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OK 2004 V KOPŘIVNICI
Leden

MĚSTO
8. LEDNA - Mimořádná rada vyhlásila témata grantů pro rok 2004.
15. LEDNA - Radnice začala zvažovat odkoupení objektu bývalého Závodního klubu
Tatra.
29. LEDNA - Rada města jednomyslně schválila záměr udělení čestného občanství
prezidentu Václavu Klausovi. Dále rada rozhodla o zpracování studie na rekonstrukci
školních jídelen.
TATRA
15. LEDNA - Na základě kolektivní smlouvy si tatrováci ve svých platech polepšili o tři
procenta.
KULTURA
10. LEDNA -Kopřivnické kino nabídlo fanouškům sci-fi vůbec poprvé filmový maraton.
Během jednoho dne jim promítlo všechny tři díly kultovního filmu Matrix.
16. LEDNA - Kopřivnická kapela Nierika pokřtila v pražském paláci Akropolis své
debutové CD Hydroponicum. Kmotrem alba se sedmi písněmi, jež slavily úspěchy i v
klubových žebříčcích, byl Jan P. Muchow.
28. LEDNA - Písničkář Karel Plíhal hrál v kulturním domě. Jeho recitál obsahoval starší
známé písně i novinky z připravované desky.
SPORT
3. LEDNA - První ročník Novoročního turnaje v malé kopané vyhrál tým FC Trappes
Devills, a navázal tak na své výborné účinkování v Superior Cupu, turnaje s desetiletou
tradicí, který Novoroční turnaj vystřídal.
18. LEDNA - Hokejový tým Kopřivnice završil své účinkování v základní části
krajského přeboru vítězstvím nad Horním Benešovem
30. LEDNA - Plochodrážník Adrian Rymel se opět upsal Berwicku. Barvy klubu z
anglo-skotského pomezí se tak rozhodl hájit již čtvrtou sezonu.
Jubilejní desátý ročník Ámos Cupu, turnaje v malé kopané, vyhrála Viagra Štramberk.
Ve finále porazila 1:0 Ajax.
31. LEDNA - Kopřivnický hokejový celek mužů si již ve druhém kole nadstavby
krajského přeboru zajistil účast v kvalifikaci o druhou ligu. Kopřivničtí badmintonisté
vyhráli základní část druhé ligy, a do nadstavby tak postoupili jako největší favorité.
A k tomu ještě v lednu ...
V patnácté etapě dakarské rallye skončily naděje obou tatrováckých týmů na medailová
umístění. Lubinou zmítaly spory dvou mysliveckých sdružení, které vyústily v podání
trestního oznámení. Lednem započala třetí etapa přestavby Dětského centra. Kopřivnické
nezávislé vydavatelství Piper Records vydalo po debutu Nieriky další dva nosiče, první
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album kapely LU a reedici nahrávky již neexistující kopřivnické rockové formace
Valerian's Future.
Únor
MĚSTO
5. ÚNORA
Druhá verze projektu Regenerace sídliště Sever byla předložena radě města ke schválení.
12. ÚNORA
Město se uchází o dotace ministerstva vnitra ve výši 1,5 milionů korun na projekty
prevence kriminality.
16. ÚNORA
V prostorách soukromé umělecké školy MIS music bylo otevřeno odloučené pracoviště
Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín.
19. ÚNORA
Mezi sedmnáct přihlášených projektů radnice v rámci grantů rozdělila 162 tisíce korun.
26. ÚNORA
Zastupitelstvo schválilo rozpočet s drobnými úpravami. Město pro letošní rok bude
hospodařit s částkou 425 990 700 korun.
TATRA
12. ÚNORA
Automobilka získala povolení k odstranění čtyřiadvaceti nevyhovujících a zastaralých
objektů.
KULTURA
2. ÚNORA
Kino Puls svým divákům nabídlo závěrečný desátý ročník přehlídky filmových klenotů
Projekt 100. Filmoví diváci viděli Casablancu, Zuřícího býka i Annie Hallovou.
4. ÚNORA
Lahůdkou pro milovníky komorní hudby byl koncert Wihanova kvarteta. Čtveřice
špičkových hudebníků v Kopřivnici hrála Haydna, Dvořáka či Smetanu.
27. ÚNORA
Kopřivnický klub Nora připravil koncert kapely Sunshine. Alternativní kapela je
považována za největší hvězdu české scény a prosadila se také v zahraničí, kde
podepsala nahrávací smlouvu s celosvětovou působností.
Retrospektivní výstavu otevřel ve výstavní síni Technického muzea Milan Bureš. Na
barevných i černobílých snímcích bylo možné vidět vývoj Burešova fotografického
vidění během třiceti let pozorování světa hledáčkem fotoaparátu.
29. ÚNORA
Také kopřivnická knihkupectví otevřela přesně o půlnoci, aby fanouškům umožnila
koupit si pátý díl Harryho Pottera. O půlnoční nákup Fénixova řádu byl poměrně slušný
zájem.
SPORT
2. ÚNORA
Studenti kopřivnické VOŠ, SOŠ a SOU vybojovali v republikovém finále AŠSK ČR v
házené středních škol třetí místo.
7. ÚNORA
Futsalový tým Lavina Kopřivnice si zajistil postup do krajského přeboru.
8. ÚNORA
Krasobruslařský klub FSC Superior Kopřivnice vybojoval na mistrovství ČR mladších
žaček tři umístění v první desítce. Byl to pro něj historický úspěch. Hana Kubátková
skončila pátá, Denisa Mašová devátá a Gabriela Seibertová desátá.
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Mladší žáci kopřivnického klubu házené vyhráli druhý ročník domácího turnaje mladších
žáků a žaček, a obhájili tak vítězství z loňska. Ve finále porazili o jedinou branku dívčí
tým pražských Hájů.
15. ÚNORA
Kopřivnické atletky Lenka Masná (800 m) a Andrea Krstevová (1 500 m) vybojovaly na
halovém mistrovství ČR juniorek shodně druhé místo. Tomáš Krása, kopřivnický
odchovanec trénující a závodící za Vítkovice, vyhrál na šampionátu dorostu skok
vysoký.
22. ÚNORA
Kopřivnickou bowlingovou ligu vyhrála Squadra-Azurra.
29. ÚNORA
Devátý ročník Velké ceny města Kopřivnice v plavání ozdobila svou účastí řada
reprezentantů. Petra Klosová, nejúspěšnější z domácích závodníků, v ní vybojovala tři
zlaté a jednu stříbrnou medaili.
Kopřivnický hokejový tým mužů nepochodil v kvalifikaci o druhou ligu. Vyřadila jej
bojovná Chotěboř. Doma ji porazil 3:1, na východě Čech ovšem prohrál 1:6. Sezona tak
pro něj skončila.
A k tomu ještě v únoru ...
Rodinný minipivovar otce a syna Vaňkových se postaral Kopřivnici o pivní značku kvasnicový ležák Lašský vulkán. Město eviduje přes šest stovek žadatelů o nájemní byty.
187 podnikatelů letos přerušilo svou živnost v důsledku novely zákona o dani z příjmu.
Březen
MĚSTO
4. BŘEZNA
Město zvažuje šest variant modernizace tepelných sítí. Rada schválila první projekt
Regenerace sídliště Sever.
11. BŘEZNA
Halu bývalého Technického muzea zničil těžký sníh tak, že statik vyloučil záchranu
budovy.
Byla zřízena pracovní pozice romské asistentky díky dotačním programům ministerstva
sociálních věcí. Funkci vykonává Hilda Hangoniová.
18. BŘEZNA
Sportoviště v Kopřivnici čekají rozsáhlé rekonstrukce - na řadě je krytý bazén a střešní
konstrukce zimního stadionu.
19. BŘEZNA
Žáci ZŠ sv. Zdislavy se dočkali vlastní tělocvičny, která vznikla rekonstrukcí
nevyužívaných prostor v budově školy.
25. BŘEZNA
Uskutečnil se 8. ročník cyklu setkání občanů s politiky a osobnostmi společenského
života pod názvem Myšlenky TGM a současnost.
26. BŘEZNA
Vedení města se sešlo s oceněnými učiteli u příležitosti Mezinárodního dne učitelů.
29. BŘEZNA
Zastupitelé schválili přijetí investičního úvěru ve výši 50 milionů korun.
KULTURA
10. BŘEZNA
Folkař Pavel Žalman Lohonka se svou kapelou na koncertě v Kopřivnici pokřtil své
nejnovější CD Nápis na štítu domu.
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11. BŘEZNA
Květa Fialová a Radoslav Brzobohatý nadchli kopřivnické publikum ve vyprodaném sále
kulturního domu svými hereckými výkony v inscenaci hry amerického dramatika Ernesta
Thompsona Zlaté jezero.
20. BŘEZNA
Vůbec poprvé a za velkého zájmu posluchačů hráli v Kopřivnici bratři Ebenové, další
nápaditý koncert navazoval na jejich vystoupení v kulturním domě, když jen o chvíli
později v klubu Nora hrálo jazzrockové trio -123 minut.
30. BŘEZNA
Komorním hereckým koncertem bylo představení hry Play Strindberg, ta svedla
dohromady na jevišti kulturního domu Jiřího Lábuse, Miroslava Etzlera a Chantal
Poullain.
SPORT
1. BŘEZNA
Petr Pilch se stal novým manažerem kopřivnického klubu házené. Ve funkci vystřídal
Rudolfa Jaroně.
7. BŘEZNA
Kopřivnická badmintonistka Pavla Janošová získala spolu s Miroslavou Vaškovou z
BSK Praha na mistrovství ČR dospělých třetí místo.
13. BŘEZNA
Juniorský tým kopřivnického hokejového klubu vybojoval postup do vytoužené 1. ligy
poté, když v posledním zápase baráže porazil Techniku Brno.
Kulturisté klubu Urtica Kopřivnice vybojovali na mistrovství Moravy jednu zlatou a dvě
bronzové medaile. O triumf se postaral Libor Burýšek, třetí skončili Jozef Šimon a
Tomáš Šeděnka.
14. BŘEZNA
Kopřivnický celek házenkářů vybojoval v dramatickém závěru základní části 1. ligy
druhou příčku, když v posledním utkání zdolal na domácí palubovce Jičín.
20. BŘEZNA
Největšími sportovními osobnostmi ASK Kopřivnice se pro rok 2003 stali Soňa
Hejduková, Alena Macíčková a Emil Rýdl.
Kopřivnický volejbalový tým mužů s definitivní platností udržel druhou ligu.
25. BŘEZNA
Střelkyně Renata Gebauerová skončila šestnáctá na juniorském ME ve vzduchové pušce.
28. BŘEZNA
Plavkyně KVS Kopřivnice vybojovaly ve finále celostátního přeboru družstev vynikající
čtvrtou příčku. Mužský tým skončil rovněž na cenném šestém místě.
Hokejový klub Kopřivnice hostil mistrovství ČR sedmých tříd. Domácí družstvo
skončilo páté, už vybojování postupu bylo pro ně obrovským úspěchem.
Karatista Milan Burget se stal mistrem ČR v kumite mužů do 65 kg. Soňa Hejduková
skončila mezi ženami ve váze do 60 kg i v kategorii bez rozdílu hmotností třetí. Bronz
vybojoval i Stanislav Modráček (do 70 kg).
A k tomu ještě v březnu ...
Štáb ostravského studia ČT natáčel materiál pro dokumentární film, který bude uveden v
cyklu Náš venkov. Na týdenní zimní rekreaci přijelo 41 Francouzů z družebního města
Trappes. KTK rozšířila vysílací schéma. Domov pro rodiče a děti v nouzi Salus získal ze
státní pokladny méně prostředků. Už druhý rok života Kopřivnice mapuje kromě
klasické kroniky také její elektronická podoba na CD-ROMu. Jejím autorem je Zdeněk
Babinec.
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Duben
MĚSTO
8. DUBNA
Prezident Václav Klaus dopisem potvrdil plánované přijetí čestného občanství.
13. DUBNA
Z důvodu nadbytečnosti kapacity v mateřských školách bude jedna na konci školního
roku podle rozhodnutí rady města zrušena.
23. DUBNA
Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach odpovídal občanům na otázky týkající
se jeho resortu.
23. - 24. DUBNA
Osmnáctý ročník divadelní přehlídky Kopřiva byl opět jarní kulturní událostí číslo jedna.
Celkem diváci mohli vidět devět divadelních představení, koncert skupiny Žáha a také
filmové projekce a výstavu fotografií. Hereckou cenu si odnesla dvojice polských
umělců za svou oidipovskou variaci Swienty Edyp. Ha Divadlo si odvezlo sošku za
tvůrčí přínos za inscenaci Top Dogs. U diváků zvítězil ztřeštěný humor hamletovské
parodie slovenského Túlavého divadla.
29. DUBNA
Zastupitelé schválili nová pravidla prodeje bytových domů.
SPORT
4. DUBNA
Kopřivnický tým házenkářů hladce proklouzl do semifinále play-off potom, co ve
čtvrtfinále dvakrát porazil Napajedla.
Plavkyně Petra Klosová splnila limit pro ME v Madridu.
Místní badmintonisté vyhráli druhou ligu, zároveň se ale rozhodli, že s největší
pravděpodobností nebudou hrát baráž o nejvyšší soutěž.
Kopřivnickým stolním tenistům o fous unikl postup do divize. Vítězem krajské soutěže a
tím i šťastným postupujícím se stala Horní Datyně.
11. DUBNA
Badmintonistka Pavla Janošová se v Českém Krumlově stala trojnásobnou mistryní ČR
do devatenácti let. Vyhrála dvouhru, s Miroslavou Vaškovou čtyřhru a mix s Tomášem
Kopřivou.
18. DUBNA
Kopřivnický tým házenkářů nečekaně podlehl ve druhém domácím utkání semifinále
play-off 1. ligy Brnu. O týden později v Brně Kopřivnice dvakrát neuspěla, a do finále
tak postoupil jihomoravský celek.
Plochodrážník Adrian Rymel skončil v národní kvalifikaci pro MS čtvrtý, mezi
nominovanou pětici se ale paradoxně nevešel.
A ještě k tomu v dubnu ...
Na opravu dětských hřišť byla vyčleněna částka tři sta tisíc korun. Kvalita ovzduší v
Moravskoslezském kraji je monitorována na šestnácti automatických a čtyřech
manuálních stanicích. V rámci Dne Země proběhlo čištění koryta Kopřivničky. Starší
dorost kopřivnického klubu házené si vydobyl návrat do 1. ligy své kategorie.
Květen
VLČOVICE
1. KVĚTNA
Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčovicích se dočkal požehnání praporu.
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KULTURA
1. KVĚTNA
Bohatší kulturní program čekal Kopřivničany na prvního máje. Toto datum bylo totiž
zároveň dnem vstupu republiky do EU, a tak před kulturním domem hrál nejen Městský
dechový orchestr, ale také školní Swing Band MIS music, vokální S Kvartet a další.
Vrcholem bylo závěrečné společné vystoupení swingového Orchestru Bedřicha Pukovce
s revivalovým Elvisem Vladimíra Lichnovského.
12. KVĚTNA
Poslední vystoupení předplatitelské sezony Kruhu přátel hudby patřilo kytaristovi
Štěpánu Rakovi. Světoznámý virtuos hrál vlastní skladby z cyklu Chvála čaje nebo
hudbu k programu Vivat Comenius.
14. KVĚTNA
Taneční soubor Zdeňky Havlové oslavil třicet let existence. Za dobu existence souboru
prošlo uměleckým vedením její zakladatelky na 120 tanečníků. Ti tvořili publikum i
účinkující velkého retrospektivního tanečního koncertu v kulturním domě.
19. KVĚTNA
Obě zdejší umělecké školy spojily síly při přípravě společného programu. Koncert podle
jejich ředitelů nebyl rozhodně posledním společným počinem a obě školy mají údajně
zájem spolupráci dál rozvíjet.
28. - 29. KVĚTNA
Čtvrtý ročník přehlídky dětských a studentských divadel Bedna 2004 byl zatím největší.
Divákům v místním domě dětí a mládeže nabídl rekordních dvacet osm divadelních
představení a také jeden koncert.
MĚSTO
6. KVĚTNA
Firma Erich Jaeger GmbH + Co. KG oznámila uzavření dohody o koupi pozemku v
Průmyslovém areálu Vlčovice.
Město zvažuje výstavbu nové haly v průmyslovém parku, která bude nabídnuta
případnému zájemci.
KTK zvýšilo poplatky za příjem televizních programů.
13. KVĚTNA
Osmý ročník modelářské přehlídky Beskyd Model Kit Show překonal zahraniční účastí
dosavadní rekord.
ZŠ Alšova hostila zahraniční účastníky projektu Socrates.
20. KVĚTNA
Místopředseda Senátu a šéf opozičních občanských demokratů Mirek Topolánek
navštívil místní radnici.
Rekonstrukce ulice Na Drahách stála přes šest set tisíc korun.
Mateřské centrum Klokan se prezentovalo na ministerstvu práce a sociálních věcí.
25. KVĚTNA
Rada města schválila zveřejnění záměru pronajmout pozemky v Průmyslovém areálu
Vlčovice firmě Cirex CZ, s. r. o.
27. KVĚTNA
Žáci místních základních škol odměňovali řidiče v rámci dopravně-bezpečnostní akce za
jejich jízdu.
Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Komenského přišla město téměř na milion
korun.
28. KVĚTNA
V Janíkově sedle došlo k slavnostnímu otevření tří kondičních cyklistických stezek,
jejichž realizace vyšla na 1,335 milionu korun.
29. KVĚTNA
Už posedmé se uskutečnily Sportovní hry zdravotně handicapovaných v Kopřivnici.
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SPORT
15. KVĚTNA
Plavkyně Petra Klosová vybojovala na ME v Madridu vynikající 11. místo v závodě na
50 m znak.
Kopřivnický tým házenkářů vzdal kvůli marodce boj o třetí příčku v první lize. Bronz tak
připadl Lovosicím, Kopřivnice skončila čtvrtá.
22. KVĚTNA
Místní karatistický tým dosáhl na třetí příčku v klubové lize družstev.
Kopřivničtí minigolfisté vybojovali po dvaatřiceti letech postup do první ligy smíšených
družstev.
30. KVĚTNA
Ode dneška existuje v Kopřivnici jen jeden florbalový klub - FBC Vikings Kopřivnice,
který vznikl sloučením Vikingů s FbC Kopřivnice. Jeho A tým bude hrát 3. ligu.
A k tomu ještě v květnu ...
Počet lidí bez práce na Kopřivnicku mírně klesá. Slumeko v rámci čištění komunikací
přistoupilo k odtahování aut neukázněných řidičů. Občanské sdružení Hájenka zveřejnilo
výroční zprávu za loňský rok. Z pětidenního pobytu ve Francii se vrátili čtyři vozíčkáři,
kteří se v partnerském městě Trappes zúčastnili týdne soucítění se zdravotně
handicapovanými.
Červen
MĚSTO
10. ČERVNA
Kopřivnický městský úřad se zapojil do projektu Implementace modelu CAF, jehož
dlouhodobým záměrem je zlepšení kvality práce veřejné správy.
11. ČERVNA
Uskutečnil se 7. ročník Běhu Terryho Foxe.
17. ČERVNA
Radnice získala dotaci na rekonstrukci Šustalovy vily ve výši 13 milionů korun.
K volbám do EU přišlo pouze 26,45 procent voličů.
K nově vznikajícímu lyžařskému areálu na Červeném kameni se sešlo třináct připomínek
v rámci procesu posuzování vlivu areálu na životní prostředí.
24. ČERVNA
Radní vyjednávali kupní cenu za pozemky Tatry situované na území města. Po více než
desetiletém působení skončila lékárna U Severky.
KULTURA
4. ČERVNA
Po pětileté pauze si na své přišli kopřivničtí fanoušci Miroslava Donutila. Populární
herec je bavil svými historkami a písněmi v pořadu Cestou necestou.
6. ČERVNA
Do kulturního kalendáře poprvé vstoupila nová akce nazvaná Schody. Velký sál
kulturního domu se změnil ve velkou arénu, ve které celé dopoledne defilovaly stovky
účinkujících, především tanečníci, ale také zpěváci, hudebníci, divadelníci a mnozí další.
Úspěšná akce, již uspořádala parta nadšenců, by se prý měla stát tradicí.
21. ČERVNA
Řadu žánrů kombinoval další Svátek hudby v Kopřivnici. Na pódiu se střídaly místní
kapely i známější jména a také žánry od folkloru, přes jazz až k rocku.
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SPORT
5. ČERVNA
Kopřivnický klub házené slavil 45. výročí svého založení. Na programu byl tradiční
Para-Handball-Cup, turnaj vysloužilců, setkání staré gardy a slavnostní večer v
Katolickém domě.
8. ČERVNA
Kopřivnický klub házené se rozhodl, že i v následující sezoně bude družstvo mužů
trénovat Jaromír Petřek. V červenci Petřeka okolnosti donutily věnovat se naplno práci v
interligovém Zubří a klub nabídl trenérské křeslo Miroslavu Bartoňovi, který nabídku
přijal.
12. ČERVNA
Fotbalový tým Kopřivnice si kolo před koncem soutěže III. třídy pojistil postup do
okresního přeboru. Patří mu druhé místo za vítěznými Veřovicemi.
Petra Klosová vybojovala na Velké ceně Barcelony výborné osmé místo v závodě na 100
m volný způsob, vylepšila si osobní rekord časem 57,12 s.
Půlmistrem 1. ligy KMK se stal Bum Šankar.
Kopřivnická ZŠ E. Zátopka vyválčila v celonárodním finále základních škol v
minikopané skvělou druhou příčku.
19. ČERVNA
Vítězi 7. ročníku místního tenisového turnaje V.I.P. Mouse Oleum Cup se ve čtyřhře,
která je nosným programem turnaje, stali Zdeněk Šeda a Václav Lebeda. O den později
vyhrál Šeda i dvouhru.
Tygríci vyhráli bowlingovou ligu.
Tým FC Trappes Devills obhájil vítězství v turnaji v malé kopané O pohár Tatry.
20. ČERVNA
Odchovanci místního atletického klubu dovezli tři individuální medaile z libereckého
mistrovství ČR dorostu a juniorů. Dorostenec Tomáš Krása vyhrál skok vysoký výkonem
202 cm, Lenka Masná (800 m) a Andrea Krstevová (1 500 m) skončily mezi juniorkami
druhé.
Na plaveckém mistrovství ČR žactva získal KVS Kopřivnice čtyři medaile. O dvě se
postarala Nikola Zátopková (1. 100 a 200 M), dvě vybojoval Patrik Svoboda (2. 50 VZ,
3. 100 VZ).
27. ČERVNA
Plavecký dorost KVS Kopřivnice vybojoval na mistrovství ČR devatenáct medailí, z
toho čtyři tituly. Tři získala Petra Klosová, o čtvrtý se postarala štafeta hochů na 4 x 100
m VZ (Polášek, Měch, Matuš, Botoš). Další cenné kovy získali Július Botoš, Rostislav
Měch, Hana Staroňová, Jan Matuš a Markéta Skurková.
Atletka Lenka Masná doběhla při mistrovství ČR dospělých třetí v závodě na 800 m.
Osobní rekord si vylepšila na 2:07,37 min.
A k tomu ještě v červnu ...
Miroslava Břusková a Jana Ptáčková zvítězily na mistrovství ČR ve stepu a byly
nominovány na mistrovství světa do německé Riesy. Započala rekonstrukce jídelny na
Základní škole 17. listopadu. Při čištění cest bylo odtaženo firmou Slumeko celkem 87
automobilů.
Červenec
MĚSTO
1. ČERVENCE
Špičky radnice a automobilky Tatry se sešly k jednání nad ožehavými tématy
vzájemných vztahů.
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Zastupitelé schválili zřízení střední umělecké školy v budově bývalé Základní školy náměstí.
SPORT
4. ČERVENCE
Místní klub ploché dráhy, který letos slavil padesáté výročí svého založení, hostil
mistrovství ČR jednotlivců na ploché dráze. Vítězem se stal Bohumil Brhel z Olympu
Praha, místní odchovanec Adrian Rymel vybojoval druhou příčku.
Šokovalo vítězství plavecké štafety žen Kopřivnice na 4 x 100 m VZ (Staroňová,
Žižková, Skurková, Klosová) při mistrovství ČR dospělých. K titulu Kopřivnice přidala
stříbro ve štafetě na 4 x 100 m PZ (Petříčková, Staroňová, Zátopková, Klosová). Další
čtyři medaile pro KVS vybojovala Petra Klosová (1. 50 VZ a 100 M, 2. 50 M a 100 VZ).
20. ČERVENCE
Petra Klosová byla dodatečně nominována na olympijské hry v Aténách. Povolána byla
do štafety na 4 x 100 m VZ.
A k tomu ještě v červenci ...
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana uspěla se svým výtvarným projektem Barevný
vír v celostátní soutěži vyhlašované ministerstvem školství. Velkoplošné abstraktní práce
porotce natolik zaujaly, že škole udělili titul Laureáta soutěže.
Srpen
MĚSTO
12. SRPNA
Zastupitelé schválili prodej pozemku o rozloze 27 007 m2 firmě Erich Jaeger z Rožnova
pod Radhoštěm. Dánský výrobce luxusní elektroniky Bang&Olufsen avizuje zahájení
výroby v září.
Město obdrželo maximální výši grantu na stavbu víceúčelové haly v průmyslovém parku.
19. SRPNA
Za první polovinu měsíce přerušilo živnost přes sedm stovek podnikatelů z důvodu
zavedení minimální daně z příjmů.
25. SRPNA
Žádost o zřízení střední umělecké školy jeli do Prahy projednávat místostarosta Milan
Bureš a ředitel základní umělecké školy Zdeněk Babinec.
31. SRPNA
Budova Speciální školy pro žáky s více vadami ukončila třetí etapu rekonstrukce.
KULTURA
14. SRPNA
Třetí pokračování letního festivalu Bartness na letním stadioně poprvé kombinovalo
rockovou i taneční hudbu. Hlavní hvězdou byli Sunshine, publikum ale slyšelo i
Southpaw, Venner Hraczki, OTK, LU nebo polskou kapelu Cool Kids of Death.
28. SRPNA
Bartolomějský večer předcházející kopřivnické pouti byl letos v režii jediného souboru.
Komedianti, což je skupina herců, muzikantů, kejklířů a jarmarečních umělců s Víťou
Marčíkem a Vojtou Vrtkem, předvedli několik divadelních představení pro děti i dospělé.
SPORT
14. SRPNA
Petra Klosová vybojovala na olympiádě v Aténách se štafetou na 4 x 100 m VZ 13.
místo.
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Ivan Macho a Michal Rečka vybojovali s týmem juniorů bronz na mistrovství světa v
minigolfu ve švýcarském Oltenu.
7. SRPNA
V Kopřivnici začali trénovat šermíři z USA. Největší hvězdou byla Mariel Zagunis, která
zde ladila formu na blížící se olympiádu. V Aténách později získala v závodě v šavli
zlato.
Již po osmé se jel závod horských kol Kopřivnický drtič. Na trať dlouhou 105 km se
tentokrát vydalo nebývalých 451 bikerů.
15. SRPNA
Muži FC Kopřivnice vstoupili do okresního přeboru těsnou porážkou od TrojanovicBystré. Tato prohra jako by předznamenala jejich trápení, které trvalo více než polovinu
podzimu.
21. SRPNA
Házenkáři KH Kopřivnice vybojovali ve 43. ročníku domácího turnaje ‘O pohár Tatra, a.
s.’ třetí místo. Vítězem se stal interligový Frýdek-Místek, druhý skončil rakouský Linz.
28. SRPNA
Starší žáci kopřivnického klubu házené vybojovali vítězství v mezinárodním turnaji
Handball Help 2004 v Havlíčkově Brodě. Kopřivnický házenkářský tým mužů vyhrál
přípravný turnaj v Linzi.
A k tomu v srpnu ...
Město se rozhodlo, že nebude nadále ze svého rozpočtu udržovat pozemky s veřejnou
zelení, které nejsou v jeho vlastnictví. Každoroční monitoring nepovolených skládek
zaznamenal jejich nárůst. Delegace města navštívila partnerské město Zwönitz u
příležitosti desetiletého výročí spolupráce.
Září
TATRA
1. ZÁŘÍ
V čele představenstva vystřídal dosavadního předsedu Zbyňka Keislera druhý člen
tohoto orgánu a finanční ředitel Igor Vlček.
30. ZÁŘÍ
Tatra přiznává problémy s plněním plánu tržeb a s dosažením plánovaného provozního
výsledku.
MĚSTO
2. ZÁŘÍ
Proběhlo třetí jednání města se zástupci Tatry ohledně získání prostředků na likvidaci
staré skládky neutralizačních kalů.
7. ZÁŘÍ
Rada města se zabývala provozováním kultury ve městě z důvodu končícího smluvního
vztahu s firmou Ludvík Moravia.
9. ZÁŘÍ
Místní sbor dobrovolných hasičů oslavil 120. výročí založení soutěží O pohár starosty.
O post senátora se za okres Nový Jičín ucházelo osm mužů a jedna žena.
16. ZÁŘÍ
Místostarosta Zdeněk Krajčír upřesňoval podmínky pro získání dotace na výstavbu
domova důchodců na ministerstvu práce a sociálních věcí.
Byla dokončena rekonstrukce jídelny na Základní škole 17. listopadu, která zároveň
slouží jako vývařovna i pro ZŠ Emila Zátopka.
23. ZÁŘÍ
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K památníku letců u školy na náměstí TGM položili kytici bývalí letci v čele s generálem
Zdeňkem Škvardou.
Započala realizace první části projektu Regenerace sídliště Sever, kdy se částkou 3,3
milionů nahradí panelová cesta a vybuduje se 37 stání pro motorová vozidla.
30. ZÁŘÍ
Do Kopřivnice na celodenní návštěvu zavítal prezident Václav Klaus u příležitosti
převzetí čestného občanství.
KULTURA
9. ZÁŘÍ
Kopřivnická vydavatelská značka Piper Records vydala další dva tituly. Tentokrát volba
padla na zajímavé projekty Gavora z Blanska a sólovou desku Folk3Mail muzikanta
Ondřeje Pečenky.
24. ZÁŘÍ
ZUŠ Zdeňka Buriana oslavila 50 let uměleckého školství v Kopřivnici vernisáží výtvarné
výstavy na Fojtství. Součástí oslav bylo také několik koncertů současných žáků i
nejlepších absolventů školy.
27. ZÁŘÍ
Jana Hlaváčová a Petr Kostka zahájili uvedením vynikající komorní komedie Smíšené
pocity další ročník divadelního předplatného kulturního domu.
SPORT
4. ZÁŘÍ
Místní zimní stadion hostil zápas ‘Turnaje čtyř’ dvacetiletých hráčů mezi Ruskem a
Švédskem. V dramatickém duelu zvítězili Rusové 3:1.
V Kopřivnici se uskutečnilo druhé letošní klání na ploché dráze. Byl jím čtvrtý závod
mistrovství ČR juniorů. Vítězem se stal Miroslav Fencl ze Slaného.
12. ZÁŘÍ
Házenkáři Kopřivnice vstoupili do sezony těsným vítězstvím nad Napajedly (28:26).
Lenka Masná vybojovala při mistrovství ČR do 22 let bronzovou medaili v běhu na 800
m. O týden později se spolu s další kopřivnickou atletkou Andreou Krstevovou podílela
na druhém místu ACP Junior Brno v PMEZ.
Na atletickém mistrovství ČR žactva si vyběhl bronz na 1 500 m závodník MK
Kopřivnice Petr Sopuch.
18. ZÁŘÍ
Uskutečnil se druhý ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Vítězem se stal
vítkovický David Gerych. Mezi ženami triumfovala Jana Klimešová z USK Praha.
Pavla Janošová překvapivě vyhrála dvouhru úvodního turnaje juniorského evropského
okruhu ve Švédsku.
Kopřivnický výškař Tomáš Krása si v PMEZ, v němž hájil barvy Vítkovic, vytvořil
osobní rekord výkonem 209 cm.
24. ZÁŘÍ
Konal se první turnaj nově založené kopřivnické squashové ligy.
A k tomu ještě v září ...
Uskutečnil se 35. ročník Veteran Rallye Beskydy za účasti dvaadevadesáti posádek.
Kopřivnice se poprvé zapojila do Evropského týdne mobility. Štramberský Tomáš
Melčák vybojoval zlato a stříbro na Hasičských světových hrách v Anglii. Rožnovská
firma Erich Jaeger koupila od města pozemek v Průmyslovém areálu ve Vlčovicích, kde
chce brzy začít stavět novou tovární halu.
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Říjen
MĚSTO
7. ŘÍJNA
Do sedmého roku vstupuje doučování dětí od prvního po čtvrtý ročník v Klubu Kamarád.
14. ŘÍJNA
Pracovníkům bytového odboru se daří snižovat dluhy na nájmu v obecních bytech.
Krizová poradna Paprsek vstupuje do čtvrtého roku existence v prostorách Klubu
Kamarád.
Mateřské školy podpořily projekt určený pro zviditelnění problémů hluchoslepých dětí.
21. ŘÍJNA
Předvolební kampaň před senátními volbami vrcholí napadáním mezi potenciálními
favority Milanem Burešem a Jiřím Schwarzem.
26. ŘÍJNA
Průmyslový areál Vlčovice se dokázal prosadit mezi konkurencí desítek městských i
soukromých průmyslových zón a může se honosit titulem Průmyslová zóna s největším
společenským přínosem.
27. ŘÍJNA
Město zveřejnilo výsledky ankety, která se uskutečnila v rámci přípravy Plánu zdraví a
kvality života.
Radnice podporuje ekologickou likvidaci vraků a starých vozidel a stává se
spoluorganizátorem akce ‘Úklid autovraků z Kopřivnice’.
TATRA
21. ŘÍJNA
Krátkou návštěvu automobilky absolvoval ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.
KULTURA
8. ŘÍJNA
Dvacet českých a deset slovenských televizních studií se sjelo na další ročník přehlídky
Kafka. Stejně jako v několika posledních ročnících i tentokrát byli velmi úspěšní
slovenští tvůrci, prosadila se ale také domácí kabelová televize.
13. ŘÍJNA
Originální autorka a zpěvačka Radůza koncertovala v kulturním domě. O její vystoupení
byl velký zájem a držitelka tří Andělů téměř vyprodala velký sál kulturního domu.
14. ŘÍJNA
Nierika doprovázela jako předkapela pražské Tata Bojs na jejich speciálním NanoTour
2004. Šest velkých koncertů s výjimečnou vizuální stránkou vyvrcholilo vystoupením v
pražské T-Mobile Aréně před několika tisíci diváky.
22. ŘÍJNA
Jazzový trumpetista Laco Deczi a jeho kapela Celula New York nadchla kopřivnické
publikum. Zájem o koncert byl tak veliký, že jej pořadatelé museli přesunout z kina do
velkého sálu kulturního domu, který fenomenálním muzikantům aplaudoval.
23. ŘÍJNA
Osmý ročník přehlídky pěveckých sborů v Katolickém domě přinesl nejen několik hodin
koncertního programu, ale také křest v pořadí již druhého CD místního Pěveckého
sdružení Kopřivnice, na kterém převládá duchovní a vánoční repertoár.
27. ŘÍJNA
Jeden z největších interpretačních talentů současnosti, klavírista Martin Kasík, svým
sólovým recitálem zahájil abonentskou sérii koncertů Kruhu přátel hudby.
SPORT
2. ŘÍJNA
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Kopřivnický volejbalový tým mužů nastoupil k prvnímu utkání v krajském přeboru I.
třídy. Za druholigovou soutěž, kterou na jaře horko těžko udržel, ji vyměnil s Novým
Jičínem.
3. ŘÍJNA
Viagra Štramberk se stala vítězem poháru KMK.
16. ŘÍJNA
Trenér kopřivnických házenkářů Miroslav Bartoň poprvé koučoval interligové Hranice.
Zároveň ale zůstal i trenérem Kopřivnice. Smlouvu zde podepsal do konce dubna.
Tým mužů FBC Vikings Kopřivnice postoupil do čtvrtfinále Českého poháru. V něm
později nestačil na tým Bulldogs Brno, už samotný postup byl ale historickým úspěchem.
30. ŘÍJNA
Karatista Milan Burget vyhrál v domácím závodě Morava Open kumite mužů do 65 kg.
Soňa Hejduková (nad 60 kg) skončila po zranění druhá mezi ženami.
Konala se tradiční Velká cena města Kopřivnice. Domácí FSC Superior v ní získal čtyři
medaile. Zlato vybojovaly Hana Kubátková a Petra Lípová, stříbro Jana Kahánková a
bronz Gabriela Seibertová.
A k tomu ještě v říjnu ...
Dva zahraniční investoři Brose a Bang&Olufsen zahájili výrobu v Kopřivnici. Od příští
sezony bude zrušena házenkářská interliga. Kopřivnice tak má po pěti letech znovu šanci
hrát nejvyšší soutěž. Badmintonistka Pavla Janošová sbírala zkušenosti na MS v Kanadě.
Listopad
MĚSTO
4. LISTOPADU
V Praze zasedal Národní parlament dětí a mládeže, kterého se zúčastnila i kopřivnická
starostka dětského zastupitelstva Zuzana Vinklerová.
Uplynulo deset let od založení Střediska sociálních služeb.
6. LISTOPADU
Skončily volby do krajského zastupitelstva vítězstvím ODS, volby do Senátu čeká druhé
kolo.
11. LISTOPADU
Občanské sdružení Hájenka prezentovalo projekt Křídla pro město.
13. LISTOPADU
Ve druhém kole voleb do Senátu vyhrál místostarosta Milan Bureš před Jaroslavem
Šulou.
18. LISTOPADU
Město zpracovává projekt na vybavení Lašské vily, která po sto patnácti letech prochází
nákladnou stavební rekonstrukcí.
25. LISTOPADU
Rada města projednávala zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na granty pro
následující rok město počítá s částkou čtyři sta tisíc korun.
Pedagogové ze ZŠ Alšovy v Landsbergu diskutovali o pokračování projektu Socrates.
VLČOVICE
25. LISTOPADU
Třetí místo v Moravskoslezské lize v požárním útoku a dalších jednadvacet pohárů si za
rok 2004 na své konto připsalo ženské družstvo z Vlčovic.
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KULTURA
6. LISTOPADU
Asi čtyři sta handicapovaných dětí se sjelo do Kopřivnice na osmý ročník přehlídky
Motýlek. Ten byl i vloni jednou z nejnavštívenějších akcí v útrobách kulturního domu.
12. LISTOPADU
Počtvrté se kopřivnické kino Puls stalo dějištěm přehlídky krátko- a středometrážních
filmů Kraťasy. Jejich hlavním hostem byla tentokrát mladá dokumentaristka Erika
Hliníková a její pohled na ženská témata.
19. LISTOPADU
Premiéry jedenácti skladeb autorské koncertní dechové hudby se dočkalo kopřivnické
publikum na Novinkovém koncertu. Ten se v Kopřivnici uskutečnil už podruhé a
tentokrát program odehrála Posádková hudba Olomouc.
26. LISTOPADU
Třicátý osmý ročník taneční soutěže Tatra nabídl opět špičkové tancování. Zájem o
program byl tak veliký, že všechny vstupenky na večerní galaprogram byly vyprodány
během pouhých dvou hodin.
SPORT
6. LISTOPADU
Kopřivnický fotbalový tým zakončil porážkou Zbyslavic podzim. V tabulce přezimuje na
šesté příčce. Štramberku patří čtvrté místo.
14. LISTOPADU
Krasobruslařky FSC Superior Kopřivnice dovezly dvě pátá místa ze závodu Evropského
poháru, který se konal ve slovinském Celje. Postaraly se o ně Hana Kubátková a
Gabriela Seibertová.
20. LISTOPADU
V Kopřivnici se konalo semifinále soutěže ve sportovním aerobicu ‘Děti fitness aneb
sportem proti drogám’.
28. LISTOPADU
Plavci KVS Kopřivnice vybojovali na mistrovství ČR dospělých sedm medailí. Čtyři
získala Petra Klosová (1. 50 VZ, 2. 100 VZ, 50 Z, 3. 100 M), o dvě se postaraly ženské
štafety a jednu, svou premiérovou mezi dospělými, vylovil z chomutovského bazénu
Július Botoš (2. 200 VZ).
Desátou Velkou cenu Kopřivnice v badmintonu vyhráli Slovák Pavol Mečár a Markéta
Kozová z Plzně.
Kopřivnický juniorský tým vzpěračů vybojoval ve finále první ligy čtvrtou příčku, a
zajistil si tak pro příští rok účast v nově vzniklé extralize.
A k tomu ještě v listopadu ...
Oblastní stavební bytové družstvo zakoupilo bývalé internátní zařízení Tonaku v Novém
Jičíně, kde hodlá vystěhovávat neplatiče.
Prosinec
MĚSTO
2. PROSINCE
Stále trvají politické dohady o křeslo kopřivnického místostarosty, které opouští nově
zvolený senátor Milan Bureš.
Radnice v příštím roce podpoří kulturu ve městě částkou tři a půl milionů korun.
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9. PROSINCE
Dva miliony korun zaplatí město Tatře za Muzeum Fojtství, kde by měla být vybudována
expozice historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných
rodáků.
Rozsáhlou kontrolní akci uskutečnila v nočních hodinách v místních podnicích Policie
ČR, městská a cizinecká policie, Hasičský záchranný sbor a Celní správa Ostrava.
TATRA
16. PROSINCE
Po dvou letech se může Tatra po třetím čtvrtletí pochlubit mírným ziskem.
KULTURA
1. PROSINCE
Chlapecký sbor Boni Pueri beznadějně vyprodal kopřivnický kostel sv. Bartoloměje.
Vánoční a duchovní program zařazený do předplatitelské série byl jejím zlatým hřebem.
4. PROSINCE
Albový projekt Umakart představili jeho hlavní tvůrci Jaromír Švejdík, Jan P. Muchow a
Dušan Neuwerth publiku v Noře. Kromě posledně jmenovaného se na desce s názvem
Manuál podíleli také další kopřivničtí muzikanti.
7. PROSINCE
Houslista Václav Hudeček po několika letech přijel do Kopřivnice s vánočním
programem. Spolu s ním koncertovala vítězka jeho luhačovických houslových kurzů
Lenka Matějáková.
11. PROSINCE
Loutkoherecký soubor Schůdky vstoupil do své třicáté sezony inscenací pohádkového
pásma Sněhurka a sedm ...
SPORT
4. PROSINCE
Kopřivnický vzpěrač Pavel Rusek potvrdil roli favorita na domácí Velké ceně. Výkonem
235 kg ve dvojboji vyhrál kategorii juniorů od 18 do 20 let. Třetí místo ve stejné
kategorii patřilo Ondřeji Drijákovi.
5. PROSINCE
Celkem devět medailí se podařilo vybojovat KVS Kopřivnice na mistrovství ČR žactva.
Pět jich získal Patrik Svoboda, tři Nikola Zátopková a jednu Daniel Merta.
11. PROSINCE
Karatistka Soňa Hejduková se v Ústí nad Labem stala mistryní ČR v kumite juniorek do
60 kg.
12. PROSINCE
Petra Klosová si dovezla z ME v krátkém bazénu, které se konalo ve Vídni, skvělé sedmé
místo. Získala je v závodě na 100 m polohově. K němu přidala 12. místo na 100 m VZ a
14. místo na 50 m VZ, navíc se podílela na pátém a šestém místu českých ženských
štafet.
Mistrovství ČR dorostu se pro plavce KVS Kopřivnice stalo medailovou žní. Získali jich
celkem dvacet. Největší osobností byl bezesporu Július Botoš, který vybojoval pět titulů.
Rostislav Měch si vyplaval celkem sedm individuálních medailí, žádná ovšem nebyla
zlatá. Po dvou medailích získali Hana Staroňová a Jan Matuš. Čtyři cenné kovy získala
Kopřivnice ve štafetách.
Místní gymnastický klub pořádal 24. ročník Vánoční prskavky. O tři medaile, které
získal, se postaraly Denisa Dlapová, Denisa Rýparová a Anna Stuchlíková.
A k tomu ještě v prosinci ...
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V blízkosti Kopřivnice dvakrát zaútočila puma americká na stádo ovcí. Hejtmanem
Moravskoslezského kraje se stal opět Evžen Tošenovský. Město vyhlásilo témata grantů
pro rok 2005.

