2000 vstoupila Kopřivnice v čele se starostou Jiřím
Tichánkem a zhruba 24 000 obyvateli. Od roku 1994 pokračuje pokles počtu obyvatel –
k 31.12.1999 bylo evidováno 23 890 obyvatel. Městem je Kopřivnice od roku 1948,
městysem již devadesát let a samostatným městským znakem se pyšní od roku 1967.
Průmyslovou dominantou města je stále automobilový závod Tatra, jehož kořeny spadají
až do poloviny devatenáctého století a dodnes zaměstnává značné procento obyvatel
města a okolí. Kulturní dominantou města je budova nového kulturního domu a
Technického muzea, která se v posledních letech stala centrem společenského života.
V roce 2000 přibyla Kopřivnici nová dominanta – je jí 43 metrů vysoká víceúčelová
věž s rozhlednou na Bílé hoře. Slavnostně byla otevřena 4.května a postavena byla podle
návrhu architekta Milana Šmída. Starostové Kopřivnice a Štramberka se dohodli, že jejím
správcem bude Kabelová televize Kopřivnice. Během sezóny na ni vystoupilo asi
devatenáct tisíc dospělých a přes deset tisíc dětí. Více jak 1 500 lidí využilo možnosti dnů
otevřených dveří a pohled do kraje byl pro ně bezplatný. První sezónu jejího provozu
zakončil příjezd mikulášského vlaku. KTK oslavila v listopadu páté výročí svého živého
vysílání.
Největším úkolem radnice pro tento rok byla příprava Podnikatelského areálu ve
Vlčovicích. V červnu dostalo město na jeho financování 40 milionovou dotaci
ministerstva obchodu a služeb a v srpnu se Podnikatelský areál stal z rozhodnutí
ministerstva obchodu a průmyslu oficiální průmyslovou zónou. O Podnikatelský areál se
již v únoru při své pracovní návštěvě Kopřivnice zajímal předseda vlády ČR Miloš
Zeman, který v besedě v KTK odtajnil jména potencionálních investorů. V prosinci
zastupitelé města schválili přijetí systémové investiční dotace ministerstva průmyslu a
obchodu na výkupy pozemků a postup při výkupu. Město se tak stalo vlastníkem
pozemků o rozloze asi osmdesáti hektarů.
Dalším úkolem bylo řešení otázky oddlužení automobilového závodu Tatra a.s.
Během roku opustilo podnik přes čtyři sta zaměstnanců. Zástupci Tatry také prodali
objekty číslo 110 až 143 ve staré části závodu firmě Fastav, která dále nabídla tuto plochu
německé firmě Kaufland. V příštích letech v této lokalitě vznikne supermarket Kaufland a
jeho stavbu podpořili i zastupitelé města, přes protesty místních obchodníků. 4.května si
připravil závod Tatra den otevřených dveří u příležitosti 150. výročí svého založení.
Zároveň došlo ke změně ve vedení podniku – generálním ředitelem se stal Peter A.Urban.
25.května rozhodla vláda o kapitalizaci pohledávek Konsolidační banky v automobilce.
Další oslavy výročí založení proběhly 7. září a navíc Tatra obhájila certifikát jakosti.
V této souvislosti byla vydána kniha, mapující výrobu kočárů v Kopřivnici. V říjnu
automobilka prohrála souboj o přestěhování ČKD Vagónky ze Studénky do svého areálu
s ostravskými Vítkovicemi. V závěru roku oznámil závod úmysl propustit dalších 260
pracovníků. Koncem roku byly zcela rozptýleny spekulace o tom, zda oddlužení
kopřivnické Tatry proběhlo v souladu se zákonem. Brněnský Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže rozhodl udělit zpětně výjimku ze zákazu veřejné podpory.
Z kraje roku došlo k řadě významných změn. V klubu Kamarád se otevřely chráněné
dílny pro absolventy pomocné školy v Kopřivnici. Zastupitelé schválili zásady prodeje
pozemků v lokalitě Pod Bílou horou. V březnu se město stalo členem Severomoravského
vodárenského svazu se sídlem v Orlové-Lutyni. Týž měsíc byl schválen i rozpočet města

7

na rok 2000 – do té doby se hospodařilo podle rozpočtového provizoria. Následně byly
vybrány nejzajímavější projekty, ucházející se o městský grant. Ten obdrželo celkem
třináct projektů.
Pomoci od státu se dostalo také životnímu prostředí. Na vodní nádrž Šostýn a
revitalizaci Kopřivničky poskytlo ministerstvo životního prostředí finanční dotace ve výši
80 procent celkových nákladů. V červnu proběhl ve městě dvoudenní ekologický
seminář za účasti lektorů z Anglie. V červenci pak firma Etoxa Opava monitorovala
v Kopřivnici vliv dopravy na životní prostředí.
V roce 2000 dostalo novou tvář také několik domů na ulici Obránců míru. Stalo se tak
v rámci projektu, jehož cílem je ze zmíněné ulice udělat vizitku města. Domy postupně
získávají nové fasády i zateplení. Ulice je významnou dopravní tepnou města a
přístupovou cestou od Nového Jičína. Uvedené domy patří k nejstarším ve městě a
zůstanou nadále v majetku města. Celá ulice by měla být renovována v horizontu pěti let.
V souvislosti se změnami ve výstavbě v Kopřivnici oznámil stavební úřad, že v tomto
roce vydal 250 stavebních povolení a 28 stavebních povolení na výstavbu rodinných
domků. Ty se budou stavět především pod Bílou horou, kde byly před prodejem pozemků
vybudovány veškeré inženýrské sítě.
Ve městě došlo během roku k řadě dalších oprav, rekonstrukcí i nových úprav objektů.
Nejvýznamnější změna se však dotkla centra. Vedle budovy muzea a interhotelu vyrostla
nová budova supermarketu Albert, nástupce Many.
Svá výročí oslavily i školy. Nejstarší a nejhonosnější po stránce architektury škola ve
městě – ZŠ-náměstí, oslavila devadesát let své existence. 19. října oslavila 100 let trvání
dnem otevřených dveří Základní škola v Lubině. Mateřská škola na ulici Pionýrské
oslavila 55 let své existence. Ve školství došlo také k významným změnám. Všechny
základní školy v Kopřivnici byly připojeny na internet. Žáci i pedagogové tak mohou
využívat nejnovějšího informačního systému ke svému vzdělávání a ke své práci. Od září
bylo otevřeno Technické lyceum při SPŠS. Také Dům dětí a mládeže čekají změny –
v lednu 2001 se bude stěhovat do nového sídla. Horší situace je v Dětském centru – o
jeho zoufalé finanční situaci informovala ve svém zpravodajství i TV Prima.
Politický život ve městě je částečně ovlivněn i odkazem T.G.Masaryka. 150.výročí
narození si občané připomněli vzpomínkovou slavností 9.března u jeho pomníku na
náměstí. 16. března za velkého zájmu veřejnosti proběhl 4. ročník setkání svobodných
občanů nad myšlenkami T.G.M. U příležitosti 55. výročí ukončení II.světové války
převzalo 25.května devět účastníků bojů za národní osvobození pamětní medaile. 29.
června se konalo vzpomínkové setkání u příležitosti 50.výročí popravy Milady Horákové.
19. října proběhlo ve městě diskusní fórum „Jak jsme daleko s demokracií“. V listopadu
byla odhalena pamětní deska obětem komunismu. 2.listopadu si občané připomněli
lampiónovým průvodem vznik samostatného státu v roce 1918.
V červnu došlo ke změně zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice
tak, aby jeho součástí mohl být Ústav sociální péče pro zdravotně postižené občany s více
vadami s denním pobytem ve Vlčovicích. V témže měsíci proběhly 3.celostátní hry
zdravotně postižených za účasti 225 soutěžících. V listopadu se uskutečnila přehlídka
tvorby handicapovaných dětí Motýlek.
Tento rok přinesl i smutné události. V listopadu zemřel kopřivnický rodák a
čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek. Smutnou událostí se stala i loupež na
Fojtství. Neznámí pachatelé odcizili kompletní kolekci luxusní majoliky a způsobili tak
muzeu nenahraditelnou škodu.
Ve městě se uskutečnila v průběhu roku dlouhá řada kulturních i sportovních akcí.
Z kulturních to byly zejména divadelní představení a koncerty, přehlídka tvorby malých
televizních studií Kafka, promítání filmů Projektu 100, přehlídka alternativního divadla
Kopřiva, rockový festival Šlahouny, festival pěveckých sborů, třicátý čtvrtý ročník
taneční soutěže Tatra, koncerty v krytu pod kulturním domem a řada dalších akcí.
V místní části Lubina byla v prostorách Katolického domu zpřístupněna na týden
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veřejnosti na přelomu října a listopadu výstava mapující historii této místní části. Textový
i obrazový materiál shromáždil pro tento účel místní historik Jiří Kutáč.

Kopřivnický kalendář 2000
Leden
Bouřlivá první noc roku 2000 se odehrála ve znamení ohňostrojů, šampaňského a
tisícovek lidí na náměstích a návsích okresu. Podobně se oslavovalo v celé republice.
V platnost vstoupilo rozpočtové provizorium, které schválilo městské zastupitelstvo v
prosinci minulého roku. Okresní úřady Nový Jičín, Frýdek-Místek a Vsetín se společně
prezentovaly na brněnském veletrhu Regiontour 2000.
Městská rada schválila podání žaloby na Anglian Water o vydání 78 470 kusů akcií
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.
Výběrová komise správní rady obecně prospěšné společnosti Regionální muzeum vybrala
do funkce ředitelky Lenku Hodslavskou.
Od počátku roku došlo ke změnám v cenách energií, vodného a stočného, poštovních
služeb, telefonního tarifu, minimálního zdravotního pojištění a minimální mzdy.
Zdařilým představením ostravského divadla Aureko II byl po více jak dvou letech
obnoven projekt Prkno, který je určen k prezentaci amatérských divadelníků.
Kopřivnický dechový orchestr získal na Mezinárodní soutěži dechových orchestrů v
Karlíně Zlaté pásmo v nejvyšší třídě a skončil druhý za dechovkou z Třince.
Vítězství v VII. ročníku halového turnaje v malé kopané Superior Cup vybojoval tým
Trappes Devils.
V klubu Nora proběhlo autorské čtení spisovatelky a publicistky Ivy Pekárkové. Ta
zhruba třiceti lidem předčítala ze svého románu Gang zjizvených.
V kině Puls se protínala východní a západní hudební tradice. Jazzový klavírista Boris
Urbánek a hráč na indický citar Jiří Dohnal se sešli na společném koncertě.
Kopřivnický karatista Pavel Hejtmánek získal v kategorii kumite do 65 kg zlato na
mistrovství republiky dorostu. Mezi juniory do 65 kg vybojoval Jaroslav Mičulek třetí
příčku. Plavecký klub Kopřivnice se sdružil s Klubem vodních sportů Skokan pod
hlavičku jediného klubu nesoucího název KVS Skokan Kopřivnice.
Dvě posádky tatrováckého továrního týmu odstartovaly ze senegalského Dakaru nejtěžší
rallye světa. Na 22. ročníku Paříž - Dakar - Káhira dojel Karel Loprais druhý a Tomáš
Tomeček čtvrtý.
Karatistka Soňa Hejduková navázala na úspěch Hejtmánka. Ze žákovského mistrovství
ČR, kde soutěžila v kategorii kumite do 50 kg, přivezla rovněž nejcennější kov.

K tomu ještě v lednu...
Od roku 1994 pokračuje pokles obyvatel v Kopřivnici - k 31. 12 1999 je evidováno
23 890 obyvatel. Na křižovatce v Lubině u motorestu došlo k vážné dopravní nehodě
tří vozů, naštěstí bez tragických následků. Při analýze obchodního sortimentu v
Kopřivnici zvítězily obchody s textilem před prodejnami potravin. Chřipková
epidemie si vynutila uzavření většiny škol, protože nemocnost pedagogů byla vyšší
než třicet procent. Firma Tatrarest, spol. s r. o., zrekonstruovala tři podlaží objektu č.
p. 1151 tak, že vytvořila 30 ubytovacích buněk.
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Únor
Městští zastupitelé diskutovali v přímém přenosu v kabelové televizi o tom, co se jim
podařilo uskutečnit rok od voleb. Radní schválili přijetí kontokorentního úvěru u České
spořitelny do výše pěti milionů korun.
Tatra, a. s., přiznala, že v letošním roce opustí podnik dalších čtyři sta lidí. Dvě třetiny z
nich se měly rekrutovat z THP pracovníků, zbytek měli být režijní dělníci.
Zhruba patnácti set zaměstnanců Tatry z administrativy a obslužných činností se týkal
posun pracovní doby od osmi do čtrnácti za účelem energetických úspor.
Tatra se stala jedním z uvažovaných míst, kam by se měla přestěhovat výroba osobních
vozů z Vagonky Studénky. Zástupci města se na jednání se zástupci Tatry dozvěděli, že
objekty číslo 110 až 143 ve staré části závodu budou prodány firmě Fastav, která nabízí
pozemek německé firmě Kaufland, a. s.
Během dvoudenní pracovní cesty po severní Moravě navštívil předseda vlády ČR Miloš
Zeman Kopřivnici, kdy při besedě v KTK odtajnil jména potenciálních investorů
Podnikatelského areálu ve Vlčovicích. Projevil se jako velmi špatný prognostik, když
informoval veřejnost, že firma Philips zaměstná v Kopřivnici až 3500 lidí. Holanďané v
Česku skutečně začali stavět, ale v Hranicích na Moravě.
Pražský činoherní klub přijel do Kopřivnice s vynikající inscenací Shakespearova
Zkrocení zlé ženy.
V klubu Kamarád se otevřely chráněné dílny pro absolventy pomocné školy v Kopřivnici.
Klub vodních sportů Skokan pořádal pátý ročník Velké ceny Foto Morava.
Také druhý vyhlášený kopřivnický turnaj v malé kopané Ámos Cup se stal záležitostí
Trappes Devils.
Krasobruslařka FSC Superior Kopřivnice Pavlína Klowersová se ve Vítkovicích stala
žákovskou mistryní republiky. Badmintonistka Zuzana Kovářová debutovala na
mistrovství světa družstev v Sofii.
Házenkáře Kopřivnice vyřadila v osmifinále Českého poháru Dukla Praha (26:32).
Megas Frenštát zaznamenal vůbec první vítězství (5:3) nad futsalovou jedničkou české
scény - Jistebníkem. Stalo se tak v přátelském utkání.

K tomu ještě v únoru...
Prvňáčci dostali své první vysvědčení. Počet trestných činů spáchaných ve městě oproti
minulému roku výrazně klesl. Podvodník vydávající se za úředníka kopřivnického
městského úřadu se snažil pod záminkou provádění ankety vniknout do bytů několika
občanů. Nejlepším policistou kopřivnického obvodního oddělení Policie ČR se stala
praporčice Vlasta Petrášová. První Kopřivničanka roku 2000 Kristýnka Klimešová, která
se narodila 4. ledna 2000, dostala zlatou pamětní minci.

Březen
Městské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání rozpočet města na rok 2000.
Grant od města dostalo třináct projektů. Zastupitelé schválili zásady prodeje pozemků v
lokalitě Pod Bílou horou. Stavba supermarketu Kaufland dostala i přes protesty místních
obchodníků zelenou.
Městská rada odsouhlasila příspěvky z fondu rozvoje a rezerv.
Vzpomínkovou slavností u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na náměstí si občané
města připomněli 150. výročí jeho narození. Za nebývalého zájmu veřejnosti proběhl 4.
ročník setkání svobodných občanů nad myšlenkami T. G. M.
Došlo k dohodě mezi starosty Štramberka a Kopřivnice, že se o provoz rozhledny bude
starat Kabelová televize Kopřivnice.
Město se stalo členem Severomoravského vodárenského svazu se sídlem v OrlovéLutyni.
V Praze proběhla česko-francouzská konference, které se za Kopřivnici zúčastnil starosta
Jiří Tichánek.
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Děti a rodiče se přišli podívat do kina Puls na pořad a autogramiádu spojenou s uvedením
druhého dílu pohádky Princezna ze mlejna.
V posledním extraligovém utkání sezony podlehli házenkáři Kopřivnice Zubří a musejí se
smířit s umístěním na samém dně tabulky. Díky reorganizaci soutěže však nesestupují.
Čeká je 1. česká liga.
Kopřivnické badmintonové béčko skončilo ve II. lize třetí.
Druholigoví hokejisté zakončili sezonu porážkou v Porubě. V soutěži skončili
předposlední. Černý Petr coby vstupenka do baráže zůstal v rukou Kroměříže.
Hokejový dorost Kopřivnice postupuje do I. ligy. V rozhodujícím kvalifikačním souboji
porazil Znojmo 3:4.
Během do vrchu byla zahájena tradiční Lašská běžecká liga.
Na devadesát závodníků z dvanácti klubů hostila Tatrovácká brusle, kterou pořádal místní
FSC Superior.
Boris Krais se jako jediný kopřivnický badmintonista prosadil při mistrovství ČR na
stupně vítězů. Spolu s Jurkou (ČKD Praha) získal stříbro ve čtyřhře.
Volejbalistům Kopřivnice patří v národní lize konečná pátá příčka.
ASK Kopřivnice volilo své sportovní hvězdy roku 1999. Mezi aktivními sportovci získala
pomyslnou korunu gymnastka Jana Macíčková, v kategorii trenérů se dostalo ocenění
Stanislavě Dratvové (KSPV) a jako výjimečný organizátor byl vyhlášen Jan Matúš
(cyklomaraton Lichnov 24).
Tým Rivals se stal vítězem Městské hokejové ligy.
Badmintonisté odvrátili v posledním ligovém kole hrozbu baráže a skončili v I. celostátní
lize pátí.
Fotbalisté Kopřivnice vstoupili do jarní části I. B třídy hrozivým debaklem. Vlčovice je
porazily 6:0.
Již podruhé za sebou nabídlo kino Puls svým divákům možnost zhlédnout filmy Projektu
100.
V rámci čtvrtého ročníku přehlídky Kafka bylo promítnuto rekordních čtrnáct a půl hodin
příspěvků . Loňská přehlídka tvorby malých televizních studií byla navíc velmi úspěšná i
pro pořádající KTK, která si odnesla dvě ceny.

K tomu ještě v březnu...
Dvě desítky lidí se zúčastnily „Zvonkového pochodu“, který byl tichou podporou
tibetskému národu. Dlouhodobě prázdné objekty v Kopřivnici se začaly plnit. Mateřská
škola na ulici Pionýrské oslaví 55 let své existence. Na vodní nádrž Šostýn a revitalizaci
Kopřivničky poskytlo ministerstvo životního prostředí finanční dotace ve výši 80 procent
celkových nákladů. Změna pracovního režimu prý Tatře za únor ušetřila víc než milion
korun.

Duben
U příležitosti Dne učitelů převzalo v anexu ocenění za práci s dětmi pětadvacet pedagogů.
O zoufalé finanční situaci v Dětském centru informovala ve zpravodajském vysílání
televize Prima.
Proběhly veřejné schůze v místních částech.
Hospodaření města v roce 1999 skončilo přebytkem asi 27 milionů korun.
Muzeum na Fojtství přišlo o kompletní kolekci luxusní majoliky, které se zmocnili
neznámí lupiči. Cenné exponáty se doposud nepodařilo vypátrat.
Svého otevření se dočkala rozhledna na Bílé hoře mezi Kopřivnicí a Štramberkem.
Výstavba věže vysoké 43 metry trvala půl roku a kromě Eurotelu a Radio Mobilu se na ní
podílela obě města. Štramberk dal pozemky a Kopřivnice peníze na příjezdovou cestu.
Slavnostního otevření víceúčelové věže s rozhlednou na Bílé hoře se zúčastnila stovka
pozvaných hostí a dva tisíce zájemců.
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Po čtrnácté se na přehlídce Kopřiva v kulturním domě sešli příznivci alternativního
divadla. Ti viděli celkem devět divadel a koncerty třech kapel. Po desíti letech se na
pódiu objevili také místní divadelníci.
Loutkoherecká skupina Rolnička uvedla premiéru své zatím nejvýpravnější hry Tygřík
Petřík.
Klub Nora uspořádal koncert čerstvých držitelů Grammy, pražského tria 123 minut.
Komorně laděný koncert se těšil obrovskému zájmu.
Spolu se svým filmovým hitem Samotáři přijel do kopřivnického kina Puls režisér David
Ondříček, aby divákům přiblížil zákulisí vzniku největšího tuzemského hitu loňského
roku.
Badmingtonový dorost Kopřivnice vybojoval na mistrovství České republiky družstev
skvělé druhé místo.
Závodník Formule Ford 1600 Lubomír Polášek vstoupil na brněnském okruhu do sezony
třetím místem.

K tomu ještě v dubnu...
Žákyně ZŠ Alšovy Tereza Mündleinová obsadila 2. místo v celostátní soutěži v
německém jazyce. Všechny základní školy v Kopřivnici jsou připojeny na internet.
Proběhlo první zasedání dětského parlamentu.

Květen
U příležitosti 55. výročí ukončení 2. světové války převzalo devět účastníků bojů za
národní osvobození pamětní medaile.
V Tatře Kopřivnici se změnil generální ředitel. Dozorčí rada z tohoto postu odvolala
Zdeňka Podolského a jmenovala Petera A. Urbana, který předtím pracoval jako
průmyslový specialista Světové banky a její sesterské organizace International Finance
Corporation ve Washingtonu.
U příležitosti 150. výročí založení závodu připravil automobilový závod Tatra den
otevřených dveří. Vláda rozhodla o kapitalizaci pohledávek Konsolidační banky v
automobilce Tatra, a. s.
Starosta města Kopřivnice předal ocenění největším sportovním osobnostem roku 1999.
Městská rada schválila zvýšení nájmu v obecních bytech. Delegace ze slovenského
Lučence navštívila Kopřivnici.
Kopřivnická taneční kapela Nesselsdorf byla hostem pořadu Paskvil na ČT2.
Frenštátský starosta Karel Míček podrazil ostatní starosty při jednáních o prodeji akcií
SmVaKu.
Na mezinárodní modelářské soutěži Kit Show bylo Lašsko připojeno k „Valašskému
království“.
Přehlídka studentských divadel se odehrála před téměř prázdným hledištěm. Bonbónkem
pro ty, co přišli, bylo vystoupení japonského herce a tanečníka Kana Maiho.
Kopřivnická badmintonistka Lenka Lošáková získala na mistrovství ČR žactva kompletní
sbírku medailí. Ta nejcennější jí patřila ve smíšené čtyřhře. Vzpěrači přivezli z
žákovského mistrovství ČR čtyři medaile. Miroslav Macháč a Ondřej Driják zlato, Radek
Enčev stříbro a Radek Hruškovský bronz.