V

OLENÉ ORGÁNY, MĚSTSKÝ ÚŘAD

M

ĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Sídlo: Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
Uspořádání
Uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly dané zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích:
Jiří Tichánek
Vladislav Kryške
podnikání
Mgr. Milan Bureš
životního
Mgr. Zdeněk Krajčír

starosta města
místostarosta pro správu majetku, finance a rozvoj
místostarosta

pro

záležitosti

vzdělávání,

bydlení,

prostředí a informační systémy
místostarosta pro využívání volného času, zdravotní a
sociální
problematiku občanů, veřejný pořádek

Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík řídil a kontroloval činnost všech odborů městského
úřadu
Odbory Městského úřadu v Kopřivnici

Odbor
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MÚ
ODBOR SPRÁVNÍ
ODBOR PRÁVNÍ
ODBOR INFORMATIKY
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A
ZDRAVOTNICTVÍ
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
ODBOR KONTROLY
ODBOR FINANCÍ
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
ZEMĚDĚLSTVÍ
STAVEBNÍ ÚŘAD

Vedoucí odboru
Mgr. Jiří Moskala
Jana Sopuchová
Mgr. Dušan Krompolc
Ing. Radek Harabiš
Jiřina Mikulenková
Ing. Petra Plevová
Ing. Vladislava Musilová
Ing. Martin Hrnčárek
Mgr. Pavla Jurková
Ing. Radomíra Michálková
Ing. Hynek Rulíšek
Ing. Šárka Fabiánová
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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A
INVESTIC
ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
PAMÁTKOVÉ PÉČE A MARKETINGU
ODBOR INFORMACÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Ing. Zdeněk Polášek
Ing. Ivan Viskupič
Ing. Igor Kocurek
Ing.arch. Milan Šmíd
Mgr. Miroslav Přívětivý

Seznam všech zřizovaných a založených organizací a organizačních složek města,
které jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
ZŠ dr. Milady Horákové, Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice
ZŠ - náměstí, Husova 340, 742 21 Kopřivnice - odloučené pracoviště ZŠ dr. Milady
Horákové
ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice
ZŠ Alšova, Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
ZŠ 17. listopadu, 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice
Mateřské školy Kopřivnice, Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice
Klub Kamarád, Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice
Správa sportovišť Kopřivnice, p. o., Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice
Kulturní dům Kopřivnice, p. o., Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice
Regionální muzeum, o.p.s., Záhumenní 369, 742 21 Kopřivnice
Osvětová beseda, Mniší 175, 742 21 Kopřivnice
Osvětová beseda, Vlčovice 190, 742 21 Kopřivnice
Slumeko, s.r.o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Obránců míru 988, 742 21 Kopřivnice
Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o., Štefánikova 244, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice, Štramberská 410, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mniší, Mniší 10, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vlčovice, Vlčovice 80, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lubina I., 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lubina II., 742 21 Kopřivnice

R

ADA MĚSTA

jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2004 v tomto složení:
starosta města: Jiří Tichánek
místostarostové:

Vladislav Kryške
Mgr. Milan Bureš
Mgr. Zdeněk Krajčír

členové:

Karel Březina
Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek
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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.
Rozdělení kompetencí:
Starosta Jiří Tichánek řídí odbory: právní, kancelář tajemníka, útvar interního auditu,
správní, živnostenský úřad, dopravy a silničního hospodářství, informací a vnějších
vztahů. Dále má na starosti strategický plán ekonomického rozvoje a mezinárodní
vztahy.
Místostarosta Vladislav Kryške má na starosti odbory: majetkové správy a rozvoje,
finanční, rozvoje města, stavební úřad. Kryške se dále stará o místní část Lubinu,
Podnikatelský park Vlčovice a CPR.
Místostarosta Milan Bureš řídí odbor: školství, životního prostředí, vodního a lesního
hospodářství a zemědělství, bytového hospodářství, informační a datové centrum. Dále
se Bureš zabývá Kabelovou televizí Kopřivnice, s. r. o., Regionálním muzeem
Kopřivnice, o. p. s., a místní částí Vlčovice.
Místostarosta Zdeněk Krajčír má na starosti: oddělení kultury a sportu, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, městskou policii, Slumeko, s. r. o., společnost Teplo
Kopřivnice a místní část Mniší. Dále se zabývá problematikou turistiky a cestovního
ruchu, romskou otázkou a protidrogovou problematikou.
V roce 2004 se uskutečnilo celkem 15 řádných a 24 mimořádných schůzí rady města.

V

ýbory zastupitelstva, komise rady města a komise místních

částí

Výbor zastupitelstva města
finanční
kontrolní
Komise rady města předseda
pro výchovu a vzdělání
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality
stavebně dopravní
sportovní
letopisecká
Komise místních částí
Vlčovice
Lubina
Mniší

Předseda
Ing. Jiří Sumbal
Milan Kapica
Ing. Pavel Janek
Mgr. Jarmila Filipová
Pavel Obrátil
Vlastislav Mark
Jan Mužík
Ladislav Kostelník
Václav Prašivka
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka
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Z

ASTUPITELSTVO MĚSTA
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2002 v počtu
23 členů, jehož činnost bude ukončena na podzim roku 2006 uplynutím volebního
období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 2004
(podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2004 se uskutečnilo celkem 6 řádných zasedání, 6 mimořádných zasedání a 10
pracovních seminářů, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:

Příjmení, jméno člena MZ

Politická příslušnost

Březina Karel
Bureš Milan, Mgr.
Greplová Eliška
Chromečka Petr
Jančálková Dagmar, Mgr.
Janek Alois
Janek Pavel, Ing.
Jašek Oldřich, Ing.
Jelínek Roman, MUDr.
Kapica Milan
Krajčír Zdeněk, Mgr.
Kryške Vladislav
Kuboš Karel, RSDr.
Lakomý Robert, MVDr.
Navrátil Jan, Mgr.
Novák Jiří
Pavelka Josef, Ing.
Polášek Luděk, Ing.
Pospěch Lumír, Mgr.
Rysová Dagmar
Sumbal Jiří, Ing.
Šula Jaroslav, Ing
Tichánek Jiří

SNK, bezpartijní
ODS
KSČM, bezpartijní
ODS
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
SNK, bezpartijní
KSČM
ČSSD
ODS
KSČM
US-DEU, bezpartijní
ČSSD
ODS
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL, bezpartijní
SNK, bezpartijní
ODS
KDU-ČSL
ČSSD

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS

Účast na jednání ZM/pracovní
seminář
12/7
10/8
10/7
11/3
10/8
10/7
10/7
10/3
11/4
11/9
12/7
12/7
10/9
7/4
9/6
12/8
11/9
8/8
12/7
11/9
10/6
10/4
12/6

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
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N

ejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2004

a) vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice







č. 1/2004 o veřejné zeleni
č. 2/2004 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou se
vyhlašuje závazná část územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí
Lubina, Mniší, Vlčovice
č. 3/2004 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem
č. 4/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/1998 o
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních
družin
č. 5/2004 o místních záležitostech veřejného pořádku
č. 6/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2005

b) finanční a majetková rozhodnutí
schválení:
 rozpočtu města Kopřivnice na rok 2004
 plánu práce finančního výboru na rok 2004
 úvěrové smlouvy na investiční úvěr 50 000 000 Kč
 rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2004
 dohod o přistoupení k závazkům
 dodatku č. 1 k roční smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku fy LUDVÍK
MORAVIA, s. r. o.
 záměru města odkoupit nemovitosti areálu Fojtství v k.ú. Kopřivnici za cenu do
2 000 000 Kč a muzejní sbírky lašské povahy do 500 000 Kč
 rozsahu realizace rekonstrukce školních jídelen v Kopřivnici
 závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2003
 rozpočtového výhledu města Kopřivnice na období 2005 – 2006
 aktualizace a doplnění akčních plánů „Strategického plánu ekonomického rozvoje“
c) projekty a studie města, základní organizací …
schválení:
 dotačních smluv na nájem sportovních zařízení v roce 2004
 projektu regenerace panelového sídliště „Urbanistická, funkční a prostorová
regenerace sídliště SEVER“ v Kopřivnici
 dotačních smluv z rozpočtu města na rok 2004 na činnost a provoz neziskových
subjektů působících v oblasti sociálních služeb
 záměru zřídit Střední uměleckou školu jako příspěvkovou organizaci města
Kopřivnice
udělení:
 čestného občanství města Kopřivnice Prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc.,
prezidentu České republiky 30.9.2004
Autorem nápadu ocenit Klause občanstvím byl osmaosmdesátiletý Bohuslav Ficek
Prezident Václav Klaus se na podzim stal čestným občanem města. Zařadil se tak
po bok olympionika Emila Zátopka či cestovatelů Hanzelky a Zikmunda mezi osobnosti,
kterým se této pocty od Kopřivničanů už dostalo. Čestné občanství se za první republiky
udělovalo každému občanovi, který přispěl významnou peněžní částkou do obecní
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pokladny. Ve válečném období je získali dva občané a od roku 1948 bylo uděleno
patnáct občanství. Současný seznam čestných občanů čítá kolem stovky jmen z období
první republiky a dalších patnáct po druhé světové válce. Zastupitelé města v nedávné
době zrušili dvě občanství udělená během druhé světové války dvěma nacistům.
V roce 1909 udělila Kopřivnice čestné občanství Tomáši Garrigue Masarykovi,
tehdejšímu poslanci Říšské rady ve Vídni za volební kraj Valašsko. Kopřivnické čestné
občanství bylo jedním z prvních, které pozdější první prezident Československé
republiky získal. V období první republiky bylo uděleno čestné občanství například
prezidentu Eduardu Benešovi, Msgr. Janu Šrámkovi, Janu Masarykovi, Zdeňku
Nejedlému, Antonínu Zápotockému a Martě Žitníkové - Gottwaldové. Po druhé světové
válce do seznamu přibyli zakladatel Tatrovky Ignác Schustala, konstruktér Hans
Ledwinka, malíř a ilustrátor Zdeněk Burian, olympionici Emil a Dana Zátopkovi,
cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Jako poslední do seznamu byl zapsán
prezident Václav Klaus.
Udělení této pocty ale předcházela dlouhá a někdy i ostrá diskuze. Ne všechny
politické strany hodnotily vztah Václava Klause ke Kopřivnici kladně. Objevily se i
názory, že v dobách privatizace mohl místní Tatře více pomoci. Podle senátora Šuly je
viníkem nezdařeného záměru privatizace automobilky Mercedesem ze začátku
devadesátých let.
Dekret o udělení občanství převzal z rukou starosty poslední zářijový den před
zraky zaplněného náměstí TGM. Čestné občanství Kopřivnice je vůbec první, které
Klaus přijal jako hlava státu, z několika nabídek si vybral právě Kopřivnici. Během své
návštěvy radní a občany na náměstí několikrát ubezpečil, že si pocty neobyčejně váží a
chápe ji také jako závazek.
Prezident dorazil krátce po půl jedné a po krátkém uvítání před radnicí, kde
ochutnal zdejší špek a slivovici, se seznámil s představiteli města a v krátké prezentaci se
dozvěděl řadu informací o městě. Živý zájem jevil především o ekonomické údaje, jako
je míra nezaměstnanosti a průmyslová zóna. Po oficiálním obědě si Václav Klaus
prohlédl alespoň část Technického muzea. Nablýskaným tatrováckým veteránem se pak
prezident spolu se starostou přesunul do Průmyslové zóny ve Vlčovicích, kde se setkal se
šéfy tamních podniků a prohlédl si výrobní provoz slévárny Cirex.
V programu návštěvy následoval výstup na rozhlednu. Prezident, kterého čekala
na vrcholu věže výjimečná viditelnost, si asi třicetiminutové zastavení velmi
pochvaloval. „To je pro nás úžasný dáreček. Ne jako u jiných návštěv, kdy člověk pořád
jen sedí a jí,“ liboval si Václav Klaus a živě se zajímal o hory v okolí a lyžařské
podmínky na okolních kopcích. Z vrcholu Bílé hory pak prezident zamířil na náměstí,
kde jej očekávalo odhadem kolem patnácti set lidí.
Poté, co se pozdravil s občany a položil květiny k pomníku Tomáše Garrigua
Masaryka, proběhlo oficiální předání dekretu o udělení čestného občanství a oficiálních
darů města. Po ukončení oficialit, v rámci kterých pronesl krátkou děkovnou řeč, se už
Václav Klaus ocitl v těsném sevření svých příznivců a jeho autogramiáda ani zdaleka
nemohla uspokojit všechny zájemce. Svou návštěvu města pak prezident ukončil
prohlídkou Muzea Fojtství a večeří se zástupci politických stran působících v
zastupitelstvu. Kopřivnici Václav Klaus opustil okolo půl osmé. Václav Klaus byl v
Kopřivnici již před touto návštěvou čtyřikrát, a to 30. března a v polovině května 1990,
27. a 28. listopadu 1993 a 18. ledna 1996.
Další setkání našeho starosty s prezidentem proběhlo ve čtvrtek 28. října v Praze.
V rámci slavnostního večera ke vzniku samostatného československého státu, jenž se
konal na Pražském hradě, se starosta opět setkal s Václavem Klausem. Během setkání
předal Tichánek prezidentovi album, které mu má připomenout dobu strávenou v
Kopřivnici, kdy mu bylo uděleno čestné občanství.
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V

listopadu proběhly dvojí volby

Ve dnech 5. a 6. listopadu proběhly volby do Senátu a do krajského
zastupitelstva. Ve shodném termínu se v našem volebním obvodu konalo také první kolo
senátních voleb a o týden později se ve druhém kole rozhodovalo ze dvou kandidátů,
kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů. Zatímco v prvním kole voleb do Senátu, jež
bylo spojeno s volbami do krajských zastupitelstev, přišlo k urnám v Kopřivnici a
místních částech téměř třicet procent voličů, ve druhém kole přišlo do volebních
místností jen 19,37 procent voličů zapsaných v tomto obvodě. Podle statistik se
zúčastnilo v celé republice voleb do krajského zastupitelstva 29,62 procent občanů a do
Senátu jen 28,97 procent. O senátorské křeslo v obvodě 67 Nový Jičín usilovalo osm
kandidátů, z toho tři Kopřivničané.
Druhé kolo voleb do Senátu vyhrál Milan Bureš za ODS. Již padesátiletý bývalý
ředitel ZŠ Alšova získal vzdělání na Pedagogické fakultě v Ostravě, je ženatý, má dvě
děti, zaměstnáním místostarosta Kopřivnice. Politické zkušenosti získával v letech 1994 98 jako radní Kopřivnice, od 2002 místostarosta Kopřivnice; od roku 1993 je členem
ODS. Patnáctého prosince složil Milan Bureš do rukou Petra Pitharta ústavou předepsaný
slib a stal se oficiálně členem horní komory parlamentu. V průběhu první schůze Bureš
získal místo v senátním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Původně si chtěl otevřít kancelář v Kopřivnici, ale bohužel nenašel místo, které by
tomuto účelu plně vyhovovalo. Proto nakonec kancelář sídlí v Novém Jičíně na náměstí.
V krajských volbách se utkalo 21 stran. Strany bojovaly o co nejvíce křesel v
krajském zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Zákon ukládá, že při počtu obyvatel
nad devět set tisíc musí být zastupitelstvo pětašedesátičlenné. Ze statistiky vyplývá, že ke
dni 1. ledna 2004 v Moravskoslezském kraji bylo evidováno celkem 1 260 277 obyvatel.
Po přepočítání hlasů vyhrála v Moravskoslezském kraji Občanská demokratická strana,
jež získala 102 068 hlasů, což je 37,87 procent. Druhé místo obsadili komunisté s 59 183
hlasy (21,96 %), třetí ČSSD, pro které hlasovalo 41 606 voličů (15,43 %) a jako
poslední, kteří se dostali do zastupitelstva kraje, je KDU-ČSL s 30 576 hlasy (11,34 %).

K

RIZOVÉ ŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KOPŘIVNICE
Bezpečnostní rada města Kopřivnice byla zřízena starostou města jako koordinační
orgán pro přípravu na krizové situace v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) a na základě určení Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Složení bezpečnostní rady:

titul, jméno a příjmení
Jiří
Vladislav
Mgr.
Zdeněk
Ing.
Josef
Antonín
plk.Ing. Zdeněk
mjr.Ing. Josef
Dušan

funkční zařazení
Tichánek
Kryške
Krajčír
Jiřík
Hykel
Biskup
Jeřábek
Bartošák

starosta
místostarosta
místostarosta
tajemník MÚ
velitel JSDH Kopřivnice
ředitel HZS MSK, ú. o. Nový Jičín
vedoucí obv. odd. PČR Kopřivnice
referent krizového řízení

funkce
v bezpečnostní radě
předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
tajemník BR
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Bezpečnostní rada určené obce projednává:
- zajištění připravenosti správního obvodu obce na krizové situace včetně návrhů
opatření
- rozpracování úkolů krizového plánu Moravskoslezského kraje, uložených hasičským
záchranným sborem kraje
- roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a
způsob zajištění náhradního varování
- plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce
- zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému
umístěných ve správním obvodu určené obce
- návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění
přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce
- informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při
vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce
- způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve
správním obvodu určené obce s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení
- způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu
přechodně změní pobyt
- zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních
- vnější havarijní plán a podmínky nouzového přežití obyvatelstva

K

RIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA KOPŘIVNICE

K řešení krizových situací zřizuje starosta města Kopřivnice jako svůj pracovní orgán
Krizový štáb města Kopřivnice.
Krizový štáb města Kopřivnice je pracovním orgánem starosty obce:
- při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou obce,
- k řešení krizových situací a zmírnění jejich následků,
- při plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného
v souvislosti se zajišťováním obrany ČR a za válečného stavu,
- při cvičeních organizovaných k ověření činností.
Složení krizového štábu:
- členové Bezpečnostní rady města Kopřivnice
- členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.
Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou:
- tajemník krizového štábu (tajemník příslušné bezpečnostní rady)
- pracovníci městského úřadu určené obce
- zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na
druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
Stálá pracovní skupina se člení na tyto odborné skupiny:
- součinnosti a komunikace
- týlového zabezpečení
- analýzy a nasazení
- ochrany obyvatelstva.
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Vedoucí krizového štábu (starosta) rozhodne podle druhu krizové situace nebo
mimořádné události o uvedení pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti a o
povolání výše uvedených osob.
Krizový štáb svolává starosta v případě, že:
- je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do
působnosti orgánu krizového řízení,
- je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu
krizového řízení nebo pro jeho část,
- jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací
- je k tomu vyzván ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a
likvidačních prací
- jde o úkol prováděný při cvičení.
Organizace krizového řízení
Určená obec Kopřivnice včetně jejího správního obvodu je organizačním celkem
správního obvodu kraje, proto také krizové řízení ve správním obvodu určené obce je
subsystémem krizového řízení ve správním obvodu kraje.

M

ĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
Sídlo:
Velitel městské policie:

příjmy v tis. Kč
výdaje v tis. Kč

Česká 318, 742 21 Kopřivnice
Jan Müller
Rozpočet MP na rok 2004
rozpočet
435
9 732

Vybrané druhy příjmů MP za rok 2004
provozování psího útulku
blokové pokuty - částka
blokové pokuty - počet uložených
BPNN uloženo v částce
BPNN uloženo počet
blokové pokuty+BPNN celkem
parkovací automaty
pult centralizované ochrany

skutečnost
884
8 723
v Kč
213 655
213 800
1 942
180 500
515
394 300
16 122
237 798

K prosinci roku 2004 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 84objektů.
Dopravní přestupky za rok 2004
počet nasazení technického prostředku „botička“
výzva pro nepřítomné řidiče
počet řešených cyklistů
počet přestupků vyřešených v dopravě
z toho řešeno blokově
z toho postoupeno správnímu orgánu
z toho řešeno domluvou
uloženo blokových pokut + BPNN (v Kč)
počet odtahů automobilů

714
801
268
2 277
1497
39
741
212 900
92
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Přestupky – veřejný pořádek
§ 30 ochrana před alkoholem a jinými toxikomy
§ 47 neuposlechnutí výzvy
rušení nočního klidu
veřejné pohoršení
znečištění veřej. prostranství
zábor veřejného prostranství (automobily)
černá skládka - počet nalezených
§ 49 narušení občanského soužití
§ 50 přestupek proti majetku
přestupky proti veřejnému pořádku celkem
z toho řešeno blokově
z toho řešeno domluvou
z toho postoupeno správnímu orgánu
uloženo BP a BPNN
pachatelů přestupků do 18 let
pachatelů nad 18 let

10
11
166
217
36
30
5
48
183
661
197
403
61
70 800
189
472

Přestupky proti vyhláškám města
4/2001 pohyb a držení psů
vylepování plakátů
prodej mimo místa k tomu určená
zjištěno vraků
pálení trávy a jiných odpadů
z toho předáno správnímu orgánu
z toho řešeno domluvou
z toho řešeno blokově

77
4
4
76
9
12
36
48

Ostatní činnost za rok 2004
kontroly mladistvých na hracích automatech
kontroly podávání alkoholu mladistvým
doručeno nedoručitelných dopisů
počet oznámení občanů
- z toho žádosti občanů o pomoc
- zjištěné události pomocí kamerového systému
- spolupráce z RZS
- spolupráce s HZS
- výjezdy na signál PCO
- otevření bytů
- poskytnutí první pomoci
- asistence u požárů
- zjištěno nezajištění vozidel

18
11
204
2 150
420
102
62
55
248
76
14
6
18

Přehled nedostatků zjištěných během pochůzkové činnosti
dopravní značení
102
poškození veřejného osvětlení
72
poškozené koše a kontejnery
68
nefunkční tel. automaty
38
ostatní (lavičky, zeleň, komunikace, chodníky,
206
kanalizace)
celkem
486
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Spolupráce s policií ČR
celkem předáno záležitostí
zjištěno podezření ze spáchání TČ
zadrženo pachatelů TČ
zadrženo hledaných osob
zajištění místa trestného činu
předvedeno osob na PČR

412
67
15
13
15
134

O

SLAVY VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen se po létech od sametové revoluce dočkal své rehabilitace a
byl poslanci i přes odpor senátorů opětovně zařazen do českého kalendáře mezi
významné dny. Po roce 1989 se na Mezinárodní den žen poněkud zapomnělo a místo něj
se začal slavit každou druhou květnovou neděli Den matek. Ten se slavil zhruba od
dvacátých let minulého století do doby, než jej komunisté zcela zrušili. Průzkumy
veřejného mínění ale ukázaly, že Den matek se neujal – v málokteré rodině si na něj
někdo vzpomněl. Muži spíše z tradice stále kupovali květiny 8. března.
V letošním roce obě televize, státní a komerční, vzaly Mezinárodní den žen na
milost a věnovaly dva večery estrádním pořadům. Klasické oslavě v Kavárně zůstali
věrni zastupitelé a poslanci místní organizace Komunistické strany Čech a Moravy, kteří
tuto tradici nepřerušili po celou dobu existence svátku. Malá pozornost ženám,
poděkování a pestrý kulturní pořad s živou hudbou zajistil i v letošním roce plnou
návštěvnost.
Ať jsou názory na Mezinárodní den žen jakkoli protichůdné, skutečností zůstává,
že svátek žen za šest let oslaví sté výročí. O svátku MDŽ bylo rozhodnuto na konferenci
žen socialistek už v roce 1910 v Kodani. Od těch dob se 8. březen slaví jako svátek
pracujících žen a den solidarity žen v boji za mír a rovnoprávnost.

Myšlenky TGM
Členové Masarykova demokratického hnutí a Konfederace politických vězňů
uspořádali ve čtvrtek 25. března již osmý ročník cyklu setkání občanů s politiky a
osobnostmi společenského života České republiky s názvem Myšlenky TGM a
současnost. Letošní setkání neslo podtitul Hodnoty.
Diskutovat o Masarykovi přijeli senátoři Zuzana Roithová, již po šesté Jan Ruml,
hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, ředitel Rádia Svobodná Evropa
Pavel Pecháček a zástupce Československého rozhlasu 6 Karel Michal. Do sálu zavítali i
další političtí představitelé našeho města či regionu. Besedu zahájil místostarosta
Vladislav Kryške a diskuzi řídil i letos učitel Základní školy dr. Milady Horákové
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Ladislav Cvíček. Navíc byla pro návštěvníky kulturního domu připravena výstavka
kreseb dětí ZŠ dr. Milady Horákové, které malovaly Masaryka. Ty nejkrásnější kresby
jejich autoři osobně předali přítomným hostům. O kulturní zážitek se postaral Smyčcový
komorní orchestr absolventů a učitelů místní ZUŠ Zdeňka Buriana.
Přítomní hosté diskutovali o lidských hodnotách a zamýšleli se nad vztahem
hodnoty a umění a hodnoty a média. Zuzana Roithová rozebírala křesťanské hodnoty a
evropanství Československa. Hejtman Tošenovský pro změnu porovnával hodnoty první
republiky s obdobím po sametové revoluci. Senátor Ruml si ve svém vystoupení
povzdechl nad tím, že mu u mladých lidí chybí duchovní hodnoty. Pavel Pecháček
hovořil o médiích, o jejich vlivu, ale také o společnosti. Během večera se diskutovalo o
povrchnosti médií, ale i o konzumní kultuře společnosti.
Z důvodu velkého zaneprázdnění se omluvili Svatopluk Karásek a Lubomír
Zaorálek. Ze zdravotních důvodů nemohl přijet i publicista Jiří Ješ, jehož připravený
příspěvek přečetl Karel Michal z Československého rozhlasu 6.
Letos spatřil světlo světa druhý díl knížky Stále na nás hledí? (Masaryk tady byl
a zanechal u nás stopu), která vyšla k devadesátému pátému výročí udělení čestného
občanství profesoru Masarykovi v Kopřivnici. Knihu vydal Klub Masarykova
demokratického hnutí v Kopřivnici. Duchovními otci knížky jsou nazýváni Lubomír
Hanzelka a Bohuslav Ficek, úpravy textu si i tentokrát vzal za své Josef Adamec. Čestné
role kmotra se i letos ujal ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček, který do
Kopřivnice jezdí už osm let.

Výročí osvobození státu
Malá skupinka Kopřivničanů si v předvečer státního svátku Dne osvobození od
fašismu připomněla osvobození města před pomníkem obětí světových válek. Krátký
pietní akt proběhl bez projevů, jen položením kytic. Další lidé si devětapadesáté výročí
konce druhé světové války připomněli následným koncertem zdejšího komorního
orchestru v kulturním domě, ale i o tuto akci jevila veřejnost jen okrajový zájem.
Kopřivnice byla osvobozena postupující Rudou armádou šestého května 1945 časně
ráno.

Výročí popravy doktorky Milady Horákové
V pátek 25. června se sešli ve vestibulu Základní školy dr. Horákové členové
Konfederace politických vězňů, Masarykova demokratického hnutí, starosta Jiří
Tichánek, učitelé a žáci školy a další hosté, aby si připomněli padesáté čtvrté výročí
popravy Milady Horákové. S krátkými projevy vystoupil učitel Ladislav Cvíček, starosta
Jiří Tichánek a Václav Hanzelka za politické vězně. Všichni vzpomínali na morální
kredit popravené ženy a také na to, abychom zůstali věrni jejím ideám. Po krátkých
projevech byly položeny kytice pod pamětní desku.

Setkání pod Husovou lípou
V úterý 6. července vpodvečer se sešlo u Husovy lípy u koupaliště méně lidí než
v jiné roky. Setkali se jako každoročně především ti, kteří se i dnes snaží o to, aby Husův
odkaz neupadl v pozapomenutí. Byla to vzpomínková akce na mistra Jana Husa, který
byl upálen před 589 léty v Kostnici. Jako první vystoupil z řad pozvaných hostů starosta
Jiří Tichánek, který hovořil o odkazu mistra Jana Husa k dnešku. Poté se ujali slova
farářka Marta Silná z církve Československé husitské, farář František Hruška a farářka
Jiřina Kovářová, oba z církve Českobratrské evangelické.
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Výročí vzniku republiky
Jako každoročně se radnice rozhodla připomenout vznik samostatné
Československé republiky lampionovým průvodem. Odpoledne se ve velkém sále
kulturního domu představili žáci všech kopřivnických základních škol se svým
programem. Jejich vystoupení bylo určeno všem občanům města.
Od půl sedmé vyhrával před kulturním domem městský dechový orchestr a poté
se vydal k náměstí Tomáše G. Masaryka průvod, v jehož čele šly mažoretky a dechový
orchestr. Po příchodu na náměstí následoval krátký kulturní program, pak položili
zástupci radnice a Klubu Masarykova demokratického hnutí kytici. Poté přednesl
slavnostní projev místostarosta Vladislav Kryške. Průvodu se účastnilo asi 200 občanů.
Na takové město, jakým je Kopřivnice, to bylo opravdu málo. Ve veřejnosti jsou tyto
akce stále v malé oblibě především proto, že za předchozího režimu byla účast na nich
pro většinu lidí téměř povinná. Povinně se jich museli účastnit především žáci i učitelé
všech škol. Tím vznikal pořebný dojem „masové“ účasti. A tak se oslav účastní
představitelé města a ti občané, kteří se již dokázali zbavit zbytečných předsudků.

Uctění obětí všech válek
Vzpomenout památku svých spolubojovníků mohla ve čtvrtek 11. listopadu už
jen hrstka veteránů 2. světové války. Aloisi Jalůvkovi a Janu Ťahurovi zdraví nedovolilo
zúčastnit se pietního aktu před pomníkem padlých. Starosta Kopřivnice Jiří Tichánek
spolu s Arnoldem Treuem položením kytice uctili oběti všech válek. Následně starosta
před všemi přítomnými přislíbil pozvat dosud žijící veterány na radnici k neformálnímu
setkání, aby tak vyjádřil, jak moc si jejich zásluh váží.

Setkání politických vězňů
V úterý 16. listopadu v patnáct hodin se sešli političtí vězni, aby uctili památku
všech svých druhů, obětí komunistického režimu, kteří už dnes nežijí. Tento slavnostní
akt se konal u pamětní desky na radnici u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii,
jenž připadá na 17. listopad.
Předseda novojičínské organizace politických vězňů Bohuslav Hanzelka vyjádřil
zklamání vývojem společnosti, která rychle zapomněla, co všechno provázelo minulý
režim. Vinu za malou informovanost mladé generace přisoudil školám. V roce 1968
počet politických vězňů přesahoval 100 tisíc, v roce 1989 kolem dvaceti tisíc a dnes
necelých pět tisíc. O tom, čím tito lidé prošli, co pro další osud společnosti vykonali, ví
mladá generace skutečně jen málo. Generace dnešních žáků a studentů však tu dobu
nezažila. Účast by se dala očekávat spíše od těch ostatních, kteří tou dobou prošli a vědí,
o co šlo. Přesto veřejnost tuto akci vpodstatě ignorovala.
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OZPOČET MĚSTA
Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2004
OBLAST PLNĚNÍ PŘÍJMŮ (ZDROJŮ) A VÝDAJŮ (PLATEB,REZERV)
ROZPOČTU
A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)



významný podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (dle zákona o
rozpočtovém určení daní - viz tabulka č. 1), jejichž inkasovaný objem se ve srovnání
s r. 2003 meziročně zvýšil o cca 9,4 % (o 14 376,5 tis. Kč) z 152 707,6 tis.Kč na 167
084,1 tis. Kč. Rozpočet města ve vztahu k uvedeným daňovým příjmům byl
schválen ve výši 159 648 tis. Kč a byl tak překročen o 7 436,1 tis. Kč, tj. o cca 4,7
%. Daňové příjmy byly příznivě ovlivněny lepším inkasem daně z příjmů fyzických
osob z podnikání a daně z příjmů právnických osob. Inkaso daně z příjmů fyzických
osob z podnikání se skládá ze dvou částí – první část je tvořena podílem na
celostátním výnosu daně a druhá část 30% daně inkasované podle trvalého bydliště
podnikatele – fyzické osoby. Zatímco u první části byl zaznamenán ve srovnání
s rokem 2003 pouze mírný nárůst o cca 682,8 tis. Kč, u druhé části byl zaznamenán
nárůst o 4 341 tis. Kč, tj. o cca 65 %. Až vývoj v roce 2005 ukáže, zda se jednalo o
odchylku způsobenou nějakým mimořádným příjmem ve skupině kopřivnických
podnikatelů, nebo po letech stagnace dochází k určitému ekonomickému oživení v
našem regionu. Celkově tak byl překročen rozpočet daně z příjmů fyzických osob
z podnikání o cca 4 155,4 tis. Kč.
Tato skutečnost příznivě ovlivnila celkový výsledek hospodaření města a zůstatek
finančních prostředků k 31.12.2004, který byl využit při přípravě rozpočtu na rok
2005. Pro informaci lze uvést, že se dále podílíme (v přepočtu podle počtu obyvatel a
koeficientu velikostní kategorie obce) na celostátním výnosu daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů FO vybírané srážkou dle zvláštní
sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně).
Výlučnými daňovými příjmy města zůstává mimo výše uvedených 30 % daně
z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti podle trvalého bydliště
podnikatele i 100 % výnosu daně z nemovitostí.
Na uvedeném celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané
hodnoty ve výši 58 964,6 tis. Kč , daň z příjmů právnických osob ve výši 40 173,2
tis. Kč a daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 38 030 tis. Kč (viz tabulka č.
1).
Z výše uvedeného současně plyne přímá závislost inkasa daňových příjmů města na
vývoji daňových příjmů státního rozpočtu.

čerpáno
název dotačního titulu
dotace SR - sociál.dávky
globální dotace SR souhrnný
finanční vztah ke státnímu

výše
dotace
58 500,0
11 491,7

účel
sociální dávky vyplácené odborem SVaZ
zahrnuje dotaci na státní správu ve výši
6 402,1 tis. Kč, dotaci na školství ve výši
4 255,8 tis. Kč, dotaci na ÚSP 833,8 tis. Kč

k 31.12.
2004
55 388,7
11 227,4
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rozpočtu
příspěvek SR na výkon
st.správy
v obcích s rozšířenou
působností
dotace SR - tělocvična ZŠ sv.
Zdislavy
Dotace MMR a fondu
Phare na výstavbu haly Phare
Dotace SR - odborný lesní
hospodář
Dotace SR - zpracování
lesních
hospodářských osnov
dotace SR - lesní porosty a
ochrana přírody
Dotace SR - prevence
kriminality
Dotace SR - terénní sociální
práce
Dotace SR - volby do
Evropského
parlamentu
dot. SR - volby do
zastupitelstev
krajů a senátu Parlamentu
ČR
Dotace Úřadu práce (SR)
Dotace SR - nákup správní
budovy TATRA a. s.
Dotace SR - regenerace
panelového sídliště SEVER
Dotace SR - ZŠ Kopřivnice rekonstrukce ( ŠJ)
dotace SR - rekonstrukce
zimního stadionu
dotace SR - parkování před
zimním stadiónem
Dotace SR - rekonstrukce
krytého bazénu
Dotace SR - rekonstrukce
Šustalovy vily
Dotace SR - výsadba
melioračních
a zpevňujících dřevin
Dotace SR - program péče o
krajinu
mezisoučet dotace ze SR
Dotace KÚ - provoz školství

19 990,0

na úhradu zvýšených nákladů spojených
s výkonem státní správy v obcích s rozšířenou
působností

19 990,0

800,0

realizace tělocvičny (herny) v ZŠ sv. Zdislavy

800,0

3 559,5

3 559,5

219,9

výstavba průmyslové haly v rámci
podnikatelského parku Kopřivnice - doplatek
hospodaření v lesích - odborný lesní hospodář

135,9

lesní hospodářské osnovy

135,9

139,6

ochrana přírody a lesů, hospodaření v lesích

139,6

102,0

dotace na realizace projektů v rámci prevence 102,0
kriminality

126,0

podpora projektu integrace romské komunity

462,0

výdaje spojené s volbami do Evropského
parlamentu

590,0

219,9

98,1
308,8

499,6
výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje a
senátu Parlamentu ČR

221,4

1 200,0

Aktivní politika zaměstnanosti - převedeno
na Středisko sociálních služeb p. o.
zakoupení správní budovy v návaznosti na
reformu státní správy
náklady v souvislosti s opatřeními na regeneraci
sídliště SEVER - realizace
realizace stavebně technických opatření ve vztahu
k ŠJ ZŠ E. Zátopka a 17. listopadu
oprava a nátěr ocelových konstrukcí, okna

1 200,0

800,0

řešení parkování před zimním stadionem

800

6 400,0

opatření z energetického auditu

6,400,0

13 000,0

rekonstrukce Šustalovy vily

13 000,0

8,6

výsadba melioračních a zpevňujících dřevin

8,6

86,4

péče o krajinu

86,4

34 000,0
4 557,0
15 000,0

171 390,0
91 996,5

221,4
34 000,0
4 557,0
15 000,0

167 742,9
určena na přímé náklady na vzdělávání (mzdy, 91 994,5
učební pomůcky apod.)
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Dotace KÚ ve vztahu k měst. 50,0
informačnímu centru

pro potřeby a rozvoj informačního centra a ke 50,0
zvyšování úrovně informačních služeb - doplatek

Dotace kraje - "Běh E.
Zátopka"

na výdaje v souvislosti s realizací projektu

100,0

100,0

"Běh rodným krajem Emila Zátopka"
Dotace MSK - zlepšování
sociál.
klimatu školy a třídy
Dotace MSK - projekt
regenerace
sídliště SEVER
Dotace MSK - příprava
velitelů
SDH + dotace na činnost
SDH
Dotace MSK - dětské hřiště
Dotace MSK - keramická pec
a
vybavení keramické dílny
Dotace MSK - podpora
studia AJ
mezisoučet dotace z MSK
platba za žáky od cizích obcí
mezisoučet
převod z depozitního účtu
převod z fondu hospodářské
činnosti
CELKEM



50,0

zlepšení sociálního klimatu školy a třídy

50,0

75,9

náklady v souvislosti s opatřeními na regeneraci

75,9

sídliště SEVER - doplatek studie
24,7

příprava velitelů - školení …, na činnost SDH

24,7

100,0

dětské hřiště ZŠ Alšova

100,0

keramická dílna a vybavení keramické dílny
50,0
Klubu
Kamarád
podpora studia AJ (ZŠ M. Horákové, p. o.)
12,0
12,0
pedagogů
92 457,1
92 459,1
167,8
platba za žáky z cizích obcí, kteří navštěvují
167,8
kopřivnické školy
264 016,9
260 367,8
převod finančních prostředků z depozit.účtu,
212,1
které nebyly použity na výplatu mezd za 12/2003
50,0

13 171,2

převod odpisů z bytového hospodářství

277 400,2 (Všechny údaje převzaty z Ročenky města Kopřivnice)

výnos z místních a správních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca
20 905,7 tis. Kč (v porovnání s rokem 2003, kdy byly inkasovány ve výši 20 133,3
tis. Kč došlo k jejich nárůstu o cca 3,8 %)
 výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 546,1 tis. Kč se zvýšil o cca 5,8% ve
srovnání s rokem 2003, kdy byl inkasován ve výši 517,9 tis. Kč
 zvýšení lze zaznamenat u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství,
kde celkový výnos dosáhl výše cca 638 tis. Kč, a dostal se tak přibližně na
úroveň roku 2002
tis. Kč

1998
480,5



1999
732,3

2000
872,9

2001
668

2002
636

2003
504,8

2004
638

výnos správního poplatku z výkonu státní správy na úseku obecního
živnostenského úřadu se ve srovnání s rokem 2003 mírně snížil o cca 37,8 tis.
Kč na hodnotu 804,2 tis. Kč. Nárůst výnosu od 1.1.2003 souvisí s výkonem
státní správy obce s rozšířenou působností od roku 2003.
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1998
555

1999
500






2000
424

2001
355

2002
373,6

2003
842

2004
804,2

významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek
za výherní hrací přístroje v celkové výši cca 4 675,7 tis. Kč – zaznamenal
mírné snížení o 5,2 % ve srovnání s rokem 2003, kdy byl inkasován ve výši
4 930,3 tis. Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky
1 721,3 tis. Kč.
poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 8 035,9 tis. Kč došlo k mírnému snížení o 1 % ve srovnání s rokem 2003, kdy byl inkasován
ve výši cca 8 093,6 tis. Kč
správní poplatky ve vztahu k životnímu prostředí a poplatky za znečišťování
životního prostředí dosáhly výše cca 1 119 tis. Kč, poplatky na úseku
matriky výše cca 1 612,3 tis. Kč, poplatky na úseku stavebního úřadu výše
cca 199,4 tis. Kč, poplatky na úseku dopravy výše cca 1 546,9 tis. Kč a
poplatky na úseku sociálních věcí ve výši 6,8 tis. Kč



vlastní (nedaňové) příjmy města ve výši cca 15 823,4 tis. Kč jsou tvořeny příjmy
města ze školkovného, příjmy městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů,
příjmy z pronájmu majetku apod., přičemž ve srovnání s rokem 2003 zaznamenaly
nárůst o cca
4 240,4tis.(vyšší příjmy z odměny od EKO-KOM za vytříděné suroviny, pokuty
apod.)