K tomu ještě v květnu...
Bytové družstvo zveřejnilo seznam dlužníků a jejich dluhů, celková částka k 31. 12. 1999
činila 3 879 000. V centru města se otevřel nový supermarket Albert, nástupce Many.
Devadesát let své existence oslavila nejstarší škola ve městě - ZŠ-náměstí.
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Červen
Došlo ke změně zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. tak,
aby jeho součástí mohl být Ústav sociální péče pro zdravotně postižené občany s více
vadami s denním pobytem ve Vlčovicích.
Uskutečnilo se vzpomínkové setkání u příležitosti 50. výročí popravy Milady Horákové.
Proběhly 3. celostátní hry zdravotně postižených za účasti 225 soutěžících.
Město navštívil ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.
V Kopřivnici se sešli amatérští a profesionální archeologové z celé republiky.
Proběhl dvoudenní ekologický seminář za účasti lektorů z Anglie.
Město dostalo 40milionovou dotaci ministerstva obchodu a služeb na financování
Podnikatelského areálu Vlčovice.
V krytu pod KDK zahrála punková kapela Tři sestry.
Kopřivnická plavkyně Petra Klosová získala zlato na mistrovství ČR žactva v disciplíně
100 m motýlek. Na základě tohoto úspěchu byla nominována do reprezentace starších
juniorů. Celkem žactvo (starší i mladší) KVS Skokan na šampionátu posbíralo 13
cenných kovů.
Kopřivnický fotbalový dorost postoupil po třech letech čekání do župní soutěže.
Již po předposledním kole fotbalové I. B třídy bylo jisté, že Kopřivnice sestupuje do
okresního přeboru.
Odchovankyně kopřivnické gymnastiky Jana Macíčková setrvala na pomyslném trůně. V
Českých Budějovicích obhájila titul mistryně ČR.
Házenkářský mladší dorost Kopřivnice vyválčil ve finále mistrovství ČR bronz.
Fotbalisté Vlčovic postupují do I. A třídy.

K tomu ještě v červnu...
Závišice mají vlastní obecní znak a prapor. Pokračuje projekt postupné rekonstrukce a
výtvarné úpravy fasád ulice Obránců míru.

Červenec
Areál na letním stadionu se stal již podruhé za sebou dějištěm největší kulturní akce roku.
Festival Šlahouny proběhl bez větších zádrhelů. Vystoupilo deset kapel. Největšími
hvězdami byli bezesporu Tata Bojs a britští Zion Tarain.
Firma Etoxa Opava monitorovala v Kopřivnici vliv dopravy na životní prostředí.
Starosta předal zlatou pamětní medaili Kristýnce Klimešové, která je prvním dítětem
narozeným v roce 2000 přímo v Kopřivnici.
Vítězi pátého ročníku kopřivnické Koridy se stali Robert Šádek a Renata Kvitová.
Atletka Andrea Krstevová získala při mistrovství ČR žactva na dráze stříbro v běhu na
800 m.

Srpen
Podnikatelský areál Vlčovice se stal z rozhodnutí ministerstva obchodu a průmyslu
oficiální průmyslovou zónou.
Do Kopřivnice zavítal ministr obrany Vladimír Vetchý s cílem seznámit průmyslové
podniky s možností zapojení do offsetových programů.
Pouťový víkend byl tradičně spojen s řadou kulturních akcí. Kromě vystoupení
Městského dechového orchestru a žáků místních uměleckých škol si lidé mohli vychutnat
i produkce divadel Kvelb a Studna.
Dvanáct lidí z celé Evropy se zúčastnilo 7. Mezinárodního tábora práce.
Byla zveřejněna Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v Kopřivnici včetně
bytových domů určených k prodeji.
Uskutečnil se XV. ročník cyklomaratonu ’Lichnov 24 hodin’.
Kopřivnická plochá dráha zažila svůj vrchol. Hostila finále mistrovství ČR jednotlivců.
Vítězství v tradičním házenkářském turnaji ’O pohár Tatry’ zůstalo po dlouhých šesti
letech doma.

13

Zástupci města navštívili slovenskou Lubinu a Lučenec.

K tomu ještě v srpnu...
Místní pobočka České spořitelny se stala již podruhé terčem anonymního útoku.
Dorostenci z Mniší se stali mistry republiky v hasičském sportu.

Září
Automobilka Tatra si připomněla 150 let své existence, navíc obhájila certifikát jakosti.
Starosta s tajemníkem se zúčastnili oslav v partnerském městě Heiligenhausu.
Absolutním vítězstvím na mezinárodní soutěži v Trenčíně uzavřela další nabitou a
úspěšnou sezonu kopřivnická dechovka. Orchestr se prosadil v konkurenci dalších osmi
kvalitních těles.
Vyšla kniha mapující výrobu kočárů v Kopřivnici.
Do kopřivnického kulturního domu znovu zavítalo žižkovské Divadlo Járy Cimrmana,
tentokrát s hrou Posel z Liptákova.
Posedmé se uskutečnila sportovně recesní akce Everest. Dosavadní rekord padl zásluhou
Štefana Groše o půl hodiny.
Recitál populárního slovenského zpěváka Richarda Müllera zcela zaplnil velký sál
kulturního domu.
Házenkářům Kopřivnice vyšel parádně vstup do I. ligy. Na palubovce Zlína vyhráli
27:29.
Také hokejisté zahájili slibně - výhrou 3:4 v Novém Jičíně.
Třináct medailí přivezli zdravotně handicapovaní ze sportovního setkání z Prahy.

K tomu ještě v září...
Žhář už zničil 22 kontejnerů na tříděný odpad. Štramberk si zažádal o registraci ochranné
známky na „štramberské uši“(perníkové pečivo ve tvaru ucha), aby zabránil okolní
konkurenci. Lašská naučná stezka se po letech dočká realizace. Letos byla pouť v Lubině
poprvé bez kolotočů.

Říjen
Měsíčně padne na dávky státní sociální podpory přes 30 milionů korun.
Automobilka definitivně prohrála souboj o přestěhování ČKD Vagonky do svého areálu s
ostravskými Vítkovicemi. Vedení ČKD Vagonka Studénka se totiž rozhodlo přesunout ji
do Vítkovic.
V prostorách Katolického domu v Lubině byla umístěna výstava mapující historii této
místní části. Textový i obrazový materiál nasbíral tamní amatérský historik Jiří Kutáč.
Student kopřivnické vyšší odborné školy Roman Poláček získal první místo v prestižní
soutěži Strojírenský CAD projekt 2000 za diskové brzdy u autobusů.
Proběhlo diskuzní fórum „Jak daleko jsme s demokracií“.
Základní škola v Lubině oslavila 100 let trvání dnem otevřených dveří.
Na prknech kulturního domu hrála hned dvě vynikající alternativní divadla. Kromě Teatr
Novogo Fronta, které Kopřivničané znají již z dřívějška, vystoupilo také mladé divadlo
Intent Theatre.
Místní Pěvecké sdružení uspořádalo další ročník festivalu pěveckých sborů. Kromě
místních vystoupily také soubory z Bílovce, Háje ve Slezsku, Olomouce, Vsetína a
Ostravy. V krytu pod kulturním domem vystoupila kapela Tata Bojs, kromě vynikající
hudby s sebou přivezla také vynikající vizuální show.
Lubomír Polášek z Lubiny vybojoval ve formuli Ford 1600 výtečné druhé místo ve Ford
Cupu.
Odveta mezi hokejisty Kopřivnice a Nového Jičína skončila vítězstvím okresního města
(4:2).
Badmintonisté Kopřivnice překvapili v 1. kole celostátní ligy výhrou nad Hradcem
Králové a remízou s Benátkami n. J.
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Volejbalisté Kopřivnice vstoupili do národní ligy vítězstvím ve Vyškově.
Domácí krasobruslaři získali na 28. ročníku Tatrovácké brusle tři medaile.
Malá kopaná zavřela bránu za Podzimem 2000. Mistrem 1. ligy se při neúčasti Agra stal
Elán. Fotbalisty čeká nový systém soutěže jaro-podzim.
Házenkáři Kopřivnice jsou po čtyřech kolech zatím bez porážky a vedou tabulku I. ligy.

Listopad
Lampionovým průvodem si občané připomněli vznik samostatného státu České republiky
v roce 1918.
Členové regionální agentury cestovního ruchu Beskydy - Valašsko schválili její další
rozvoj.
Devadesát let je Kopřivnice městysem.
K volbám do krajů přišlo v Kopřivnici a místních částech pouze 35,84 procenta voličů.
Došlo k odhalení pamětní desky obětem komunismu.
Zemřel kopřivnický rodák a čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek.
Čestný starosta francouzského města Trappes a prezident družební komise Bernard Hugo
převzal čestné občanství.
Po několika letech marné snahy se šéfovi klubu Nora podařilo zajistit vystoupení české
taneční kapely Hypnotix. Koncert, který byl jedním ze šesti v republice, se těšil
nevšednímu zájmu.
Přehlídka tvorby handicapovaných dětí Motýlek trhala rekordy jak co do počtu
návštěvníků, tak i vystupujících. Diváci měli navíc možnost zhlédnout nezvykle zdařilý
program.
Osmačtyřicet sportovních párů se sjelo do Kopřivnice, aby na třicátém čtvrtém ročníku
soutěže Tatra bojovalo o body v Taneční lize. Úroveň soutěže byla velmi vysoká a
především ve standardní části byla k vidění téměř kompletní česká špička.
Kopřivničtí vzpěrači získali stříbro na žákovském mistrovství ČR družstev v Havířově.
Volejbalisté Kopřivnice se po deseti kolech vyhoupli do čela národní ligy.
Krasobruslaři FSC Superior Kopřivnice vybojovali v prvním závodě Evropského poháru
(Celje) vynikající třinácté místo.
Házenkáři Tatry jsou po polovině základní části I. ligy v jejím čele.
Fotbalisté Kopřivnice jsou po podzimu odehraném v okresním přeboru předposlední.
Badmintonisté Kopřivnice jsou po čtyřech mistrovských utkáních v čele I. celostátní ligy.
Karatista Milan Burget získal na mistrovství republiky juniorů zlato, a to v kategorii
kumite do 65 kg. Soňa Hejduková vybojovala bronz.

K tomu v listopadu...
Městská rada odsouhlasila zvýšení poplatku za sběr, svoz, třídění a zneškodňování
odpadu o 28 korun na osobu za rok.
Kabelová televize oslavila páté výročí živého vysílání.

Prosinec
Stavební úřad vydal v letošním roce 250 stavebních povolení.
Rada města schválila rozpočtové provizorium na příští rok.
V příštím roce chystá automobilka propuštění 260 pracovníků.
Člen poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Josef Jalůvka z Kopřivnice (ODS) byl na
prvním zasedání krajského zastupitelstva zvolen uvolněným zástupcem hejtmana
Ostravského kraje. Tím se stal tehdejší ostravský primátor Evžen Tošenovský.
Slovácké divadlo přivezlo v rámci předplatitelské série svou inscenaci světoznámého
muzikálu My Fair Lady. Zhruba šest stovek hostů bavila v krytu pod kulturním domem
britská kapela Transglobal Underground. Ostrované hostovali v Noře již potřetí.
Plavkyně Petra Klosová vybojovala na mistrovství ČR dospělých fantastickou stříbrnou
medaili (100 m motýlek).
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Plavkyně Hana Staroňová a Petra Klosová přivezly zlaté medaile z žákovského
mistrovství ČR. Staroňová vyhrála mezi mladším žactvem 100 m v. zp., Klosová 100 m
motýlek a 200 m polohový závod.
Vzpěrač Miroslav Macháč (váhová kat. nad 69 kg) vylepšil při domácí Velké ceně ASK
žactva český rekord v nadhozu na rovných 100 kg.
Volejbalisté jsou po polovině národní ligy v jejím čele.
Házenkáři oslaví příchod nového roku coby lídr I. ligy.
Hokejisté pozvedávají hlavu. V posledních dvou druholigových utkáních roku 2000
porazili Orlovou a Břeclav.
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M

ěsto z pohledu radních a hospodaření města;
činnost zastupitelstva a jeho dalších orgánů

Politický a veřejný život
RADA MĚSTA
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2000 v tomto složení:
starosta města: Jiří Tichánek
zástupce starosty: Alois Janek
Mgr. Zdeněk Krajčír
členové:
Jaromír Maroň
Ing. Josef Pavelka
Pavel Altrichter
Petr Černoch
Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon
o obcích a další úkoly, vyplývající z potřeb města.
V roce 2000 se uskutečnilo celkem 16 řádných a 14 mimořádných schůzí.
Rada města spolupracovala s těmito komisemi:
Komise
finanční
kontrolní
pro výchovu a vzdělávání
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality
stavebně dopravní
sportovní
letopisecká
komise místních částí:
- Vlčovice
- Lubina
- Mniší

•

Předseda
Ing. Oldřich Jašek
Milan Kapica
Jaromír Maroň
Mgr. Jan Navrátil
Pavel Obrátil
Ing. Josef Pavelka
Ing. Miroslav Veřmiřovský
Ladislav Kostelník
Josef Kahánek
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka

komise pro projednávání přestupků: předseda: Mgr. Ivan Žárský
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Městské zastupitelstvo
Zastupitelstvo je nejvyšším samosprávným orgánem města zvoleným ve volbách na
podzim roku 1998 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely
z plánu činnosti na rok 2000 (podle zákona o obcích), a na úkolech, které vyplynuly z
potřeb města.
V roce 2000 se uskutečnila celkem 4 řádná a 4 mimořádná zasedání, 4 pracovní
semináře, kterých se účastnilo zastupitelstvo v tomto složení:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
města
Pavel Altrichter
Petr Černoch
Petr Chromečka
Ing. Josef Jalůvka
Mgr. Dagmar
Jančálková
Alois Janek
Ing. Pavel Janek
Ing. Oldřich Jašek
Milan Kapica
Mgr. Zdeněk Krajčír
RSDr. Karel Kuboš
Jaromír Maroň
Mgr. Jan Navrátil
Ing. Josef Pavelka
Jaromír Krejčí
Oldřich Rys
Jiří Tichánek
Ing. Jiří Sumbal
Ing. Miroslav
Veřmiřovský
Miroslav Veselý
Ing. Petr Wisnar

Politická příslušnost

Účast na jednání ZM/
pracovní seminář

Nezávislý (KDU-ČSL)
ČSSD
ODS
ODS
ODS - nezávislá

8/2
8/3
8/1
4/0
7/2

KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
ČSSD
KSČM
nezávislý (KDU-ČSL)
ČSSD
KSČM
ODS
ODS
ČSSD
ODS
ODS

8/4
7/3
8/4
8/3
8/4
7/2
8/4
7/3
8/2
7/2
5/4
7/4
8/2
8/4

nezávislý
ODS

4/2
5/0
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2000
Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
č. 1/2000
č. 2/2000

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/1999, o závazných částech
územního plánu města Kopřivnice včetně částí Lubina, Mniší, Vlčovice

Projekty města, členství ve sdruženích, oblast sociální a školská
schválení:
• záměru výstavby Průmyslové zóny Kopřivnice - Podnikatelského parku Kopřivnice II. etapa a spoluúčasti města na projektu v letech 2001 - 2003 ve výši 0,3 milionu EUR
• pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor, vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku realizace prodeje domů, bytů a nebytových prostor z vlastnictví
města (provedení uloženo radě města)
• změn a doplňků územního plánu
• jmenování pracovní skupiny pro přípravu programu rozvoje města
• vyhlášení veřejné soutěže „Vedení a správa Podnikatelského průmyslového parku
formou servisní organizace“
• zhotovení pamětní desky obětem komunismu
• členství města v dobrovolném svazku obcí Severomoravský vodárenský svaz
• stanovení podmínek pro přijetí a pobyt v Ústavu sociální péče Centra pro zdravotně
postižené občany
• udělení čestného občanství panu Bernardu Hugovi za celoživotní práci v oblasti
mezinárodních vztahů a osobní přínos při aktivitách, realizovaných ve spolupráci měst
Kopřivnice a Trappes v letech 1969 - 2000 a při příležitosti 30. výročí podepsání
partnerské smlouvy
• odejmutí čestného občanství města Konrádu Henleinovi, (uděleno 22. 6. 1939), Else
Rosenbergové (uděleno 13. 9. 1942), Wilhelmu Hankemu (uděleno 3. 11. 1942)

Finanční a majetková rozhodnutí
schválení:
• rozpočtu města na rok 2000
• přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s., do výše 5 000 tisíc korun pro
rok 2000
• výsledků hospodaření města za rok 1999
• přijetí systémové dotace ministerstva průmyslu a obchodu na výkupy pozemků pro
Podnikatelský park Kopřivnice pro rok 2000 ve výši 16 000 tisíc Kč
• přijetí úvěru (20 milionů Kč) od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.,
určeného k financování projektu Podnikatelský park Kopřivnice a finančního
příspěvku ve výši 200 tisíc Kč na úhradu nákladů studie proveditelnosti projektu
• přijetí dotace od České energetické agentury
• přijetí systémové investiční dotace ministerstva průmyslu a obchodu pro
Podnikatelský park Kopřivnice pro rok 2000
- ve výši 25 000 tisíc Kč na výstavbu technické infrastruktury
- ve výši 10 000 tisíc Kč na výkupy pozemků
• podání aktualizovaných žádostí o nevratnou dotaci v rámci Programu podpory
průmyslových zón u ministerstva průmyslu a obchodu na technickou
infrastrukturu a na dovykoupení pozemků pro Podnikatelský park Kopřivnice
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• přijetí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., z prostředků Centra
•
•
•
•
•
•

•
•

pro regionální rozvoj - Regionálního rozvojového fondu (do výše 30 milionů Kč)
příspěvků sportovním klubům a organizacím
žádosti o poskytnutí dotace na zřízení Lašské naučné stezky
žádosti o dotaci na „Síť místních cykloturistických tras v Kopřivnici a okolí“
žádosti o dotaci na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro
rok 2000
úhrady neinvestičních nákladů za žáky plnící školní docházku mimo Kopřivnici
darovací smlouvy mezi městem Kopřivnice a KTK Kopřivnice, s. r. o., o převodu
kabelových rozvodů pro přenos signálů kabelové televize v infrastruktuře Pod Bílou
horou
prodeje, směny a výkupů pozemků
uzavření nájemních smluv, prodej bytů

Ne všem žádostem o dotace a příspěvky bylo vyhověno.
Městská rada schválila realizaci Lašské naučné stezky, kterou se odbor životního
prostředí zabývá od čtyřiadevadesátého roku. Naučná stezka vychází z představ a plánů
místních vlastivědných pracovníků z 30. let tohoto století i ze snahy o zřízení
oddechového areálu na Brdech ze 70. a 80. let.

Město žalovalo Anglian Water o vydání akcií
Podání žaloby proti Anglian Water o vydání osmasedmdesáti tisíc čtyři sta sedmdesáti
kusů akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s., schválila na svém
zasedání městská rada v úterý 18. ledna. Podání žaloby je částí dohodnutého postupu
realizovaného zúčastněnými municipalitami v této cause.
Trochu z historie. Město Kopřivnice uzavřelo s obchodníkem s cennými papíry
společností Jung&Silberstern, a. s., 13. dubna 1999 komisionářskou smlouvu, jejímž
předmětem byl závazek komisionáře zařídit vlastním jménem pro město jako komitenta
na jeho účast prodej akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.,
Ostrava. O získání předmětných akcií usilovaly dvě zahraniční firmy, a to Anglian Water
z Velké Británie a francouzská společnost Suez Lyonnaise des Eaux. Po podepsání
komisionářské smlouvy nabídla francouzská společnost prostřednictvím obchodníka s
cennými papíry - firmy Caretta Brokers, a. s., více než dvojnásobnou cenu za akcii.
Starostové municipalit realizující v tomto období prodej akcií společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s., Ostrava v zájmu ochrany zájmů a majetku
svých měst a obcí podepsanou komisionářskou smlouvu se společností Jung&Silberstern,
a. s., vypověděli a posléze podepsali smlouvy o koupi cenných papírů se společností
Caretta Brokers při ceně 1 350 korun za akcii. Společnost Jung&Silberstern, a. s., přes
výpověď komisionářské smlouvy provedla převod akcií z účtů měst a obcí, k němuž
neměla zákonné ani smluvní zmocnění. Města následně podala Krajskému obchodnímu
soudu v Ostravě návrh na vydání předběžného opatření, jímž se mělo zabránit manipulací
s akciemi. Krajský obchodní soud návrhu nevyhověl, dotčená města a obce z důvodu
zásadního nesouhlasu s rozhodnutím podávají odvolání u Vrchního soudu v Olomouci. O
tomto odvolání nebylo dosud rozhodnuto.

Z oblasti státní správy a samosprávy
S příchodem nového roku vešel v platnost zákon číslo 106/1999 Sb. O svobodném
přístupu k informacím, který ukládá určité povinnosti také jednotkám územní
samosprávy, potažmo i obcím. Kopřivnická radnice již v minulosti nad rámec svých
povinností zveřejňovala nejen na úřední desce, ale i na internetu usnesení ze zasedání
městské rady a zastupitelstev, vyhlášky i jiné informace. V souladu s tímto zákonem bylo
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nutné si vyžádat z jednotlivých odborů určité informace, vzory tiskopisů, údaje o
organizační struktuře, dále i nejdůležitější právní předpisy, které odbory používají při své
činnosti. Všechny tyto údaje bylo nutné zveřejnit na jednom místě pro jejich snadnou
dostupnost.
Už od 3. ledna letošního roku mohou občané v Kopřivnici v přízemí Městského úřadu
na ulici Záhumenní zalistovat deskami na vývěsní tabuli, na kterých jsou označeny
odbory a všechny potřebné údaje, které ukládá zmíněný zákon. Občané na nich mohou
najít také sazebník úhrad za poskytování informací. V něm jsou zahrnuty všechny
náklady za vyhledávání, pořizování kopií, poštovné apod. Písemné žádosti o informace
jsou přijímány rovněž v přízemí na podatelně Městského úřadu na ulici Záhumenní.
Lhůta pro jejich vyřízení je podle zákona pro letošní rok třicetidenní ode dne přijetí
žádosti na podatelnu.
Zákon o svobodném přístupu k informacím umožňuje občanům vyžádat si poměrně
velký okruh informací při respektování ochrany utajovaných skutečností, obchodního
tajemství, osobnosti, soukromí a důvěrnosti majetkových poměrů.

Z

vláštním útvarem městského úřadu je městská policie.

Městská policie Kopřivnice vznikla na základě rozhodnutí městského zastupitelstva na
počátku roku 1992.
Velitel městské policie:
Sídlo městské policie:
Počet zaměstnanců v roce 2000:

Jan Müller
Kopřivnice, Česká 318
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Spravovaný obvod městské policie zahrnuje město Kopřivnice včetně místních
částí Lubina, Vlčovice a Mniší. Toto uzemí je rozděleno na rajóny, které jsou přiděleny
jednotlivým strážníkům.