úvěr byl do zdrojů rozpočtu v roce 2004 zapojen ve výši 37 255,4 tis. Kč



kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši cca 7 258,3 tis. Kč (byly ovlivněny
zejména příjmy z prodejů bytů, nebytových prostor, pozemků vč. infrastruktury) a ve
srovnání s rokem 2003, kdy bylo dosaženo výše cca 19 458,7 tis. Kč, došlo k poklesu
o cca 63 %

Současně byl zapojen do zdrojů rozpočtu města zůstatek finančních prostředků z r.
2003 ve výši cca 73 246,4 tis. Kč, prostředky z odpisů majetku v bytové oblasti a z
převodu hospodářského výsledku vedlejší hospodářské činnosti (bytového
hospodářství ) v celkové výši cca 13 171,2 tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce daň
z příjmů právnických osob za obce ve výši 1 747,2 tis. Kč, která je současně výdajem
rozpočtu obce a ostatní daně jinde nezahrnuté ve výši cca 12 tis. Kč. Do zdrojů fondu
oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla převedena částka 17 000 tis.Kč, do
sociálního fondu 1 700 tis. Kč, z depozit na účet města 212,1 tis. Kč a do fondu rozvoje
a rezerv 500 tis.Kč (finanční převody mezi účty města - nejedná se tak o příjmy od
vnějších subjektů)
B) výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů)


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, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků
příspěvkovým organizacím, sociálních dávek ap. jsou ve výši cca 353 805,4 tis. Kč a
ve srovnání s rokem 2003 vzrostly o cca 23 659,1 tis. Kč. Nárůst je zejména ovlivněn
zvýšením běžných výdajů odborů a zařízení města (oblast údržby a oprav majetku,
finanční vztahy k organizacím zřizovaným - založeným městem a dalším subjektům
žádajícím o dotace apod.) a dále zvýšením výdajů v souvislosti s výkonem státní
správy z úrovně obce s rozšířenou působností od 1.1.2003 (vyšší výdaje na sociální
dávky, na dotace příspěvkovým organizacím apod.).
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investiční (kapitálové) výdaje ve výši 155 781,2 tis. Kč (v roce 2003 ve výši
107 555,2 tis. Kč) jsou reprezentovány zejména výdaji na akce částečně financované
ze státních dotací (rekonstrukce ZŠ – školních jídelen, rekonstrukce Šustalovy vily,
rekonstrukce krytého bazénu, rekonstrukce zimního stadionu, regenerace panelového
sídliště SEVER apod.) a dále zahrnují např. mimořádný výdaj na zakoupení správní
budovy od firmy TATRA a. s. ve výši 34 000 tis. Kč, který je plně financován ze
státní dotace. Část kapitálových výdajů byla financována z úvěrových zdrojů (do
výše cca 37 255,4 tis. Kč). Kapitálové výdaje jsou zejména soustředěny v rozpočtu
odboru MSR a rozpočtu odboru bytového hospodářství (akce financované z fondu
oprav a modernizace bytového fondu)



Dluhová služba dosáhla výše 21 391,1 tis. Kč (tj. výdaje na splátky úvěru a
půjček vč. úroků) a ve srovnání s rokem 2003 se mírně zvýšila o cca 520,7 tis. Kč
z částky 20 870,4 tis. Kč



současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 17 000 tis. Kč,
do sociálního fondu ve výši 1 700 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 500
tis.Kč



Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31.12.2004 ve výši
52 637,5 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2003 se zvýšila o 16 761,3 tis. Kč. V roce
2004 byl plně splacen investiční úvěr ČS a. s., který byl přijat v roce 1997 ve výši
120 000 tis. Kč.
tis. Kč

1998
127 751

1999
107 155

2000
90 152,4

2001
83 195,8

2002
55 414,7

2003
2004
35 876,2 52 637,5

C) Závěr
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31.12.2004
skončilo hospodaření v běžném roce 2004 schodkem ve výši 20 242 tis. Kč. Schodek
byl k 31.12.2004 profinancován vlastními zdroji - finančními prostředky z přebytků
minulých období – jejich poklesem o 3 480,8 tis. Kč a úvěrovými zdroji z nově přijatého
úvěru. Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření
obce a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení převodů mezi
účty města, čerpání a splácení cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních
prostředků z minulých období.
Nižší dosažená výše schodku než původně rozpočtována byla ovlivněna:
a)
na straně příjmů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k plnění příjmů
rozpočtu)
– byly překročeny rozpočtované daňové příjmy (dle zákona o
rozpočtovém určení daní) v úhrnu cca o 7 448,1 tis. Kč (viz výše
uvedená analýza daňových příjmů v rámci rozpočtu odboru financí)
– byly překročeny příjmy ze správních a místních poplatků o cca 658,7
tis. Kč
(v rámci rozpočtu odborů vykonávající činnost na úseku státní
správy)
– byly mírně překročeny nedaňové příjmy z činnosti odborů o cca
279,4 tis. Kč
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b) na straně výdajů rozpočtu:
-

čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 42 514,7 tis. Kč nižší než
předpokládal upravený rozpočet pro rok 2004 – v tom např. :
o odbor správy majetku – nižší čerpání o 21 901 tis. Kč s tím, že
některé akce přecházejí do roku 2005 a jsou částečně kryty
nevyčerpanými úvěrovými zdroji z roku 2004
o odbor financí – nižší čerpání o cca 7 342 tis. Kč z důvodu nečerpání
úvěrových zdrojů, u kterých se původně předpokládalo, že budou
čerpány do konce roku 2004 (následně bylo schváleno jejich
dočerpání do 30.6.2005). Dále zejména z důvodu nižších výdajů na
dluhovou službu města (splátky úroků). Současně došlo k nižšímu
čerpání sociálního fondu a fondu rozvoje a rezerv.
o odbor sociálních věcí a zdravotnictví – nižší čerpání o cca 3 557
tis. Kč (úspora je především v oblasti plně dotovaných sociálních
dávek, kde se vrátka dotace pohybuje ve výši cca 3 111 tis. Kč)
o odbor bytového hospodářství - nižší čerpání o cca 2 537 tis. Kč, což
souvisí zejména s nečerpáním rezervy FOMBF
o odbor kanceláře tajemníka – nižší čerpání o cca 1 687 tis. Kč –
soustředěno zejména ve mzdových výdajích a souvisejícím
zdravotním a sociálním pojištění (část mzdových nákladů a
souvisejícího pojištění neprochází rozpočtem města, ale je účtována
v rámci hospodářské činnosti města, která je od 1.8.2004 sledována
odděleně od rozpočtu – např. Kopřivnické noviny)
o odbor životního prostředí - nižší čerpání o cca 1 141 tis. Kč
o odbor informatiky – nižší čerpání o cca 1 126 tis. Kč
o městská policie – nižší čerpání o cca 1 068 tis. Kč
Uvedená skutečnost tak umožnila do zdrojů rozpočtu 2005 zapojit vyšší
částku, než se původně přepokládalo. Současně některé neuskutečněné
výdaje přecházejí do rozpočtu roku 2005.

Příjmy dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. vyloučení vnitřních převodů mezi
účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) byly v úrovni 490 230,7
tis. Kč tj. cca 101,7 % rozpočtu.
Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů)
byly uskutečněny ve výši 510 472,7 tis. Kč tj. cca 92,3 % rozpočtu.
Konečný zůstatek na běžném účtu a účtech účelových fondů k 31.12.2004 byl ve výši 69
754,9 tis. Kč a nevyčerpaný zůstatek úvěrových zdrojů ve výši 12 744,6 tis. Kč.

I

NVESTIČNÍ AKCE, REKONSTRUKCE, OPRAVY

Investiční akce, rekonstrukce a rozsáhlejší opravy majetku města financované z rozpočtu
města Kopřivnice v roce 2004
Název akce
Náklady v tis. Kč
Energetické audity budov města
319,9
Výměna sloupů VO - ul.Komenského
PD + R 402,4
ZŠ sv. Zdislavy - tělocvična(herna)
PD + R 2 397,6
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Zimní stadion - oprava a nátěr ocel. konstrukcí oken
Opatření z energetického auditu (krytý bazén)
Rekonstrukce školních jídelen
Psychologická poradna - O-M čp. 892
PPK-hala Phare (doplatek, zádržné)
Šustalova vila - rekonstrukce
Plynofikace MŠ a OB Mniší
Nákup správní budovy TATRA, a. s.
Regenerace panelového sídliště SEVER
Komunikace Lubina (od kostela k hasičárně, včetně odvodnění)
Odvedení dešťových vod v Mniší u č. p.129
Odvodnění ul.Husova
Odvodnění ul. Kpt.Jaroše
VO Kopřivnice - rekonstrukce
Výměna sloupů VO (míst. rozhlas)
Vlčovice - lokalita u rybníka
Oprava komunikací Kopřivnice
Předlažba chodníku pod Bílou horou
(od ul. Školní po ul. Ke Koryčce)
Povrch komunikace ul. Na Drahách
Parkoviště u zimního stadionu
Komunikace B.Vašků
Chodník Sadová - Záhumenní
Předlažba chodníku ul. Sokolovská
MŠ Zd.Buriana (výměna vchodových dveří)
MŠ Francouzská (spojovací chodba, rampa)
MŠ Lubina (kryty topení, osvětlení)
ZŠ náměstí (osvětlení, střecha)
ZŠ Alšova - oprava šaten, sprchy
KOZ I Kopřivnice (reg. VZT, regulace a
rozvody ÚT, GO nouzového zdroje, oprava vstupních schodů)
KOZ I - oprava nástupní plochy - 1. část
Ubytovna Pod lesem č. p. 622 - stavební úpravy vstupu,
výměna dveří, výměna PVC na chodbách
Krytý bazén (prosklená stěna, dveře)
Krytý bazén - ochlazovna u sauny
Zim. stadion - exp. nádoba + výměna čerpadla
Tělocvična Lubina - stat. zajištění
Hala Phare III
Ostatní drobné rekonstrukce a opravy
Výdaje celkem

R
PD + R
R
R
R
PD + R
R
PD + R
R
R
PD + R
PD + R
PD + R
PD + R

2 411,7
15 375,2
28 697,3
231,9
3 740,2
23 889,0
1 239,7
34 000,0
5 922,3
1 607,7
445,1
285,2
203,0
634,6
221,8

R
R

935,4
533,0

R
PD + R
R
R
R
R
R
PD + R
PD + R
PD + R

647,4
849,8
533,8
367,7
788,4
347,9
481,4
463,5
523,6
416,8

PD + R

666,4

PD + R

217,5

R

201,9

R
PD + R
R
PD + R
PD

461,4
499,4
1 138,7
537,8
2 449,2
8 765,1
143 850,7

R - realizace
PD - projektová dokumentace
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HP

OSPODÁŘSTVÍ
růmyslový park Kopřivnice

V květnu roku 2003 byl Průmyslový park Kopřivnice vyhlášen Ministerstvem
průmyslu a obchodu akreditovanou průmyslovou zónou. Dnes patří Průmyslový park
Kopřivnice k největším a nejlépe vybaveným průmyslovým zónám na severní Moravě.
Jeho celková rozloha činí 80 ha. Stoprocentním vlastníkem parku je město Kopřivnice.
V Průmyslovém parku zahájili svou výrobu tito investoři:
Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. (USA) - leden 2002, výroba řadících a brzdových
systémů
Cirex CZ, s.r.o. (Nizozemí) - srpen 2003, přesné lití automobilových komponentů
Brose CZ spol s r.o. (Německo) - říjen 2004, výroba dveřních zámků, elektronické
ovládání oken, polohování autosedadel
Z historie parku:
V roce 1999 Město Kopřivnice započalo s výkupy pozemků v budoucím
Průmyslovém parku Kopřivnice s plánem vybudovat podnikatelský areál pro tehdejší
investici společnosti Philips. Společnost Philips se nakonec rozhodla umístit svou
investici v Hranicích na Moravě. V srpnu 2003 dokončilo Město Kopřivnice výstavbu
nové nájemní haly pro společnost Cirex CZ z programu "Phare 2000 rezerva" ve výši 2
mil. EUR. Celkové náklady výstavby byly 2,8 mil. EUR. V květnu 2003 byl Průmyslový
park Kopřivnice vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu akreditovanou
průmyslovou zónou. V říjnu 2004 byl Průmyslový pak Kopřivnice vyhlášen
Průmyslovou zónou roku 2004 v ČR s největším společenským přínosem.
Současnost:
Průmyslový park Kopřivnice (dále jen PPK) je jedním z největších a
nejprestižnějších parků v Moravskoslezském kraji s celkovou rozlohou 82,4 ha. Park je
plně ve vlastnictví Města Kopřivnice. V PPK byl proveden geologický průzkum,
průzkum vod a ovzduší, hydrotechnické výpočty, studie proveditelnosti, E.I.A. a
ekologický audit. V současné době je v PPK dostupná následující technická
infrastruktura: el. proud s napětím 22kV s kapacitou 22MW a možností navýšení na
30MW, dodávka plynu - 2.000 m3, pitná voda 50 m3 za hodinu, technologická voda 350
m3 za hodinu, odpadní voda 50 m3 za hodinu, kanalizace 3,27 m3, 50
telekomunikačních linek. Vnitroareálový rozvod vodovodního řádu má v současné době
délku 266 m, sběrač odpadních vod 250 m, rozvody střednětlakého plynu 204 m,
kanalizace 500 m, vnitroareálová přípojka 22 kV 280 m, vnitroareálová komunikace 580
m, vnitroareálové slaboproudé rozvody 580 m. V PPK byla v roce 2003 zřízena
autobusová zastávka - v současné době dojíždí do parku 28 linek denně a Město
Kopřivnice je připraveno v případě potřeby množství autobusů ještě navýšit.
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Nová pracovní místa v průmyslové zóně
V polovině roku se konečně začala po velké pauze rozjíždět firma Dura, kde
došlo k výměně ředitele. Do konce roku 2007 by ve firmě mělo pracovat kolem čtyř
stovek lidí. Českému státu se Dura před stavbou svého závodu ve vlčovické průmyslové
zóně zavázala k tomu, že do konce října roku 2004 vytvoří minimálně 294 nových
pracovních míst. Zaměstnala však pouhých asi 80 lidí – koncem roku 120 lidí. Dura
postavila závod na pozemku, za který zaplatila symbolickou jednu korunu za metr
čtvereční, a vyčerpala už 35,28 milionů korun hmotné podpory na vytvoření nových
pracovních míst a dalších 2,7 milionu na rekvalifikace. Pokud ministerská kontrola
odhalí neplnění dohodnutých podmínek, bude muset tyto peníze firma vrátit v plné výši.
Management Dury proto požádal ministerstvo o dvouletý odklad splnění podmínek a
požádal i vedení města o podporu žádosti. Radní se však rozhodli tuto žádost nepodpořit.
Proti byl zejména místostarosta Bureš. Nakonec byla schválena dohoda o zrušení
předkupního práva firmy Dura Automotive Systems CZ, s. r. o., na pozemek v
Průmyslovém parku ve Vlčovicích. Firma Dura si pro svůj budoucí rozvoj zařídila
sjednání předkupního práva, které bylo vloženo do katastru nemovitostí současně s
uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Vzhledem k tomu, že rozvoj firmy
neproběhl podle jejich plánovaných záměrů a firma zbytečně blokovala tento pozemek,
vyzvalo ji město k uzavření dohody, kterým by blokační práva byla ukončena. Šlo o dvě
dohody, a to ke zrušení předkupního práva a o zrušení budoucí smlouvy kupní.
Druhou firmou v průmyslové zóně je firma Cirex, kde v současné době pracuje
přes sto lidí a do konce roku 2007 by to mělo být až sto padesát.
Třetím investorem, který od října rozjel výrobu, je firma Brose, která se
přemístila z Rožnova pod Radhoštěm. Část pracovníků s ní sice přešla, ale postupně
dochází k nahrazení za místní. Firma předpokládá, že do konce roku 2005 zaměstná pět
stovek lidí a o tři roky později by se počet zaměstnanců mohl zastavit na čísle sedm set.
Kopřivnický závod společnosti Brose obdržel k 1. říjnu povolení ke zkušebnímu provozu
a dále pokračoval ve stěhování z Rožnova, ale také z továrny v Coburgu. Stěhování
oddělení vývoje bylo v říjnu ukončeno. Přestěhovány byly také technologie pro výrobu
polohovadel sedadel a zámkových systémů, došlo i k přestěhování administrativy. Do
konce roku bylo stěhování zcela hotovo a navíc přibyla i zbrusu nová linka na výrobu
zámků pro vozy BMW. Nově přijatí pracovníci musí absolvovat jedno až čtyřměsíční
zapracování v německém závodě.
Firma Erich Jaeger by měla do konce roku 2007 zaměstnat dvě stě pracovníků a
na konci roku 2009 by jich měly být až tři stovky. Poslední firmou, která potvrdila svůj
zájem o pozemky v průmyslové zóně, je dánská firma Bang&Olufsen, která slibuje, že
do přelomu roku 2005/06 zaměstná dvě stě pracovníků s případnými dalšími etapami
rozšíření výroby.
Další firmou, která začala podnikat na území města a směřuje do průmyslové
zóny, je Bang & Olufsen. Ředitelem společnosti byl Michael Langager Jensen.
V létě našli práci v provozech dánského výrobce luxusní elektroniky Bang & Olufsen
první lidé. Zaučování prvních českých zaměstnanců dánskými operátory zahájila
společnost na konci září a pokračovala v něm až do konce roku. Firma v průběhu srpna a
září zaměstnala několik desítek nových zaměstnanců pro rozjetí výroby v hale pronajaté
v areálu automobilky Tatra. Tuto halu má firma Bang & Olufsen pronajatu zhruba rok,
poté se přestěhuje do nového závodu, který se na podzim začal budovat ve vlčovickém
průmyslovém parku.

39

Záměrem dánské firmy je postavit v Kopřivnici závod na výrobu značkových televizorů,
reproduktorů a dalšího audio a video vybavení. V prvním roce zde chtějí proinvestovat
zhruba půl miliardy korun, v průběhu dalších pěti let by ale celková investice mohla být
podle sdělení agentury Czech Invest ještě vyšší. Do roku 2007 by v továrně mělo najít
uplatnění dvě stě lidí.
Významnou událostí bylo uzavření nájemní smlouvy s firmou Erich Jaeger, která
následně koupila pozemky v Průmyslovém areálu ve Vlčovicích. Stala se tak již čtvrtou
společností, která se rozhodla podnikat v průmyslové zóně, a přispět tak ke snížení
nezaměstnanosti v Kopřivnici a blízkém okolí. Ta je dceřinou společností německé firmy
Erich Jeager, GmbH+ Co.KG, a vyrábí kabelové svazky pro automobilový průmysl,
spinální kabely, osvětlovací soustavy a komponenty a soustřeďuje se především na
automobilový průmysl. Zastupitelé v červenci schválili prodej pozemku o rozloze 27 007
metrů čtverečních za 1 701 260 korun. Dále byla připravena další smlouva na pronájem
pozemku. Na pronajatém pozemku vybuduje firma Erich Jaeger komunikaci, jež bude
spojovat tovární haly firem Brose a Jaeger, neboť obě společnosti spolu delší dobu úzce
spolupracují. Oba dokumenty podepsali za město starosta Jiří Tichánek a za firmu Erich
Jaeger Dušan Krumpolc a Karl-Heinz Gloe.
Vedení Erich Jaeger si jako ideální místo pro svůj nový závod vybralo prostory
naproti firmě Cirex umístěné v městské nájemní hale. Práci ve firmě najdou především
ženy, které tvoří osmdesát procent zaměstnanců, neboť se jedná o nenáročnou práci na
fyzickou kondici.
Vedení města se snažilo řešit i problémy drobných firem podnikajících na
pozemcích v areálu Tatry. Automobilka slíbila městu dodávat seznamy objektů, u
kterých uvažuje o likvidaci. Prostřednictvím Centra podnikání a rozvoje pak město může
hledat kupce. Město zpracovalo seznam firem, které mají o konkrétní objekty zájem.
Město se tak snaží dělat prostředníka mezi podnikateli a velkým podnikem.
Na další rozvoj Průmyslové zóny se podařilo získat i letos další finanční
prostředky. Město Kopřivnice obdrželo vyrozumění od Centra pro regionální rozvoj ČR,
že mu byl poskytnut grant v rámci pomoci nečlenským zemím Evropského společenství
na Průmyslový park Kopřivnice - Vlčovice, 3. etapa, na stavbu víceúčelové haly.
Poskytovatel grantu se zavázal poskytnout maximální výši grantu, a to ve výši 1 857 300
eur. Celková částka tohoto projektu činí sedmdesát osm milionů korun. Zahájení stavby
víceúčelové haly se plánuje na květen 2005 a s ukončením včetně financování se počítá v
červenci v roce 2006. Je to další z velkých příspěvků, které město získalo na rozvoj
průmyslové zóny.
Po dokončení těchto uvedených projektů zbude v osmdesátihektarové zóně
Průmyslové zóny volných zhruba 35% plochy. Za tento nebývalý rozvoj hospodářství
byla starostovi Kopřivnice, Jiřímu Tichánkovi, udělena prestižní cena. Dne 26.10. ve
večerních hodinách obdržel starosta města Kopřivnice z rukou ministra práce a
sociálních věcí Zdeňka Škromacha cenu za Průmyslovou zónu s největším společenským
přínosem. Skleněnou plaketu a zarámovaný diplom za Průmyslový areál Vlčovice
převzal v reprezentačních prostorách české diplomacie v Černínském paláci.
Soutěž Průmyslová zóna roku připravuje již čtvrtým rokem agentura Czech
Invest. Probíhá pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu a za dobu své existence si
oceňování získalo velké renomé. Kopřivnická zóna se dokázala prosadit v konkurenci
desítek městských i soukromých průmyslových zón v celé republice.
V roce 2004 byl stav nezaměstnanosti v Kopřivnici 12,5 procent, což byl lepší
okresní průměr. Pokud by ale došlo v Tatře k dalšímu masovému propouštění, situaci
nezachrání ani podniky nabízející práci v průmyslové zóně.
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Automobilka Tatra byla po dvou letech mírně zisková.
Za první tři čtvrtletí Tatra prodala 1 119 nákladních vozidel, o 129 víc než vloni. Ovšem
ještě v květnu představitelé firmy tvrdili, že letos vyrobí kolem 2 200 vozů. Tatra svou
bilanci vylepšila i přes pokračující devalvaci amerického dolaru. Na rozdíl od minulých
let se jí totiž podařilo částečně zmírnit její dopad zvýšením podílu eura na tržbách.
Export stále tvoří 80 procent prodeje Tatry. Firma bez závažnějších problémů překonala
také výkyvy v plynulosti provozního financování výroby. Na hospodářském výsledku se
projevily také tříprocentní úspory režijních nákladů. O pozitivním vývoji v automobilce
byli zpraveni také představitelé radnice. Šéf koncernu Terex Ronald M. DeFeo při
návštěvě radních naznačil, že Tatru pokládá za vyvedenou z těch největších problémů. V
Tatře by již nemělo docházet k dalšímu hromadnému propouštění a vypadá to, že odbyt
pro podnik bude zajištěn.
Přes tento slibný vývoj způsobil podnik městu další starosti.
Tatra pokračovala v demolicích nevyužívaných objektů. Akciová společnost
Tatra letos získala od stavebního úřadu kopřivnické radnice souhlasné rozhodnutí o
povolení k odstranění celkem čtyřiadvaceti nevyhovujících a zastaralých objektů. Mezi
bouranými objekty byl například nadchod nad tratí včetně vrátnice č. 1, montážní hala
‘šestsettrojek’, tzv.‘betlém’, sušárna dřeva včetně skladů, bývalý sklad investic, zednická
a tesařská dílna a další. Bourací práce byly podle stavebního úřadu provedeny odbornou
firmou Skanska DS, a. s., divizí speciálních prací Prostějov, která v minulosti
připravovala staveniště pro Kaufland a bourala tatrovácký komín a nadchod nad tratí z
haly č. 220.
Ocelový prosklený nadchod, který spojoval Kopřivnici s tatrováckou bránou
číslo 1, letos také zmizel. Demoliční firma jej nejdříve zbavila skleněných výplní a pak
odřezala jednotlivé kusy ocelové konstrukce. V souvislosti s demolicí nedošlo ani k
žádné výluce na železniční trati, neboť nadchod byl likvidován v pauzách mezi spoji.
V areálu bývalé Tatry začalo v pronajatých prostorách podnikat množství
soukromníků a firem.Pravděpodobně největší firma působící v areálu Tatry - výrobce
jízdních kol BikeFun, zaměstnává asi dvě stě lidí.
Tatra se ale rozhodla bourat i budovy, které využívají firmy či lékaři. Některým
firmám na jaře byl zaslán strohý dopis s výpovědí z nájmu. Jednalo se asi o dvacet
podnikatelských subjektů. Ty musely prostory, které využívají, začít opouštět podle
výpovědních lhůt už od letních měsíců. V areálu podnikají desítky firem a výpovědi plně
v souladu s platnými nájemními smlouvami dostaly pouze ty, které nezapadaly do
restrukturalizačních záměrů podniku. Výpověď z areálu Tatry dostala svářečská firma
Gama, výrobce dřevěných palet Ladislav Novák, pila Ames, stavební společnost
EcothermHaus a další.
Do této nepříjemné záležitosti se vložila také radnice a ve snaze pomoci
podnikatelům se obrátila přímo na vedení majitele Tatry, společnosti Terex v USA.
Informovala nejvyšší vedení o tom, co se v podniku děje, a pozvala generálního
ředitele Terexu k řešení situace přímo do Kopřivnice. Radnice také iniciovala schůzku se
zdejším zástupcem amerických vlastníků Filem Filipovem. Nakonec se podařilo schůzku
uskutečnit. K jednání se sešli členové představenstva Tatry a zástupce amerického
vlastníka Fil Filipov se starostou Tichánkem a jeho zástupci Kryškem a Burešem.
Předmětem jednání byly demolice objektů uvnitř automobilky, výpovědi podnikatelům
působícím v areálu firmy, likvidace skládky neutralizačních kalů za městem, Energetice
Tatra i prodej správní budovy.
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Jedním bodů jednání byla situace drobných firem podnikajících v areálu
automobilky. Podle zástupců Tatry mnohé firmy působící v jejích objektech nedodržují
smlouvy, porušují platební morálku a další stanovená pravidla. Dalším důvodem
vypovězení stávajících smluv jsou prý velké diference ve výšce nájemného. V areálu
jsou i objekty, které dnes využívají externí firmy a které Tatra nadále pronajímat
nehodlá. Zároveň automobilka přislíbila městu, že v dostatečném časovém předstihu
získá seznam všech objektů ke zbourání a bude mít čas najít pro ně využití nebo je
nabídnout firmám, které by v nich mohly působit.
Na seznamu zbytných budov měla Tatra celkem 19 objektů velmi různorodé
velikosti od 116 až po devět tisíc metrů čtverečních. Zájem o koupi budov nakonec
projevili pouze ti podnikatelé, kteří již v areálu působí. Přestože Centrum podnikání a
rozvoje mělo zájem nabídku více inzerovat, ze strany Tatry to bylo zamítnuto.
Management Tatry rovněž deklaroval zájem Tatry vlastními silami rekonstruovat
Energetiku Tatra a informoval o rozhodnutí, že prodej či pronájem této společnosti již
nepřichází v úvahu. Vedení Tatry rozhodlo, že Energetika zůstane samostatnou
společností a nebude včleněna zpět do mateřské Tatra, a. s., jak je to plánováno v případě
podobných společností, ale zůstane samostatná. Vedení města bylo přislíbeno, že Tatra
hodlá dál pokračovat v dodávkách tepla pro město. Kopřivnická radnice požádala Tatru o
dlouhodobé záruky, že dodávky tepla pro město budou pokračovat. Záruky však
poskytnuty nebyly. Tatra hodlá oddělit činnost Energetiky pro vlastní potřeby a pro
město. Část podniku pokrývající potřeby města pak hodlá prodat. Co bude pak, ukáže
příští rok.
Tyto důvody vedly představitele Města začít uvažovat o výstavbě vlastní kotelny.
Byla vytvořena pracovní skupina pro modernizací tepelného hospodářství města a
zpracována ekonomická analýza. Město začalo zvažovat možnost výstavby vlastního
zdroje. Stávající zdroj tepla má výhodu zejména ve variabilnosti palivové základny (uhlí,
plyn), ale ekonomicky výhodněji se jeví varianta zásobovat město teplem z vlastní
plynové kotelny.

D

OPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Oddělení řeší záležitosti související s činností silničního správního úřadu,
speciálního stavebního úřadu a v oblasti taxislužby i jako úřadu dopravního. Připravuje
taktéž podklady pro úpravu jízdních řádů ve veřejné autobusové dopravě a stanoviska
k licencím.

Komunikace ve městě
Zimní údržba doznala v letošním roce radikální změny. Oproti předcházejícím
letům se kromě schodů a přechodů pro chodce začaly opět solit i komunikace.
Správa silnic a dálnic Moravskoslezského kraje, která v Kopřivnici udržuje
průtahy městem, solila vždy a po zkušenostech z loňské zimy, kdy se sůl roznesla i na
nesolené komunikace a způsobila tam vyježděné koleje a výmoly ve vyhrnutém sněhu,
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přistoupilo město na stejné řešení. Pravdou je, že řidiči solení většinou s povděkem
přivítali. Komunikace ve městě, které byly udržovány jiným posypem, působily velké
problémy a způsobovaly řadu nebezpečných situací. Řidiči se nemusejí obávat
přesolených komunikací, protože firma disponuje technikou, která sůl elektronicky
dávkuje v množství od 5 do 40 gramů na m2 dle konkrétní situace.
Solí byly mimo komunikace, které patří do působnosti novojičínského střediska
správy silnic a dálnic Moravskoslezského kraje, udržovány bohužel pouze hlavní tahy
jako například ulice Štramberská, Štefánikova až po nákladové nádraží, hlavní tahy na
sídlišti Sever a Koreji, Husova, Dělnická, Kpt. Jaroše, Erbenova, Máchova a cesta kolem
polikliniky. Boční uličky se solit nebudou, pouze vyhrnovat a sypat inertním posypem.
Zimní údržbu v místních částech budou zajišťovat soukromí zemědělci. Firma Slumeko
letos posílila vozový park o nový traktor, protože na údržbu přibyla celá průmyslová
zóna.

PŘESTUPKY
Oddělení řeší záležitosti související s nehodami, jízdou pod vlivem alkoholu a zákonného
pojištění vozidel.
Celkem přestupků na úseku nehod a jízdou pod vlivem alkoholu
Projednáno a ukončeno přestupků
Odebráno řidičských průkazů
Vrácení řidičských průkazů po uplynutí poloviny trestu:
 vyhověno
 nevyhověno
Uložené pokuty
Náklady řízení
Pokuty + náklady řízení celkem
Zaplaceno v hotovosti
Nezaplaceno

354
330
106
95
2
877 200
Kč
133 500
Kč
1 010
700 Kč
350 000
Kč
660 700
Kč

K 6 případům byl pro objasnění přizván soudní znalec, za jehož posudky byla zaplacena
celková částka ve výši 30 174,- Kč.
V těchto případech došlo zároveň ke zvýšení nákladů řízení z 1 000,- Kč na 2 500,- Kč.
Celkem podnětů z České kanceláře pojistitelů – zákonné pojištění
864
a Policie ČR
Postoupené na jiný příslušný úřad
239
Zastavení řízení
16
Odloženo (nešlo o přestupek)
189
Řešeno blokově (do 30.4.2004)
109
Řešeno příkazem, rozhodnutím
276
Řešeno napomenutím nebo domluvou
127
Rozpracováno
53
Pokuty uložené celkem
278 600 Kč
Náklady řízení
7 000 Kč
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Celkem zaplaceno

149 029 Kč

Trvalé vyřazení vozidel ve správním řízení v důsledku porušení § 15 z. č. 168/1999
Sb.
Celkem případů
Trvale vyřazeno
4
Odloženo
3
Postoupeno jiným úřadům
3
Agenda funguje na odboru od počátku roku 2004.
Podněty k řízení jsou dodávány z České kanceláře pojistitelů a Policie ČR.
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
K datu 31.12.2004 bylo v územně správním obvodu evidováno 41 847 obyvatel, z nichž
je 22 930 řidičů. Vstupem ČR do Evropské unie došlo od 1. května 2004 ke změně
typu ŘP (dle vzoru EU) a systému jejich výdeje. Těchto bylo za období květen až
prosinec 2004 vydáno celkem 1 321 kusů.
Počet vydaných národních řidičských průkazů
 z toho řidičů, kterým byl průkaz vydán poprvé
Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů
 Vídeň
 Ženeva
Výpis z evidence karty řidiče
Osvědčení profesní způsobilosti
 vydáno
 registrováno
Revize karet řidičů
 zemřelých
 odstěhovaných
Počet úkonů a změn celkem
Celkem vybráno na správních poplatcích

2 080
554
82
113
349
152
1 019
181
375
29 807
92 820 Kč

EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL
K datu 31. prosince 2004 bylo v územním obvodu registrováno 23 916 vozidel.
5 483 vozidel je zatím stále nezařazeno v rámci celého okresu Nový Jičín.
Úkony při evidenci vozidel
1.evidování vozidla v ČR
Evidování, změna registračního místa
Odhlášení z registračního místa
Vyřazení vozidla z provozu § 14
Trvalý vývoz do zahraničí
Výměna motoru nebo podvozku
Změna barvy vozidla
Změna vlastníka
Výměna RZ (SPZ)

1 038
1 181
148
364
7
55
129
9
390
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Přestavba
Technická prohlídka
Blokace
Vybavení (nestandardní provedení)
Výměna TP
Oprava v záznamu vozidla
Znovuzaevidování
Registrační kontrola
Osvědčení o registraci
Dočasné vyřazení vozidla z provozu
Vrácení statutu provozované
Změna registračního místa
Avizo změny provozovatele
Potvrzení změny provozovatele
Dovoz
Evidování opisem karty
Vyřazení (§ 15 zák.č. 168/1999 Sb.)
Pošta
Lustrace
Exekuce
Usnesení
Spisy došlé
Vlastní popud
Autobazary
Celkem vybráno na správních poplatcích

8
214
60
259
283
2 038
154
269
611
499
236
50
2 281
1 191
258
20
3
208
69
61
517
553
582
1 525 040 Kč

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI
V územním obvodu je provozováno 6 autoškol.
Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí 2 zkušební
komisaři.

Skupina ŘP
A motocykl
B osobní vozidlo
C nákladní
C+E
přípojné
vozidlo
T traktor
Celkem
Neuspělo napoprvé
Tj. %

I. Q.
87
3

II. Q.
3
106
3

III. Q.
17
77
6

IV. Q.
1
96
5

Celkem rok 2004
21
366
17

5

9

3

6

23

95
39
41

121
40
33

1
104
42
40

108
44
41

1
428
165
39

Celková suma za vyměřené správní poplatky a uložené pokuty
Celková suma vybraná v hotovosti
Celkem příjmy za rok 2004 (dle závěrečné účetní sestavy)
Celkem výdaje za rok 2004 (dle závěrečné účetní sestavy)
Rozdíl

2 963 610,- Kč
2 166 339,- Kč
2 918 931,- Kč
1 138 284,- Kč
+ 1 780 647,- Kč
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Rozdíl mezi sumou vyměřených správních poplatků a uložených pokut a skutečných
celkových příjmů je dán splátkovostí uložených pokut.

V

ýstavba a další změny ve městě
Zateplování panelových domů
Nejen družstvo, ale také město pracuje na snižování energetické náročnosti svých
domů. V letošním roce nechala radnice částečně zateplit dva domy na Alšově ulici a také
štítovou stěnu tzv.Hokejky na ulici Obránců míru. Zatímco OSBD zvolilo cestu
kompletního zateplování, městská filozofie oprav bytového fondu je částečně jiná.
Komplexní zateplování je finančně velmi náročná záležitost a vzhledem k
absenci zákona o nájemném nelze promítnout energetické úspory nájemníkům do
nájemného. Oprava se proto zaměřila na opravy střešních těles včetně dodatečné izolace.
Dále byla řešena vlhkost v suterénech bytových domů a snížena energetická náročnost
domů zejména tam, kde byly problémy s plísněmi a degradací konstrukcí.
V první fázi bytový odbor nechal tepelně izolovat klimaticky nejvíc namáhané
části panelových domů, tedy jejich štítové a rohové stěny. Na základě energetického
auditu byly letos vybrány domy 1143 - 1144 a 1145 - 1146. Zatepleny byly také štítové
stěny a střecha domu 960 - 961 na ulici Pod Bílou horou
V zateplování štítových stěn hodlá město pokračovat i v dalších letech. Pro příští
rok jsou plánovány práce na dalších dvou domech na Alšově ulici. Do konce letošního
roku byly zpracovány energetické audity všech obecních domů a na jejich základě byly
určeny priority rekonstrukcí jednotlivých budov. Náklady částečného zateplení
panelového domu o dvou vchodech se pohybují okolo dvou milionů korun.

Technické muzeum
Úvahy o budoucím využití haly bývalého Technického muzea ve čtvrtek 11.
března ukončil těžký sníh. Střecha budovy z roku 1967 neunesla jeho váhu a v časných
ranních hodinách se zřítila. Poškozena byla nejen střecha budovy, ale také boční ocelové
nosníky, řada skleněných výplní a další části stavby. Přivolaný statik záchranu budovy
vyloučil, Tatra následně požádala městský úřad o demoliční výměr a ihned, jakmile
roztál sníh ze střechy, začala s bouracími pracemi. Při zborcení naštěstí ani v budově ani
poblíž nikdo nebyl a tak ohroženo bylo jen necelých pět desítek deponovaných
automobilových veteránů. I ty ale měly štěstí. Většina vozů byla zaparkovaná u
obvodových stěn a střecha, která spadla dovnitř objektu, je nepoškodila. Většina
deponovaných vozů čekala na renovaci.
Záchranné práce začaly ještě ve čtvrtek odpoledne, podnikovým hasičům
společně s pracovníky muzea a automobilovými závodníky bratry Hajduškovými se
podařilo do pátku dostat z budovy všechny osobní vozy. Po víkendové pauze, kdy
budovu střežila tatrovácká ostraha, pak záchranné práce pokračovaly odvážením
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nákladních vozů a stěhováním několika desítek motorů. Pomoc s uskladněním vozů nebo
jejich následnou opravou nabídlo Technické muzeum v Praze i Brně. Svůj návěs na
přepravu automobilů nabídla i renovační firma Eccora. Všechny zachráněné exponáty
budou opět deponovány na jednom místě. Tatra pro tento účel vybrala halu číslo 290
bývalé slévárny.
Bývalé Technické muzeum brzy zcela zmizelo. Specializovaná demoliční firma
odstranila nejdříve zborcenou střechu, následně také kovové konstrukce stěn a nakonec
přišly na řadu betonové základy budovy.

Muzeum Fojtství
Na jednání zastupitelů v listopadu bylo schváleno podání žádosti o dotaci z
programu SROP na realizaci projektu ‘Rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví
významných rodáků - Zdeňka Buriana a Emila Zátopka’. Později se radnice dověděla, že
pokud chce získat dotaci, musí vlastnit budovu Fojtství. Z důvodu stanoveného termínu
podání žádosti bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva na úterý 30. listopadu.
Již březnové zastupitelstvo schválilo záměr koupit nemovitost Muzea Fojtství za
cenu do dvou milionů korun a dále i odkup muzejní sbírky lašské povahy v ceně do pěti
set tisíc korun. Původní návrh na prodej Fojtství neobsahoval žádné podmínky. Až v
říjnu, kdy radnice obdržela návrhy smluv, si Tatra vymínila několik podmínek. Kupující
smlouvou přejímá závazek, že převáděná nemovitost - budova občanské vybavenosti č.
p. 1 - bude kupujícím po dobu 10 let užívána zejména pro účely muzejnictví a
souvisejících činností. V případě porušení uvedeného závazku je prodávající oprávněn
vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvou milionů korun.
Podle znaleckého posudku byla nemovitost Fojtství ohodnocena na částku 5 473
000 korun. Nezbytné opravy si vyžádají nemalou investici. Oprava střechy Fojtství 600
000 Kč, střecha stodoly 250 000 Kč, výměna plynového topení bude stát asi 150 000
korun.
Nad odkoupením sbírek se pozastavila řada občanů. V padesátých letech chtěli
zřídit jenom jedno muzeum v okrese a sbírky měly opustit Kopřivnici. Proto byl
zakladatel sbírky – pan Emil Hanzelka - donucen je prodat Tatře za tisíc korun, což byl
nepatrný zlomek její ceny. Hanzelka to udělal z donucení, aby zůstaly sbírky ve městě.
Sbírky dále rozšířil jeho syn – Lubomír Hanzelka. S privatizací Tatry pak sbírky změnily
vlastníka.Veškeré sbírky jsou dary kopřivnických občanů, kteří je dávali zdarma. Dnes
město musí tyto sbírky koupit zpět, aby historie města nebyla znevážena a sbírky
rozprodány jinde.

Lašská vila
Od postavení Šustalovy vily uplynulo letos již sto patnáct let. Do povědomí
občanů se zapsala spíše pod názvem Lašská vila. Dlouho v ní totiž bylo umístěno Lašské
muzeum. Nyní se město vrátilo k původnímu označení – Šustalova vila.
Kopřivnická radnice získala dotaci na rekonstrukci Šustalovy vily ve výši třinácti
milionů korun. Stavební rekonstrukce budovy byla vyčíslena na částku okolo pětadvaceti
milionů korun. Při rekonstrukci budovy se přihlíželo i na potřeby osob s tělesným
postižením.
S rekonstrukcí se začalo v době letních prázdnin a provedla ji firma Martiňák Zajíc. Lašská vila dostala kompletně nový krov a střechu. Vybourány a znovu postaveny
byly některé stropy, v podkroví ošetřeny trámy napadené houbou a dřevomorkou.
Sanovány byly rovněž vlhké sklepní prostory. Budova dostala novou přípojku elektřiny,
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vody, plynu i kanalizace. Kompletně repasovány nebo nahrazeny replikami byly vnější
okna a dveře. Pod dohledem památkářů byly restaurovány také štukové omítky v
interiéru a opravena fasáda vily. Práce se však z různých důvodů zdržely a protáhly až do
roku 2005.
V původních plánech se uvažovalo umístit v budově muzeum rodáků,
národopisné a archeologické sbírky, prodejní i výstavní galerii s pracemi dětí a
dospělých. Své místo by v suterénu měla mít i kavárna s občerstvením případně
internetová kavárna. Uvažovalo se i o zřízení prodejny potřeb pro výtvarníky a vzniku
výtvarného centra.
Po provedení rekonstrukce plánuje město do těchto prostor instalovat expozici
věnovanou kopřivnickým rodákům, především malíři Zdeňku Burianovi a zakladateli
výroby kopřivnické majoliky Raškovi. Pracovníci odboru školství, kultury a sportu
zpracovali projekt vybavení vnitřní stavby Šustalovy vily. V projektu je řešeno i
odkoupení budovy Muzea Fojtství, lašských sbírek a také přemístění expozice Dany a
Emila Zátopkových v Regionálním muzeu. Důvodem přemístění expozice Zátopkových
byla nespokojenaost paní Zátopkové s jejím umístěním ve třetím patře a s počtem
návštěvníků, kteří expozici navštíví. Proto vznikl projekt propojení všech tří okruhů pod
názvem Rozšíření Regionálního muzea Kopřivnice, vybudování expozic historie
Kopřivnice a řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků. Kopřivnice
bude nyní mít muzeum ve třech objektech.
V souvislostí s připravovanou expozicí o životě a díle kopřivnického rodáka –
malíře Zdeňka Buriana, začala kopřivnická radnice uvažovat o rozšíření své kolekce děl,
které by měly tvořit základ expozice. K olejomalbám Burian v ateliéru, Ostrov,
Neandrtálci pod Kotoučem a kolekci ilustrátorských perokreseb chtěli radní zakoupit
několik kusů z majetku malířova vnuka Jiřího Hochmana.Ten nabídl kopřivnické radnici
malířův autoportrét, olejomalbu Primavera, malbu nazvanou Šalupy, kolekci dvou
signovaných barevných kvašů a deset špičkových perokreseb s pravěkou tematikou.
Kromě obrazů chtěl Hochman městu prodat také osobní dokumenty Zdeňka Buriana,
například Burianovo vysvědčení z pražské AVU, podepsané Maxem Švabinským a
Jakubem Obrovským, nebo rodný a křestní list slavného kopřivnického rodáka.
Posledním nabízeným artiklem byla kolekce osobních potřeb slavného malíře, mezi
nimiž nechyběly jeho malířské špachtle, aktovka na ilustrace, brýle či havajská kytara.
Hochman o prodeji pozůstalosti svého slavného dědečka jednal zatím pouze s
Kopřivnicí. Svůj původní požadavek za celou kolekci čítající zhruba 25 položek snížil z
půldruhého milionu na milion tři sta tisíc korun. I tak podle odborníků jsou jeho
požadavky značně přehnané. Město nakonec od nákupu odstoupilo.
Rekonstrukce školních jídelen
Školní kuchyně se musí co nejdříve rekonstruovat, aby vyhovovaly novým
zpřísněným hygienickým předpisům z důvodů opakujících se poruch, zvýšených nákladů
či navýšených požadavků v oblasti hygieny, ale také na základě nové legislativy (zákon
258 o ochraně veřejného zdraví) si město nechalo zpracovat studii, z níž vyplynuly dvě
varianty řešení stávající situace: první varianta byla zaměřena na rekonstrukci každé
školní jídelny samostatně; druhá varianta řešila centrální vývařovny a na ně navazující
výdejny stravy. Město na podzim roku 2003 vypsalo veřejnou zakázku na vypracování
projektové dokumentace.
Z hodnotící studie vyplynulo, že pro zajištění potřebného množství obědů pro
děti základních a mateřských škol stačí vybudovat dvě až tři vývařovny a v ostatních
zařízeních zbudovat výdejny. V současnosti se v základních školách stravuje 3 300
strávníků, podle zpracovaného výhledu a z důvodu neustálého poklesu dětí bude v roce
2010 stačit, aby se vařilo jen 2 600 jídel, z čehož vyplývá, že by stačily jen dvě centrální
vývařovny.
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Nejlepší podmínky pro vybudování centrálních vývařoven podle zpracované
studie měly dvě poměrně nové školy, a to 17. listopadu a Alšova, jako třetí byla škola dr.
Horákové. Jak na Alšovce, tak na škole 17. listopadu by se mohlo vařit až tisíc tři sta
obědů, kdežto v ZŠ Horákové jen tisíc, neboť umístění kuchyně ve škole neumožňuje
potřebné stavební rozšíření. Odbor školství, kultury a sportu doporučoval variantu, podle
níž měla být rekonstruována jídelna na Základní škole Alšově na centrální vývařovnu a
jídelna ZŠ Emila Zátopka na výdejnu. Členové rady města doporučovali jinou variantu,
podle které měla být modernizována kuchyň na ZŠ 17. listopadu na centrální vývařovnu
a jídelna ZŠ E. Zátopka na výdejnu. Při konečném hlasování varianta doporučená
odborem školství neprošla.
Na jaře roku 2004 rozhodlo zastupitelstvo města o první etapě, tj. o rekonstrukci
školní jídelny při ZŠ 17. listopadu a výdejny stravy na ZŠ Emila Zátopka.
Výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci, organizovala pro město firma
Justitia. Město obeslalo šest firem, z nichž odpověděly pouze tři - firma Nosta, Mava,
Martinák a Zajíc. Komise doporučila firmu Nostu, s. r. o., Nový Jičín, která předložila
nejvýhodnější nabídku. Rekonstrukce obou školních jídelen stála kolem 27 000 000
korun, z toho část pokryla státní dotace zhruba ve výši patnácti milionů korun.
Rekonstrukce jídelny ZŠ 17. listopadu začala poslední týden v červnu. Od 1. července se
rozběhly práce také ve školní jídelně na ZŠ Emila Zátopka, která se mění ve výdejnu.
Tam se na podzim začaly dovážet obědy z centrální vývařovny ze školy 17. listopadu.
Kopřivnice se rozhodla rekonstruovat postupně všechna stravovací zařízení. Město
Kopřivnice slavnostně otevřelo svou první rekonstruovanou jídelnu na ZŠ 17.listopadu v
pondělí 8. listopadu 2004 ve 14:30 hod..

Katolický dům
V rámci celkových oprav dostala budova kompletní novou omítku.
Reprezentativnější má být také její označení a okolí. Kromě samotné budovy bylo
započato i s úpravou parku v jejím okolí. Rekonstrukce stála zhruba milion sto tisíc
korun. Osm set tisíc se podařilo získat ze státního rozpočtu, sto padesáti tisíci přispělo
město a zbytek zaplatila Katolická beseda.

O

BLAST VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
MĚSTA

V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1.8.2004
k oddělenému sledování hospodářské činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů
(městské policie) města. Z tohoto důvodu jsou některé dříve inkasované příjmy rozpočtu
a vynakládané výdaje rozpočtu sledovány odděleně od rozpočtu jako výnosy a náklady
hospodářské činnosti, tj. nevztahují se na ně pravidla obecně platná pro rozpočet.
Podobným způsobem jsou sledovány náklady a výnosy v oblasti bytového,nebytového a
tepelného hospodářství zajišťované na základě mandátní smlouvy firmou REKAZ, kde
se uvedený postup používal již v minulých letech.
Pro zhodnocení hospodářské činnosti města podle jednotlivých druhů
hospodářské činnosti lze orientačně využít následující tabulku (z uvedené tabulky
vyplývá, že ztrátové oblasti hospodářské činnosti jsou kompenzovány ziskovými).
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Druh hospodářské činnosti

Výnosy

Oblast bytového,nebytového a tepelného
hospodářství (REKAZ)
mezisoučet za hospodářskou činnost
zajišťovanou z úrovně REKAZU
Oblast nájmů nebytových prostor,
pozemků a ostatních nájmů a výnosů
z úrovně odboru správy majetku (vč.
refakturací)
Kopřivnické noviny
Lesní hospodářství
Pult centrální ochrany a parkovací
automaty
Dotřiďovací linka
OB Vlčovice a OB Mniší

tis. Kč
Saldo
Náklady (+ zisk,
- ztráta)

152 179,5 150 340,8 + 1 838,7

Poznámka
Období 1.1.31.12.2004

152 179,5 150 340,8 + 1 838,7

5 862,9

1 417,9

+ 4 445,0

289,3

967,9

- 678,6

148,5

250,1

- 101,6

216,8

20,1

+196,7

41,7

0

+41,7

6,6

0

+6,6

Období 1.8.31.12.2004
Období 1.8.31.12.2004
Období 1.8.31.12.2004
Období 1.8.31.12.2004
Období 1.8.31.12.2004
Období 1.8.31.12.2004
Období 1.8.31.12.2004

Režijní náklady (výnosy) spojené se
4,4
93,5
- 89,1
zajištěním výkonu hospodářské činnosti
Mezisoučet za hospodářskou činnost
zajišťovanou přímo z úrovně odborů
6 570,2
2 749,5
+3 820,7
města (resp. MP)
158 749,7 153 090,3 +5 659,4
Celkem
- pro rok 2005 proběhlo další zpřesnění výnosů a nákladů zahrnovaných do
hospodářské činnosti zajišťované z úrovně odborů města (resp. z úrovně městské
policie)

GRANTY MĚSTA KOPŘIVNICE UDĚLENÉ V ROCE 2004
Název projektu

Realizátor

Termín realizace

Hudební tradice města Kopřivnice
Svět očima dětí
Kopřivnický obojživelník
Aktivní těhotenství
Schody
Závody v In-line, skate a bike
Celkem

ZUŠ Zdeňka Buriana
ZŠ Kopřivnice-Lubina
Tomáš Kostelník
OS "Máš čas?"
David Monsport
OS "Máš čas?"
-

září - prosinec 2004
17.-18.4.2004
5.6.2004
září 2004 - září 2005
6.6.2004
26.6.2004
-

Grant
(Kč)
20 600
1 500
25 000
40 000
59 000
15 800
161 900
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O

BYVATELSTVO
INFORMACE Z MATRIKY

Matrika městského úřadu provádí v matričním obvodu (tzn. Kopřivnice včetně
místních částí a obec Závišice) zápisy narozených dětí, úmrtí občanů, povoluje změny
jmen a příjmení, vystavuje druhopisy matričních dokladů a výpisy z matričních knih pro
použití v České republice i v cizině, ověřuje opisy listin a podpisy občanů.
Od 1.1.2003 jako obecní úřad obce s rozšířenou působností nově přijímá žádosti
o vydání osvědčení o státním občanství ČR, organizuje obřady u příležitosti složení
státoobčanského slibu, provádí legalizaci dokladů určených pro cizinu a vystavených
matričními úřady v Příboře, Petřvaldu a Štramberku, provádí kontrolu vedení matričních
knih a sbírek listin u těchto matričních úřadů.
Přehled matriční činnosti v letech 2001 – 2004
počet v roce
Druh matričního úkonu
2001
2002
2003
2004
zápis v matričních knihách: narození
0
0
0
1
manželství
108
90
81
84
úmrtí
63
102
108
131
církevní sňatky
15
manželství s cizincem
9
4
1
0
delegace sňatků:
přijato
23
6
vydáno
10
20
vydaná osvědčení farním úřadům
16
14
21
19*
vydaná osvědčení o právní způsobilosti
13
9
7
4
k uzavření manželství
vydané doklady pro cizinu
10
5
2
2
vydané doklady pro tuzemsko - druhopisy 49
48
53
66
sepsané zápisy o určení otcovství
31
25
21
49
sepsané zápisy pro zvláštní matriku Brno 20
16
8
7
podané žádosti o změnu jména a příjmení 12
9
11
4
podané žádosti o změnu příjmení po
13
4
10
6
rozvodu
dodatečné změny a opravy v matričních
56
67
65
79
knihách
odeslané žádosti o výpis z rejstříku trestů 1 089
1 193
1 489
1 441
žádosti o vydání osvědčení o státním
228
132
občanství ČR
složení státoobčanského slibu
3
5
legalizace matričních dokladů (ověření
dokladů vystavených matričním úřadem
7
7
v Příboře, Štramberku, Petřvaldu)
ověření podpisů a listin celkem:
9 539
9 163
9 812
10031
vybráno na poplatcích v tisících Kč
352
353
379
378
* od 1.7. 2001 vydává osvědčení farním úřadům matriční úřad, v jehož správním obvodu
je kostel.
Počet církevních sňatků je stejný jako počet vydaných osvědčení.
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ŠEOBECNÉ ÚDAJE O OBYVATELSTVU K 31.12.2004

Počet obyvatel trvale bydlících: 23 465
z toho:
11 900 žen
11 565 mužů

(50,71 procenta)
(49,29 procenta)

Věkové složení obyvatel – stav k 31.12.2003 (podíly jednotlivých věkových skupin)
věková skupina
podíl v procentech
počet
dětská složka (0 - 15)
17.79
4 061
15 – 20
7,86
1 886
20 – 25
7,42
1 705
25 – 30
9,21
2 084
30 – 35
8,18
2 006
mladší produktivní věk (15 - 35)
32,67
7 681
35 – 40
8,09
1 820
40 – 45
7,13
1 746
45 – 50
6,86
1 558
50 – 55
5,81
1 673
55 – 60
7,89
1 574
starší produktivní věk (35 - 60)
35,78
8 371
produktivní věk celkem (15 - 60)
68,45
16 052
60 – 65
4,54
1 137
65 – 70
3,08
767
70 +
6,14
1 448
poproduktivní věk
13,76
3 352
obyvatel celkem
100,00
23 465
Počet obyvatel v městských částech
městská část
velikost území (ha)
Kopřivnice
2 506
Lubina
152
Mniší
45
Vlčovice
45
Celkem
2 748

počet obyvatel
20 712
1 501
696
556
23 465

Vývoj počtu obyvatel v letech 1997 - 2004
rok
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Počet obyvatel ČR
24 032 23 932 23 890 23 805 23 753 23 565 23 495
s trvalým pobytem
Celkový počet obyvatel
vč. cizinců a občanů ČR
23 854
dlouhodobě mimo
republiku

2004
23
465
23
824
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Vývoj demografických procesů
ukazatel
absolutní počet
253
živě narození
- v tom chlapci
124
- v tom děvčata
129
170
zemřelí
- v tom muži
89
- v tom ženy
81
- z toho do 1 roku věku
0
přistěhovalí
330
vystěhovalí
527
sňatky (pouze v Kopřivnici)
84
67,9
Průměrný věk zemřelých
Populační trend
Porodnost - chlapci
Porodnost - děvčata
Celkem
Úmrtnost - celkem
Trend

2000
112
110
222
140
82

2001
123
117
240
145
95

2002
103
102
205
167
38

Procenta
49,01
50,99
52,35
47,65

2003
119
107
226
174
51

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 1999 - 2004
ukazatel/rok
1999
2000
2001
živě narození na 1 000 obyvatel
9,4
9,3
10,1
zemřelí na 1 000 obyvatel
7,5
5,9
6,1

2002
8,7
7,1

2004
124
129
253
170
83

2003
9,5
7,3

2004
10,8
7,2

Nedostatek bytů
Kopřivnická radnice eviduje přes šest stovek žadatelů o nájemní byty. V loňském
roce přidělila radnice celkem šedesát dva bytů, z toho jednadvacet na základě výjimky z
rady města, devět na základě přistoupení k závazku a zbytek ze seznamu žadatelů. Všech
devět zájemců o nájemní byt, kteří za jeho získání byli ochotni zaplatit i část dluhu, jenž
se k nim vázal, tak pomohlo městu snížit dluhy na nájemném o půl milionu korun.

OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A EVIDENCE
OBYVATEL
Cestovní doklady, občanské průkazy
Počet vydaných cestovních pasů
z toho bez strojově čitelných údajů
Počet vydaných cestovních průkazů
Počet provedených změn v cestovním pasu
Počet vydaných občanských průkazů
z toho prvních občanských průkazů

2003
2 847
328
0
272
5 275
632

2004
5 193
486
2
263
6 123
633
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Počet řešených přestupků
Blokové pokuty v Kč (v tis.)
Správní poplatky v Kč (v tis.)

Vydaná správní rozhodnutí
- o vydání cestovního pasu
- o ukončení platnosti cestovního pasu
- o odnětí pasu
- o ukončení platnosti OP
- o zrušení místa trvalého pobytu

V

2003
510,0
26,5
602,0

2004
474,0
33,4
1 232,4

2003
13
3
2
95
36

2004
27
0
6
77
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ÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V KOPŘIVNICI V ROCE
2004

Rok 2004 začínala kopřivnická pobočka úřadu práce s 2 084 nezaměstnanými a
mírou nezaměstnanosti 14,23 %. Koncem roku bylo v evidenci téhož úřadu kolem1 900
lidí bez práce a nezaměstnanost poklesla na 12,80. Díky příznivému počasí pracovaly
naplno stavební firmy, s příchodem zimy ale ubylo pracovních míst v zemědělství,
přesto k většímu propouštění nedošlo.
Nezaměstnanost na Kopřivnicku se stále drží necelé procento pod celookresními
statistikami. Za prvních jedenáct měsíců se na kopřivnické pobočce vedené Zdeňkem
Petrem zaregistrovalo 1 014 nezaměstnaných, z toho bylo 482 mužů a 532 žen.
V Tatře již nejsou očekávány velké úbytky zaměstnanců. Mohou probíhat vnitřní
organizační změny jako třeba prodeje částí podniku, ale to nebude mít přímý dopad na
zaměstnanost. V dalším roce se očekává postupné zvyšování zaměstnanosti díky
přijímání zaměstnanců do firem, které přišly do průmyslového parku. Pokles
nezaměstnanosti by se v roce 2005 mohl pohybovat do dvou procent.

Vývoj nezaměstnanosti
Období
Okres
Kopřivnicko
12/03
15,00
14,23
1/04
15,36
14,11
2/04
15,34
14,17
3/04
15,06
14,04
4/04
14,28
13,53
5/04
13,67
12,93
6/04
13,59
12,85
7/04
13,78
13,13
8/04
13,77
13,22
9/04
13,40
13,20
10/04
13,00
12,96
11/04
12,96
12,80
12/04
13,51
13,10
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Vzdělanostní struktura
Stupeň vzdělání (podle ISCED 97)
Bez vzdělání
Základní vzdělání
Střední odborné (SOU + OU + OŠ)
Střední odborné s maturitou (SOU + SOŠ)
Střední všeobecné (gymnázia)
Vysokoškolské
Celkem

31.12.2004
2
506
916
381
53
60
1 918

v %
0,10
26,38
47,76
19,86
2,76
3,13
100,00

Nejčetnější profese uchazečů (nad 1% z celkového počtu uchazečů)
Profese
Celkem
Prodavač
145
Nástrojař, zámečník, soustružník, kovodělník
127
Kuchař
87
Zedník
67
Montážní dělník mech.zařízení
60
Číšník, servírka
52
Strojírenský technik
34
Mechanik,opravář motorových vozidel
28
Krejčí, švadlena, šička
26
Tyto profese se podílejí na celkové míře nezaměstnanosti Kopřivnicka 32,64 %.

Vybrané kategorie
Kategorie
Absolventi a mladiství
Hmotné zabezpečení
Změněná pracovní schopnost
V evidenci nad 12 měsíců
V evidenci nad 24 měsíců

Počet uchazečů
165
451
344
809
468

% uchazečů
8,60
23,51
17,94
42,18
24,40

Struktura vytváření pracovních míst a umísťování pracovníků dle oblastí
vytvořeno
obsazeno
procento
pracovních míst
pracovních míst
umístěných
54
55
12,9

Zabezpečení odborné praxe absolventů škol a získání kvalifikace mladistvých
počet vytvořených míst
počet umístěných uchazečů
%
vytvořeno
Vyuč. SŠ
VOŠ VŠ
Celkem Vyuč. SŠ
VOŠ VŠ
Celkem míst z celku
7
19
0
3
29
6
15
0
3
25
22,8
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Celkový počet vytvořených a obsazených pracovních míst dle poboček
počet vytvořených míst
počet obsazených míst
procento umístěných
45
40
88,9

Podpora vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
našli si
vyřazeni na
stále v
umístěni
sankčně
Pobočka
zaměstnání
vlastní
celkem
evidenci
prac. ÚP
vyřazeni
sami
žádost
četnost
abs. %
abs. %
abs. %
abs. % abs. % abs. %
Kopřivnice 65
83,4 5
6,4
2
2,5
4
5,2 2
2,5 78 100

Počet evidovaných uchazečů
Měsíc
muži
ženy
12/03
1 018
1 066
1/04
1 016
1 050
2/04
1 017
1 057
3/04
1 007
1 048
4/04
929
1 052
5/04
871
1 022
6/04
844
1 038
7/04
855
1 068
8/04
850
1 086
9/04
870
1 062
10/04
851
1 047
11/04
838
1 036
12/04
882
1 036

N

ová reforma veřejných financí občanům přinesla v lednu i vlnu zdražení

Elektřina pro domácnost podražila v průměru o necelé čtyři procenta. Zvýšila se
cena nejen za kilowatthodinu, ale i měsíční paušál. Podražil také plyn, a to v průměru o
tři procenta. Nejcitelněji zvýšení pocítí lidé, kteří plyn používají pouze k vaření, a to o
16,4 procenta, nejméně náklady stoupnou lidem, kteří plynem topí - v průměru o 1,9
procenta.
Řidičům zdražil benzin o 1,20 a nafta dokonce o 2,20 korun za litr.Vzrůst spotřební daně
u alkoholu se promítl do jeho prodejní ceny zhruba osmikorunovým navýšením na půl
litru. Cena cigaret se po doprodeji zásob se starými kolky zvýšila zhruba o čtyři koruny
za krabičku.
Z důvodu zvýšení daně z pěti na dvaadvacet procent stouply náklady na
telefonování zhruba o šestinu. Podražilo telefonování z pevných linek, mobilů a také
internet. S ohledem na zvýšení daně z přidané hodnoty navíc zdražily služby realitních
kanceláří, právní a účetní služby, daňové poradenství, zpracovávání dat, pronájem
osobních automobilů, vodou ředitelné barvy a laky, bionafta, bioplyn a výrobky z
recyklovaného papíru. Naproti tomu se od ledna snížila daň z převodu nemovitostí z pěti
na tři procenta.
Od Nového roku se snížila i procentní sazba nemocenské za první tři dny stonání
na polovinu z padesáti na 25 procent. Maximální nemocenská za jeden den se tak sníží z
303 na 139 korun. V prvních čtrnácti dnech nemoci se bude pro výpočet nemocenské
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započítávat denní příjem do 480 korun pouze z 90 procent místo dosavadních sta
procent. Maximální denní nemocenská bude tedy dosahovat od 4. do 15. dne nemoci 386
korun, zatímco před rokem 2004 dosahovala 419 korun.Důchodová penze se mírně
zvýšila, a to pouze o dvě procenta. Narostla o pět set korun i minimální mzda z
původních šesti tisíc dvou set na šest tisíc sedm set korun hrubého měsíčně.

D

eset let provozu DPS

Deset let uplynulo od založení Střediska sociálních služeb, p. o., do kterého
spadají dva Domy s pečovatelskou službou (DPS) na ulici České 320 a Masarykově
náměstí 650, Ústav sociální péče Kopretina ve Vlčovicích určený dospělým lidem s
mentálním nebo kombinovaným postižením a azylový dům pro občany, kteří se ocitli v
sociální či bytové krizi. Na podzim roku 1994 byl otevřen Dům s pečovatelskou službou
na ulici České, který disponuje sto jedna byty. Jedná se o byty zvláštního určení, na které
jejich obyvatelé vlastní nájemní smlouvy. Dalších 27 bytů je k dispozici v DPS Masarykovo nám. 650.
V DPS jsou zajišťovány služby pečovatelské, což je pomoc v domácnosti, s
hygienou, úklidové práce. To vše je poskytováno i v terénu. Patří sem například denní
rozvážka 80 - 90 jídel a výdej dalších 70 porcí jak do jídlonosičů, tak přímým výdejem.
Další oblastí je domácí zdravotní péče, tzv. home care, vykonávaná středním
zdravotnickým personálem. Za působení p.Navrátila ve funkci ředitele zařízení byly
částečně zrušeny tzv. domovinky určené ke krátkodobému ubytování seniorů, o něž
příbuzní nemohou pečovat celodenně. Změnil se i jejich účel, je v nich poskytována
ošetřovatelská péče, po které je velká poptávka. Jsou vybaveny polohovacími lůžky a
dalšími pomůckami pro ubytování nebo rekonvalescenci klientů ve zhoršeném
zdravotním stavu. V rámci vedlejší hospodářské činnosti se v DPS pere a žehlí prádlo a
je poskytována léčebná rehabilitace, o kterou je neobyčejně vysoký zájem.
Středisko bylo v letošním roce vybaveno kamerovým systémem, aby se zabránilo
pohybu nežádoucích osob. V budoucnu čeká DPS kompletní revitalizace, tzn. oprava
pláště budovy, střechy, výměna potrubí a další. Kolik těchto oprav bude a kdy, záleží na
možnostech města.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou na ulici České hodnotí přístup
personálu velmi kladně. Na druhou stranu negativně vnímají nedokončenou jídelnu a
chybějící domov důchodců.
Domov důchodců je zvláště v Kopřivnici hodně citlivé téma. Prakticky všechny
politické strany mají shodně ve svých programech jeho výstavbu na jednom z předních,
ne-li na prvním místě.
Na území bývalého novojičínského okresu se nachází celkem šest domovů
důchodců. Dvě zařízení ve městě Nový Jičín, po jednom v Příboře, Frenštátě pod
Radhoštěm, Odrách a Bílovci. Zatímco u prvních pěti seniorských domovů je
zřizovatelem Krajský úřad Moravskoslezského kraje, na kterého zřizovatelská povinnost
přešla po zániku okresních úřadů, v případě Bílovce je zřizovatelem město. To také z
pochopitelných důvodů při umísťování upřednostňuje zájemce z Bílovecka. Pokud
nebereme v úvahu posledně jmenované město, je celková kapacita domovů důchodců
něco málo přes čtyři sta míst.
Žádosti o umístění do domova důchodců se vyzvedávají na krajském úřadě nebo
přímo na odboru sociálních věcí v Kopřivnici, který po vyplnění postupuje žádost na
kraj. Ten rozhoduje o umístění na základě požadavků občanů. Pokud se jedná o občany,
kteří jsou soběstační, není s jejich umístěním v podstatě žádný velký problém. Složitější
situace nastává v případě tzv. ošetřovatelských lůžek, které jsou určeny klientům
vyžadujícím celodenní péči.
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Částečně se podařilo tíživou situaci způsobenou absencí místního domova důchodců
zmírnit zřízením Střediska následné lůžkové péče na poliklinice Therápon 98, a. s., kde
může být pacient umístěn až po dobu tří měsíců. V součinnosti s rodinnými příslušníky
pacienta by se na základě vývoje jeho zdravotního stavu měly podniknout další kroky.
Vyžaduje-li občan zvýšenou péči, je možno využít služeb tzv. domovinky na středisku
sociálních služeb, kde však není k dispozici noční služba.
Ve vážnějších případech vypomáhá město tzv. sociální hospitalizací na již
zmíněném středisku následné péče.

Lůžková péče na poliklinice
V červnu zastupitelstvo navýšilo příspěvek na provoz sociálních lůžek ve
Středisku následné lůžkové péče kopřivnické polikliniky. Tento požadavek vyvstal z
výsledků provedené kontroly využívání veřejných prostředků členy kontrolního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice, při němž bylo zjištěno, že náklady na sociální lůžko v
porovnání s rokem 2003 vzrostly o osmdesát korun. Náklady v letošním roce činí 695
korun na lůžko a den, zatímco vloni to bylo 615 korun. Od 1. července do konce
letošního roku město přispívalo částkou ve výši 250 korun na jedno obsazené lůžko a
den, maximálně však byla dotace poskytována současně na tři sociální lůžka. Příspěvek
byl určen jen pro účely sociální hospitalizace. Klient, který byl umístěn na uvedeném
lůžku, připlácel částkou pětatřiceti korun na den.

Ústav sociální péče ve Vlčovicích
První dubnový den vítali klienti Ústavu sociální péče ’Kopretina’ ve Vlčovicích
návštěvníky v rámci dne otevřených dveří papírovou kytičkou a malým občerstvením.
Klienti při této příležitosti uspořádali výstavku ručních prací z tkalcovské, košíkářské a
dřevařské dílny. Tradičně přišli studenti kopřivnické průmyslovky, žáci ze Základní
školy Emila Zátopka, rodiče budoucích klientů a další desítky zájemců.
Smyslem Kopretiny je umožnit mentálně a fyzicky handicapovaným občanům
dokázat, že svými aktivitami a prací v dílnách Kopretiny mohou prožít plnohodnotný
život. Patronem celé akce se stal Ronald Adams, který každou korunu, darovanou ústavu
v rámci charitativní sbírky, až do výše padesáti tisíc zdvojnásobí. Tato částka bude
navazovat na jeho předchozí vánoční příspěvek, kdy klientům věnoval padesát tisíc
korun. K tomu se už připojila skupina lékařů z kopřivnické polikliniky a firma, která
zadarmo vyrobila válce do tkalcovských stavů. Ozvala se i kopřivnická charita, která
chce stejně jako v loňském roce uvolnit desetitisícovou částku z Tříkrálové sbírky.

Kopřivnický Svaz žen
Zatímco před revolucí 1989 bylo na území města evidováno sedm základních
organizací Českého svazu žen, dnes zůstala pouze jedna, shodou okolností ta poslední,
sedmá. Ve svých řadách sdružuje pětašedesát členek, jejichž věkový průměr se pohybuje
okolo šedesáti let. Aktivitou si však její členky nezadají s mnohem mladšími
organizacemi. Minimálně jednou v měsíci podnikají společné výlety, poznávací nebo
kulturní zájezdy, schází se při aranžování adventních věnců, kytic a podobně.
Předsedkyní organizace je již pátým rokem Olga Kovarníková. Ženy mezi sebe
pozvaly léčitele, kosmetičku, naposledy to byla Zdenka Hanzelková, perníkářka z
Libhoště, která předávala své umění ve zdobení perníků.
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Dobrou spolupráci si kopřivnické ženy pochvalují i s Českým svazem žen v
Lubině. Každoroční opékání špekáčků společně s dětmi se stalo už tradicí. Své síly
členky v loňském roce spojily s Okresní radou žen a pod vedením její předsedkyně Eleny
Kotasové začaly spolupracovat s romským centrem v Novém Jičíně. Do centra docházely
každých čtrnáct dní a během celého roku učily děti a mládež péct a vařit. Aktivit má
kopřivnický svaz žen na kontě mnoho. K těm hlavním patří navštěvování jubilantek a
hlavně vzájemná setkávání. Většina těchto žen je již v důchodu anebo žijí osaměle. Díky
tomuto spolku se necítí opuštěně.

Katolická beseda
Katolická beseda v Kopřivnici je křesťanským, nepolitickým občanským
sdružením. Je příspěvkovou neziskovou organizací a jejím cílem je zajišťování a
uspokojování potřeb svých členů a občanů města Kopřivnice v oblasti kultury a
vzdělávání. Spolek Katolická beseda v Kopřivnici usiluje o zachování a rozvoj
křesťanských, kulturních, mravních a sociálních hodnot v celé naší společnosti.

Z historie Katolické besedy v Kopřivnici
Katolická beseda v Kopřivnici byla založena 26. května 1909. Německou okupací
byla činnost Katolické besedy násilně přerušena. Svou činnost znovu zahájila ihned po
skončení války, v květnu roku 1945. Začátkem padesátých let byla činnost Katolické
besedy znovu přerušena. Vzniklo jedno kulturní zařízení ZV ROH TATRA Kopřivnice a
všechny ostatní kulturní organizace byly násilně zrušeny. Katolický dům, který byl
postaven v roce 1913, tak přešel pod správu Tatry Kopřivnice a dlouhá léta byl jediným
kulturním stánkem ve městě. Tak tomu bylo až do roku 1991, kdy byl dostavěn a otevřen
nový kulturní dům v centru města.
V roce 1990 byl ustanoven prozatímní výbor Katolické besedy, kterému se po
velkém úsilí podařilo zaregistrovat spolek na ministerstvu vnitra jako neziskovou
organizaci. Stalo se tak 18.12.1990. Od počátku roku 1991 se tedy začíná obnovovat
činnost Katolické besedy v Kopřivnici. Katolická beseda získala zpět také svůj majetek,
a to Katolický dům a přilehlý pozemek. Od té doby se snaží o obnovu zchátralé budovy
a interiérů. Přesto, že na opravy už bylo vynaloženo nemálo finančních prostředků z
vlastní činnosti a z příspěvků města Kopřivnice, je stále co opravovat. Po celkové
rekonstrukci velkého sálu a oken se pokračuje v rekonstrukci interiéru malého sálu,
vstupních prostor, foayé a šaten.
Katolický dům teprve čeká největší investiční akce, oprava a malování
venkovního pláště celé historické budovy. Některé práce byly provedeny již letos, další
budou pokračovat v roce 2005. Cílem výboru Katolické besedy a zaměstnanců je, aby
jedna z nejstarších budov v Kopřivnici byla ke stému výročí založení Katolické besedy
opět důstojným stánkem pro kulturní a společenské akce a k tomuto účelu sloužila všem
občanům města Kopřivnice a okolí.

Klub Kamarád
Klub Kamarád, jehož součástí je i skateboardový areál, vznikl za podpory
Ministerstva vnitra ČR v rámci programu prevence kriminality v prosinci 1997. Cílem
aktivit v Klubu Kamarád je přilákat děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, především ze
socio-kulturně znevýhodněného prostředí, a vhodným způsobem je aktivovat k
pozitivním hodnotám prostřednictvím pro ně přitažlivých činností (v oblasti sportovní,
kulturní, zájmové aj.). Zaměstnanci se snaží o maximální účast dětí při spoluvytváření
klubové činnosti.
Zřizovatelem centra volného času a také jeho provozovatelem je město Kopřivnice.
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Přístup do klubu je zdarma a kapacita je max. 80 osob včetně skateoboardového areálu.
Celé centrum je vybudováno v areálu bývalých jeslí na ulici Francouzské 1181.
Projekt vede k pozitivní hodnotové orientaci dětí a mládeže, vzájemné pomoci,
úctě k člověku i k prostředí, ve kterém žije. Měl by vést i ke snížení počtu negativních
jevů a snížení kriminality dětí a mládeže.
Provoz Klubu Kamarád a skateboardového areálu je zajišťován dvěma stálými
pracovníky (vedoucím klubu - managerem prevence kriminality a od července 2001 též
programovým pracovníkem), dvěma pracovníky na civilní službě a dvanácti
dobrovolnými pracovníky, kteří pro děti vytvářejí programy, nebo se podílejí na
realizaci větších akcí pořádaných Klubem. Všichni tito lidé mají zkušenosti s prací s
dětmi a jsou ochotni se v této oblasti dále vzdělávat.
Provozní doba je od pondělí do soboty od 13.00 do 18.00 hodin (v sobotu je
otevřen pouze skateboardový areál, a to za příznivého počasí).
Klub navštěvuje v průměru 30 dětí. Některé akce přilákají i 50 dětí. S potěšením
můžeme konstatovat, že si cestu do Klubu Kamarád nachází stále početnější skupina
teenagerů. Pravidelní návštěvníci Klubu Kamarád jsou tvořeni z 80% „dětmi ulice“
(vesměs sociálně slabé, disfunkční či jinak problémové skupiny). Rómské děti
představují více než 70% těchto dětí. Ze zmíněného procenta je cca 60% dětí, které
navštěvují zvláštní školu. Většina návštěvníků ve věku od 14 do 18 let má zkušenost s
drogou, převážně s experimentováním (nejčastěji toluen, marihuana). Několik starších
návštěvníků (ve věku od 14 do 18 let) - cca 5% drogy užívá pravidelně. Většina
návštěvníků kouří.
V „Miniškoličce“ v Klubu se doučuje v průměru 16 dětí od 1. do 4. ročníku
ZŠ. Vyučování v tomto zařízení je zajišťováno dvěma aprobovanými učitelkami.
Od 15.listopadu byla otevřena Krizová poradna „PAPRSEK“. Tato služba
občanům vznikla za finanční podpory MVČR. Je určena dětem, dospívajícím a
dospělým, kteří se vlastním či jiným přičiněním dostanou do krizového stavu (např.
ztráta blízké osoby, tělesná nemoc, konflikty v rodině, závislost apod.), tzn., že u nich
dojde ke ztrátě psychické rovnováhy, se kterou si neví rady a která je zároveň ohrožuje a
omezuje v běžném životě. Personálně je provoz zajištěn psychologem a terapeutem v
jedné osobě, sociálním pedagogem, který je současně pracovníkem Renarkonu a dvěma
pracovníky Klubu Kamarád proškolenými v Krizové intervenci.
V listopadu 2001 zahájil činnost Klub (B) na ulici HORNÍ. Otevřeno je každé
úterý od 13.00 do 18.00 hodin. Provoz zde zajišťuje převážně stálý zaměstnanec KKprogramový pracovník a jeden pracovník civilní služby nebo některý z dobrovolníků.
Pobočku navštěvuje cca 10 převážně romských dětí ve věku do 15 let. Náplň společně
stráveného času je podobná jako v Klubu na Francouzské, tj. výtvarné činnosti, stolní
tenis, různé soutěže a povídání s ohledem na výrazně menší prostory a věk dětí.

Vyhláška o omezení letní hudební produkce
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních
záležitostech veřejného pořádku. O této vyhlášce byli občané informováni v novinách. Z
ní vyplývá jedno omezující opatření, a to při pořádání veřejnosti přístupných podniků.
Jedná se o produkci živé či reprodukované hudby v době od dvaadvacáté do šesté hodiny
ranní v období května až září uvnitř prostoru, který je ve vyhlášce přesně specifikován.
Jedná se o centrum města, Kavárnu, restauraci Hans a Větřkovickou přehradu. Kdo bude
chtít v tomto období mít ve svém podniku živou, či reprodukovanou hudbu, musí
požádat radu města o udělení výjimky. Rada jim po zvážení může udělit výjimku až po
splnění určitých podmínek. Podnětem k vydání vyhlášky byly časté stížnosti občanů na
rušení nočního klidu, zejména v letních měsících.
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Vstřícný krok vozíčkářům
Město Kopřivnice udělalo další krok k rušení bariér a na krytém bazénu je od
pátku 3. prosince předán do užívání zvedák pro imobilní osoby. Tito lidé se tak dostanou
snadněji do vody v bazénu. Pro zpříjemnění pobytu všem plavcům byl v bazénu
nainstalován také chrlič vody. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma
Bazenservis, s. r. o., z Týniště nad Orlicí, která provedla instalaci zvedáku a clony. Město
za vše zaplatilo celkem 323 052 korun.
Montážní práce byly provedeny v nočních hodinách tak, aby nedošlo k omezení provozu
krytého bazénu. Lidé, kteří chodí pravidelně plavat v pátek od šesti hodin, si tak mohli
nové zařízení vyzkoušet přímo v provozu.