Rámcový přehled nejčastěji řešených přestupků a provedených zásahů:
- nasazení technického prostředku ’botička’
- další dopravní přestupky
- přestupek veřejného pohoršení
- přestupek majetkového charakteru
- přestupek proti občanskému soužití
- přestupek rušení nočního klidu
- přestupek neuposlechnutí výzvy veřejného činitele
- přestupek znečištění veřejného prostranství
- přestupek proti vyhláškám města
- přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství
- předání případů Policii ČR (P ČR)
- zjištění trestných činů
- zadržení pachatelů na místě
- odchyceno psů
- zjištění přestupků kamerovým systémem
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246
1 036
21
149
68
63
6
12
80
12
129
52
19
79
38

Kamerový systém v centru města
Výrazné snížení trestné činnosti a přestupků v centru města a navíc možnost lepšího
střežení okrajových částí města Kopřivnici přinesl kamerový systém realizovaný
především díky dotacím na projekty prevence kriminality. Kamerový systém již ve městě
pracuje víc jak jeden a půl roku.V létě byl navíc ještě rozšířen o čtvrtou kameru
umístěnou na sídlišti Sever. Kromě desítek případů, kdy byl díky němu dokázán
přestupek, či zadržen pachatel trestného činu, je podle policistů jeho hlavní přínos v
preventivním působení.
Přesto, že kamerový systém střeží střed města, neboť jednou z podmínek jeho instalace
bylo umístění kamerových bodů do míst s největším pohybem lidí, má jeho fungování
pozitivní vliv i na další části Kopřivnice.
Díky kamerám bylo možné posílit výkon strážní služby v okrajových částech města.
Před jejich instalací bylo střeženo hlavně centrum. Nyní se strážníci mohou pohybovat
někde úplně jinde a v případě potřeby jsou do středu města povoláni stálou službou
sledující dění na monitorech. Kamerový systém nemůže být chápán jako stoprocentně
účinný lék na trestnou činnost, ale jeho přínos je nesporný. Kamery jsou většinou
umístěny na rohu budovy a mají záběr 270 stupňů. Navíc mohou být zaměřeny na určitou
oblast, a co se děje ve vedlejší ulici, nemohou postihnout. Přesto je dosah kamer na
současných pozicích až překvapivý a jejich umístění navíc umožňuje sledovat valnou
většinu nočních podniků ve městě. V horizontu několika následujících let k dalšímu
zvyšování počtu kamer pravděpodobně nedojde.

Obvodní oddělení Policie České republiky
Sídlo: Štefánikova 370, Kopřivnice
Vedoucí oddělení: mjr. Ing. Josef Jeřábek

Trestná činnost
Ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky Kopřivnice bylo
v roce 2000 spácháno 708 trestných činů, z nichž 327 (tj. 46,19 procenta) bylo objasněno.
V porovnání s rokem 1998 došlo ke snížení nápadu trestných činů o 55 případů,
objasněnost se zvýšila o 2,94 procenta. Na 1 000 obyvatel připadá 29,7 trestných činů.

Pachatelé trestné činnosti
Z celkového počtu 327 objasněných případů bylo 137 spácháno recidivisty, 33
mladistvými pachateli, 32 dětmi do 15 let.
Oproti minulému roku došlo k mírnému navýšení trestné činnosti u mladistvých
pachatelů a ke značnému navýšení u pachatelů z řad dětí (nárůst o více než 40 procent).
Mezi nejčastější trestné činy dětských pachatelů patří krádeže a násilná trestná činnost
(zejména ublížení na zdraví, výtržnictví).
Rok dva tisíce byl pro policii v okrese nejúspěšnějším rokem uplynulé dekády, alespoň
co se týče výkonnosti její práce. Vyplývá to ze statistických údajů, které zveřejnilo
okresní policejní ředitelství.
Vedení policie v okrese hodnotí loňský rok pozitivně i přesto, že došlo k více jak jeden
a půlprocentnímu nárůstu spáchaných trestných činů. To, že v odhalování hospodářské
kriminality jsou novojičínští policisté skutečně úspěšní, potvrzují také čísla.
Trestná činnost hospodářského charakteru tvořila vloni v našem okrese 11,66 procenta
celkového nápadu, což je největší podíl ze všech okresů na severní Moravě, přičemž
objasněnost těchto případů stoupla až na 95,1 procenta. Nejčastějšími prohřešky proti
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zákonu jsou podle policistů podvody, následují zpronevěry a třetí je se 128 případy
trestný čin krácení daně a pojistného.
Počet objasněných případů stoupal i u trestných činů v ostatních oblastech. V průběhu
loňského roku se policii podařilo překročit padesátiprocentní hranici objasněnosti a v
průběhu posledního čtvrtletí roku se tento trend ještě zlepšil. Výsledná 54,61procentní
objasněnost je nejlepší v historii okresního policejního ředitelství. Objasněnost v roce
2000 stoupla oproti předcházejícímu období o 5,27 procenta, což je druhé největší
zvýšení objasněnosti v rámci celého moravskoslezského kraje. Zvýšenou objasněnost
vykázaly za rok 2000 všechny obvody v okrese s výjimkou nejmenšího obvodního
oddělení ve Fulneku. Největší nárůst objasněnosti zaznamenali policisté ve Frenštátě.
Kopřivnický obvod si oproti roku 1999 polepšil o necelá tři procenta.
Kopřivnický obvod je také jedním z pěti, kterým se podařilo udržet několik let trvající
trend snižování kriminality. Ve srovnání s rokem 1999 zaznamenali policisté na místním
oddělení o pětapadesát případů méně, což znamená pokles o víc jak sedm procent.
Kriminální činnost v Kopřivnici klesala podle statistik ve všech oblastech s výjimkou
mravnostní trestné činnosti, kde policisté řešili o dva případy více. Nárůst mravnostní
kriminality se promítl také do celookresních statistik, které vykazují u toho druhu
kriminality druhý největší nárůst. Mírný nárůst si policisté museli přiznat také u násilné
trestné činnosti, kde zaznamenali téměř o padesát případů více. Tady se prý projevil
nárůst počtu případů úmyslného ublížení na zdraví. Podle prohlášení vedení policie se
však lidé nemusejí obávat zvýšení nebezpečnosti v ulicích. Drtivá většina těchto napadení
se odehrála mezi partnery a známými osobami, navíc devadesát procent případů bylo
objasněno. Ve všech obvodech kromě Nového Jičína a Studénky pokračoval také již pět
let trvající trend poklesu majetkových trestných činů. Potěšující je, že Kopřivnice je v
tomto ohledu po Příboru a Odrách třetí nejúspěšnější. Navíc se zde daří výrazně zvyšovat
počet objasněných krádeží.

R

ozpočet města

Komentář k hospodaření města Kopřivnice v roce 2000
A) Příjmová stránka rozpočtu


rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (viz tabulka č. 2),
jejichž objem se ve srovnání s rokem 1999 meziročně snížil o 2,1 procent
(1 861,6 tis. Kč) z 86 529,4 na 84 667,8 tis. Kč. Uvedené snížení nelze chápat
absolutně, ale s přihlédnutím k faktu, že město inkasovalo ještě v lednu 2001 daňové
výnosy vztahující se k roku 2000 ve výši 6 030,7 tis. Kč, které správce nestačil
převést na město do 31. 12. 2000. Při zohlednění této skutečnosti by došlo k mírnému
nárůstu daňových příjmů ve srovnání s obdobím 1999.
 Z hlediska rozhodujících daňových titulů lze zaznamenat následující vývoj:
∗ u výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti dochází ke zvýšení o cca 11,4 procenta;
dynamický nárůst výnosu této daně umožnil kompenzovat propad ve vývoji
ostatních daní. Celkově dosáhl výnos daně v roce 2000 výše cca
33 099,5 tis. korun.
∗ u výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání dochází opět k mírnému
snížení na 13 410,2 tis. Kč. Uvedený výnos je nejnižší za sledované období od
roku 1996, kdy platila stejná rozpočtová pravidla ve smyslu rozdělování daňových
výnosů. Výnos daně tak po prudkém poklesu mezi léty 1997 a 1998 stagnoval
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s další tendencí k mírnému poklesu. Vývoj výnosů daně je důsledkem stávající
výkonnosti podnikatelského prostředí poznamenaného obtížnou situací Tatry, a. s.,
poklesem koupěschopné poptávky obyvatelstva na straně jedné a změn daňových
zákonů na straně druhé
∗ výnos daně z příjmů z podnikání právnických osob zaznamenal ve srovnání
s rokem 1999 snížení o cca 14 procent na 27 744,9 tis. Kč v roce 2000. Část
uvedeného snížení jde na vrub opožděného převodu správcem do ledna 2001
(3 729 tis. Kč). Inkaso této daně se odvíjí od celostátního výnosu, jehož 20 procent
bylo přerozdělováno ve prospěch obcí podle počtu obyvatel.
∗ výnos daně z nemovitostí zůstal na úrovni roku 1999 - 10 413,2 tis. Kč.


dotace (včetně dotace SFŽP) se na zdrojích rozpočtu podílejí 104 753,3 tis. Kč.
V porovnání s rokem 1999, kdy byly inkasovány ve výši 49 730,5 tis. Kč, došlo
k jejich nárůstu o více než 100 procent. Tento stav byl způsoben zejména čerpáním
investičních dotací ministerstva průmyslu a obchodu na realizaci průmyslového parku
Kopřivnice v úhrnné výši 50 972,9 tis. Kč a podstatným zvýšením dotace na sociální
dávky na úroveň 39 700,0 tis. Kč (v roce 1999 – 31 700,- Kč). Přehled vybraných
dotací je součástí samostatné přílohy (viz tabulka č. 3)



výnosy z místních a správních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílejí 6 821,1 tis.
Kč.
* výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 500,0 tis. Kč zůstává na úrovni roku
1999
* zvýšení lze zaznamenat u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství,
celkový výnos dosáhl výše 872,9 tis. Kč (v roce 1999 – 732,3 tis. Kč)
* výnos správního poplatku za vydané živnostenské listy se opět snížil na cca 424
tis. Kč (z 500 tisíc korun v roce 1999)
* nejvýznamnější výnosovou položkou v rámci poplatků je místní a správní
poplatek za výherní hrací přístroje v celkové výši 4 255,8 tis. Kč



vlastní (nedaňové) příjmy města ve výši cca 22 215,5 tis. Kč jsou tvořeny příjmy
města ze „školkovného“, stravného, příjmy městské policie, příjmy z běžné činnosti
odborů, příjmy z pronájmu majetku.



půjčky a úvěry se podílejí na zdrojích rozpočtu 4 980,1 tis. Kč a jsou
reprezentovány půjčkou Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., na
realizaci Průmyslového parku Kopřivnice.



kapitálové příjmy (zejména z prodejů) byly zaznamenány ve výši cca 9 073,0 tis.
Kč. Současně byl do rozpočtu města zapojen zůstatek z roku 1999 ve výši 18 352,0
tis. Kč a prostředky z odpisů a převodu hospodářského výsledku Bytového
hospodářství z roku 1999 ve výši 14 275,9 tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce
daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 19 292,4 tis. Kč, která je současně
výdajem rozpočtu obce a ostatní daně jinde nezahrnuté ve výši cca 104,0 tis. Kč.

B) výdajová stránka rozpočtu (potřeby)
 běžné výdaje rozpočtu - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných
městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.)
charakteru oprav, udržování, služeb, nákupu materiálu, platů, příspěvků
příspěvkovým organizacím, sociálních dávek apod. - jsou ve výši 168 285,7 tis. Kč


investiční výdaje ve výši 81 953,6 tis. Kč jsou reprezentovány zejména výdaji na
realizaci Průmyslového parku Kopřivnice, odvodnění plochy a realizaci dětského
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hřiště na ulici Příčné, úpravu osvětlení v MŠ na ul.Zd. Buriana, přestavbu MŠ Kpt.
Jaroše na Dům dětí a mládeže, rozšíření VST č. 8, úpravu objektu bývalé MŠ
Vlčovice na ústav sociální péče, tvorbu digitálně technické mapy, rekonstrukci
bytového domu č. p. 871 – 872, realizací Lašské naučné stezky apod.


dluhová služba dosáhla výše 27 871,9 tis. Kč (tj. náklady na splátky úvěrů a půjček
včetně úroků)

Celková zadluženost města (tj. nesplacené půjčky a investiční úvěr) činila 90 154 tis.
Kč k 31. 12. 2000 a ve srovnání s rokem 1999 poklesla o 17 002,6 tis. Kč. Průměrná
zadluženost na jednoho obyvatele města tak činí 3,7 tis. Kč, přičemž průměrná
zadluženost na jednoho obyvatele České republiky byla 3,88 tis. Kč – podle dat roku
1999.
C) Závěr
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2000
skončilo hospodaření v běžném roce 2000 přebytkem ve výši 5 083,7 tis. Kč. Tento
výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření obce a je
rozdílem mezi vlastními příjmy a vlastními výdaji v běžném roce po vyloučení převodů
mezi účty města, čerpání a splácení cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a případně zapojení
zdrojů peněžních prostředků z minulých období (zapojení zůstatku k 31. 12. 1999).
Vzhledem k tomu, že hospodaření města je v současnosti podstatně ovlivněno splácením
cizího zdroje (úvěru), je nutné, aby vlastní příjmy byly vyšší než vlastní výdaje. Tímto
postupem vzniká přebytek, který slouží ke splácení cizího zdroje (úvěru) - současně výši
přebytku ovlivnila i rozpočtová rezerva pro splácení dluhové služby v následujících
letech. Lze předpokládat, že z hlediska pohledu rozpočtové skladby na hospodaření města
bude rozpočet po dobu splácení úvěru přebytkový.
Příjmy po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města) byly na
úrovni 261 211,8 tis. Kč, tj. cca 96 procent rozpočtu (nebyly naplněny z důvodu
neuskutečněných prodejů majetku města). Nenaplnění rozpočtových příjmů pak mělo za
následek nenaplnění rezervy na splácení dluhové služby, která byla rozpočtována jako
předcházející zůstatek na běžném účtu ve výši 11 688,7 tis. Kč a byla tak naplněna pouze
do výše 1 237,2 tis. Kč.
Výdaje po konsolidaci byly realizovány ve výši 256 128,1 tis. Kč, tj. cca 94,4
procenta rozpočtu, přičemž nebyly uskutečněny zejména rozpočtované výdaje
v souvislosti s budováním Průmyslového parku Kopřivnice, které byly převedeny do
rozpočtu na rok 2001. Z tohoto důvodu nebyla v plné výši čerpána půjčka
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. (rozpočtovaná ve zdrojích rozpočtu ve
výši 20 000 tis. Kč, čerpaná do výše 4 970,1 tis. Kč).
Celkově město Kopřivnice hospodařilo v roce 2000 se zůstatkem na běžném účtu a
účtech účelových fondů k 31. 12. 2000 ve výši 6 961,8 tis. Kč.

Volby
V neděli 12.listopadu proběhly v naší republice první jednodenní volby, kterým
předcházely mnohaměsíční přípravy. Jenom zpracování volebních lístků, které 17 699
občanů z Kopřivnice a místních částí, mající právo volit, našlo v poštovní schránce, trvalo
180 hodin.
Sto devadesát zástupců jednotlivých politických stran zabezpečovalo spolu s dvacítkou
zapisovatelek volby ve dvaceti volebních okrscích.
V Kopřivnici a místních částech Lubině, Vlčovicích a v Mniší přišlo v neděli 12.
listopadu k volbám 6 344 občanů, což je 35,84 procent voličů. O jedno procento tak
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Kopřivnice převýšila okresní i celorepublikový průměr, jenž se ustálil na čísle 33,64
procent.
Nejvyšší účast voličů ve volbách měl okrsek ve Vlčovicích, naopak nejméně lidí přišlo
odevzdat své hlasy v okrsku číslo 14, který pro tentokrát změnil své sídlo ze školy Milady
Horákové na školu svaté Zdislavy. Lidé, kteří bydlí na Severu, by raději volili v Základní
škole 17. listopadu než ve sv. Zdislavě, a někteří proto raději k volbám nešli i z tohoto
důvodu.
Ve městě jako celku vyhrála ODS, která dostala 34,18 procent, před ČSSD (18,73),
KSČM (18,47) a Čtyřkoalicí (16,26 %). Také v drtivé většině volebních okrsků vyhrála
ODS, jen v Lubině a v Mniší vyhrála Čtyřkoalice. Rozložení hlasů pro KSČM a ČSSD se
střídalo, jednou v okrsku dostali více hlasů komunisté, jindy zase sociální demokraté, ale
vždy obsazovali druhé nebo třetí místo v pořadí stran.
Podle krajských výsledků jsou mandáty rozděleny následovně: ODS dvacet, KSČM
osmnáct, Čtyřkoalice dvanáct, ČSSD jedenáct a Sdružení nezávislých kandidátů čtyři
mandáty.

J

ak se změnila tvář Kopřivnice v roce 2000

Následující tabulka by měla poskytnout přehled investičních akcí,
rekonstrukcí a rozsáhlejších oprav majetku města, financovaných z rozpočtu
města Kopřivnice v roce 2000
Název akce
Oprava domu č. p. 785 - 786
Rekonstrukce domu č. p. 871 - 872
Oprava fasády domu č. p. 431 - 432
Plynofikace budovy CPR
Oprava střechy č. p. 58
Oprava sociálního zařízení KD Lubina
Zastřešení „výlezu“ CO krytu KDK
Restrukturalizace energetiky (zimní stadion)
Vypouštění bazénové vody z koupaliště
Oprava střechy ZŠ M. Horákové
Generální oprava podlah ZŠ Alšova
Oprava střechy MŠ Francouzská
Oprava střechy MŠ Česká
Výměna svítidel MŠ Krátká
Zřízení hrubé přípravny MŠ Mniší
Zřízení školní jídelny ZŠ sv. Zdislavy
Výměna svítidel MŠ Zd. Buriana
Stavební úpravy DDM Kpt. Jaroše
Energetické audity (ZŠ 17. listopadu, Alšova,
M. Horákové, městského úřadu)
20 Dětské hřiště Příčná
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

26

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Náklady (tis. Kč)
1583,0
1413,6
538,8
281,8
468,2
90,0
147,0
730,9
209,9
97,6
559,3
91,1
59,6
145,7
49,6
80,0
190,4
756,7
392,7

R

202,1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Podnikatelský areál I. etapa
Podnikatelský areál I. etapa
Podnikatelský areál II. etapa
Přístupová komunikace rozhledna
Kruhový objezd
Prodloužení chodníku u hřbitova
Úprava prostranství u hasičské zbrojnice
Vlčovice
Oprava komunikace u Osvětové besedy
Vlčovice
Odvodnění ploch na ulici Příčná
Tvorba digitálně technické mapy
Rozšíření výměníkové stanice tepla č. 8
Přípojka nízkého napětí a veřejného osvětlení
Husova
Záchovná údržba Šustalovy hrobky
Ostatní drobné opravy
Celkem

PD
R
PD
R
PD
R
R

2164,7
29977,6
317,5
59,5
55,1
98,0
61,8

R

75,3

R
R
R
R

201,9
1531,3
2000,0
304,8

R
R

88,0
905,1
45928,6

Vysvětlivky:
PD - projektová dokumentace
R - realizace

Město se stalo členem vodárenského svazu
Městské zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo členství města Kopřivnice
v dobrovolném svazku obcí Severomoravského vodárenského svazu se sídlem v OrlovéLutyni.
Smyslem zájmového sdružení právnických osob Severomoravského vodárenského svazu
je zajištění jednotného postupu při vyjednávání se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, a. s., při úpravě cen vodného a stočného a stanovení priorit pro
investice, větší opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací na území měst a obcí, které
jsou realizovány z části nebo plně z prostředků SmVaK.
Severomoravský vodárenský svaz je právním subjektem, který je konstituován jako
zájmové sdružení, jehož cílem je zajištění povinnosti zabezpečit zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod.
Členy svazu jsou také obce a města, která své akcie SmVaK již prodala, a to bez ohledu
na konkrétního nabyvatele předmětných akcií. Pro město jako člena svazu platí povinnost
zaplatit roční příspěvek ve výši jednoho tisíce korun.

Podnikatelský park Kopřivnice
V rámci výběrového řízení byla v průběhu roku 2000 vybrána servisní organizace –
Centrum podnikání a rozvoje, které byl formou smlouvy o dílo svěřeno vedení a správa
Podnikatelského parku Kopřivnice (v průběhu roku 2000 došlo, po konzultaci se zástupci
agentury CzechInvest, ke změně pracovního názvu pro průmyslovou zónu – původně
Podnikatelský areál Vlčovice; nový název lépe vyjadřuje stav připravenosti a určení
tohoto území).

Výkup pozemků
V průběhu roku 2000 se městu Kopřivnice podařilo vykoupit pozemky v plném
rozsahu plánované velikosti průmyslové zóny, tj. cca 80 ha. Výkupy byly realizovány ve
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třech etapách (město získalo dotaci od státu, ostatní finanční prostředky byly vyčleněny
z městského rozpočtu).

Příprava technické infrastruktury
Výstavba technické infrastruktury byla zahájena v srpnu 2000 v členění elektřina,
pitná voda, splašková a dešťová kanalizace, plyn, vnitřní komunikace.
Základní stavební práce byly dokončeny ke konci roku (kolaudace je plánována na
4/2001) Na realizaci technické infrastruktury získalo město státní dotaci ve výši 30
milionů Kč. Část povinné finanční spoluúčasti hradí město čerpáním zvýhodněného
úvěru od Regionálního rozvojového fondu (poskytnut úvěr ve výši Kč 20 milionů na
dobu deseti let, s možností odkladu splátek jistiny).

Strategický plán Podnikatelského parku Kopřivnice
Na tvorbě strategického plánu podnikatelského parku se podílí tým 25 odborníků z řad
vedení města, odborných pracovníků městského úřadu, starostů okolních měst,
podnikatelů, pracovníků ministerstev a úřadu práce.
Byly identifikovány klíčové oblasti, jejichž parametry mohou významným způsobem
ovlivnit budoucí podobu parku. Analytické práce budou pokračovat v roce 2001.

Marketingová strategie PPK
Hlavním cílem této strategie je získání vhodných (zahraničních) investorů do
kopřivnické podnikatelské zóny. V průběhu roku byly realizovány základní marketingové
aktivity směřující k oslovení investorů.
Byla sbírána, tříděna a aktualizována data, která jsou výchozí pro tvorbu prezentací
v tištěné i počítačové podobě, a to zejména mapové, obrazové a databázové soubory
charakterizující:
• dopravní napojení ČR a regionu
• Podnikatelský park
• Kopřivnici a okolí
• středoškolská a učňovská zařízení v okrese a nejbližším okolí
• průměrné výdělky v Ostravském kraji
• nezaměstnanost v České republice, Ostravském kraji a okrese Nový Jičín
Za účelem propagace byla na webovou stránku www.inward.cz umístěna prezentace
Podnikatelského parku v anglickém jazyce. Odkazy na stránku jsou umístěny také na
www stránkách města www.koprivnice.cz a pravidelně se aktualizují. V souvislosti
s přípravou Investičního fóra (Ostrava, 29. - 30. 9. 2000) byla ve spolupráci s Agenturou
pro regionální rozvoj vydána CD s prezentací.
Nedílnou součástí materiálů předávaných potencionálním investorům je prezentační
prospekt, vydaný v anglickém jazyce.

Prezentace pro investory
Na základě požadavků, zejména CzechInvestu, připravuje a realizuje Centrum rozvoje
podnikání prezentace pro zahraniční i české investory. V roce 2000 byly připraveny a
realizovány prezentace pro dvacet čtyři potencionální investory.
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Výstavba a úpravy ve městě
Nejsledovanější stavbou roku se bezpochyby stala rozhledna – víceúčelová věž na
Bílé hoře. O stavbě víceúčelové věže na Bílé hoře se začalo mluvit na konci roku 1997.
Postupem času se podařilo přimět jak EuroTel, tak společnost RadioMobil, provozující
síť Peagas, aby vložily peníze do jedné stavby. Obě společnosti nakonec do věže, která
má svým architektonickým pojetím připomínat strukturu DNA, investovaly po šesti
milionech korun. Kopřivnice k realizaci rozhledny přispěla dvěma miliony na stavbu
přístupové cesty a Štramberk poskytl pozemky, jejichž hodnota byla odhadnuta na osm
set tisíc korun. Výstavba začala v roce 1999 – stavební povolení nabylo právní moci k 6.
říjnu 1999.
Vlastní víceúčelová věž je postavena na betonových základech hlubokých 1,5 m o
průměru 11,5m. Ze základů vychází betonový dřík, který se skládá ze skruží skládaných
na sebe. Průměr skruží je 2,6 m s tloušťkou stěny 21 cm. Celá věž dosahuje výšky 43 m.
Na ochoz rozhledny, nacházející se v nadmořské výšce 583 m, vede 161 schodů.
Vyhlídková plošina má nosnost 500 kg/m2 a její užitná plocha je 42m2. Rozhledna, jejíž
stavbu zaplatily obě radiokomunikační společnosti a na jejíž vybudování bylo
spotřebováno 520 tun betonu a 39 tun ocelových konstrukcí, se stala novou dominantou
Kopřivnice.
Od 28.dubna 2000, kdy se ochozy rozhledny na Bílé hoře poprvé otevřely veřejnosti,
do začátku prosince si výhled z šestatřicetimetrové výšky podle údajů provozovatele
rozhledny užilo zhruba třicet tři tisíc osm set lidí.
Podrobnější údaje z Kabelové televize Kopřivnice hovoří o tom, že na rozhlednu
vystoupalo asi devatenáct tisíc dospělých, 10 140 dětí, prodalo se sto tři kusy
hromadných vstupenek, přičemž jedna umožnila vstup průměrně třiceti lidem. A víc jak 1
500 lidí využilo možností dnů otevřených dveří a pohled do kraje pro ně byl bezplatný.
V případě pěkného počasí je možné z rozhledny vidět do Ostravy a nejvyšší vrcholy
Beskyd a Jeseníků. Pro zachování koloritu krajiny bylo přeloženo i nadzemní elektrické
vedení do země.
Po radiokomunikačních společnostech EuroTel a RadioMobil namontovala své vysílací
zařízení na rozhlednu také první místní firma. Místní kabelovou televizi předběhlo
Centrum podnikání a rozvoje, které od 4. září začalo šířit z Bílé hory bezdrátově internet.
Vybudování pětibodové sítě vysílačů a přijímačů stálo víc jak čtvrt milionu korun.

Stavební úpravy na ulici Obránců míru
Několik dalších domů na ulici Obránců míru získalo v roce 2000 novou tvář. Projekt,
jehož cílem je udělat ze zmíněné ulice vizitku města, bude však dále pokračovat. V
příštím roce by novou fasádu a zateplení zhruba v hodnotě 2,5 milionu korun měl dostat
například dům číslo 874 - 876.
Za bytovou politiku v Kopřivnici byl zodpovědný místostarosta Alois Janek. Ten ve
svém prohlášení uvedl, že chce, aby ulice, která je jednou ze dvou nejdůležitějších
dopravních tepen města a navíc přístupovou cestou od Nového Jičína, vypadala co
nejlépe. Proto město investuje největší sumy právě do ulice Obránců míru. Navíc domy,
které na ní stojí, patří k nejstarším ve městě a jejich stav už byl opravdu neutěšený. V
neposlední řadě je projekt motivován také tím, že město se rozhodlo ponechat si domy
stojící na této ulici ve svém majetku.
Celá ulice Obránců míru by novou tvář měla podle odhadů radnice získat zhruba v
horizontu pěti let.
V Kopřivnici se letos zvýšil i počet stavebníků. Celkem bylo stavebním úřadem v tomto
roce vydáno asi 250 stavebních povolení, což je oproti předešlým létům takřka o pětinu
více. Letos bylo vydáno i osmadvacet stavebních povolení na výstavbu rodinných domků.
Jednalo se zejména o pozemky pod Bílou horou, kde byly před prodejem provedeny
veškeré inženýrské sítě, což společně s prostředím zvýšilo atraktivitu pozemků.
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Občané města se zájmem sledovali přípravy stavby, která by měla zvýšit bezpečnost
dopravy ve městě. Úprava frekventované křižovatky u Městského úřadu na kruhový
objezd by měla vyvolat zejména snížení rychlosti vozidel vjíždějících do křižovatky po
ulici Záhumenní (platí zde úprava o přednosti jízdy vozidel na objezdu), usměrnění
vozidel do jednoho jízdního pruhu před křižovatkou a plynulý průjezd vozidel po
objezdu. Město Kopřivnice připravilo projektovou dokumentaci a požádalo o vydání
stavebního povolení. Do započetí stavebních prací musí být vyřešeno přemístění
provozovny rychlého občerstvení - bistra Dakar. Přechody pro chodce budou po výstavbě
kruhového objezdu situovány v původních místech. Přechody pěších však budou
bezpečnější jednak proto, že budou bezbariérové, doprava bude pomalejší, ale plynulá, a
také proto, že uprostřed komunikace v místech přechodů pro chodce budou vytvořeny
ostrůvky o šířce 1,5 metru, které zajistí přecházejícím bezpečné zázemí.

Nové využití opuštěných objektů
V tomto roce našly své využití tři z objektů, které již delší dobu bez užitku chátraly.
Bývalá závodní jídelna „Skleník“ na Štefánikově ulici se změnila v prodejnu nábytku,
Jesle na ulici Kpt. Jaroše koupilo Oblastní bytové družstvo a hodlá je přestavět na svou
správní budovu. Také nejviditelněji opuštěná budova bývalého obchodního domu Spedit
našla kupce a během pár měsíců by se měla proměnit na elektromarket. I přes tento
relativně příznivý vývoj je na území města několik pozvolna chátrajících opuštěných
budov. Patří mezi ně například bývalé potraviny Almi za kostelem. Ty neslouží svému
účelu již od června loňského roku. Majitel objektu Milan Wirgl podle vlastních slov
momentálně zvažuje několik variant, jak se svým majetkem naloží. Podstatně žalostnější
je stav sousedního řeznictví Poza, které není užíváno od roku 1995.
Bezesporu největším pustým objektem je budova ubytovny v areálu internátů pod
Červeným kamenem. Tu se již vloni na podzim neúspěšně snažil prodat místní finanční
úřad. Za cenu dva miliony sedm set tisíc se však nenašel ani jediný zájemce. Budova tak
pravděpodobně bude chátrat další rok, neboť finanční úřad není majitelem ubytovny a
není povinen ji ani udržovat.

Albert
S velkou slávou se v úterý devátého května otevřel nový supermarket Albert v centru
Kopřivnice. Místní Albert, který je nástupcem zaniklého formátu Mana, přivítal hned v
první den dva tisíce dvě stě nedočkavých zákazníků, z nichž někteří čekali před
uzavřeným vchodem dvě hodiny před oficiálním otevřením. Kromě kopřivnického
Alberta se v tentýž den otevřelo také dalších sto třicet šest supermarketů stejného jména.
Pouze v našem městě však Albert otevřel ve zcela nové budově. Jinde se v nový formát
změnily dosavadní Many a diskontní prodejny Sezam.
Prostor nové prodejny potravin je takřka dvojnásobný než tomu bylo u bývalé Many. I
přesto byl příjem nových zaměstnanců takřka minimální, k původním přibylo jen osm
nových pracovnic. Veškeré obchodní aktivity společnosti Ahold, která provozovala
supermarkety Mana, se s otevřením nového prostoru přesunuly a budova na ulici
Štefánikově je již pro společnost vlastnící největší síť supermarketů v zemi nepotřebná.
Firma Ahold hodlá bývalou Manu prodat či pronajmout, zatím však ještě nenašla nikoho,
kdo by o budovu projevil zájem.

Protest kopřivnických podnikatelů
Ve všech soukromých prodejnách a ve většině poštovních schránek v Kopřivnici i okolí
se objevil na jaře leták, v němž se drobní podnikatelé z Kopřivnice obraceli ke svým
spoluobčanům s žádostí o podporu českých obchodníků. Leták byl protestem proti
výstavbě nových velkoobchodů v Kopřivnici, které jistě ovlivní tržby drobných
podnikatelů, a měl přesvědčit obyvatele, aby pomohli ovlivnit rozhodování členů městské
rady a zastupitelstva o dostatečnosti současné obchodní sítě ve městě. Protest byl
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směrován především proti výstavbě nového supermarketu na pozemcích Tatry u bývalého
vlakového nádraží. Podnikatelům se však nelíbí ani výstavba nové „Many“ – s novým
názvem Albert. Tento obchod vyrostl v centru města vedle Technického muzea a
interhotelu. Nehledě na problematickou barevnost venkovní fasády zasáhl negativně do
života města. Zabral totiž velkou část parkoviště v centru města, a to v době, kdy
automobilů z roku na rok přibývá a je nesnadné zaparkovat u Městského úřadu, u České
spořitelny, u Kulturního domu či u tržiště.

Za budovu kasáren získalo město pět milionů korun
Zastupitelé schválili prodej nemovitosti z majetku města, a to budovu č. p. 318 na ulici
České včetně pozemků Milanu Graňákovi za dohodnutou kupní cenu pěti milionů korun.
V objektu kasáren zůstane zachována služebna městské policie, za kterou město bude
platit po deset let dvacet procent nájemní ceny. Objekt zůstane k podnikatelskému využití
a měl by zůstat domem podnikatelů. Dům bude postupně rekonstruován a nastanou určité
změny při technickém provozu z důvodu vytvoření vlastních podmínek pro podnikatelské
subjekty.

Byl odstraněn vlek ze sjezdovky
Vlek na vrchol Červeného kamene byl na podzim minulého roku prodán Sportovnímu
klubu Skialpin Pustevny, jehož pracovníci ho letos rozebrali a odvezli. Jeho části budou
použity jako náhradní díly pro vlek na sjezdovce na Pustevnách.
Lyžařský vlek, který byl vystavěn v akci Z na návrh výboru na rozvoj cestovního a
turistického ruchu, byl spuštěn do provozu v roce 1985 a o jeho přínosu pro sportovní
veřejnost nikdo nepochyboval. Provozování vleku zároveň sloužilo lyžařskému oddílu k
dosažení samostatnosti ve financování. Bez jakýchkoliv nároků na odměnu členové
oddílu věnovali údržbě vleku i sjezdovky stovky hodin ročně. Celá sjezdovka se dvakrát
do roka ručně vysekávala a v zimě, kdy při dobrých sněhových podmínkách bylo
dosaženo až 75 provozních dnů, nastupovalo na bezplatnou dvanáctihodinovou směnu
běžně patnáct lidí. ,
Jenže jiná doba žádala jiný přístup. Amatéry a nadšence vystřídali rádoby
profesionálové, kteří si ani dnes s odstupem času nepřiznají, že na provoz vleku nestačili,
a tak zařízení nechali zdevastovat do té míry, že bylo finančně výhodnější jej odprodat,
než uvést opětovně do provozu.

Odstranění komínu
Jeden z komínů stojících v areálu automobilky Tatra by měl během několika týdnů
definitivně zmizet. Betonový komín postavený v roce 1914 sloužil k odtahu spalin z
přilehlé uhelné kotelny, která zásobovala teplem tehdejší objekty závodu. Tato kotelna s
většími či menšími obměnami sloužila do poloviny sedmdesátých let. Následně byl
komín využíván pro odvod spalin z leteckého agregátu provozovaného na špičkovou
výrobu elektrické energie. Toto zařízení ukončilo svůj provoz koncem roku 1998.
V dalších letech již nebylo pro komín využití. Neméně důležitým argumentem pro
likvidaci stavby byl i technický stav komínu. Podle informací z automobilky byla v
posledních letech provozu komínu provedena podrobná revize s vyhodnocením jeho
stavebně-technického stavu. Ta prokázala, že některé části komínového tělesa jsou v
havarijním stavu a je nutné stavbu zbourat. Životnost komínu v době jeho stavby byla
navíc stanovena na sedmdesát až sedmdesát pět let, stavba tak již dlouho přesluhovala.
Vzhledem k tomu, že se komín nacházel v hustě zastavěné oblasti, jako jediný možný
způsob demolice bylo jeho postupné rozebrání. Demoliční práce byly zahájeny po vydání
stavebního povolení letos v únoru. Stavba ohrožující bezpečnost zaměstnanců
automobilky definitivně patří minulosti.
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H

ospodářský život

Tatra
Brněnský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl udělit zpětně výjimku ze
zákazu veřejné podpory, a definitivně tak rozptýlil spekulace o tom, zda oddlužení
kopřivnické Tatry proběhlo v souladu se zákonem. Antimonopolní úřad své rozhodnutí
podmínil například ukončením procesu prodeje automobilky strategickému partnerovi
nejpozději do 1. ledna 2002 a důslednou kontrolou restrukturalizace společnosti.
Ministerstvo financí, které je původcem veřejné podpory Tatře, bude muset nejen
zajistit prodej Tatry nejpozději do stanoveného data, ale každých šest měsíců podávat
antimonopolnímu úřadu podrobnou zprávu o průběhu restrukturalizace společnosti.
Tatra letos nejen víc vyrobila, prodala a vydělala, ale také zvýšila investice. Za prvních
deset měsíců roku sjelo z výrobních linek automobilky Tatra 1320 vozidel, z toho 1262
již našlo své nové majitele. To se projevilo na celkové bilanci podniku, zatímco ve
stejném období loňského roku byla Tatra ve ztrátě, nyní hospodaří se ziskem 242 miliónů
korun. Od ledna do října inkasovala Tatra na tržbách víc jak 3,3 miliardy korun.
To vše se pozitivně projevilo i na výši investic. Zatímco vloni činil objem
realizovaných investic v Tatře Kopřivnici 58 milionů korun, v letošním roce by měly
celkové investice vyšplhat do výše 191 miliónů korun. Největší podíl připadá na
strategické investice. Nákup několika nových obráběcích center, rekonstrukce dopravníku
a vybudování linky PNH si vyžádalo 122 a půl milionu korun. Třináct a půl milionu letos
největší kopřivnická firma investovala do informatiky především do zavedení
podnikového informačního systému. Zhruba jedenáct milionů pět set tisíc stálo
zabezpečení úspor energie a 6,85 miliónu Kč činily ekologické investice.

Tatra nabídla Vagonce Studenka k pronájmu několik svých objektů.
Vagonka Studénka jako jeden z prvních českých průmyslových podniků ve velmi
špatné ekonomické situaci našla zahraničního strategického partnera. Americká firma
Thrall Car však svůj vstup do zadlužené vagonky podmínila odstěhováním výroby
osobních vagonů ze Studénky. Mimořádná valná hromada se na začátku února rozhodla
Američanům vyhovět a výrobu osobních vozů přestěhovat. Jedním byl areál kopřivnické
Tatry.
Současný majitel vagonky, pražský holding ČKD, chtěl divizi Výroba osobních vagonů
přesunout do Kopřivnice do konce letošního roku. Jednání o přesunu výroby do
Kopřivnice probíhaly již od loňského jara. Tatra, která v rámci úspor pozvolna opouští
neefektivně využívané objekty, vyčlenila pro vagonku haly o celkové ploše zhruba
sedmnáct a půl tisíce metrů čtverečních.
Vagonka se nakonec rozhodla přestěhovat výrobu osobních vagonů do ostravských
Vítkovic. Nájemní smlouva, kterou navrhly Vítkovice, byla mnohem výhodnější než ta,
co nabídla Tatra. V neposlední řadě jsou objekty ve Vítkovicích v daleko lepším
technickém stavu a jsou pro provozy Vagonky vhodnější. Objekty a pozemky vytipované
pro výrobu železničních vozů nabídne automobilka někomu jinému.
Poměrně nedávno Tatra umožnila využití svých prostor firmě Superior.

Favea
V Kopřivnici vznikl nový výrobní podnik – Favea. Byl vybudován v místě bývalého
zemanství č.72. Samotná společnost Favea – dnes již pojem v oblasti farmacie byla
založena v roce 1994. Zkušenosti si zakladatelé přinesli hlavně z práce ve

32

farmaceutických a potravinářských podnicích i z výzkumných pracovišť vysokých škol.
Společnost vybudovala svou centrálu v Kopřivnici a pobočky v Praze, Raduni, Vídni,
Moskvě a Nižném Novgorodě. Její úspěchy sahají do řady zemí.
Aktivity společnosti sahají od farmaceutické a potravinářské technologie, přes vlastní
výzkum a vývoj, až k výrobě realizované v čistých prostorách schválených USKVBL.
Favea investuje do moderních laboratorních i produkčních technologií. Výsledkem je
zprovoznění zařízení na suchou mikronizaci aktivních substancí. Tato technologie dnes
patří mezi nejprogresivnější kroky ve farmacii, umožňující výrobu léčiv, potravních
doplňků s „mikro“ a „nano“ velikostí částic a tím zvýšit biologickou dostupnost
přípravků. Pro koncového zákazníka (pacienta) to může často znamenat snížení dávky
aktivní látky (při zachování její účinnosti) a menší zatížení jeho organismu případnými
vedlejšími účinky.

Ž

ivotní prostředí

Ovzduší
Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší byly měřeny na stanici Českého
hydrometeorologického ústavu v Lubině – Drnholci. Tato stanice slouží
ke sledování stavu ovzduší na okraji ostravské průmyslové aglomerace. V roce 2000
imisní limity pro průměrné roční koncentrace nebyly překročeny.
Také imisní limit pro 24hodinové koncentrace nebyl v tomto roce překročen.

Odpad
Odpad je zneškodňován na povolených skládkách odpadů, a to především na skládce
Skladeko Staříč a skládce TATRA, a. s., ve Vlčovicích.

Nebezpečný odpad
V roce 2000 probíhal sběr nebezpečných odpadů prostřednictvím stabilní a mobilní
sběrny. Stabilní sběrna je umístěna v prostorách dotříďovací linky.
V roce 2000 bylo na území Kopřivnice a v místních částech vyprodukováno 36 tun
nebezpečného odpadu.

Vyhodnocení provozu třídící linky odpadu
Provoz třídící linky byl zahájen v roce 1996. Svozová oblast se během let 1997 až 2000
rozšířila a v současné době zahrnuje obce Kopřivnice (včetně místních částí), Mošnov,
Štramberk, Ženklava, Trojanovice, Příbor, Závišice, Tichá, Skotnice, Frenštát.

Likvidace nepovolených skládek
V roce 2000 proběhla likvidace nepovolených (černých) skládek v katastrálním území
Kopřivnice, kterou provedlo, za finanční podpory města Kopřivnice, Občanské sdružení
Hájenka.
Bylo zlikvidováno 52 nepovolených skládek (54 v roce 1999), tj. 43 procent všech
zmapovaných skládek na území Kopřivnice. Ke zneškodnění bylo odvezeno 35 tun
odpadu, z toho 319 kg odpadu nebezpečného.
Odbor životního prostředí zahájil v průběhu roku 1998 kontroly nakládání s odpady u
jejich původců. V minulém roce bylo podnikatelům při sto deseti provedených
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kontrolách, uloženo na pokutách za porušení zákona o odpadech ve správních řízeních
celkem 145 tisíc korun. Provádění kontrol není snadnou záležitostí, protože se často mění
informace o podnikatelích - vznikají nové provozovny, nebo naopak zanikají z důvodu
platební neschopnosti, často se mění jejich majitelé. V souvislosti s těmito problémy se
odbor životního prostředí obrátil na Okresní živnostenský úřad v Novém Jičíně s žádostí
o aktualizaci seznamu podnikatelů. Z něj vyplývá, že k 1. lednu 1999 bylo evidováno
přes čtyři tisíce platných živností na území Kopřivnice a místních částí. Jenom pro
zajímavost, pokud vezmeme v úvahu, že ke stejnému datu bylo evidováno 23 932
obyvatel, podniká v naší lokalitě každý šestý obyvatel včetně dětí a důchodců.