Dětské centrum završilo třetí etapu rekonstrukce budovy
Posledním srpnovým dnem byla završena třetí etapa rekonstrukce Speciální
školy pro žáky s více vadami v Kopřivnici. Slavnostního otevření se zúčastnili
představitelé kraje, města, architekti, výtvarníci, zástupci realizační firmy, zaměstnanci
Dětského centra, sponzoři, hosté a rodiče dětí.
Úvodního slova se ujala zástupkyně z řad rodičů Hana Růžová, která připomněla
nelehké tříleté období, se kterým se musel v provizorních podmínkách personál
vypořádat. Nezapomněla podotknout, že přestože je rekonstrukce budovy ukončena,
zůstává nedořešena zahrada, která si zaslouží stejnou pozornost, aby dětem byl umožněn
přímý kontakt s přírodou.
Po symbolickém přestřižení pásky zástupcem hejtmana Moravskoslezského kraje
Josefem Jalůvkou bylo zhodnoceno desetileté působení školy. Zatímco škola 1. ledna
1994 začínala s osmi žáky, za deset let působení se jejich počet rozrostl na
jednasedmdesát. Třicetimilionová investice krajského úřadu pomohla vytvořit důstojné a
motivující prostředí pro výuku handicapovaných dětí a pracovníky, kteří o ně pečují.
Těch je v současné době pětatřicet. Rekonstrukcí vzrostl počet tříd z osmi na čtrnáct a
celková kapacita z pětapadesáti na osmdesát osm dětí. Zároveň byly vytvořeny pracovny
pro individuální péči, logopedické a rehabilitační pracoviště a další odborné učebny.
Zásadních změn se dočkal stravovací úsek a provozní zázemí školy.
Město Kopřivnice pomohlo překlenout tříleté období rekonstrukce centra pro
handicapované děti poskytnutím náhradních prostor, projekt byl financován z veřejné
sbírky „Pomozte dětem!“, nemalým dílem přispěli i sponzoři. Podařilo se dát dohromady
tým neuvěřitelně skromných a lidských odborníků, pro které se projekt pro
handicapované děti stal absolutní prioritou. Do spolupráce se zapojili projektanti,
odborní poradci až po realizátory projektu, firmu Martinák a Zajíc, pracovníci centra v
čele s ředitelkou Dětského centra Dagmar Jančálkovou. Škola se i v rámci republiky řadí
k ojedinělým a nadstandardním zařízením.

Motýlek
Letos proběhl v našem městě již osmý ročník přehlídky tvorby handicapovaných
dětí Motýlek. Tradičně gigantická akce opět zcela zaplnila kulturní dům a vystoupilo na
ní téměř čtyři sta účinkujících z jednatřiceti zařízení z celé republiky a Polska. Kromě
tradičních účastníků Motýlka přijalo účast také pět nových zařízení především z Ostravy.
Více než čtyřhodinový maraton programu nabídl pestrou směsici tance, divadla a
muziky. Na pódiu se objevovaly děti s mentálním i fyzickým handicapem nebo třeba
sluchově postižení. Mnohotvárnou show dotvářela fantastická atmosféra vytvořená
publikem. Počet vystupujících se na srovnatelné úrovni drží již třetím rokem a podle
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pořadatelů není jejich cílem, aby dále stoupal, neboť i tak je již akce na hranici jejich
organizačních možností.
Motýlek není jedinou přehlídkou tance, zpěvu a dramatické tvorby
handicapovaných lidí u nás, přesto je o něm možné hovořit jako o výjimečné akci díky
tomu, že na rozdíl od podobných podniků jinde nejde jen o akci pro úzkou skupinu
postižených dětí, jejich rodičů a vychovatelů.
Do organizace Motýlku je zapojeno neuvěřitelně mnoho lidí a zvláštností je
především publikum. Na Motýlka si zvykli lidé chodit jako na každou jinou kulturní
akci, a to jeho atmosféru dělá neopakovatelnou.
Kromě sobotního vyvrcholení měl i letošní Motýlek své první dějství už v pátek,
kdy se část vystupujících sjela do Kopřivnice, aby se zúčastnila výtvarné dílny Motýlek
mezi hvězdami a pobavila se na zábavném pořadu s diskotékou. Hvězdou pátečního
večera byl finalista soutěže Česko hledá SuperStar Julián Záhorovský. Přijel zcela
nezištně bez nároku na honorář, zazpíval, fotil se s dětmi a na autogramiádě nikomu
podpis neodepřel.
Hlavním organizátorem akce byla jako i v jiných letech p.Dagmar Jančálková, ředitelka
Dětského centra, a její spolupracovníci.

Dny zdraví
V rámci Dnů zdraví Revírní zdravotní pojišťovny se letos konaly tři sportovní
akce určené školní mládeži. Jako první odstartoval ve čtvrtek 9. září na náměstí TGM
turnaj ve streetbalu, ve kterém se utkalo 17 družstev ze tří kopřivnických škol a Příbora.
V tentýž den se ve škole sv. Zdislavy konal turnaj ve stolním tenise. Na pěti stolech hrálo
padesát dětí, z toho jedenáct dívek.
V pátek odpoledne se sjelo před kulturní dům dvaatřicet dětí na kolech, které se
zapojily do cyklistických hrátek.
Novinkou letošního ročníku byly břišní tance. Zájemkyně o tento druh relaxace
pod vedením Hany Chocholaté zaplnily zrcadlový sál. Poněvadž vyšlo i počasí, děti se
mohly zapojit do všech připravených aktivit, neboť vloni se z důvodu nepřízně počasí
neuskutečnily cyklohrátky.

Přenosný radar
Vloni zakoupila radnice přenosný radar, který instalovala na sloup veřejného
osvětlení na ulici Čs. armády v těsné blízkosti dvou přechodů pro chodce, kde řidiči
jezdili podstatně rychleji, než je v obci povoleno. Na zakoupení radaru získalo město
dvěstětisícovou dotaci v rámci Projektu prevence kriminality a samo muselo doplatit
třicet tisíc korun.
Řidiči v tomto úseku přibrzdí, což přispívá k bezpečnosti. Ze získaných měření
vyplývá, že za týden kolem radaru v jednom směru projede více než deset tisíc vozidel a
nejvíce je to v pracovní dny kolem patnácté hodiny. Více než čtyřicet procent řidičů sníží
rychlost a úsekem projedou rychlostí do padesáti kilometrů za hodinu, dalších pětatřicet
procent jede rychlostí do šedesáti kilometrů a jen velmi malé procento, a to ve večerních
hodinách, jede podstatně rychleji. Výsledky měření jsou předávány Policii ČR.

Průlezky na dětských hřištích
Se vstupem do Evropské unie se zpřísnily i normy pro dětská hřiště. O všechna se
ve městě stará Správa sportovišť Kopřivnice, která dohlíží na to, aby byl každoročně
vyměněn v pískovištích písek, opravovaly se poškozené kolotoče či jiné dětské atrakce.
Na všechny opravy má v rozpočtu vyčleněno celkem asi půl milionu korun.
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Ve městě máme celkem 84 dětských hřišť, jejichž součástí jsou kolotoče a
pískoviště, a dalších třicet hřišť s asfaltovým povrchem. Dalo by se říci, že ani jedno
neodpovídá platným normám. Proto radnice zvažuje, jakým způsobem je bude
upravovat. To vše však bude záležet především na tom, kolik finančních prostředků se
vyčlení na obnovu z rozpočtu města. Starost o tato dětská zařízení má v kompetenci
místostarosta Zdeněk Krajčír.
K největším problémům patří různé průlezky, které jsou pro děti nebezpečné tím, že
mezery mezi šprušlemi jsou malé a mohlo by dojít k nebezpečnému úrazu. To je
důvodem, proč museli pracovníci správy sportovišť ty průlezky, které neodpovídají
normám, demontovat a odvážet pryč. U houpaček se daly některé nedostatky opravovat,
aby odpovídaly současným předpisům.
Dalším problémem jsou povrchy hřišť. Tam, kde jsou nebo budou umístěny vyšší
průlezky, musí být odpružený povrch, což není ani tráva, ani zem. Pod těmito zařízeními
musí být speciální gumový povrch. Jeho pořízení je velmi finančně náročné, neboť metr
takovéhoto povrchu stojí kolem dvou tisíc korun.
V příštím roce se budou v rámci revitalizace sídliště Sever stavět dvě nová hřiště. Ta
budou již odpovídat normám.

KO

ULTURA
RGANIZACE VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST V
KULTURNÍM DOMĚ KOPŘIVNICE

Kulturní zařízení ve městě:
Kulturní dům Kopřivnice
Kino Puls
Rockový klub Nora Café
Katolická beseda Kopřivnice
Loutkové divadlo Kopřivnice
Osvětová beseda Vlčovice
Osvětová beseda Mniší
Společnost KD Lubina
Ludvík Moravia, s. r. o.
Provozovatel Kulturního domu Kopřivnice a kina Puls.
Ředitel:
Lubomír Sazovský
A) základní sumář
Divadelní předplatné
Divadelní představení pro děti (nedělní)
Divadelní představení pro školy (Kultura školám)
Koncerty – Kruh přátel hudby
Koncerty – nekomerční zaměření
Besedy, semináře

8
5
12
7
13
6
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Akce pro starší diváky
Festivaly
Akce k výročím a svátkům
Plesy
Mimořádné akce
Kino – běžná představení
Kino – filmový klub
Kino Projekt 100
Kino – Dětský filmový klub
Kino – Kultura školám
Zábavné programy
Výstavy
Kultura školám ostatní
Ostatní nezařazené akce (kulturní)
Krátkodobých nájmů

3
7
16
7
3
449
44
11
35
57
5
10
22
5
174

Pozn.: Uvedené počty zahrnují i opakování jednotlivých titulů.
B) počty návštěvníků za rok
Celkem za rok: 84 317 návštěvníků
C) nejzajímavější akce roku
Festivaly – přehlídky:
a) Kopřiva – divadelní přehlídka
b) Studentská přehlídka – přehlídka studentských divadel
c) Motýlek – přehlídka tvorby handicapovaných dětí
d) Kraťasy – filmová přehlídka
e) Taneční soutěž TATRA – celostátní přehlídka špičkových tanečních párů
f) Beskyd Model Kit Show – mezinárodní výstava a soutěž plastikových modelů
g) Poslední zvonění – vyřazení žáků ze základního školství
h) Myšlenky TGM a současnost – akce pod záštitou Rádia Svobodné Evropy
i) Koncert bratří Ebenů
j) Koncerty interpretů na světové úrovni
a. Koncert klavíristy Martina Kasíka
b. Koncert chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri
c. koncert jazzrockového muzikanta Laca Decziho s kapelou Celulla
d. koncert kytaristy Štěpána Raka
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 368
Ředitel:
Mgr. Vladan Jílek
Předmět činnosti:
Zabezpečování informačních, propagačních, vzdělávacích,
osvětových a kulturních služeb a služeb v oblasti cestovního
ruchu, určených veřejnosti
Správa a provoz:
Městské knihovny
Městského informačního centra
Loutkového divadla
A) Městská knihovna
Provozovatel:
Vedoucí:
Pobočky:

Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Dagmar Thomková
knihovny v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice,
knihovna na ul. Francouzské

64

Některé výstupy činnosti roku 2004:
- vydán Zpravodaj o činnosti knihovny za rok 2003
- vydán Almanach dětských literárních a výtvarných prací „Cesta do budoucnosti“
- zavedení bezplatného internetu pro nezaměstnané
- internetizace poboček knihovny v místních částech
- zahájení projektu Představujeme státy Evropské unie
- otevření II. a III. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici

Městská knihovna - statistika
Počet registrovaných čtenářů
Návštěvnost
Výpůjčky celkem
Nové knihovní přírůstky
Počet knihovních jednotek
Vzdělávací a výchovné akce
Pořádané soutěže

2002
3 090
38 953
160 883
1 647
67 055
65

2003
2 726
39 556
162 282
1 594
66 537
95

literární, recitační,
výtvarná

literární, recitační,
výtvarná

Almanach dětských
prací„Vítejte u nás“
Kniha „Jak se žilo
kolem Lubiny“

Almanach dětských
prací „Co potřebuji
ke štěstí“
Almanach
„Šuplíky 2003“

Vydané publikace

2004
2 625
40 693
159 122
1 467
64 399
95
literární,
recitační,
výtvarná
Almanach
dětských prací
„Cesta do
budoucnosti“
„Zpravodaj
o činnosti
knihovny“

b) Městské informační centrum (MIC)
Provozovatel:
Adresa:
Vedoucí:

Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Kopřivnice, Obránců míru 368,
Dagmar Hyklová

Hlavní zaměření:
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
- turistických (historie, kultura, folklor, přírodní zvláštnosti, turistické trasy včetně
cyklistických stezek, sport, ubytování, stravování, dopravní spojení apod.)
- o službách, firmách, výrobcích, institucích ve městě a okolí
- o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí
- vkládání informací do internetové databanky, předávání informací na ostatní IC a
agentury cestovního ruchu
Propagace:
- propagace města (zajišťování propagačních materiálů města)
- cestovního ruchu (spolupráce s ostatními informačními centry, cestovními
kancelářemi, agenturami a dalšími subjekty cestovního ruchu, prezentace na
výstavách a veletrzích)
Spolupráce:
- při akcích pořádaných městem
- s jinými informačními centry, s MS krajem a agenturami cest. ruchu
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Některé výstupy činnosti roku 2004:
- otevření MIC pro veřejnost i během víkendů a státních svátků (8.00 – 16.00
hod.)
- nová rozšířená prezentace města Kopřivnice na www.kdk.cz
- vydání propagačního CD s názvem „Kopřivnice: Město, kde žijeme…“
- vydání mapy „Orientační plán města Kopřivnice“
- vydání mapy „Cykloturistické trasy a kondiční okruhy v Kopřivnici a okolí“
- propagace města (např. v publikacích Moravskoslezský kraj – města a obce,
Česká republika na prahu nového tisíciletí atd.)

MIC
statistika
Osobně
Telefonicky
Celkem

Informace
Všeobecné
2002
2003
6 583
6 545
7 277
6 821
13 860 13 366

2004
8 333
7 652
15 985

Turistické
2002
2003
2 672
2 313
2 161
1 975
4 833
4 288

Počet zahraničních turistů v MIC:
Průměrný denní počet obsloužených zákazníků:

2004
2 886
2 525
5 411

Kulturní
2002
2003
4 730
4 422
4 307
4 148
9 037
8 570

2004
4 725
4 345
9 070

418
120

Počet poskytnutých informací celkem r. 2002 - 2004
rok
všeobecné
turistické
kulturní
2002 13 860
4 833
9 037
2003 13 366
4 288
8 570
2004 15 985
5 411
9 070

Celkem
27 730
26 224
30 466

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé Město Kopřivnice a TATRA a. s.
Ředitelka:
Bc. Lenka Hodslavská
Sídlo:
Kopřivnice, Záhumenní 369
Počet návštěvníků:
82000
Správa a provoz:
a) Technického muzea TATRA, Kopřivnice,
b) Muzea Fojtství, Kopřivnice
Klub Nora Café
Provozovatel:
Zástupce:
Sídlo:
Počet akcí:

Vítězslav Váňa,
Lukáš Lešinský
Nora Café, Kopřivnice
124

Druh akce
Koncerty (rock, jazz, taneční hudba atd.)
Koncerty (začínajících souborů)
Koncerty (nadregionálního významu)
Taneční párty
Divadlo
Výstavy
Přednášky, workshopy a autorská čtení
Poslechové večery a videoprojekce
Drogová problematika
Festival Bartness - open air

Počet akcí
15
14
5
35
10
14
9
15
6
1
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Z

ÁJMOVÉ ORGANIZACE

Camerata – historická hudební společnost
Country skupina „Cizinci“
DREAM - taneční skupina se zaměřením na disco tance
Efekt – Taneční skupina
EX – TACE - brak dance
FACIES MUSICAE – vokální soubor
CHEMIX - hudební kapela
ILUZE – taneční skupina scénického tance
Jóga v denním životě
Komorní orchestr Kopřivnice - zaměření na barokní a klasickou hudbu
LINE DANCE - taneční klub (krokové variace)
Modelářský klub SMČR č. 240 APOLO Kopřivnice
Moravský anděl – melodický rock
Občanské sdružení Život a zdraví Kopřivnice
O.P. Jazz Band
ORIENT – taneční klub
Pěvecké sdružení Kopřivnice
Sága – taneční hudba
Sdružení přátel městského dechového orchestru Kopřivnice
Sdružení členů a přátel tanečního souboru Zdeňky Havlové
Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - Loutkoherecké divadlo Rolnička
Sdružení mladých loutkářů „Schůdky“ Kopřivnice
Step klub „Happy girls“ Kopřivnice
Sunar band
TNT – taneční kapela
LIMBO – funky-jazz
RPP – divadelní soubor

Pěvecké sdružení
V únoru se sešli členové Pěveckého sdružení Kopřivnice a hosté na výroční
členské schůzi, aby si popovídali a taky bilancovali. A bylo na co vzpomínat. V roce
2004 absolvovali 15 vystoupení. Osm z těchto vystoupení byly samostatné koncerty.
24. 4. vystoupili ve slovenském Martině. Evangelický kostel měl dost
nepříjemnou akustiku. Koncert se přesto podařil a přijetí hostiteli bylo příjemné.
Další velký koncert byl ve Frenštátě v horním kostele - 15. 5.
Třetí v pořadí celovečerních koncertů byl Jarní koncert v červnu, který byl
věnován jubilujícím skladatelům tohoto roku.
Tradičně pak přišly vánoční koncerty. Bylo jich tentokrát pět. Poslední, jako
vždy, ve zdejším kostele sv. Bartoloměje. Na vánočních koncertech s pěvci vždy
spolupracuje Komorní orchestr Kopřivnice.
Dalších 6 akcí byla kratší vystoupení na společných koncertech a přehlídkách. V
dubnu zpívali v Místku, v květnu ve Žďáru, v říjnu ve Vrbně a začátkem listopadu v
Klimkovicích. Krátké vystoupení pak bylo v Ženklavě začátkem prosince.
Zvláštní zmínku si zaslouží „Kopřivnická přehlídka pěveckých sborů“.V
minulém roce proběhl už osmý ročník. Díky spolupráci s městem a Katolickou besedou
byly letos pozvány sbory z větší dálky a také vynikající kvality. Smíšený sbor Univerzity
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v Ostravě dnes má už světovou pověst a také pěvecký sbor z Uherského Brodu je velice
kvalitní. Na konci přehlídky zazněla Smetanova Česká píseň v podání asi 220ti zpěváků
pod vedením profesora Pivovarského. Byl to obrovský zážitek nejen pro zpěváky, ale i
pro posluchače.
Loňský rok byl rokem České hudby. Proto repertoár obsahoval hodně písní
českých skladatelů a kde se dalo, přidával sbor i kopřivnické písničky v úpravě našeho
rodáka, skladatele Zdeňka Petra.
Největší radost však všichni měli z druhého CD, které bylo křtěno právě na
podzimní přehlídce a nese název „Hudba v chrámu sv. Bartoloměje v Kopřivnici“. Na
CD s pěveckým sdružením spolupracoval Komorní orchestr a hlavní částí je Vánoční
mše V. Mýtného.
Historie Pěveckého sdružení Kopřivnice
V roce 1922, zásluhou vedoucího poštovního úřadu v Kopřivnici Jana Uhlíře,
vznikl samostatný pěvecký spolek s názvem Pěvecké sdružení Kopřivnice (dále PSK).
Soubor vznikl sloučením sboru tělocvičné jednoty Sokol a sboru Dělnické akademie a
dirigentem se stal jeho sjednotitel Jan Uhlíř. Tehdy mělo PSK okolo čtyřiceti zpěváků a v
roce 1926 se stal jeho čestným členem Leoš Janáček.
V roce 1932 se ujal funkce sbormistra učitel Ladislav Buček, ale jeho práce byla
roku 1938 násilně přerušena. Pro fašistický režim byla nepřijatelná forma samostatného
spolku,
k jehož hlavním funkcím, daným stanovami, patřila funkce vlastenecká. Dne
10. října 1938 byl spolek zakázán, majetek zabaven a archiv zapečetěn. Později byla
značná část archivu zničena. Jen díky osobní odvaze Jana Sýkory, pozdějšího dirigenta,
bylo to nejcennější zachráněno.
Po skončení války se do Kopřivnice vrátil Ladislav Buček a opět se pustil do
práce
s mužským sborem. Usiloval také o založení ženského sboru a s náborem
zpěvaček mu pomohly Marie Růžičková a Marie Rohanová. Vznik ženského sboru byl
silným podnětem pro vznik sboru smíšeného, jehož první nacvičenou skladbou byla
Modlitba na Řípu Otakara Zicha a Česká píseň Bedřicha Smetany. Aby pan Buček
zajistil pro PSK dostatek zpěváků, rozhodl se zřídit z žáků místní měšťanské školy a
obecné školy dětský sbor.
Řady PSK se po válce ještě rozrostly o členy Katolické besedy, jednoty Orla a
vlčovického mužského sboru, které už svou činnost neobnovily.
V roce 1950 odešel Ladislav Buček do důchodu a soubor předal svým nástupcům
Janu Sýkorovi a Marianě Prochaskové. Tento rok přinesl výrazné změny, které se týkaly
způsobu řízení a organizování PSK. Došlo v něm k transformaci spolku v odborovou
organizaci, spadající pod Závodní klub ROH kopřivnického závodu Tatra. Tento krok
byl výsledkem poúnorového vývoje v roce 1948, kdy bylo rozhodnuto o mocenskopolitické a kulturní orientaci republiky.
Včlenění PSK mezi odborové organizace se nedotýkalo pouze formy existence a
řízení sboru, ale i výběru repertoáru i koncertních vystoupení. Tyto nežádoucí a
neprofesionální zásahy do vnitřních záležitostí PSK ze strany funkcionářů města i závodu
Tatra vyvolaly nechuť zpěváků k další práci. Přestali navštěvovat zkoušky . Ti, kteří
zůstali, se vyhýbali vystoupením. Za této společensko-politické situace se vedení PSK
ujal Jan Sýkora, v pořadí už třetí sbormistr. Záslužným a předvídavým krokem Jana
Sýkory byla výchova budoucích nástupců - Pavla Altrichtra a Evy Pajdlové..
Sedmdesátá léta byla ve znamení útlumu činnosti PSK a vůbec veškerého
kulturního dění. Po letech 1968-69 veškeré pravomoce a umělecké aktivity přešly do
rukou politických funkcionářů. Ne všichni zpěváci byli ochotni přistoupit na dané
podmínky, a proto činnost PSK v sedmdesátých letech a v první polovině let
osmdesátých stagnovala.
Čtvrté a zároveň poslední období PSK zasahuje až do dnešních dnů. V čele
souboru stojí Pavel Altrichtr a Eva Pajdlová. Oba dirigenti brzy po převzetí sboru
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prokázali své kvality. Každoročně připravuje PSK tři celovečerní koncerty a svá
vystoupení se snaží vždy tématicky zaměřit.

Městský dechový orchestr
Městský dechový orchestr Kopřivnice je od roku 1993 přímým pokračovatelem
tehdy zaniklého Dechového orchestru mladých, který byl založen v roce 1973. Po celou
dobu je uměleckým vedoucím, kapelníkem a duší orchestru pan Alois Hrnčárek. Orchestr
dnes tvoří kolem 70 amatérských muzikantů z Kopřivnice a okolí, které spojuje láska ke
koncertní dechové hudbě ve všech jejích podobách.
Široký repertoár orchestru je postaven zásadně pro široké spektrum posluchačů.
Zahrnuje skladby renesanční, klasické, romantické i současné - od operních předeher
přes árie z operet, muzikálů či filmů, populární písně, skladby současných českých
autorů i klasickou dechovku. Spolupráce s několika zpěvačkami a zpěváky rozšiřuje
repertoár zejména při slavnostních koncertech. Jako každý správný moderní dechový
orchestr spolupracuje se skupinou mažoretek – tanečnic ze ZUŠ Zdeňka Buriana.
Orchestr se pravidelně a úspěšně zúčastňuje soutěží a přehlídek dechových
orchestrů. Na Mezinárodním soutěžním festivalu dechových hudeb v Praze 3.-6. ledna
2002 získal první místo i zlaté pásmo ve vyšší kategorii a stal se dokonce absolutním
vítězem celého festivalu !
Orchestr je v rámci možností podporován Městským úřadem Kopřivnice a v menší míře
firmami a příznivci dechové hudby z okolí.
Jedním z pravidelných zážitků bývá letní koncert před unikátním Technickým
muzeem v Kopřivnici.
Z vystoupení v roce 2004:
květen
Koncerty v družebním městě Castiglione del Lago - Itálie
40. ročník festivalu dechových hudeb KOLETOVA RTYNĚ
červen
20. ročník přehlídky dechové hudby Swiecze - Polsko
červenec
Festival dechových hudeb Zlín
Festival dechových hudeb Jisteník-Studénka
srpen
Pouťový koncert Kopřivnice
Slavnostní koncert na zámku Valašské Meziříčí
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STATNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Osvětová beseda Vlčovice – organizační složka města
Vedoucí:
Jaroslav Černošek
Sídlo:
Vlčovice 190
Druh akce
vánoční turnaj
tvarůžkové hody
schůze, přednášky
cvičení (ženy, hasiči), sport (tenis,
badminton)
knihovna
soukromé oslavy

Počet akcí
1
1
37

Počet návštěvníků
25
65
531

84

136

43
18

120

69

ostatní
celkem

12
196

165
1 132

Osvětová beseda Mniší – organizační složka města
Vedoucí:
František Merta
Sídlo: Mniší 175
Druh akce
vánoční koncert
výstava důchodců
plesy, zábavy, diskotéky
sportovní akce
soukromé oslavy
komerční akce
akce klubu důchodců
schůze
koncerty a vystoupení
volby
knihovna
hasičské soutěže, cvičení(před KD a na
hřišti)
celkem

Počet akcí
1
1
11
30
15
10
12
0
2
2
1x týdně

Počet návštěvníků
200
150
1 962
600
1 100
450
1 500
380
40 % občanů
1 000
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7 342

Katolická beseda Kopřivnice
Statutární zástupce :
Ing. arch. Kamil Mrva – předseda výboru KB
Kontaktní osoba:
Bc. Marián Kálna – provozní ředitel katolického domu
Sídlo:

Kopřivnice, Štramberská 378

Druh akce
divadlo
koncerty
akce pro děti
plesy a zábavy
přednášky, klub zdraví
ostatní (schůze apod.)
8. ročník přehlídky pěveckých souborů
výstavy
celkem
Společnost KD Lubina
Předseda:
Sídlo:
Druh akce
divadla
lidové zvyky
plesy, zábavy
výstava, koncert
ostatní
turnaj o Lubinského pěšáka

Počet akcí
1
2
3
5
18
12
1
1
43

Počet návštěvníků
50
280
510
670
835
1 465
140
360
4 310

Jan Matula
Lubina 183
Počet akcí
3
3
9
1
5
2
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celostátní přehlídka poezie
Svatováclavská Réva
pronájem – šachy, kulturisti atd
knihovna

1
1x týdně

Klub Nora
Klub Nora vznikl v září 1991 přetransformováním bývalého klubu Mladých. Byl
to jeden z nejdéle fungujících klubů nejen na severní Moravě, ale i v celé bývalé ČSFR.
Historie klubu , jak už to tak bývá, prošla bouřlivým vývojem. Od nadšeného otevření,
přes problémy všeho druhu (finance, hluk, drogy atd.), až po téměř jeho zavření.
Současné vedení provozovalo klub Nora od roku 1993. Mělo největší vliv na
současnou tvář klubu a ostatních aktivit, které na klub navazují. Činnost klubu je
částečně dotována městem. Bez této podpory by takto zaměřený klub jen stěží fungoval.