Veřejná zeleň, ochrana zemědělského původního fondu (ZPF)
Zemědělský půdní fond
V katastrálních územích Kopřivnice, Vlčovice, Mniší, Lubina, Drnholec nad Lubinou,
Větřkovice, Štramberk, Závišice, Ženklava bylo celkem odňato:
V roce
m2

1997
6 955

1998
5982

1999
2 824

2000
12 543

Výše odvodů za odnětí zemědělské půdy (2000):
166,1 tisíc Kč
(40 procent odvodu je příjmem obce, 60 procent příjmem Státního fondu ŽP ČR).
VEŘEJNÁ ZELEŇ
a) kácení stromů
Na základě zákona o ochraně přírody jsou vydávána rozhodnutí o kácení stromů
rostoucích mimo les. Za rok 2000 bylo vydáno celkem:
- 41 rozhodnutí na skácení stromů rostoucích mimo les a povoleno ke skácení
* 244 ks stromů (58 na pozemcích města)
* 447 m2 keřového porostu
- uděleny 3 pokuty za nepovolené kácení
Nejčastější důvody ke kácení:
* údržba a obnova porostů dřevin (Sad Hurských a Jeníkovo sedlo)
* odstranění krátkověkých náletových dřevin s nízkou ekologickou hodnotou
* špatný zdravotní stav stromů
K nejvýznamnějším akcím v rámci prosazování náhradních výsadeb ke kompenzaci
vzniklé ekologické újmy patří výsadba 37 ks vzrostlých stromů na sídlišti Sever a nové
výsadby v parku kolem kostela.
správa a údržba zeleně
Na podzim roku 2000 byl zaveden nový model správy zeleně. V odboru životního
prostředí při městském úřadu byla zřízena funkce správce (architekta) veřejné zeleně.
Správu a údržbu veřejné zeleně ve městě a v místních částech zajišťovala podle
schváleného rozpočtu firma Slumeko, s. r. o., Kopřivnice. Plocha veřejné zeleně je cca
100 ha. Plochy v centru, kolem muzea a parky byly posečeny šestkrát, hlavní tahy kolem
komunikací čtyřikrát a zbývající plochy dvakrát.

b)
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Lesní hospodářství
Městské lesy se rozkládají jihovýchodním směrem od města ve víceméně souvislých
lesních komplexech, na severních a západních svazích Červeného kamene, v okolí
zřícenin hradu Šostýna, na západní straně Brd a všech svazích Pískovny. Menší plochy
lesů leží podél řeky Lubiny. Plní jak funkci dřevoprodukční tak mimoprodukční, to
znamená krajinotvornou, vodohospodářskou, půdoochrannou, klimatickou, ekologickou a
další.
Pro občany města je nejvýznamnější funkce rekreační. Dobře vedené lesy jsou také
zdrojem poznání a estetického cítění, což bylo důvodem pro vyhlášení lesů na Brdech,
Pískovně a Šostýně za lesy zvláštního určení.
Od 1. 1. 1998 spravuje městské lesy, jejichž rozloha je 166 ha, firma Slumeko,
s. r. o., Kopřivnice (odborná lesní správa, lesní hospodaření podle zákona o lesích).
Mýtní úmyslná obnovní těžba nebyla v roce 2000 provedena vzhledem k překročení tzv.
etátu, tj. desetiletý průměr všech těžeb stanovený lesním hospodářským plánem, v roce
1999 (větší objemnost dřeva oproti údajům uvedeným v hospodářském plánu, příprava
plochy pro vodní nádrž Šostýn, nahodilá těžba).
a) Zalesňování
Vzhledem k neprovedení mýtní úmyslné těžby (viz výše), bylo zalesnění provedeno
pouze na 1,03 ha doplněním (vylepšením) sazenic uhynulých v předchozích letech.
Bylo vysázeno celkem 14 800 ks sazenic (náklady na sazenice 66,1 tisíc Kč, bez DPH):
Žádost na poskytnutí dotací na zalesňování nebyla na ministerstvo zemědělství podána,
neboť dotační tituly na vylepšování nebyly vypsány.
Ochrana mladých lesních kultur:
- proti buření vyžínáním
15,50 ha
- proti okusu zvěří nátěrem repelenty - letní nátěr
9,61 ha
- zimní nátěr
10,87 ha
- opichováním sazenic modřínů proti vytloukání paroží srnců
850 ks stromů
c) Pěstební práce
- výřez plevelných a nežádoucích dřevin
- prořezávky
- vyklízení a pálení klestu po těžbě

12,24 ha
2,88 ha
5,84 ha

d) Plantáž vánočních stromků
Po výřezu stromků koncem roku 1999 bylo nově na plantáži vysázeno 1925 ks
sazenic, z toho 1100 ks borovice černé, 825 ks jedle kanadské, obrovské, tisolisté.
e) údržba lesních cest
Vzhledem ke stálému nedostatku finančních prostředků se údržba a opravy omezily
pouze na prohlubování příkopů, čištění stokových jímek, překopávání svážnic a cest pro
svedení vody. Větší akcí bylo rozšíření části lesních cesty z Janíkova sedla kolem
Pískovny směrem na Šostýn.

Ochrana přírody a krajiny
a) Obnova luk na Janíkově sedle
Již od roku 1997 probíhají v Janíkově sedle mezi Červeným kamenem a Pískovnou práce
přispívající k záchraně jedinečných živočišných a rostlinných společenstev s výrazným
podílem zvláště chráněných vstavačovitých rostlin.
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Dotace od ministerstva životního prostředí v rámci ’Programu péče o krajinu’ ve výši
101,5 tisíce Kč (85 procent nákladů) využita na:
∗ sečení luk včetně důsledného úklidu biomasy
∗ sběr semen na přirozených květnatých a orchidejových loukách, přísev do ploch na
částech
∗ likvidace náletových dřevin

Ochrana zvířat
Psí útulek
Provozovatelem útulku je Městská policie Kopřivnice
Útulek pro psy v Kopřivnici - Vlčovicích slouží pro psy odebrané na území města
Kopřivnice a Nového Jičína (po dobu nezbytně nutnou).
Kapacita útulku: 19 provozních kotců
2 příjmové kotce
3 karanténní kotce
2 izolační kotce
Náklady na provoz:
Podle dohody o návratné finanční výpomoci mezi městy Kopřivnicí a Novým Jičínem
jsou fixní náklady hrazeny oběma městy 50procentním podílem, proměnlivé náklady
(veterinární péče, léčiva, krmivo, inzerce, označování zvířat apod.) jsou hrazeny každým
městem zvlášť podle počtu předaných psů do útulku. V roce 2000 přispělo na vybudování
2 kotců město Frenštát pod Radhoštěm.
Příjmy
282,3 tisíc Kč
Provozní náklady 241,7 tisíc Kč
(120,8 tisíc Kč hradilo město Nový Jičín).

Ekologická výchova
V oblasti ekologické výchovy působí v Kopřivnici Středisko ekologické výchovy
Hájenka.
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Věkové složení obyvatel města Kopřivnice v roce 2000
Věková skupina
Dětská složka (0 - 14)
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
Mladší produktivní věk (15 – 34)
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
54 – 59 muži
Starší produktivní věk (35 – 54; 59)
Produktivní věk celkem (15 - 54; 59)
55 – 59 ženy
60 – 64
65 – 69
70 +
Poproduktivní věk
Obyvatel celkem
Průměrný věk

Podíl v procentech
20,18
7,22
8,55
9,12
7,59
32,47
7,73
6,88
7,07
7,36
3,23
32,27
64,74
2,71
3,85
2,78
5,73
15,07
100,00
34,87
(ženy 35,89; muži 33,82)
61,25

Index stáří

Počet
4 835

7 730

7 682
15 412

3 588
23 805

Vývoj demografických procesů:
Ukazatel
Živě narození
- v tom chlapci
děvčata
Zemřelí
- v tom muži
ženy
- z toho do 1 roku věku
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek obyvatel celkem
- v tom přirozený
- stěhování
Sňatky

Absolutní počet
222
112
110
140
63
77
1
278
445
- 85
82
-167
171 (v Kopřivnici
116)
104

Rozvody

37

Procenta
50,45
49,55
45,00
55,00

Ž

ivot v Kopřivnici

Nejvýznamnější události
Návštěva předsedy vlády v Kopřivnici
Během své dvoudenní pracovní cesty po severní Moravě navštívil v pátek 18.února v
odpoledních hodinách předseda vlády České republiky Miloš Zeman také kopřivnickou
radnici. V budově Městského úřadu se setkal s vedením města a radními. Ti jej seznámili
nejen s městem, ale spolu s některými vedoucími odborů i s Podnikatelským areálem ve
Vlčovicích a s kroky, které v tomto směru podnikli. Po tomto krátkém představení
následovala asi patnáctiminutová pracovní schůzka s generálním ředitelem a. s. Tatry
Zdeňkem Podolským. Poté Miloš Zeman debatoval s „dakaristy“ - Karlem Lopraisem,
Bedřichem Sklenovským a Petrem Gilarem.
Od půl šesté mohli diváci kopřivnické kabelové televize sledovat v přímém přenosu
besedu ze studia na téma Současná vládní politika a ekonomická situace v našem státě a
ostravském regionu. Na dotazy redaktorů Regionu, Kopřivnických novin a kabelové
televize i telefonické divácké dotazy odpovídal předseda vlády Miloš Zeman a starosta
Jiří Tichánek. Po třičtvrtěhodinové besedě se premiér přesunul do anexu, kde odpovídal
na dotazy novinářů a rozhlasových zpravodajů.
Beseda s premiérem Milošem Zemanem přinesla odtajnění jmen potenciálních
investorů se zájmem o vlčovický podnikatelský areál. O pozemky ve Vlčovicích má
zájem holandský výrobce elektroniky Philips. Také americká firma Polytech z Detroitu
uvažuje o možnosti vybudovat ve Vlčovicích závod na výrobu automobilových doplňků a
firma Draftex zvažuje svůj přesun z Lubiny do Vlčovic.

Emil Zátopek
V pražské střešovické nemocnici zemřel v úterý 21. listopadu v 19 hodin čtyřnásobný
olympijský vítěz a kopřivnický rodák Emil Zátopek ve věku 78 let. V této nemocnici
oslavil Emil Zátopek i své letošní narozeniny a sledoval také slavnostní zahájení
olympijských her v Sydney.
Emil Zátopek se narodil 19. září 1922 v Kopřivnici. V roce 1948 v Londýně vyhrál
svou první olympijskou medaili v běhu na deset kilometrů, na olympiádě v Helsinkách v
roce 1952 se mu podařilo získat tři zlaté medaile v bězích na pět a deset kilometrů a v
maratonu.
I naše město chtělo vzdát hold svému rodákovi za jeho vytrvalost a houževnatost.
Počátkem šedesátých let vystavělo letní stadion, jenž nesl název Zátopkův stadion.
Později, 8. října 1992, bylo Emilu Zátopkovi uděleno čestné občanství města Kopřivnice,
dne 29. března 1996 pak slavnostně pojmenována škola na ulici Pionýrské jménem tohoto
vynikajícího atleta. Této události se manželé Zátopkovi osobně zúčastnili. V roce 1998
byla slavnostně otevřena Emilem Zátopkem a jeho manželkou Danou stálá Olympijská
expozice ve zdejším Technickém muzeu, která je věnovaná právě těmto dvěma
výjimečným lidem.
S legendárním běžcem Emilem Zátopkem se široká veřejnost rozloučila ve středu 6.
prosince v 11 hodin v budově Národního divadla v Praze. Za Kopřivnici, jeho rodné
město, se pietního aktu zúčastnili starosta Jiří Tichánek, místostarosta Zdeněk Krajčír, Jan
Mužík, ředitel základní školy, jež byla po Zátopkovi pojmenována, a další.
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K

ulturní, společenské a vzpomínkové akce pořádané
městem Kopřivnice

IX.Velký obecní ples
Obecní ples se letos konal v sobotu 23.1.2000 v Kulturním domě. Město v té době
sužovala chřipková epidemie, což se zřejmě odrazilo i v návštěvnosti plesu. Ples zahájil
starosta Jiří Tichánek a celý večer moderoval Svatopluk Válek. V programu se předvedly
taneční soubory ZUŠ Zdeňka Buriana a Taneční soubor Zdenky Havlové. S ukázkami
latinsko-amerických tanců vystoupili tanečníci z klubu Akcent Ostrava. S programem
byli všichni spokojeni, ale řada lidí kritizovala skutečnost, že atmosféru plesu narušovaly
mobilní telefony. Lidé si telefonovali v sále, na chodbách i v toaletách. Hezké dámy jej
nosily v ruce jako doplněk garderóby a pánům nadýmal kapsu.

Slavnostní setkání u příležitosti 150. výročí narození T.G.Masaryka
V pátek 3.3.2000 se u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka sešli občané města k uctění
jeho památky. Této každoroční akce se zúčastňují především starší občané.
Vzpomínkovou slavnost zahájilo sérií písní Pěvecké sdružení Kopřivnice. K pomníku
T.G.Masaryka položili kytice starosta a oba místostarostové spolu se zástupci Klubu
Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici. Čestnou stráž u pomníku drželi
kopřivničtí sokolové.

Slavnostní otevření rozhledny Bílá hora
V pátek 28.4.2000 byla za přítomnosti starostů Kopřivnice a Štramberka slavnostně
otevřena nová rozhledna na Bílé hoře. Slavnostního aktu se účastnili i zástupci
společností EuroTel a RadioMobil, více než stovka pozvaných hostů a kolem dvou tisíc
lidí. Většina lidí je s novou dominantou města spokojena. Vznikl tak další cíl turistických
výprav po okolí Kopřivnice a umožňuje pohlédnout do okolní krajiny z výšky 593 metrů
nad mořem. Rozhlednu vyprojektoval kopřivnický architekt Milan Šmíd. Hlavním
důvodem vybudování víceúčelové věže s rozhlednou na vrcholu Bílé hory byl zájem
společností Eurotell a RádioMobil šířit z tohoto místa signál pro mobilní telefony.
Vysílač má zlepšit především nedostatečné pokrytí signálem ve Štramberku. Při
slavnostním otevření však ještě nebylo zdaleka vše hotovo. Majitelé mobilních telefonů
Paegas museli ještě měsíc na signál počkat.

Vyhlášení sportovce roku 2000
Ve středu 10.5. se v kulturním domě sešla elita kopřivnického sportu. Za výjimečné
sportovní výkony, trenérskou a organizátorskou práci, dostalo od města Kopřivnice
uznání 35 osobností. Symbolické ocenění v podobě upomínkových listů a keramických
medailí předal sportovcům starosta města.

55. výročí osvobození od fašismu
V neděli 7.května se sešli občané města u pomníku Padlých před Základní školou –
náměstí v Kopřivnici. Nepočetnou skupinu obyvatel přivítal tajemník městského úřadu
Josef Jiřík a pronesl krátký proslov. Poté představitelé města, Svazu bojovníků za
svobodu a zástupci politických stran položili k pomníku kytice. Po tomto pietním aktu
následoval v kulturním domě v kině Puls slavnostní koncert, na kterém vystoupil komorní
orchestr Pavla Josefa Vejvanovského.
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Tradiční kopřivnická pouť
Pro příznivce diskoték začala pouť již v pátek večer. Před kulturním domem se v šest
hodin večer spustila diskotéka. Poblíž bydlící občané města si často stěžují při těchto
akcích na zvýšený hluk. Proto produkce jen výjimečně trvají do noci. Tentokrát se jeden
z takto postižených občanů pokusil diskotéku překazit. Kolem půl deváté večer přeřízl
nožem přívodní kabel, kterým procházelo 380 voltů. Naštěstí se mu při tomto činu nic
nestalo. Kabel, který zničil, napájel pouze osvětlení ve stanu s občerstvením. Diskotéka
narušena nebyla a skončila v plánovaných dvaadvacet hodin. Po skončení diskotéky začal
v centru neobvyklý ruch. Své stánky si začali stavět stánkaři, kteří získali povolení od
půlnoci z pátku na sobotu na vyhrazených místech stavět své konstrukce. Hodinu po
půlnoci už většina stánků stála. Mnoho prodejců pocházelo z okolí města i z větších
vzdáleností. Většina z nich přespávala v autech či přívěsech z obavy o své zboží. Díky
jejich přítomnosti bylo centrum pod mimořádným dohledem.
Pouťový víkend nabízel občanům všech věkových kategorií bohatý program. Pro děti i
mládež byly největším lákadlem hlučné lunaparkové atrakce. Zato nejméně lákala
tlačenice a mačkání v davu mezi stánky s pouťovým zbožím. V sobotu kolem půl sedmé
večer na pódiu před kulturním domem vystoupil kopřivnický Městský dechový orchestr.
Kolem dvacáté hodiny začal taneční blok programu. V něm se předvedly kopřivnické
stepařky Step klubu a tanečnice místní Základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Poté
vystoupila ostravská historicko-folková skupina Calata. Další blok programu byl věnován
divadlu. O překvapení se postaral pouliční vystoupení divadla Kvelb. Jejich produkce pod
názvem Pochod komediantů aneb Bestiář zvedla diváky ze sedadel a vylákala je na cestu
středem města. Na dobrou noc pak vystoupil Vítězslav Marčík a jeho Bajaja. Zapojil do
hry nejen sebe, své vynálezy a loutky, ale také publikum. Na konci Bartolomějského
večera jeho snahu odměnilo publikum potleskem.
Nedělní Pouťové dopoledne přilákalo ke kulturnímu domu podstatně méně diváků.
Někteří vyspávali po večerním programu, jiní předpokládali tlačenici, a tak to raději
vzdali. Na pódiu bylo možno zhlédnout pohádku O Červené karkulce v podání
kroměřížské Říše loutek a vystoupení muzikantů Dixi orchestru Základní umělecké školy
MISmusic.

Říjnová výročí
Letošní říjnové oslavy začaly 27.10. odpoledním komorním koncertem v kulturním
domě. Tentokrát se hezký zážitek postaral místní Lašský žesťový kvintet. V jejich podání
zazněly slavné fanfáry, koncertní skladby a úpravy moderních skladeb.
V předvečer státního svátku vzniku samostatného státu Československé republiky
v roce 1918 si lidé připomněli tuto událost u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na
náměstí. Letos uplynulo od vzniku ČSR již 82 let. Představitelé města položili k pomníku
kytice a starosta Jiří Tichánek pronesl krátký projev. Od pomníku se pak vypravil
lampiónový průvod, v jehož čele pochodovaly mažoretky za doprovodu Městského
dechového orchestru, městem ke kulturnímu domu. V něm se následně konal slavnostní
večer, na kterém vystoupily děti kopřivnických základních škol. Lampionový průvod je
mezi dětmi rok od roku oblíbenější. Mezi dospělými však stále přetrvává vzpomínka na
doby, kdy účast v průvodu bývala téměř povinností, a tak se na tyto akce dívají trochu
s rozpaky.
V kulturním domě se v rozsáhlém programu, trvajícím přes dvě hodiny, představili žáci
základních i uměleckých škol. Diváci, většinou rodiče, zhlédli pásmo tance a zpěvu,
recitace a dokonce i gymnastiky.

Večer s Mikulášem
V předvečer svého svátku přijel do Kopřivnice s úkolem poprvé rozsvítit vánoční
výzdobu v centru města Mikuláš. Jeho příjezd očekávalo před kulturním domem několik
set dětí i s rodiči. Čekání jim zpříjemnilo vystoupení dětského pěveckého sboru z MIS
music a krátká diskotéka. Vzhledem k nedostatku sněhu dorazil Mikuláš se svým
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doprovodem místo na saních v kočáru. Přesto byl nadšeně přivítán a osvětlené vyzdobené
město začalo dýchat pravou vánoční atmosférou.

Významné akce ve městě
Čtvrtý ročník setkání občanů nad myšlenkami T.G.Masaryka
Rekordním počtem hostů a také lidí v sále se mohl pochlubit již čtvrtý ročník setkání
svobodných občanů nad myšlenkami Tomáše Garrigua Masaryka v kontextu se
současností. Tentokrát organizační výbor akce jako ústřední téma setkání zvolil Rusko a
jeho vztah k Evropě. Vůbec poprvé se podařilo, že se ani jeden z pozvaných hostů
neomluvil a do Kopřivnice dorazili všichni. Organizátory akce vyzdvihl Vratislav Preclík,
místopředseda celostátní organizace Masarykova demokratického hnutí, která celou akci
také finančně zajišťuje. Ten připomněl, že v republice není další akce podobná té
kopřivnické a zmínil se i o tom, že místní klub Masarykova demokratického hnutí patří k
největším, věkově nejmladším a nejaktivnějším sdružením v republice.
V hlavním bloku programu přednesli svá zamyšlení nad daným tématem Ladislav
Špaček, Jan Ruml, Pavel Pecháček, Vilém Holáň, Jiřina Šiklová, Jaroslav Zvěřina,
Bohuslav Ficek a Ivan Medek. Všichni jmenovaní se shodli v tom, že složitá situace v
Rusku může značnou měrou ovlivnit dění v celé Evropě, a je tudíž nutné postsovětským
oblastem pomoci na jejich cestě k demokracii. Novinkou letošního ročníku setkání nad
Masarykovými myšlenkami byla diskuze.

Odhalení pamětní desky obětem komunismu
V předvečer nového státního svátku, Dne boje studentů za svobodu a demokracii,
odhalilo město bronzovou pamětní desku obětem komunismu v letech 1948 – 1989.
Vedení města Kopřivnice a Konfederace politických vězňů pozvalo širokou kopřivnickou
veřejnost na prostranství před městským úřadem ve čtvrtek 16. listopadu k slavnostnímu
odhalení pamětní desky. Tato bronzová pamětní deska je věnována obětem komunismu v
letech 1948 - 1989 a byla umístěna na budově Městského úřadu v Kopřivnici na ulici
Záhumenní. Na začátku slavnostního programu zazpívali několik písní členové
Pěveckého sdružení Kopřivnice, poté vystoupili se svými projevy starosta města Jiří
Tichánek a předseda Konfederace politických vězňů Jindřich Holcman a spolu s dalšími
uctili památku obětí položením kytic. Předseda Místní organizace ODS Petr Chromečka
spolu s Bohuslavem Fickem původně žádali pro lidi, kteří se stali oběťmi komunistického
zločinu, udělení čestného občanství, ale vzhledem k jejich počtu to bylo nereálné.

Kopřiva 2000
Pouze dvě z obvyklých tří cen byly uděleny na letošním, čtrnáctém ročníku přehlídky
netradičního divadla Kopřiva 2000. Cenu diváka, o níž hlasováním rozhodli sami
účastníci Kopřivy, si odvezlo Studio hořící žirafy z Olomouce za svou inscenaci Švédský
stůl. Tříčlenná porota složená z divadelních odborníků se nedokázala dohodnout na
nejlepším hereckém výkonu, a tak udělila pouze cenu za umělecký přínos, která poputuje
do Brna k fyzickému básníkovi Petru Vášovi, kterého od zisku divácké ceny dělil pouze
jediný hlas.
V letošním roce přišlo na jednotlivé programy Kopřivy podle odhadu pořadatelů
celkem asi osmnáct set lidí. Sto dvacet z nich využilo možnosti koupit si lístek na oba
přehlídkové dny, sedmdesát si zaplatilo pouze jeden den a na jednotlivá představení bylo
prodáno dvě stě třináct vstupenek. Výtěžek ze vstupného však prý nemůže ani při
takovém počtu diváků pokrýt finanční nároky na přípravu a chod Kopřivy. V rámci svých
sponzorských aktivit zaplatila firma Telecom letošní Kopřivu z více než padesáti procent
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Ples Agentury FOX
Kulturní dům a hotel Tatra propojil fóliový tunel. Tak začala tradičně největší a
nejnavštěvovanější akce plesové sezony ve městě - ples Agentury Fox. Tématem tohoto
letošního devátého ročníku plesu byl cirkus. Jaromír Naleraj, majitel pořádající cestovní
Agentury FOX, je velký fanoušek cirkusového umění. Původní představy o divokém reji
cirkusových umělců musely být poněkud okleštěny, neboť se ukázaly být
nerealizovatelné. K vidění tak byla klaunská vystoupení, cvičené krysy, žongléři, fakíři,
či vystoupení s hady. Vrcholem programu byla drezúra leopardice. V tomto případě šlo o
samici leoparda.
Program plesu měl však i mnoho tradičních součástí. Klasickou módní přehlídku letos
nahradily ukázky historických kostýmů. O své vystoupení v úvodním bloku nepřišli ani
svěřenci Dětského centra Kopřivnice, na jehož konto šel výtěžek plesu. Hosté plesu
zhlédli také taneční vystoupení novojičínské skupiny Miroslava Gillara a vítězů loňského
ročníku ’Tatry’ v latinsko-amerických tancích. Hudbu v hlavním sále zajistil příborský
Elvis band, svůj program zde měla i Ilona Csáková a dívčí skupina Zoombie. V nočním
klubu hotelu Tatra kromě diskotéky vystoupila skupina Zoombie. Po loňských dobrých
zkušenostech bylo po většinu doby trvání plesu zpřístupněno Technické muzeum.

Oslavy 150 let existence automobilky Tatra
Své stopadesáté narozeniny oslavila v sobotu 2.září kopřivnická automobilka Tatra. Na
„Velký den“, jak byla oslava nazvána, se sjelo dvě stě oficiálních hostů, mezi kterými
nechyběli ani zástupci vlády či významných obchodních partnerů z Ruska, Indie,
Německa, Francie, Polska a dalších zemí. Značnému zájmu se oslavy výročí automobilky
těšily i mezi širokou veřejností. Podle odhadu pořadatelů se akcí pořádaných v rámci
Velkého dne zúčastnilo šest až sedm tisíc příznivců značky. Oslavy vypukly již krátce
před devátou hodinou, kdy od radnice směrem k Tatře vyrazila městská dechovka v
doprovodu mažoretek.
Před sídlem společnosti oslavy svými projevy zahájili představitelé Tatry.
Bezprostředně po zahájení oslav se na cestu městem vydalo kolem sta automobilů. V
koloně, která projela celou Kopřivnicí, byly vozy nejen z prvopočátků zdejší
automobilové výroby, ale i současné produkty automobilky, včetně soutěžních speciálů
tatrováckých týmů.
V deset hodin pak byla v Technickém muzeu slavnostně otevřena výstava o nejranějším
období automobilky a jejím zakladateli Ignáci Šustalovi. Atraktivitu tohoto bodu
programu navíc ještě zvýšila autogramiáda cestovatele Miroslava Zikmunda. Opravdovou
lahůdkou pro milovníky veteránů byla jízda elegance. Během průjezdu městem se každý
z účastníků akce dozvěděl zajímavosti z historie jednotlivých typů vozidel a komise
odborníků vybrala vítěze čtyř kategorií soutěže o Nejkrásnější starý vůz. Odpoledne se
těžiště oslav přeneslo do nitra závodu, kde bylo možné zúčastnit se dokončení
půlmiliontého automobilu a jeho předání zákazníkovi.
Vrcholem programu pak byly ukázkové jízdy závodních speciálů Tatry a vozů ze
současného výrobního programu, které proběhly na zkušebním polygonu. Večerní
závěrečná část programu již nebyla i z technických důvodů určena tak široké veřejnosti.
Oficiální hosty, oceněné tatrováky a ty, kteří si stihli včas zakoupit vstupenku, pobavil
Miroslav Donutil.
V rámci Velkého dne přebrali zástupci Tatry certifikáty osvědčující bezchybné
fungování systému řízení jakosti ve firmě. Mateřská automobilka obhájila certifikát, který
poprvé získala před třemi lety. Čerstvým držitelem certifikátu splňujícím tvrdé podmínky
evropsky uznávané normy ISO 9001 se stala dceřiná společnost Nářaďovna Tatra. Tato
ocenění jsou podle slov společnosti RW TÜV významným signálem pro zákazníky Tatry,
že od ní mohou čekat kvalitní zboží, se kterým budou spokojeni.
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Přítomnosti vícepremiéra Pavla Mertlíka, ministrů Miroslava Grégra, Petra Lachnita a
celé řady významných obchodních partnerů na oslavách výročí firmy využila Tatra také k
pracovním jednáním, kterých se během dne uskutečnilo hned několik. Management Tatry
se na krátké schůzce setkal také s kopřivnickými radními. Mluvilo se prý o těžké
současnosti, ale i o budoucnosti automobilky.

Přátelé angažovaného učení (PAU) v Kopřivnici.
Třídenní celostátní setkání Přátel angažovaného učení (PAU) se uskutečnilo v
prostorách ZŠ dr. Milady Horákové a Alšovy. Akce se zúčastnilo 500 učitelů z celé
republiky. PAU je sdružení, které ukazuje možnosti, jak učit jinak, zajímavěji, lépe a
pestřeji. Proto součástí setkání byla mj. návštěva ZŠ v Mošnově, která používá různé
alternativní prvky ve výuce. Aby se akce tak velkého rozsahu mohla včas připravit,
dostali žáci pořadatelské školy tři dny volna, na ZŠ Alšově, kde probíhaly výtvarné a
počítačové dílny, se pak děti neučily pouze v pátek. Vstupní prostory sloužily k zápisu do
jednotlivých dílen a bylo opravdu z čeho vybírat - šestašedesát lektorů nepřišlo
pedagogům přednášet, ale hlavně názorně předvést postup výuky v praxi. V rámci setkání
Přátel angažovaného učení proběhla na chodbách Základní školy dr. Milady Horákové i
prodejní výstava učebnic a učebních pomůcek. Spokojenost účastníků setkání byla velká
jak s úrovní přednášek, tak s kompletním servisem.

KIT SHOW
Velkým úspěchem skončil čtvrtý ročník soutěžního setkání modelářů Beskyd Model
Kit Show. Akce přilákala víc jak tři a půl tisíce lidí. Modelářů do Kopřivnice přijelo
okolo čtyř stovek. Rok od roku větší věhlas získává kopřivnická modelářská akce také za
hranicemi. Kromě tradičně velkého počtu modelářů ze Slovenska a Polska letos přijeli
také Rakušané, Němci, Maďaři, Francouz a dokonce jeden Američan.
Celkem bylo na letošní Kit Show k vidění zhruba dva tisíce nejrůznějších modelů. V
soutěžích O Moravský knipl, O Moravský šrapnel a v tradiční Sálové soutěži se utkalo
osm set patnáct z nich. Vysoká účast a kvalita modelů znesnadnila práci porotcům. Ti
nakonec udělili 96 cen v jednotlivých kategoriích a navíc 16 zvláštních cen. Nejlepších
výsledků z místních modelářů dosáhli starší žák Petr Najvar, který ve své kategorii vyhrál
soutěž O Moravský knipl a Václav Langer, jehož SLIVLET mu vynesl pasování na rytíře
Valašského království. Nedílnou součástí Beskyd Model Kit Show je bohatý doprovodný
program. V kinosále mohli návštěvnici zhlédnout filmy s leteckou a válečnou tématikou,
připraveny byly také letecké a automobilové simulátory, či možnost zapůjčení rádiem
řízených modelů. Lákavou podívanou nejen pro modeláře byla přítomnost několika kusů
současné vojenské techniky před kulturním domem a tří vojenských vrtulníků, které po
několika přeletech přes Kopřivnici přistály na polygonu Tatry.
Několik tisíc lidí využilo možnosti navštívit areál kopřivnické automobilky Tatra.
Kromě bývalých a současných tatrováků využila možnosti projít si automobilku také řada
účastníků Beskyd Model Kit Show. Tatra umožnila lidem prohlédnout si drtivou většinu
výrobních hal podniku. Pro návštěvníky zkušebního polygonu navíc uchystala i ukázky
svých vozů a jejich chování v extrémních podmínkách. Značný zájem byl také o
autogramy účastníků letošního ročníku Rallye Paříž - Dakar - Káhira, kteří se
podepisovali ve správní budově automobilky. Den otevřených dveří byl první akcí, kterou
Tatra uspořádala v rámci oslav sto padesátého výročí zahájení výroby. Hlavní část oslav
proběhla 2. září.

Motýlek
Letošní ročník přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek trhal nejen rekordy v
počtu návštěvníků a vystupujících, ale přinesl i nečekaně kvalitní vystoupení. Na jevišti
kulturního domu se v sobotu odpoledne vystřídalo na tři stovky účinkujících z pětadvaceti
zařízení z celé Moravy. Jejich vystoupení sledoval velký sál kulturního domu k prasknutí
napěchovaný lidmi, kterých začalo ubývat až v závěru více než čtyřhodinového
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programu. Konečné délky programu se pořadatelům podařilo dosáhnout až po výrazném
zkrácení.
Možná ještě lépe než nárůst počtu vystupujících a diváků charakterizuje letošního
Motýlka nevídaný vzestup kvality jednotlivých produkcí. Diváci si mohli vychutnat řadu
velmi výpravných a precizně připravených scének, za které by se nemuseli stydět nejen
zdraví, ale v některých případech i profesionální umělci.

K

ultura

O uspokojení kulturních potřeb občanů se stará především Kulturní dům Kopřivnice a
kino Puls. Potvrzením této skutečnosti mohou být i následující čísla. Filmová představení
v kině Puls zhlédlo v roce 2000 19133 diváků. Na 13 divadelních představeních se
vystřídalo 2665 návštěvníků. V kulturním domě se uskutečnilo 11 koncertů vážné hudby,
7 folkových koncertů a 12 koncertů dalších souborů a skupin. Celkem tyto koncerty
navštívilo 4925 posluchačů. V rámci akcí Kultura školám navštívilo představení 13 508
dětských návštěvníků. Představu o další návštěvnosti poskytne následující tabulka.
Festivaly (7)
Plesy
Besedy
Zábavné programy
Výstavy
Diskotéky
Dětské pořady
Krátkodobé pronájmy
Ostatní

34
6
15
10
3
9
6
178
38

6 578
2 180
704
3 087
3 300
707
5 202
54 890
13 462

Provozovatelem KDK je Ludvík Moravia, s.r.o. Ředitelem Lubomír Sazovský.
Společnost realizovala 858 akcí, kterých se zúčastnilo 130 341 návštěvníků.
Příspěvek města na činnost činil v tomto roce 4 800 000 Kč.
Dalším významným kulturním zařízením je Klub Nora, jehož provozovatelem je
Vítězslav Váňa. V klubu bylo uspořádáno 121 akcí s účastí 8 500 návštěvníků. Klub se
zaměřuje na pořádání koncertů, taneční párty, divadelní představení, poslechové večery,
přednášky a výstavy.

Regionální muzeum v Kopřivnici uspořádalo řadu zajímavých výstav v Technickém
muzeu i v Muzeu Fojtsví. Výstavy navštívilo celkem 87 849 návštěvníků.

Technické muzeum
Přehled významnějších akcí TM v oblasti prezentace
leden 2000
leden 2000
březen 2000
březen 2000
březen 2000
duben 2000

ples cestovní Agentury Fox
návštěva rodiny zakladatele továrny, rod. Šustalova, USA
natáčení rozhlasové relace pro stanici Praha
návštěva Západoevropského klubu přátel zn. Tatra
jarní módní přehlídka v muzejní expozici
spolupráce muzejních pracovníků při natáčení pořadu „Hledání
ztraceného času“ p. Karla Čáslavského

44

duben 2000
květen 2000
červen 2000
červen 2000

natáčení rozhlasové relace pro slovenský pořad „Zákruta“
jazzový koncert – Swingové melodie
odborný doprovod při natáčení anglické TV Discovery Channel
koncert Městského dechového orchestru s mažoretkami u Slovenské
strely
červen 2000
návštěva německé sekce Klubu přátel zn. Tatra
srpen 2000
výstava kreseb automobilů K. Rosenkranze
srpen 2000
návštěva novinářů z Japonska, prohlídka muzea
září
2000 vernisáž výstavy „Putování historií Tatry“, instalace pracovny
zakladatele podniku + autogramiáda cestovatele Ing. Zikmunda
září
2000 účast vozu T601 Monte Carlo na Rallye Beskydy
září
2000
účast vozu T601 Monte Carlo na Turmsuchfahrt rallye v Rakousku
říjen 2000 návštěva muzea kulturního rady Francie
prosinec 2000 jazzový koncert – Swing mezi veterány
prosinec 2000 prezentační akce Severomoravské sekce KB
Expozice byla průběžně doplněna o:
10 ks prospektů kočárů
20 ks dobových prospektů osobních vozů
15 ks vyobrazení osobních vagónů
14 ks dobových obrazů
3 ks dobových továrních značek
8 ks fotografií nákladních vozů (A0)
během roku byla expozice průběžně doplněna o:
motor T17, motor Benz – replika, kočár Mylord, T805 – hasičská úprava,
pancéřovaná T613, podvozek T11, závodní vůz Tatra Baghíra, valník T43

Muzeum Fojtství
Výstavy v roce 2000:
·
„Inventura“ – obrazy Anny Georgiadu
·
Školství v Kopřivnici
·
Krajky a lidová tvořivost
·
Od adventu ke Třem králům
Muzeum Fojtství v Kopřivnici postihla v noci z neděle 23.dubna na pondělí 24.dubna
nenahraditelná ztráta. Byla ukradena celá kolekce luxusní majoliky. Neznámý pachatel
odcizil z prosklených vitrín muzea pětatřicet kusů křehké majoliky. Způsobená škoda
byla odhadnuta na více než sto tisíc korun. Pro město však vznikla škoda především
historická. V historii muzea je to největší krádež, která dosud byla zaznamenána. Továrna
na hliněné zboží, která se později rozrostla v továrnu na kachle a majoliku, byla první
továrnou v Kopřivnici. Ukradené předměty již nelze nahradit stejně kvalitními, neboť ve
sbírkách muzea žádné stejně kvalitní již nejsou. Do vitrín tedy přijdou méně zdobné kusy
užitkové majoliky.
Krádež starožitné keramiky se trvale zapíše i do dějin městské policie. Jde totiž o
největší incident toho druhu v objektu napojeném na elektronický pult centrální ochrany.
Přestože policisté byli na místě již dvě minuty po spuštění poplachu, lupičům se podařilo
utéci i s lupem.
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Š

kolství

Základní školy
Základní
škola

tříd

Počet
žáků pedag/ext
.
379
26

Náměstí

15

E. Zátopka

28

634

Dr. M.
Horákové

30

Alšova

17.
listopadu

Zaměstnanci
správy
ŠJ
7

9

42

11

8

735

43

9

8

22

570

36

9

8

29

669

43/1

12

10

2
4

32
39

3/1
4

1
1

1*
1*

Sv.
Zdislavy

10

205

21/1

3

2*

Zvláštní
škola

9

88

13

4

-

Celkem

149

3351

Mniší
Lubina

231/3

57

Zaměření

Sportovně orientované třídy
(plavání, hokej), školní sportovní
klub, hudební zaměření (vlastní
kapela)
Sportovní zaměření, školní
sportovní klub, ekologie,
informatika, cizí jazyky
Estetická a výtvarná výchova,
propojení s uměleckou školou MIS
music, informatika, cizí jazyky,
školní sportovní klub
Informatika, výtvarná výchova,
rozšířená výuka cizích jazyků,
školní sportovní klub
Informatika, cizí jazyky,
žurnalistika, atletika, volejbal,
basketbal, školní sportovní klub
Všeobecné (malotřídní ZŠ)
Zaměření na výtvarné činnosti
(malotřídní ZŠ)
Projekt obecná škola, vzdělávání a
formování dítěte v duchu
křesťanské etiky, integrace
zdravotně postižených žáků.
Informatika, cizí jazyky
Příprava žáků pro zapojení,
případně plnou integraci do
běžného občanského života;
speciální výchovné a vzdělávací
metody, kroužek výpočetní
techniky, keramika.
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V Kopřivnici je celkem šest základních škol, v místních částech Lubině a Mniší dvě
školy pouze pro první stupeň, zvláštní škola a pomocná škola v rámci Dětského centra.
Celkem tyto školy v současné době navštěvuje 3 433 žáků soustředěných do 154 tříd, z
toho je pět tříd určených pro dyslektické děti. Všechny základní školy postupují podle
vzdělávacího programu Základní škola, výjimku tvoří Základní škola sv. Zdislavy
vyučující podle Obecné školy.
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Každá z kopřivnických základních škol má své přednosti i drobné nedostatky. A
hodnotit jejich kvalitu přísluší odborníkům. Proto jsem si na pomoc vzala Výroční zprávu
o stavu školství v okrese Nový Jičín za školní rok 1998/99 zpracovanou Školským
úřadem Nový Jičín.
V ekologických projektech, které mají tradičně silné zastoupení mezi programy na
školách, například v rámci projektu Globe jsou z hlediska dlouhodobosti vzpomínány
Základní školy 17. listopadu a Emila Zátopka.
Pozitivně je na základních školách hodnoceno zvýšení a variabilita volitelných a
nepovinných předmětů. Zarážející je nárůst neomluvené absence, počet žáků s
kázeňskými problémy a počet neprospívajících žáků.
V oblasti péče o talentované žáky je v rámci okresu vysoce hodnocena Základní škola
Alšova, která obsazuje soutěže nejvyšším počtem žáků. Zejména v oblasti výtvarné
dosahuje k nejvyšším metám v rámci republiky. Zároveň patří ke školám, jejichž svěřenci
se umísťují na prvních místech. Za zmínku stojí 1. místo v oblastním kole soutěže
Konverzace v německém jazyce Terezy Mündleinové a 3. místo v anglické konverzaci
Davida Kovalského.
Ve sportovních soutěžích vynikla Základní škola Emila Zátopka prvním místem v
severomoravském regionu v halové kopané.
Základní škola - náměstí je nejstarší základní školou ve městě a letos oslavila 90.
výročí od svého založení. Vzhledem k svému výhodnému umístění již několik let
intenzívně usiluje o zřizování sportovně orientovaných tříd na lední hokej a plavání.
Školu navštěvuje 384 žáků v 15 třídách, z nichž sedm má sportovní orientaci. Dobrá
spolupráce mezi ZŠ - náměstí a sportovními kluby vede ke stále přibývajícím úspěchům
plavců a hokejistů. Žákům, kteří jsou vyučováni podle vzdělávacího programu Základní
škola, je nabízena výuka čtyř jazyků. Škola má specializované učebny pro výuku
informatiky, chemie, fyziky, jazyků, hudební a výtvarné výchovy. Ze zájmových činností
jsou pro žáky připraveny aerobic, pěvecký sbor, florbal, lego-dacta a keramika. Druhým
rokem na škole působí hudební skupina žáků vedená Evou Nedjalkovou. Škola usiluje o
udělení statutu sportovně orientovaných tříd, který by s sebou měl přinést i finanční
dotace a podporu již realizovaného programu.
Třicet tříd se sedmi sty osmi žáky, tak by se dala v krátkosti charakterizovat prostorově
největší škola v Kopřivnici Základní škola 17. listopadu sdružující převážně děti ze
sídliště Sever. Z třiceti tříd jsou tři dyslektické a jedna sportovní, která je zaměřená na
lehkou atletiku pro chlapce a volejbal pro dívky. Mezi zájmovými útvary a sportovními
kluby se pozornosti žáků těší basketbal, jóga, volejbal, sportovní gymnastika, lehká
atletika, sportovní hry, český jazyk, ekologický a keramický kroužek, informatika,
ochrana přírody a ruční práce. Celkem škola žákům nabízí v rámci nepovinných
předmětů, zájmových útvarů a školních sportovních klubů 493 míst. Žáci se aktivně
podílejí na realizaci několika projektů, mohou se stát členy redakční rady školního
časopisu Sedmnáctka, který vychází třetím rokem, pravidelně navštěvují zájezdy do
ostravských divadel. Tradiční akcí Základní školy 17. listopadu je pořádání Olympijských
dnů, kdy v dvouletém cyklu probíhají převážně sportovní akce zajišťované ve spolupráci
se sponzory a rodiči. Velmi kvalitní jsou i výukové prostory. Kromě běžných kmenových
tříd je žákům k dispozici i dalších 14 odborných pracoven včetně keramické dílny, nové
PC-učebny, učeben hudební a výtvarné výchovy, fyziky, cvičný byt a další. Z tohoto
hlediska patří škola zcela jistě k nadstandardně vybaveným zařízením tohoto typu.
Areál Základní školy dr. Milady Horákové se rozkládá v centru Kopřivnice. Jedná se
o stále se měnící moderní komplex, který byl zprovozněn v roce 1972 a navázal tak na
historickou budovu z roku 1910. Děti mohou užívat po celý den školní budovy, dílny, dvě
tělocvičny, školní hřiště, družinu, odborné pracovny i moderní počítačovou učebnu s
internetem. Prostory školy po vyučování využívá Soukromá umělecká škola MIS music,
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která nabízí širokou paletu oborů. V současné době má škola 30 tříd, do kterých je
rozděleno 738 žáků vzdělávaných podle programu Základní škola. Škola umožňuje i
individuální vyžití v různých zájmových činnostech zaměřených především na sport,
výtvarné činnosti a výpočetní techniku. Výsledkem této péče jsou pak mnohé úspěchy
žáků v místních, okresních i celorepublikových soutěžích.
Základní škola Emila Zátopka
Už z názvu školy je patrné zaměření na sport. Dlouhé roky škola patřila ke špičce
v okresu a se Základní školou Alšova se neustále dělila o první dvě místa i v rámci
ostatních, nejen sportovních soutěží. Z toho, co může škola dětem nabídnout, je sport to
nejlepší, protože tím může přitáhnout i problémovější žáky. Právě ti většinou v učení
nevynikají a ve sportu se jim otevírá možnost realizace.
Škola Emila Zátopka, která se nachází ve dvou objektech, pořádá velké množství
okresních, ale i regionálních soutěží pro žáky i učitele z důvodu kvalitního sportovního
zázemí. Stejně tak se škola podílí na ekologických a výtvarných projektech, vydává
školní časopis.
Základní škola Alšova se již po několik let snaží o individuální přístup a rozvíjení
talentu dětí. Z toho důvodu zřídila od 3. ročníku jazykové třídy a od 6. i počítačovou, do
nichž se mohou přihlásit i žáci z ostatních škol. Počítačová učebna patří k nejvytíženějším
nejen v rámci Kopřivnice. Kromě výuky počítačové grafiky, lego-dacta či programování,
je třída využívána žáky od prvních ročníků a úspěšně spolupracuje i s okolními
mateřskými školami. Škola vydává školní časopis a má vlastní hudební kapelu.
Ekologické a výtvarné projekty stejně jako sportovní výkony žáků úspěšně prezentovaly
školu i v rámci republiky. Vizitkou celého učitelského kolektivu je 30 žáků vyšlého
ročníku pokračujících ve studiu na gymnáziích. Dotazem na zmíněných školách se
potvrdilo, že absolventi Základní školy Alšovy patří k nejlépe připraveným žákům v
rámci všech škol v okrese. Škola byla v minulém roce hodnocena Českou školní inspekcí
jako nadprůměrná.I v hodnocení Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, který
ověřoval úroveň žáků, si Základní škola Alšova udržela vynikající pozici mezi 48
základními školami a šesti osmiletými gymnázii, některé v daných ukazatelích dokonce
předstihla.

Střední školství v Kopřivnici
Střední odborné učiliště
Zřizovatel:
Ředitel:
Sídlo:
Počet žáků:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Antonín Šugárek
Kopřivnice, Husova 1162
Mechanik - seřizovač
53
Zámečník
24
Strojní mechanik
17
Mechanik opravář – stroje, zařízení
24
Klempíř
46
Lakýrník
28
Automechanik
62
Mechanik opravář – motorová vozidla 49
Elektrikář – slaboproud
12
Autoelektrikář
72
Provozní technika
25
Celkem:
412

48

Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a obchodní akademie
(VOŠ, SPŠ a OA)
Zřizovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ředitel: Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Kopřivnice, Husova 1302
Počet žáků: Strojírenství
160
Diagnostika motorových vozidel 16
Management strojírenství
37
Obchodní akademie
111
Technické lyceum
30
Management strojírenství
(studium při zaměstnání)
39
Vyšší odborná škola
Ekonomika podniku a management 172
Obor strojírenství
45
Celkem
610

Na středních školách v Kopřivnici studovalo celkem 1 022 žáků
V Kopřivnici na Střední průmyslové škole lze od letošního školního roku studovat nový
studijní obor technické lyceum, které vzniklo jako reakce na moderní vzdělávací trendy
inspirované zkušenostmi a spoluprací se zeměmi Evropské unie. Tento studijní obor
připravuje žáky pro studium na vyšších a zvláště vysokých školách. Hlavním cílem
technického lycea je vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní
adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín.
Škola přijímá studenty na základě studijních výsledků na základní škole a písemných
přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Do průměru 1,5 z profilových
předmětů jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Maturitní zkouška v lyceu obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka,
matematiky a jednoho předmětu ze tří volitelných oborových seskupení podle zaměření.

Dětské centrum: pro děti s kombinovanými vadami, autismem, tělesně postižené děti,
děti se srdečními vadami, očními, sluchovými a řečovými poruchami, děti s omezenou
hybností, mentálním postižením i s poúrazovými stavy.
Centrum zahrnuje: 4 oddělení speciální mateřské školy
2 speciální třídy pomocné školy
1 oddělení přípravného stupně pomocné školy
1 rehabilitační oddělení (rehabilitační plavání, hipoterapie)
1 logopedická ordinace
1 oddělení školní družiny
V září 2000 se děti zúčastnily ozdravného pobytu v Chorvatsku.

Mateřské školy
Název
MŠ Zd. Buriana
MŠ Krátká
MŠ Jarní
MŠ Lubina
MŠ Mniší

Počet
tříd
3
4
3
2
1

Počet
Dětí
75
100
75
40
24

Počet
pedagogů
6
8
6
3
2
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Zaměření zájmové činnosti
LEGO program, zdravá škola
hudební zaměření
literární kroužek
výtvarné a hudební zaměření
-

MŠ Francouzská
MŠ Pionýrská
MŠ I. Šustaly
MŠ Záhumenní
MŠ Česká
Spec. MŠ pro
děti
s vadami řeči
Dětské centrum
celkem

4
3
3
3
3
2

100
75
75
75
75
16

8
6
6
6
6
3

8
39

58
788

19
79

výtvarné zaměření
oční oddělení
klub rodičů a dětí
výtvarný kroužek, logopedie
hudební zaměření, plavání
logopedie

spec. škola pro žáky s více vadami

Ve městě působí i dvě umělecké školy :
ZUŠ Zdeňka Buriana pracovala pod vedením Hany Vyhlídalové v hlavní budově na
ulici Štramberská a s pobočkami ve Štramberku a v Rybí.
První soukromá ZUŠ MIS music, o.p.s., pracovala pod vedením Petra Suttnera
v budově ZŠ na ul.Obránců míru a s pobočkami v Šenově, Štramberku, Studénce a
Sedlnici.
Významným doplňkem vzdělávacích aktivit byla činnost Domu dětí a mládeže. Ten
pracoval v tomto roce pod vedením Hany Růžové. Kromě hlavního sídla v Kopřivnici
provozoval pobočky ve Štramberku a v Kletné. Část kroužků pracovala v klubu Kamarád.

Zájmové organizace
Mezi nejaktivnější zájmové organizace patřily :

Sdružení přátel Městského dechového orchestru
Nejvýznamnější akce a úspěchy:
- Mezinárodní festival dechových hudeb Praha 2000 (vyšší třída – zlaté pásmo a
nejlépe provedená povinná skladba)
- Mezinárodní festival dechových hudeb – Rtyně v Podkrkonoší
- Mezinárodní festival dechových hudeb KASTAV Chorvatsko
- Mezinárodní festival folklórních a dechových hudeb Zlín
- Mezinárodní festival „Pádivého Trenčín“ (absolutní vítěz festivalu, Cena za
dramaturgii, Cena za nejlepší dirigentský výkon)

Pěvecké sdružení Kopřivnice
Nejvýznamnější akce:
- IV. ročník Přehlídky pěveckých sborů
- Jarní koncert „Od Bacha po Vlacha“ (společně s žáky MIS music Kopřivnice)
- Podzimní koncert „Opera, opereta, muzikál“
- Koncert duchovní hudby

Sdružení loutkového divadla – soubor Rolnička
Divadelní rok 2000 byl pro Rolničku nejen úspěšný, ale historicky i velmi významný.
Celé první čtvrtletí se loutkáři věnovali dokončovacím pracím a zkouškám nové hry
polské autorky Hanny Januszewske TYGŘÍK PETR. Tato výpravná pohádková hra byla
nastudována u příležitosti 50. výročí založení loutkového divadla ROLNIČKA
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v Kopřivnici. Slavnostní premiéra se konala 19.dubna 2000 v loutkovém divadle
v Kopřivnici.
18.listopadu se Rolnička úspěšně účastnila na festivalu LOUTKA 2000 ve FrýdkuMístku. 22.listopadu loutkáři uspořádali již 7. dětský divadelní den pro zdravotně
postižené děti z Dětského centra Kopřivnice a Nového Jičína.
24.listopadu vystoupili loutkáři v maskách zvířátek a roztančili spolu s dětmi diskotéku
v předvečer 4.ročníku přehlídky dramatické tvorby handicapovaných dětí MOTÝLEK
2000 v Kulturním domě v Kopřivnici.
Loutkáři měli na repertoáru pět inscenací : Tygřík Petr, Koza Róza, Bubák Kája, O
pejskovi a kočičce a O červené Karkulce. V roce 2000 Rolnička uvedla a vyprodala 25
představení, které navštívilo 3 575 malých i velkých diváků. Posledních deset let vede
soubor úspěšně paní Alena Svobodová.

Sdružení mladých loutkářů souboru Schůdky Kopřivnice
V roce 2000 obdržel za své vystoupení v rámci oblastní přehlídky v Opavě zvláštní
cenu odborné umělecké poroty. Přehlídky se účastnil celovečerní loutkovou hrou
Krakonošská pohádka o Káče a černém kocourovi Kubovi.
Ke konci roku začal soubor s přípravou pohádky Dvanáct měsíců Boženy Němcové.
Během roku se soubor představil na patnácti vystoupeních a nastudoval čtyři programy
z pohádek.
Všechny uváděné pohádky pro dětský a dorostenecký soubor Schůdky přepsal a
režíroval František Červenka, po stránce výtvarné soubor spolupracoval tak jako
v minulých letech s profesionálním výtvarníkem A.Holáskem, hudbu k pohádkám složila
a nahrála hudební skupina souboru. Členové souboru si sami zhotovili a opravili kulisy,
loutky, rekvizity a vše potřebné k představení. Na činnosti souboru se podílelo více než
30 členů.
Z dalších zájmových organizací se významně zapojili do společenského života :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Step klub Kopřivnice
MUSICA-DA GAMBA
Taneční škola R.K.Rytmus Kopřivnice
SWING BAND Kopřivnice
Sdružení členů a přátel tanečního souboru Zdeňky Havlové
Clan – soubor scénického tance
O.P.JAZZ BAND
Taneční soubor Efekt
Astronomický kroužek Kopřivnice

Klub českých turistů – Kopřivnice
Turisté vstoupili do nového roku hned 2.ledna výšlapem „Novoročním výšlapem“ na
Javorník. Na počátku roku měla členská základna 51 členů. Během roku klub uskutečnil
řadu výšlapů a zájezdů. Mezi nejzajímavější patřily : Lyžování na Rači, Velikonoční
přechod Smrku, Zájezd na Kružberk, Zájezd do Sulovských skal, Putování
Českomoravskou vrchovinou, Zájezd do Českosaského Švýcarska, Zájezd do
Vychylovky a Hrčavy. V čele klubu stojí vedoucí Josef Poruba.
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éče o obyvatelstvo

V klubu Kamarád byly otevřeny chráněné dílny
Pomalu se začíná realizovat projekt chráněných dílen pro absolventy Pomocné školy v
Kopřivnici a ostatní mladé lidi s tělesným a mentálním handicapem, kteří nenajdou na
trhu práce uplatnění a jejichž zdravotní stav to dovolí. Ředitelka Dětského centra v
Kopřivnici Dagmar Jančálková nejprve zmapovala zájem ze strany rodičů. Na počátku
září se začalo v prostoru klubu Kamarád pracovat s pěti dětmi. Absolventi zvláštní školy
potřebují speciální pracovní program, který jim nejen nedovolí zapomenout již jednou
získané znalosti, ale bude dále rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti. V případě těchto
mladých lidí je totiž zapojení do normálního pracovního procesu minimální. Mají tak
možnost zůstat doma na starost rodičům nebo být umístěni v ústavu, kde je sice
zabezpečený kvalitní pracovní program, ale dítě ztrácí kontakt s rodiči. Proto se program
chráněných dílen jeví jako optimální.
Na zasedání městského zastupitelstva se odsouhlasilo, že zařízení bude fungovat pod
Střediskem sociální péče, proto jejich zřizovací listina bude o tuto péči rozšířena. Do
vyřízení formalit zastřeší stávající chráněnou dílnu městský úřad, klub Kamarád a
občanské sdružení Motýlek, fungující při Dětském centru.
V chráněných dílnách mají děti zajištěný pracovní program od osmi do čtrnácti hodin.
Výhodou zůstává, že jsou stále mezi sebou, že neztrácejí kontakt ani se svou rodinou ani
s Dětským centrem. Až se dílny rozrostou podle představ ředitelky Jančálkové, budou mít
děti k dispozici keramickou a košíkářskou dílnu, dílnu na tkaní jednoduchých koberců,
případně, pokud k tomu budou vyhovující prostory, se budou moci věnovat zahradnictví.

SALUS
V úterý 15. února se sešli v budově Azylového domu SAD v Kopřivnici Domova pro
rodiče a děti v nouzi jeho ředitel Jaromír Navrátil, starosta Kopřivnice Jiří Tichánek,
ředitel soukromé polikliniky v Kopřivnici Therápon 98, a. s., Rudolf Babinec, aby toto
zařízení přetransformovali. Založili tak novou společnost s názvem Azylový dům
SALUS, o. p. s., v Kopřivnici. Azylový dům SALUS, o. p. s., bude i nadále poskytovat
osamělým rodičům s dětmi, kteří se ocitnou v mimořádně obtížné situaci, ubytování,
výchovnou a poradenskou péči, a to především klientům z okresu Nový Jičín.
Na jednání byla sestavena správní rada, ve které je starosta Jiří Tichánek, ředitel
polikliniky Kopřivnice Rudolf Babinec a starosta Šenova u Nového Jičína Vladimír
Demeter. Jejím předsedou byl zvolen Rudolf Babinec. Provoz azylového domu je ve
všech složkách podřízen především zájmům a potřebám dítěte. Nedílnou součástí tohoto
zařízení je krizové centrum pro děti a mládež.
Ubytování rodičů s dětmi je poskytováno za úhradu provozních nákladů. Výše úhrady
je dána provozním řádem azylového domu a odvíjí se od životního minima. Úhradu za
pobyt samotných dětí v krizovém centru platí rodiče nebo příslušný obecní nebo městský
úřad.
Financování samotného zařízení bude ze tří zdrojů, a to přímou dotací okresního úřadu,
dotacemi z rozpočtů obcí na občana a platbou z rozpočtů obcí za klienta.

Poliklinika Therapón na jaře zakoupila špičkový přístroj na léčení tzv. hemeroidů onemocnění, kterého vlivem zvýšeného sedavého zaměstnání, spěchu, stresu přibývá.
Přestože se předpokládal značný zájem, doposud na poliklinice touto metodou ošetřili
necelou stovku pacientů. Výhody, které ošetření přístrojem pacientovi přináší, jsou
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značné, protože se jedná o bezbolestnou, nekrvavou, ambulantní metodu trvající řádově
čtyři až šest minut, po jejíž aplikaci může pacient prakticky ihned odejít domů nebo do
zaměstnání a nemá žádné potíže.

Program prevence kriminality
V rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality v roce 2000
bylo ministerstvu vnitra předloženo třináct projektů, realizováno bylo deset z nich.
Mezirezortní komise prevence kriminality dotovala šest projektů, další čtyři projekty
finančně podpořilo město.
Celkově vynaložené prostředky činily 1 049,8 tisíce Kč, přičemž stát projekty
financoval částkou 502,0 tisíc Kč.

Kamarád s rodiči – jak trávit volný čas spolu
V rámci projektu bylo uskutečněno šest víkendových akcí, dva týdenní letní tábory,
čtyři větší akce pro širší veřejnost a pět jednodenních sobotních akcí (blíže viz činnost
klubu Kamarád).

Videokatalog a Zápisník volnočasových aktivit
S cílem seznámit děti, mládež a rodiče s nabídkou aktivit, zkvalitnit a zpřístupnit
informace, byl vytvořen videokatalog volnočasových aktivit v Kopřivnici a vytištěn
Zápisník, který je distribuován do školských zařízení, na informační centrum, a současně
prezentován na internetových stránkách Domu dětí – www.ddmkoprivnice.edunet.cz.

Modulární digitální záznamový systém
Vybavení služebny městské policie záznamovým systémem

Víkend pro nás a škola také pro rodiče
V průběhu roku byly zorganizovány dvě besedy pro učitele a osm víkendových
pobytů. Cílem besed bylo oslovit rodiče a učitelskou veřejnost a nabídnout způsoby, jak
lépe komunikovat s dětmi, zejména ve věku dospívání, a jak co nejlépe využívat moderní
výchovné metody.
Při víkendových pobytech se setkaly děti z různého sociálního prostředí,
handicapované děti při společných hrách s cílem bližšího vzájemného poznání…

Víceúčelové sportoviště
Opraveno házenkářské hřiště na sídlišti Sever (zabezpečení od hlavní silnice a
okolních místních komunikací, oddělení sportoviště od rekreační zóny, nové nátěry,
opravy oplocení a laviček).

Knihovna jako kontaktní místo prevence
Projekt si kladl za cíl vybudovat na sídlišti Sever pobočku knihovny, která bude plnit
funkci rekreačně vzdělávacího místa, funkci výchovnou a integrační - určenou pro
sociálně, zdravotně a mentálně handicapované skupiny dětí a mládeže a funkci
informační – o prevenci negativně sociálních jevů.
Knihovna byla vybavena počítačem, modemem, tiskárnou, scannerem a programem
Dyslektik. Jako moderní kulturní centrum nabízí občanům nejrůznějšího věku a
sociálního statutu informace nejrůznějšího charakteru, prostor ke společenským
kontaktům a aktivitám, smysluplné využití studijního a volného času.
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Skautský tábor
Dětský tábor s protidrogovou prevencí byl pořádán pod záštitou Rotary klubu Ostrava
a skautského střediska Kopřivnice s podporou Institutu svazu průmyslu ČR, Brano, a. s.,
a Opavia, a. s. Smyslem akce bylo dát zatím nijak neorganizovaným dětem návod, jak
lépe trávit volný čas, a současně je nenásilnou formou seznámit s drogovým nebezpečím
Tábor se konal v areálu na Bystřičce a zúčastnilo se ho 54 dětí.

Občanská poradna (Kopřivnice a Nový Jičín)
Projekt Oblastní charity Kopřivnice, kterým se rozšiřuje rozsah sociálních služeb
poskytovaných občanům na území našeho regionu.
V Kopřivnici byla občanská poradna otevřena v polovině září 2000 v Katolickém
domě, poradenské pomoci využilo 46 občanů (služby jsou poskytovány bezplatně,
nestranně, nezávisle a diskrétně).

Osvětlení prostoru před školou
Osvětlení hlavního vchodu před školou E. Zátopka. Dříve neosvětlený, nepřehledný
prostor, krytý stromy, byl místem, kde po scházejících se mladistvích zůstával nepořádek.
Osvětlení a častější pochůzky strážníků městské policie tento problém odstranili.

Místní agenda 21 v Kopřivnici
Město Kopřivnice ve spolupráci s partnerským městem Congleton ve Velké Británii,
Britskou radou v Praze a dalšími subjekty uspořádalo v červnu 2000 dvoudenní seminář
nazvaný „Životní prostředí a jeho ochrana; jak získávat veřejnost pro rozhodování o
životním prostředí“. Kromě informací o stavu životního prostředí v okrese Nový Jičín a
okrese Congleton, byly hlavním tématem způsoby spolupráce s veřejností a zkušenosti s
touto spoluprací v České republice a Velké Británii. Více než padesát účastníků se
seznámilo s problematikou a termíny jako trvale udržitelný rozvoj, Místní agenda 21,
zdravé město, akční plánování, environmentální systémy řízení apod. Vysvětlení těchto
metod spolupráce místních úřadů s místními organizacemi, soukromými podniky a
občany doplněné o praktické zkušenosti předními odborníky na tuto problematiku v
České republice bylo pro účastníky velkým přínosem. Část procesu místní agendy 21 si
účastníci osobně vyzkoušeli při praktickém cvičení.
Dalším krokem k propagaci procesu Místní agendy 21 v Kopřivnici byl seminář
„Úloha veřejné správy na cestě k udržitelnému rozvoji pomocí procesu místní agendy
21“, který uspořádalo město ve spolupráci s ostravskou konzultantskou firmou DHV CR
31. 10., a který vedl známý německý odborník na tuto problematiku pan Hans Stuick. Byl
určen pro zájemce z řad pracovníků veřejné správy z Kopřivnice, Nového Jičína, Příboru
a Štramberka.
Poslední akcí v roce bylo zapojení Kopřivnice do projektu LASALA (hodnocení
Místní agendy 21 místními samosprávami), který byl organizován sekretariátem ICLEI
(mezinárodní rada pro místní iniciativy v oblasti životního prostředí).
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P

éče o památky

Z činnosti letopisecké komise
V čele letopisecké komise pracuje s přestávkami již pátým rokem pan Ladislav
Kostelník. Většinu života však zasvětil vykopávkám hradu Šostýna.Od roku 1986 začaly
vykopávky systematicky a podařilo se to, že dnes je známa rozloha hradu i rozmístění
budov. Na výkopových pracích se podíleli studenti z mezinárodních letních táborů, z
místních stabilně vypomáhali dva nadšenci, další dojížděl z Ostravy vždy na dva tři dny a
jeden z Karviné pravidelně na kole. Vždy se však jednalo o amatéry pracující bez nároku
na odměnu. Když byly dokončeny výkopové práce a znám půdorys hradu, byly výsledky
postoupeny architektům a historikům, kteří mohli komponovat hmotovou rekonstrukci,
výslednou podobu hradu pak narýsoval ing. arch. Šimeček ze Zlína. Hrad Šostýn je pro
Ladislava Kostelníka jednou z celoživotních lásek. Ale není to jenom hrad, kterým se
letopisecká komise zabývá. Nedávno podala návrh na vyrovnání muzejních sbírek, aby
exponáty vztahující se k městu byly města a ne Tatry. Jedním z úkolů je odolat tlaku
Nového Jičína na přestěhování archivu. Dále to bylo například vysázení stromu tisíciletí.
Letopisecká komise se snaží, aby osobnosti žijící v minulosti v Kopřivnici, neupadly
v zapomnění. A tak soustavně pátrá po jejích stopách a vyhledává nová fakta a informace
od pamětníků a ze soukromých archívů. V poslední době se zabývala osobou Augustýna
Hajduška pocházejícího z Mniší, který byl významnou osobností v emigraci v Texasu.
V nejbližším období ji čeká zpracování podkladů k vytvoření souboru portrétů starostů
města, kteří tady působili od 18. století. Realizačního zpracování, které by mělo mít
podobu tabla, se ujal vedoucí odboru rozvoje města Milan Šmíd.

Starý mlýn ve Vlčovicích
Každý mlýn stejně jako člověk má svůj vlastní osud. Ty mlýnské osudy jsou navíc
těsně spjaty s osudy mlynářů. Výjimkou není ani mlýn ve Vlčovicích. Poměrně rozsáhlá
stavba by náhodného chodce při pohledu z cesty příliš nezaujala. Ale stačí se dostat do
jeho blízkosti a už nevíte, na co se dívat nejdříve. Ohromné mlýnské kolo, vodní náhon a
co teprve ve mlýnici! Nasýpací koš, vřeteno, mlýnské kameny, hasačert, moučné truhly a to jmenuji jenom pomyslnou špičku ledovce, která je uvnitř mlýna k vidění.
Zařízení mlýnice působí natolik zachovalým dojmem, že se zde určitě brzy začne s
mletím.Ty tam jsou představy o starých mlýnech v pohádkách obývanými čerty. Kolem
dokola všude pedantský pořádek a čistota, stroje působí neopotřebovaným dojmem, jen
začít s mletím.A tomu spícímu království vládne mlynář – pamětník František Kubala.
Svérázný a obdivuhodný člověk s postavou vesnického siláka, kterého nepoznamenaly
ani nelehké životní osudy, ani osmý křížek. Vzpomene si na jméno každého úředníka, se
kterým za posledních šedesát let jednal. Ne vždy to však byla jednání příjemná. Pan
Kubala se řemeslu vyučil v Kylešovicích u Opavy. Těsně po válce se s rodiči pustil do
rozsáhlé přestavby mlýna, aby už v šestačtyřicátém roce mohli začít mlít pro drobné
soukromníky a obchodníky.

Vyšla knížka mapující výrobu kočárů v Kopřivnici
Knihu Jiřího Tichánka pod názvem Kočáry Schustala - Kopřivnice, vydalo
nakladatelství Butterfly, Opava. Kniha je zaměřená na období Tatry, která ještě doposud
zmapována komplexněji nebyla. Karel Rosenkranz zmapoval ve své knize výrobu
osobních a nákladních automobilů, která byla v reedici doplněna i o výrobu posledních
dvaceti let. Protože nebylo zmapováno období, kdy se vyráběly kočáry, období od roku
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1850 až 1921, kdy byly vyrobeny poslední kočáry, bylo potřeba toto období
zdokumentovat.
Jiří Tichánek tedy začal pátrat po materiálech. Něco získal z archivů pana Hanzelky,
Fojtství, Technického muzea, Tatry, ze soukromých sbírek, nabídkových katalogů,
reklamních tisků apod. Výroba kočárů byla významným mezníkem v dějinách firmy a je
dobře, že se to podařilo dobře zmapovat. Z historického hlediska teď už chybí
komplexněji zpracovat jen výrobu vagonů v Kopřivnici.
Při práci na knize se objevila nová fakta, zjistila se celková produkce kočárů i to, kolik
druhů se jich vyrobilo. V minulosti se uvádělo až trojnásobné číslo výroby, než bylo ve
skutečnosti vyrobeno. V úvodu knihy je zmapována historie kočárovky, vzpomenuta
rodina zakladatele, společníci firmy, majetkové vztahy, rozvoj továrny. Nedílným
doplňkem publikace, kromě spousty různých fotografií, náhledů a vedut, je i ucelený
dokumentační soubor k jednotlivým typům i typových výkresů kočárů - těch je 1 600
výrobků.
V knize jsou trojjazyčné texty, a to v češtině, němčině a angličtině. Rozsah knihy, 370
stran, odpovídá ceně, která činí 1 234 koruny. Kniha měla být původně vydána u
příležitosti 150 let Tatry. Pověřená tiskárna však měla závadu na vázacím stroji, a proto
svázali ručně dvacet výtisků, které přivezli do Kopřivnice na oslavy.

Muzeum Fojtství
Muzeum Fojtství v Kopřivnici postihla v noci z neděle 23.dubna na pondělí 24.dubna
nenahraditelná ztráta. Bližší okolnosti krádeže, která roztrpčila všechny spoluobčany,
jsou uvedeny v oddílu věnovaném činnosti Muzea Fojtství.

Z historie obcí
Na novoročenkách Městského úřadu Kopřivnice, které obdržela na konci minulého
roku každá rodina ve městě i integrovaných obcích, byly mimo jiné vyobrazeny čtyři
pečeti.
První, na které je vyobrazen stylizovaný kostelík a po obvodu nápis OBECZ +
WELCZWSKA + 1754 +, náleží Vlčovicím. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z
roku 1437, kdy jsou zmiňovány Velichovice. Svůj název obec získala patrně od jakéhosi
Velika či Veliše, čímž bere za své samo se nabízející vysvětlení od zvýšeného výskytu
vlků.
Hned dvěma pečetěmi se může pochlubit Lubina, protože vznikla roku 1959 sloučením
dvou do té doby samostatných obcí Drnholce nad Lubinou a Větřkovic. První dochovaná
zmínka o Větřkovicích pochází z roku 1302. Na pečeti je mimo názvu OBECZ
GETRZICHOWICE a letopočtu 1815 vyobrazeno srdce s vyrůstajícím křížkem a nad tím
nezřetelná postavička. Vpravo pak chmelový stonek se šesti šiškami, zleva pět obilných
klasů. Vesnice byla založena velehradskými cisterciáky a svůj název patrně obdržela od
biskupa Dětřicha.
Drnholec, jehož název pochází pravděpodobně z německého Dürnholz, je poprvé
písemně připomínán roku 1438. Dříve k této vsi patřila i osada Sýkorec. Na pečeti z roku
1754 je vyobrazena postava svatého Václava se štítem a kopím.

Výstava o historii Lubiny
Výstava v prostorách Katolického domu v Lubině proběhla od 27.10. do 2.11.2000.
Nabídla obrazové srovnání někdejšího stavu s dneškem, stejně jako vzpomínku na dávno
zmizelá místa v integrované obci Lubina. Expozici nazvanou „Drnholec, Sýkorec a
Větřkovice ve starých fotografiích a jejich život od založení do konce poddanství“
připravil a realizoval místní historik a člen Letopisecké komise Jiří Kutáč. Během dvou
let se Kutáčovi podařilo získat přes dvě stovky fotografií, z nichž značná část je ze
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soukromých sbírek obyvatel obce. Takto získané fotografie vytřídil a velkou část opatřil
historickým komentářem. Součástí výstavy byla doprovodná výstava obrazů místního
výtvarníka Zdeňka Babince.
… a ještě zajímavosti z místních částí:

Lubina
Ve třetím čtvrtletí minulého roku byla v Lubině zahájena výstavba telekomunikační
sítě. V polovině září byly práce dokončeny a síť byla předána Českému Telecomu. Na
území místní části Lubina bylo během téměř rok trvajících prací vyhloubeno více jak
čtrnáct a půl kilometru příkopů a do nich bylo položeno asi čtyřicet tisíc sedm set metrů
telekomunikačních kabelů. Nové telefonní stanice pracovníci Telecomu začali zřizovat
ihned po úspěšném předání stavby. Žádosti o telefon podané v létě začal Telecom
uspokojovat počátkem října.
Po delší době došlo v Lubině k ustanovení pracovnice, mající na starost kulturní a
osvětovou činnost v obci. Jindřiška Jašíčková je zároveň členkou místní komise.
Osvětová beseda v Lubině zanikla v roce 1998 a od té doby zájmové kluby a organizace
chodily žádat o finanční podporu odbor školství, kultury a sportu jednotlivě. Jejich
požadavky teď bude soustřeďovat a koordinovat již zmíněná pracovnice. V minulém roce
bylo v Katolickém domě v Lubině uspořádáno deset akcí, do kterých nejsou započítány
akce Společnosti Katolického domu Lubina.

K

opřivnice a Evropa

Kopřivnice a Evropa – mezinárodní vztahy
V pátek 23. listopadu na mimořádném zasedání městské rady předal starosta Jiří
Tichánek čestné občanství za přínos v rozvoji partnerských vztahů mezi městy Trappes a
Kopřivnice v letech 1968 - 2000 čestnému starostovi města Trappes a prezidentu
družební komise Bernardu Hugovi.
Bernard Hugo přijel na pozvání vedení města do Kopřivnice se svou chotí a zúčastnil se
mimo jiné i vernisáže mezinárodní výstavy handicapovaných dětí, jež se konala v
předvečer Motýlku 2000 v kulturním domě, a spolu s radními vzdal hold zesnulému
olympioniku položením kytic v Muzeu Emila Zátopka.

Francouzské kulturní a informační středisko působí v prostorách městské
knihovny od května 1993. Velká nabídka francouzské literatury a časopisů v originále
byla postupně rozšířena o studijní literaturu týkající se jazyka a různých odborností
(hlavně z oblasti ekonomické). Letos přibyla možnost výpůjček audio a videokazet, z
nichž jsou využívány hlavně výukové kurzy. K dispozici je také informační servis pro
zájemce o studium francouzštiny, vzájemné výměny a korespondence.
Největší zájem je o pracovní pobyty, které se však ve Francii velmi těžko shánějí.

Na požádání je možno nahlédnout do kroniky více než dvacetileté družební
činnosti mezi městy Kopřivnice a Trappes. V letošním roce bylo francouzské
středisko rozšířeno o oddělení angličtiny a němčiny. Knihy a časopisy v originále
postupně doplní slovníky, gramatické a konverzační příručky i v německém a
anglickém jazyce.
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Akce konané v partnerských městech
24. - 29. 2. 2000

Účast kopřivnických plavců (žáků základních škol) na plaveckých závodech
v Castiglione del Lago
24. - 26. 3. 2000 Účast kopřivnických plavců na plaveckých závodech v polském Myskowě
22. - 29. 5. 2000 Výměnný pobyt žáků ZŠ Alšova, žáků Matthes-Enderlin - Gymnázia
Zwönitz a žáků College G. Coubert Trappes ve francouzském Trappes (téma
„Za evropské přátelství“)
8. - 11. 6. 2000
Oficiální delegace v Myszkowě při příležitosti 50. výročí povýšení
Myszkowa na město
9. - 12. 6. 2000
Oficiální delegace v Magyarpolány (Maďarsko) - (účast na svatodušních
svátcích a svěcení praporu a znaku města)
12. – 19. 6. 2000 Společná vystoupení dětského orchestru a flétnového tria ze ZUŠ
Kopřivnice s francouzským orchestrem v Trappes
28. 6. - 4. 7. 2000 „Milenium Friendship Ride“ – setkání cyklistů z Kopřivnice, Trappes a
Congletonu ve francouzském Trappes
22. 7. - 4. 8. 2000 Letní rekreace kopřivnických dětí u moře (Kerhornou – Francie)
30. 7. 2000
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila „Slávnosti bratrstva Čechov a
Slovákov“ v Javorine (Slovensko) na základě pozvání starosty ze slovenské
Lubiny
19. - 20. 8. 2000 Účast oficiální kopřivnické delegace na „XXVIII. Majstrovstvách světa
armád v parašutisme“ v Lučenci (Slovensko)
7. – 11. 9. 2000
Účast delegace na oslavách „30. výročí vzniku partnerství mezi Meax a
Heligenhaus“ v Německu
5. – 7. 10. 2000
Účast atletů a klubů malé kopané na „VII. ročníku Medzinárodných
športových pretekov mládeže“ v Lučenci
30. 11. - 4. 12. Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila německý Zwönitz v době
2000
adventních svátků

P

očasí v Kopřivnici v roce 2000

Veškeré údaje naměřil a sepsal pan Ladislav Kostelník.

Teplotní údaje byly sledovány v nadmořské výšce 340 metrů v 06 hodin a
ve 13 hodin denního času.
Hodnotíme-li vývoj počasí v průběhu celého roku, pak lze konstatovat, že tento rok byl
mimořádně teplý. Předčasný příchod jara probudil přírodu do květu dřív, než bývá
zvykem. Ovocné stromy krásně odkvetly a zasadily se tak o bohatou úrodu. Velká byla
úroda meruněk a broskví, hrušek i drobného ovoce na místních zahradách. Mimořádně
velká byla především úroda jablek. Nedostatek byl ale švestek, přestože také krásně
odkvetly. Krásné slunečné počasí bylo i o žních. Zaseto však měli pouze soukromí
zemědělci. Pole, dříve obhospodařovaná zemědělským podnikem Vysoké školy
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zemědělské Brno, zůstala ladem a bujel na nich jen plevel. Velmi úrodný rok měl i
nádherný podzim a příjemné teploty přetrvávaly až do poloviny prosince.

Jak tomu bylo v jednotlivých měsících
Leden
1.leden přišel s teplotou +7°C, ale hned následující dny nastala tuhá zima. Již ve druhém
lednovém týdnu klesly ranní teploty na –3°až –8°C (12.1.) a denní teploty se ustálily na –
2°C, což trvalo do 19.1. Ještě větší ochlazení přišlo od 20.1. s ranními teplotami –8°C,
22.1. bylo –10°C, 24 a 25.1. postupně –12°C a –13°C. Denní teploty se pohybovaly
v rozmezí –2 až –8°C. V dalších dnech se postupně oteplovalo z –9°C (26.1.) až na +4°C
(31.1.) První lednový týden byl bez sněhové pokrývky. Sněžit začalo až 10.1. a sníh již
zůstal ležet. Od 16. do 26.1. sněžilo téměř každodenně a napadlo více než 20 cm sněhu.
Jasných dnů bylo během ledna pouze pět. 17.1. byla zimní bouřka, silnější vítr byl 29. a
31.ledna.

Únor
Únor již moc nepřipomínal zimní měsíc, ve kterým bývají největší mrazy. Až do 13.2. se
ranní teploty držely na nule a sem tam vystoupily k pěti stupňům. Výjimkou byl 4.2. s –
5°C. Do 20.2. se denní teploty držely nad nulou. 1. a 2.2. bylo +7°C, 6.a 7.2. +9°C,
v dalších dnech od 0°C do +4°C. od 14.2. se ranní teploty snížily od +2°C do –4°C, 15.2.
bylo –5°C. Oteplení nastalo až 24.2., kdy teplota vystoupila na +5°C, 28.2. a 29.2. na
+6°C až +8°C. V chladnějších dnech občas sněžilo (zejména 9.2.), husté sněžení přišlo až
21.2. Sníh se však dlouho neudržel. 27.2. byla krajina již bez sněhové pokrývky. Pět dní
v únoru pršelo. Vítr foukal převážně jižní (JV-JZ) Jasných dnů bylo sedm.

Březen
Podle teplot byl tento měsíc plně jarní. Nejnižší ranní teploty –4°C byly ve dnech 6,13,17
a 18.3. Nejvyšší ranní teplota +8°C byla 9. a 27.3. Denní teploty byly od 0°C (ve dnech
16.-19.3.) do +11°C (28.a 29.3.) a 29.3. bylo +12°C. Často pršelo i sněžilo (18 dnů).
Husté sněžení přišlo 18. a 19.3.. Tehdy napadlo až 10 cm sněhu. V následujících dnech
však sníh rychle roztál. 1.3. byla vichřice. Silný vítr byl také 3,9 a 11.3. 9.3. byly hlášeny
velké zátopy v severních Čechách. 23.3. hlásil Praděd 350cm sněhové pokrývky a Lysá
Hora 220 cm.

Duben
Počátkem měsíce, od 3.4. do 9.4., se ještě ranní teploty pohybovaly pod bodem mrazu –
od –1°C do –5°C . 4.4. teplota byla +10°C a 5.4. +6°C. Denní teploty kolísaly od +12°C
do +14°C (3. a 4.4.), +7°C 9.4. Následující dny až do konce měsíce byly značně teplejší
20.,21., 24., 28. a 29.4. bylo ráno +10°C, ve dne pak teplota stoupala až ke 24°C (23.4.)
Teploty na slunci dosahovaly +30°C až +32°C (19.-23.4.), +37°C 24.4. 7.4. při –3°C
slabě sněžilo. Časté byly mlhy (7 dní), nízká hustá mlha byla 26.4. Celkem 7 dní pršelo a
ve dnech 12. a 29.4. byly bouřky. 6.4. byla viditelná polární záře. Jasných dnů bylo 17,
zataženo bylo 7 dní. Ovocné stromy krásně odkvétaly.

Květen
V období do 17.5. bylo 12 jasných dnů, které příznivě ovlivnily kvetení stromů. Denní
teploty se tou dobou pohybovaly převážně nad +20°C. Ve dnech 8. a 10.5. bylo +24°C,
16. a 17.5. až +25°C a na slunci přes 40°C. Mírný pokles teplot nastal po 20.5., ranní
teploty +6°C byly 21.5., +5°C 24.5., ve dnech 8., 26. a 27.5. bylo ráno +14°C. Ve dnech
24.-29.5. stoupaly denní teploty na +22°C až +25°C, na slunci bylo přes 30°C Ve dnech
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8., 10.,18.5. byly bouřky. Pršelo celkem v devíti dnech. Na jižní Moravě hlásili
katastrofické sucho.

Červen
Slabé deště a přetrvávající vyšší teploty způsobily sucho. Zataženo bylo pouze tři dny,
zato plně jasných dnů bylo 15. Až do 26.6. se ranní teploty držely od +7°C do
+17°C(22.a 23.6.), denní teploty dosahovaly od +13°C do +27°C (21.a22.6.). Ve dnech
3.-5., 10., 11., a 13.6. bylo na slunci +40°C až +46°C, ve dnech 20.-22.6. od +45°C do
+50°C. V posledním týdnu od 26. do 30.6. byla ranní teplota +8°C, denní se snížila na
+11°C až +20°C (28.6.) Bouřky byly ve dnech 7., 14. a 15.6. 7 dní pršelo.

Červenec
Tento měsíc byl teplotně ustálený. Ranní teploty byly převážně od +10°C do +14°C.
Nejvyšší teplota +18°C byla 4.7., +17°C bylo 25.7. Nejnižší ranní teplota byla +7°C byla
21.7. Denní teploty se pohybovaly mezi +15°až +21°C. Nejnižší denní teplota +11°C
byla 17. a 20.7.; nejvyšší +26°C byla 4. a 26.7., +25°C bylo 3.7. 4.7. byla silná bouřka a
vichr. Podobná bouřka byla i 26.7. Celkem 16 dnů pršelo. Nejsilnější trvalý déšť byl 17.7.
Od 26. do 31.7. pršelo každý den. Celý měsíc vál jižní (JV-JZ) vítr. Jasných dnů bylo 5,
zataženo bylo 12 dnů.

Srpen
Deštivé počasí přetrvávalo až do 6.8. Do 18.8. se ranní teploty pohybovaly od +10°C do
115°C, 19., 20. a 22.8. bylo ráno +18°C, nejtepleji bylo 21.8. s +25°C. Nejnižší ranní
teplota +7°C až +8°C byla ve dnech 26. až 28.8. Od 12.8. do 21.8. byly denní teploty od
+25°C do +29°C. Již od 10.8. až do 21.8. bylo úplně jasno a v tyto dny dosahovaly
teploty na slunci +35°C až +44°C. V době největších veder firma Slumeko, s. r. o.,
dvakrát denně zkrápěla komunikace v centru města. V sobotu, neděli a následující dva
dny vyjeli s kropicím vozem vždy dvakrát denně. Snahou pracovníků bylo spláchnout
prach a alespoň částečně zvlhčit ovzduší v centru města a přilehlých komunikací. Na
jeden výjezd vypotřebovala cisterna sedm kubíků vody. Pršelo v srpnu pouze 5 dnů.
Nízká mlha byla ve dnech 5. až 7.8. Celkem bylo 13 dnů jasných a 3 dny (5.-7.8.) bylo
zataženo.

Září
Do poloviny měsíce se udržely vyšší ranní teploty. Většinou se pohybovaly od +7°C do
13°C (12.a 14.9.). Poté se mírně ochladilo na +6°C až +8°C. 30.9. bylo ráno +10°C, 24.9.
už pouze +2°C. Denní teploty se v průběhu měsíce držely mezi +10°C až +21°C
s výjimkou 18.9. – jen +7°C. 13.9. bylo opět +22°C a 30.9. +23°C. Převládal severní
(SV-SZ) vítr. Častější byly mlhy, od 18. do 24.9. byla mlha denně. Pršelo šest dní.
Jasných dnů bylo 9 a zataženo bylo 11 dní.

Říjen
Svými teplotami se podobal měsíci září. Ranní teploty byly nejčastěji mezi +5°C až
+15°C, nejníže – až na +1°C klesla teplota 23.10. Nejteplejší rána byla 13. a 14.10.s
+17°C a +19°C. Denní teploty byly od +8°C (7.10.) do +21°C 1., 13. a 14.10. Pršelo ve
třech dnech, mlha se vyskytla v devíti dnech. 13. a 14.10. vál silný JV vítr. Teplé léto
s dostatkem vláhy dalo bohatou úrodu ovoce, mimořádně velká byla úroda jablek.

Listopad
Hezký podzimní měsíc s převládajícími jižními větry si udržel i příjemnou teplotu. Pršelo
jen málo. Ranní teploty se pohybovaly mezi +4°C až po +10°C. Výjimkou bylo –1°C
28.11. a +13°C 4.11. Denní teploty se příliš nelišily – nejvyšší denní teplota +15°C byla
naměřena 14.11.; 3., 6., 21. a 25.11. byla +12°C. Pršelo ve dnech 1, 4, 16, 18. a 26.11.
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Vítr byl mimo 18.11.(severní) stále jižní (JV-JZ). Jasných dnů bylo 11, zataženo bylo 7
dní.

Prosinec
Prosinec přináší většinou nízké teploty. Letos tomu ale tak nebylo. Ranní teploty sice
klesly v prvních dvou dnech pod bod mrazu, pak se oteplilo a teploty kolísaly mezi +2°C
a +7°C. 13.12. bylo ráno dokonce +13°C. I denní teploty byly vyšší než obvykle
v prosinci – většinou od +2°C do 12°C. Příroda na to reagovala po svém. Rozkvetly
sedmikrásky a petrklíče, ukázaly se květy hyacintů, šeříků a leckde znovu rozkvétaly
jabloně. Na stromech se drželo listí. Ochladilo se až od 18.12. Ranní teploty náhle
poklesly na –1°C (18.12.), ve dnech 21. a 22.12. na –10°C, v dalších dnech trvale mrzlo a
teploty kolísaly mezi –6°C a –1°C. Denní teploty s výjimkou dnů 27.až 29.12. (+1°C až
+2°C), byly od 0°C do –5°C. První sníh s deštěm přišel 16.12., následně sněžilo 18. a
19.12. – napadlo asi 5cm sněhu, který zůstal ležet. Dne 26.12. připadl další do 10cm,
sněžením v dalších dnech dosáhla sněhová pokrývka 20cm 30.12. Vánoce tedy byly
alespoň trochu bílé.

S

lovo na závěr

R

ok 2000 byl nepochybně významným rokem a mezníkem v dějinách. Nejlépe
vystihuje jeho význam ve svém projevu starosta Jiří Tichánek. Proto zápis za tento rok
ukončí citace z jeho projevu:
„Vážení spoluobčané,
poslední rok tohoto tisíciletí je za námi. Uběhl rychleji, než jsme se stačili ohlédnout.
Není divu. Byl nabitý událostmi, politickými změnami, volbami do krajských
zastupitelstev i do senátu. Byl poznamenán prvními přípravnými krůčky na naší
cestě do Evropy. Vstupujeme do 21. století. Poslední léta toho starého 20. století byly
poznamenány mnohými negativními dopady let minulých. Mnohé z nás trápí
problém nezaměstnanosti, bytová otázka, mnohdy i problémy zdravotní či rodinné.
Ne vše může radnice ovlivnit. Otázka nezaměstnanosti by měla být v našem městě
vyřešena již v tomto roce. Složitá jednání se dvěma významnými zahraničními
investory, jak se zdá, se chýlí k úspěšnému závěru. Připravený průmyslový park na
katastru našeho města je připraven v plném využití zaměstnat až čtyři tisíce
pracovníků. S potěšením lze konstatovat, že politické spektrum našeho města se v
posledním období stabilizovalo a dalo se do cílevědomé a konstruktivní práce. Zde
nám v budoucnu nepomůže ani Praha, ani nová krajská vláda. Osud města, jeho
prosperita a rozkvět je založen pouze na společném koncensu politických stran. Jen
tak mohou být vytvořeny tolik potřebné podmínky pro práci, která vede ve svých
důsledcích k příjemnému životu každého občana našeho města.
Novému miléniu přeji, aby zastihlo naši Zemi bez válek a válečných půtek, aby
pokoj a porozumění vítězilo nad svárlivostí a válečnými choutkami mocných tohoto
světa. Historii nového milénia píšeme jen vlastními činy, proto ji společně tvořme
tak, aby po nás zůstalo jen to pozitivní! Pokoj a mír všem lidem dobré vůle!“
Jiří Tichánek, starosta města
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