Nora Café
Na základě neustálého zvyšování nájmu za prostory, ve kterých se bývalá Nora
nacházela, bylo vedení nuceno po osmi letech existence klub v létě 1998 uzavřít a jeho
činnost přestěhovat do jiných prostor. Od listopadu 1998 funguje v kopřivnickém
kulturním domě nástupce klubu Nora. Nový prostor dostal název NORA CAFÉ, což by
mělo vystihovat také změny , které v dramaturgii a vůbec v celkové atmosféře klubu
nastaly. Jelikož kapacita klubu je cca 80 míst, větší akce se konají v prostorách CO krytu
pod KDK Kopřivnice.
Klub se orientuje na alternativní klubovou kulturu a od tohoto zaměření se odvíjí
i dramaturgie klubu. Hlavní skladbu programu tvoří koncerty (rock, jazz, alternativ,
dance), Divadelní představení, různě zaměřené hudební parties, výstavy obrazů,
fotografií. Program bývá doplněn o poslechové večery, videoprojekce, besedy na žhavá
témata atd…
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PORT
ĚLOVÝCHOVA, SPORT, DĚTSKÉ A MLÁDEŽNICKÉ
ORGANIZACE

Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace města
Ředitel:
Ing. Milan Gilar
Sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
Počet zaměstnanců:
28
Vývoj rozpočtu SpSK v letech 1998 – 2004
Rok
Výdaje v tisících Kč
1998
11 998,1
1999
12 480,1
2000
12 282,2
2001
13 245,4
2002
13 805,8

Příjmy v tisících Kč
12 458,2
12 250,3
12 110,5
13 259,9
13 767,1
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2003
2004

14 707,1
14 791,3

14 752,0
14 989,5

Spravovaná sportoviště:
Krytý bazén
Letní koupaliště
Letní stadion
Zimní stadion
Sportovní areál Vlčovice
SPORTOVNÍ KLUBY
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
Prezident:
Milan Okřesík
Kontaktní osoba:
Evžen Knězek
Sídlo:
Kopřivnice, Náměstí T.G.M. 540
Počet sportovních klubů: 18
Počet členů:
982
Název

Počet členů

Název

ASPV
Atletika
Badminton
Basketbal
Cyklo bike klub
Cykloturistika
Florbal
FSC – Krasobruslení
Karate

261
45
89
15
35
29
50
77
65

Kulturistika
Pěší turistika
Nohejbal
Sportovní gymnastika
Stolní tenis
Šachy
Turistický oddíl mládeže
Vodní turistika
Vzpírání

Počet
členů
15
40
10
50
40
44
55
22
40

Samostatné sportovní kluby a jiné organizace
Název klubu
AVZO - Autoklub plochá dráha
AVZO - Sportovní střelecký klub
AVZO - Tatra veteran car club
FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice – Mniší
Hockey club Kopřivnice
Klub českých turistů
Klub házené Kopřivnice
Klub malé kopané Kopřivnice
Klub vodních sportů Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
Maratón klub Kopřivnice
SDH Kopřivnice
SDH Lubina I
SDH Lubina II

Počet členů
20
17
50
110
210
140
442
90
432
464
615
98
30
34
79
74
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SDH Vlčovice
SDH Mniší
Tenisový klub Kopřivnice
Tenisový klub Vlčovice
TJ Sokol Kopřivnice
TJ Spartak Lubina
TJ Start Kopřivnice – minigolf
Oddíl kulturistiky URTICA
Oddíl Aikidó Kopřivnice
Junák Kopřivnice
Junák Lubina
Pionýr Kopřivnice

58
112
106
58
98
150
30
20
46
200
46
97

PŘEHLED HLAVNÍCH SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Zařízení
Krytý bazén
Letní koupaliště

Letní stadion

Zimní stadion
Lyžařský areál

Tenisový areál
Areál házené

bazén 25 m + dětský bazén, sauna, ochlazovna
plavecký bazén 50 m, bazén pro neplavce 50 m,
dětský bazén, hřiště na plážový volejbal, tobogan,
minigolf, občerstvení
travnatá fotbalová plocha, škvárové hřiště,
lehkoatletická dráha, plochodrážní ovál, volejbalové
a tenisové kurty, občerstvení
krytá ledová plocha, dvě tělocvičny, vzpírání,
fitcentrum, občerstvení
lehká a střední přírodní sjezdovka (celková délka
tratí 300 m, nadmořská výška 540 – 690 m n. m.),
běžecká trať (4 km), lyžařská chata, občerstvení
antukové tenisové kurty, tenisová hala, cvičná stěna,
občerstvení
asfaltové hřiště, antukové hřiště, občerstvení

Správce
SpSK
SpSK
minigolf – TJ
Start
SpSK

SpSK
Foto Morava,
Červený kámen
s.r.o.
Tenis club

Klub
házené
Kopřivnice
Hala házené
krytá hala, fitcentrum, sauna
ZŠ Emila Zátopka
Hala odborného krytá hala pro sálové sporty
VOŠ SPŠ OA
učiliště
Kopřivnice
Hřiště Vlčovice
travnatá fotbalová plocha, tři tenisové kurty
SpSK
kurty Tenis klub
Hřiště Lubina
travnatá fotbalová plocha, občerstvení
TJ Spartak Lubina
Hřiště Mniší
travnatá plocha a antukové hřiště
Osvětová beseda
Mniší
Přehrada
koupání + vodní sporty, rybaření, občerstvení
Lubina Tour, s. r.
Větřkovice
o.
Síť
Tři kondiční okruhy v okolí Janíkova sedla + okruh SpSK
cykloturistických Paseky a trasa Hukvaldy – Kopřivnice - Příbor
tras v Kopřivnici a
okolí
Síť lyžařských
Trasa kolem Červeného kamene a Pískovny (kopírují SpSK
běžeckých tras
cyklotrasy)
v okolí Červeného
kamene
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portovní kluby a dotace

Na schůzi rady města v úterý 10. února se jednalo o dotaci sportovním klubům.
Také v letošním roce poskytla radnice dotace na nájmy sportovních zařízení z rozpočtu
města. Od roku 2001 hradí klubu nájmy za sportovní zařízení v majetku města ve
stoprocentní výši nákladů na provoz areálů, přičemž město jim na tuto úhradu poskytuje
dotaci. Dříve radnice přispívala na nájmy jen třiceti procenty.
Nejvíce na úhradu nájmu získal hokejový klub - 1,39 milionu korun, dále Klub
vodních sportů Skokan 1 022 500 Kč, ASK Tatra 828 500 Kč, kopřivničtí fotbalisté 508
200 Kč, házenkáři 422 500 Kč a také Základní škola dr. Milady Horákové 265 500
korun. Sportovce podporuje radnice podstatně více. Není to jen těch necelých pět
milionů korun, které dává město do rozpočtu jako dotace klubům na nájmy, ale je to
dalších zhruba pět milionů korun, které se poskytují správě sportovišť. Téměř deset
milionů korun je na velikost města Kopřivnice docela slušná podpora sportu.
Opravy sportovišť
Milionové investice proudily během letních měsíců do kopřivnických sportovišť.
Proinvestovalo se v nich více než dvacet milionů korun. Od podzimu roku 1995, kdy
správa sportovišť vznikla, je to nejvyšší částka. Nejvyšší sumu, přesahující čtrnáct a půl
milionu, spotřeboval krytý plavecký bazén. Celý objekt kompletně změnil svou vnější
tvář díky zcela novému zateplení fasády a střechy. Vyměněny byly také venkovní dveře
a okna na celé budově. Energetický audit počítá asi s úsporou patnácti procent nákladů
na energie ročně. Správa sportovišť usilovala v rámci rekonstrukce také o vybudování
atrakcí pro návštěvníky bazénu. Finance však na tyto představy nestačily. V rámci
stavebních úprav bylo však nataženo potrubí, a někdy v budoucnu tak například umístění
vodních chrličů bude snazší. Nové dveře do sauny v budoucnu umožní také vybudování
prostoru pro chlazení saunujících pod širým nebem. Úpravami prošlo také technické
zázemí bazénu, rekonstruovala se plynová kotelna a došlo mimo jiné k výměně čisticích
filtrů a opravě vzduchotechniky.Práce na krytém bazénu oddálily zahájení nové sezony,
která tradičně startovala už na konci srpna.
Nezanedbatelné částky peněz byly během letní pauzy proinvestovány na zimním
stadionu. Nejvíce, dva miliony čtyři sta dvanáct tisíc korun, stál nátěr ocelových
konstrukcí budovy a také výměna skel v obou štítech. Výměna zasklení byla nutná,
hrozily úrazy a dokonce se stalo, že sklo vypadlo na plochu. Rekonstruovalo se také ve
strojovně stadionu. Vyměněna byla čerpadla a také expanzní nádoba, což přišlo na 1,139
milionu korun. Plánem správy sportovišť je dosáhnout postupně kompletní modernizace
strojovny, která přinese nejen úspory v nákladech na energie, ale plná automatizace
ušetří i mzdové prostředky.
Byla také provedena oprava rozhlasu včetně výměny jeho ústředny, která
městskou pokladnu přišla na 145 tisíc korun. Z vlastního rozpočtu pak správa sportovišť
provedla generální opravu rolby pro úpravu ledu, která byla předělána na plynový pohon,
a bude tak šetrnější k ovzduší v hale.
Nejméně práce se udělalo v areálu letního stadionu, který se může těšit jen z
opraveného rozhlasu za 162 tisíc korun. Drobné opravy sprch se dočkaly kopřivnické
tenisové kurty.
Kromě již zmíněných realizací se pracovalo i na dalším významném a
nákladném projektu, kterým je budoucí rekonstrukce koupaliště.
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Minigolf
TJ START Kopřivnice byla založena v roce 1972. V tomto roce bylo jako jedno
z prvních v tehdejším Československu postaveno hřiště miniaturgolfu na zdejším
městském koupališti. Mezi zakladatele klubu patří jména pana Šostaubera a pana Horáka.
Hráči TJ START Kopřivnice dosáhli také mnoha úspěchů. Zúčastňovali se také
mistrovských soutěží jednotlivců i soutěží smíšených družstev II.ligy – oblast Morava
sever. Mnoho hráčů již není aktivních, ale jména jako Aleš Stybor, bratři Tandlerovi
apod. stále připomínají tyto minigolfové začátky. Každoročně hřiště sloužilo a slouží i
široké veřejnosti.
Z úspěchů v roce 2004:
červenec 2004 - Mistrovství ČR juniorů, výsledky : 3. Ivan Macho, 13. Michal Rečka,
18. Michal Hlinka a 21. Michal Stančík
červenec/srpen 2004 - Mistrovství ČR, výsledky: 30. Leopold Holub (kat. muži), 9.
Miroslav Svoboda (kat. senioři), 10. Ivan Macho (kat. junioři), 1. Michal Rečka a 7.
Michal Stančík (kat. žáci)
srpen 2004 - Mistrovství Světa juniorů, Olten: Do juniorské reprezentace se dostávají dva
naši hráči - Ivan Macho a Michal Rečka. Stávají se 2. vicemistry světa v družstvech
juniorů. Ivan Macho skončil na 29. místě a Michal Rečka na 46. místě.
sezóna 2003/2004 - TJ Start Kopřivnice vyhrává II. ligu a postupuje do I. ligy, historicky
nejlepší umístění klubu za posledních 10 let

Klub malé kopané Kopřivnice
Když se v roce 1970 začala hrát v naší republice malá kopaná, nikdo netušil, jaký
rozmach toto sportovní odvětví zaznamená. Jak spontánně vznikla, tak se spontánně i
rozšířila. Nejprve se hrály turnaje jen tak, zanedlouho na půdě jedné bývalé nejmenované
organizace. Začala se rodit družstva nejrůznějšího druhu v podnicích, tělovýchovných
jednotách i uliční party. Začaly vznikat pravidelné místní soutěže. V roce 1988 se
zaregistrovalo 20 mužstev malé kopané, na jejichž soupiskách bylo uvedeno 247 hráčů.
Začátkem roku byl ustaven organizační štáb, který se zabýval přípravou vhodné soutěže
pro tento úctyhodný počet družstev. Tak byla ustavena kopřivnická liga, která se hrála
formou dvou výkonnostních skupin - 1. a 2.ligy. V neděli 5.června 1988 byla ukončena
závěrečnými dvěma koly kopřivnická liga malé kopané. Mistrovský titul pro rok 1988
získalo suverénním způsobem družstvo TUČŇÁCI z Kopřivnice.
Od té doby uběhlo již hodně vody. Klub malé kopané Kopřivnice se zatím stal
občanským sdružením.

Běh rodným krajem Emila Zátopka
V sobotu 18. září se uskutečnil již druhý ročník Běhu rodným krajem Emila
Zátopka. Než se vydali běžci na trať, připravili pracovníci kopřivnického domu dětí a
mládeže soutěže a atrakce pro děti, které probíhaly od devíti do jedenácti hodin před
Technickým muzeem. Od deseti hodin vyhrával městský dechový orchestr a v půl
jedenácté odhalila Dana Zátopková sochu Emila Zátopka. Autorem je akademický sochař
Karel Lenhart. Sochu darovali městu manželé Jalůvkovi z Olomouce, kteří tak splnili
přání autora díla, jenž si přál, aby se socha dostala do síně připomínající sportovní
úspěchy olympionika a legendárního běžce Emila Zátopka. Během sobotního dopoledne
si mohli občané bezplatně prohlédnout expozici manželů Zátopkových v rámci Dne
otevřených dveří.
Projekt "Běh rodným krajem Emila Zátopka" je věnován odkazu slavného atleta
a nejlepšího olympionika 20. století Emila Zátopka a koná se pravidelně nejbližší sobotu
k jeho narození, což bylo 19.9.1922. Města Kopřivnice a také Rožnov pod Radhoštěm,
kde je celosvětově známý olympionik pochován, zorganizovala v roce 2002 nultý ročník
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Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Akce, které se účastnila řada osobností včetně
manželky Dany, měla úspěch a zákonitě i pokračování. Ve stejný den se taktéž narodila i
paní Dana Zátopková.
Cíl závodu byl v cca 21km vzdáleném městě Rožnov pod Radhoštěm ve
Valašském muzeu v přírodě, kde je místo posledního odpočinku Emila Zátopka ve
Valašském Slavíně. Zde v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě probíhá
slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen, kterého se účastní členové Českého klubu
olympioniků spolu s Danou Zátopkovou, zástupci Českého olympijského výboru a
pozvaní hosté.
Novinkou na trati, jež vedla přes Štramberk, Ženklavu a Veřovice, byly prémie
starostů všech tří obcí. Ve Štramberku (cca 2 km) a ve Veřovicích (cca 10 km) se o ni
utkali muži, v Ženklavě (cca 5 km) čekala finanční odměna na ženy. Nejvyšším bodem
nelehké tratě bylo sedlo nad pramenem Jičínky v nadmořské výšce 695 m. Běžci od
startu až do tohoto místa překonali na 14,5 kilometrech 360 výškových metrů.
Ve Štramberku byla u příležitosti závodu otevřena nová tělocvična.

Házená
Házená patří k nejúspěšnějším sportům v Kopřivnici a jako jeden z mála sportů
se řadu let drží na vysoké výkonnostní úrovni. Po dobu své existence (založen byl v roce
1959) prošel klub mnoha změnami, z těch nejzásadnějších snad vzpomeňme zmizení
značky TATRA z názvu oddílu, pod kterou naši hráči šířili slávu nejen po celé Evropě,
ale i ve světě.
Oddíl, tehdy ještě české házené, založila v květnu 1959 skupinka sportovních nadšenců.
K prvnímu utkání seniorského družstva došlo 9. srpna 1959 na turnaji v Albrechtičkách.
Už první rok působení v krajské soutěži znamenal překvapivý postup do krajského
přeboru a v roce 1961 pak do tehdejší divize.
Významným mezníkem byl v následujícím roce (5. 7. 1962) přechod z české
házené na mezinárodní s tím, že žáci byli zařazeni do okresního přeboru, dorostenci do
oblastní soutěže a muži do krajského přeboru II. třídy. Zkušenosti z této soutěže muži
zúročili v sezóně 1963/64 postupem do Krajského přeboru I. třídy a ihned v té následující
pak TJ Tatra získala po tuhém kvalifikačním boji postup do II. ligy. V dlouhé historii
kopřivnického sportu tak získali vůbec první ligovou příslušnost právě házenkáři.
V sezóně 1967/68 Tatra druholigovou příslušnost ztratila, návrat se jí sice podařil
až po dvou letech, ale již v sezóně 1970/71 skončila v soutěži na nečekaném třetím místě.
V sezóně 1972/73 si Tatra vybojovala v reorganizované soutěži postup do národní ligy.
V roce 1974, tedy patnáct let od založení oddílu, byla definitivně dokončena přestavba
zchátralého hřiště DTJ na stadion s velmi kvalitním zázemím. Vlastní haly se házenkáři
dočkali v roce 1976, tedy v sezóně, kdy se áčku zdařil historický postup do I. ligy. Jako
nováček pak v následující roce získala Tatra fantastickou druhou příčku za Duklou
Praha. Dalšího výraznějšího úspěchu v domácí ligové soutěži Kopřivnice dosáhla v
sezóně 1985/86, kdy skončila druhá, opět za Duklou.
Se společenskými změnami v roce 1989 došlo i na formování nové struktury
tělovýchovy a sportu. V roce 1990 získal oddíl házené při TJ Tatra samostatnou právní
subjektivitu a vznikl tak KH Tatra Kopřivnice. Další druhé místo dosáhla Kopřivnice v
sezóně 1993/94, třetí místo v soutěžním ročníku 1994/95 a vrcholem byl pak titul mistra
ČR v sezóně 1992/93.
Tatra jako vítěz Čs. pohárů hrála 2x PVP IHF, ale také zásluhou vítězství v 1.
lize a dalších soutěžích ve všech evropských pohárech PMEZ, PVP, EHF i City Cupu.
Také byla sparingpartnerem reprezentačnímu družstvu USA v přípravě na OH jak u nás,
tak i na turné v USA. I její zásluhou má házená nejen v okrese, ale i v celém
házenkářském světě dobrý zvuk.
Prvním házenkářem klubu, který se prosadil do vyšších sportovních sfér, byl Jiří Kriške
(132 branek nastřílených za Kopřivnici v první lize), jenž byl v roce 1971 pozván do širší
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reprezentace ČSSR. V roce 1976 koketovali s reprezentací další dva hráči - Jan Neumann
(280) a gólman Petr Tovaryš. Úspěšný byl František Brůna, jenž o rok později přišel do
Kopřivnice z Karviné. Mimo jiné byl členem národního mužstva, které v roce 1972
vybojovalo na olympiádě v Mnichově stříbro. Byl mu udělen i titul Zasloužilý mistr
sportu. V tomtéž roce přestoupil do Kopřivnice ze Zubří František Dobeš (795), rovněž
zařazený do národního mužstva.
Reprezentantů přibývalo. Do výběru ČSSR přišla v roce 1981 pozvánka i
Jaroslavu Vítovi (211) a Zdeňku Markovi (831). V roce 1982 Miroslavu Bajgarovi (752)
a Josefu Mundleinovi (862 - vůbec nejvíc branek), o tři roky přibyli Jaroslav Kučerka
(287), Jiří Krčmář a Jaroslav Jiránek. Miroslav Bajgar se spolu s kopřivnickým trenérem
Jiřím Kekrtem, jenž byl jmenován asistentem reprezentačního trenéra Mareše, podílel na
zisku bronzových medailí pro ČSSR na Hrách dobré vůle v Moskvě. Oba pak ještě spolu
s Jiránkem měli zásluhu na zisku stříbrných medailí na MS skupiny B v Itálii. Bajgar a
Kekrt se v roce 1988 stali členy týmu, který získal 6. místo na olympijských hrách v
Soulu, v širší nominaci pro Soul byl i Krčmář. Další výraznou postavou byl Libor Hrabal
(482), který prošel jak juniorskou, tak seniorskou reprezentací. Mimo jiné se v roce 1987
zúčastnil mistrovství světa juniorů v Jugoslávii a v roce 1993 mistrovství světa dospělých
ve Švédsku.
Do seniorské reprezentace pronikli již v devadesátých letech gólman Pavel
Raška, jenž byl zařazen i do olympijského výběru pro hry v Barceloně, brankář Tomáš
Kutáč a také Miroslav Machala (267). Všichni tři byli v roce 1993 ještě spolu s Jiřím
Krčmářem součástí širšího reprezentačního výběru pro mistrovství světa ve Švédsku.
Jména kopřivnických odchovanců se ve stejném období začala objevovat v
dorostenecké či juniorské reprezentaci: Petr Žižka, Martin Pešat, Roman Lipový, Martin
Míček, Tomáš Lančí, Lubomír Veřmiřovský, Martin Zelinka, Mojmír Šustala, Tomáš
Sedlář, David Machačík. Tomáš Lančí se zúčastnil mistrovství světa juniorů v Argentině.
Lubomír Veřmiřovský se prosadil i do reprezentace dospělých.
V současné době z důvodu reorganizace soutěží a vzniku nové Česko Slovenské mezinárodní ligy (6 českých a 6 slovenských týmů), hraje náš A-tým nejvyšší
soutěž ČR - I. ligu, kterou se mu v sezóně 2000/2001 podařilo vyhrát, ale neuspěl v
baráži o Interligu, kdy sice doma porazil Allrisk Praha, ale náskok mu do odvety nestačil.
V těchto dnech je A-tým na nejlepší cestě obhájit titul loňského šampióna I. ligy a bude
se chtít znovu pokusit probojovat do Interligy.
Nadějí kopřivnického klubu je kvalitní mládežnická základna (celkem 9 týmů v 5
mládežnických kategoriích). Tato družstva hrají nejvyšší soutěže svých kategorií a
umísťují se na předních místech. V roce 2001 byli do reprezentace kadetů do 16 let
vybráni tři hráči Kopřivnice, a to brankáři Josef Pour, Michal Kučera a spojka Stanislav
Jahn.
V současné době je velká péče věnována mládeži. Po dlouholetém úsilí se
podařilo pro Klub házené získat sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Mládežnická družstva výkonnostně stoupají a jsou příslibem do budoucna.
Fungování klubu by se samozřejmě neobešlo bez podpory našich partnerů. Mezi
nimi dominuje město Kopřivnice, škola ZŠ Emila Zátopka, ale i mnoho dalších, kteří
pomáhají udržet klub v chodu.

Běh na lyžích
Správa sportovišť Kopřivnice letos vyšla vstříc dlouhodobému požadavku
občanů a těsně před Vánocemi zakoupila sněžný skútr na úpravu běžkařských tras. Jeho
pořízení bylo důsledkem dlouhodobého, trvalého zájmu a požadavků občanů a sportovců
ve městě, dále také skutečnosti, že běžecké lyžování je stále populárnější. Pro tento druh
rekreačního sportu máme v okolí Kopřivnice velmi dobré podmínky a byla by velká
škoda jich nevyužít.
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Na zakoupení skútru přispěla radnice účelovou dotaci, a zaměstnanci správy
sportovišť tak mohli zakoupit ruský stroj v hodnotě dvou set třiceti tisíc korun, neboť ty
vyrobené např. v Kanadě jsou minimálně dvojnásobně dražší. Ruské stroje jsou výkonem
na stejné úrovni, podstatně se změnil jejich design a hlavně jsou cenově dostupnější.
Úprava tras bude samozřejmě také záležet na množství a kvalitě sněhové pokrývky.
Jako první byla připravena běžkařská trasa od koupaliště do Janíkova sedla a
poté klasická běžkařská okružní trasa kolem Červeného kamene. Další vývoj ukáže až
přelom roku. Trasa kolem Červeného kamene je v barvě červené, kolem Pískovny v
barvě zelené.

Cyklistika
V pátek 28. května v odpoledních hodinách byly slavnostně otevřeny kondiční
okruhy na Janíkově sedle na Červeném kameni. O přestřižení pásky se podělili starosta
Jiří Tichánek, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Jalůvka a místostarosta
Zdeněk Krajčír.
Město v loňském roce získalo dotaci na vybudování cyklostezek ve výši devět set třicet
tisíc korun z ministerstva pro místní rozvoj. Celý projekt stál 1 335 000 korun a město
přispělo částkou 405 000 korun. Od dvanácti hodin se na Janíkovo sedlo začaly sjíždět
starší děti v doprovodu učitelů a ty jako první projely nejdelší okruh. O tři hodiny později
se na start vydali i dospělí.

Š

KOLSTVÍ

M

ATEŘSKÉ ŠKOLY

Název, telefon
Počet
Zaměření zájmové
vedoucí učitelka
správních
činnosti
tříd dětí ped.
adresa
zaměstnanců
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města,
ředitelka Zdeňka Krišková, sídlo v MŠ Krátká – organizace sdružuje celkem 9 následujících
školek
zdravý způsob života, ekologická
výchova včetně účasti v
MŠ Jeřabinka
projektech, vytváření podmínek
vedoucí učitelka Libuše Škrabolová 3
75
6
5
pro tělesnou, duševní i sociální
pohodu prostřednictvím her a
Zdeňka Buriana 967
prožitkového učení, projekt Lego
Dacta.
rozvíjení pohybových aktivit,
MŠ Krátká
zdravý životní styl, ekologie,
vedoucí učitelka Hana Štrbáková
4
100 9
9
rozvoj osobnosti dítěte pomocí
Krátká 1105
prožitkového učení a vhodných
her, spolupráce s rodinou
MŠ Francouzská
ekologie, zdravý životní styl,
Dana Lörinczová
4
100 8
6
estetická výchova s využíváním
Francouzská 1180
přírodních materiálů
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MŠ Pionýrská
Anna Dětská
Pionýrská 727

3

75

6

4

MŠ Ignáce Šustaly
Soňa Miková
Ignáce Šustaly 1120

3

75

6

5

smíšené skupiny dětí - rozvoj
interpersonálních vztahů, péče o
děti s vadami zraku
tělesná zdatnost a zdraví dětí,
prevence negativních jevů,
ekologie, estetické aktivity, akce
pro rodiče a děti

MŠ Záhumenní
tel. 556 812 735
3
75
6
5
Lenka Šafářová
Záhumenní 1148
MŠ Česká
Hana Maková
3
75
6
4
Česká 549
MŠ Lubina
2
45
3
3
Ivana Rečková
Lubina 199
MŠ Mniší
Eliška Greplová
1
25
2
1
Mniší 132
Celkem
26
645 52 42
Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem
Speciální MŠ pro děti s vadami řeči
Bc. Jarmila Žáčková
2
Sokolovská 406

Celkem

28

20

4

1

665

56

43

zdravý životní styl, výtvarné
aktivity
ekologie, tělesný rozvoj dětí,
estetická činnost ( hudební,
výtvarná, dramatická, keramika)
zdravý způsob života, projektové
učení, rozvoj partnerských vztahů
s rodinou
rozvíjení interpersonálních vztahů
mezi dětmi, rozvoj vztahu k
přírodě

Logopedie - MŠ je určena dětem
s těžkou vadou řeči (dyslalia
gravis, dysfázie, těžký opožděný
vývoj řeči, palatolalia, breptavost,
balbuties, mutismus, vady sluchu)
provádí
se
individuální
i
skupinová logopedická intervence

Na konci školního roku byla zrušena jedna mateřská škola
Na schůzi rady v úterý 13. dubna se radní zabývali naplněností předškolních
zařízení v Kopřivnici. Vzhledem k tomu, že se v Kopřivnici rodí méně dětí, bylo nutné,
aby město snížilo kapacitu ve svých zařízeních. Už v loňském roce došlo ke zrušení
jednoho oddělení v Mateřské škole na ulici Jarní, ale to se ukázalo jako nedostatečné.
Kapacita ve školkách je nadbytečná a tak je třeba ji snižovat a to z 720 na 642 dětí. S
koncem školního roku se definitivně uzavřelo odloučené pracoviště na ulici Jarní, kde
byla dvě oddělení. Většina dětí nastupila od září do prvních tříd a zbývající byly
přeřazeny na jiné školky. Podobný osud potkal učitelky, které přešly na ta pracoviště, z
nichž jejich kolegyně odešly do důchodu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola
ředitel
adresa
telefon, e-mail

Zaměstnanc
i

Počet

žáků,
tříd k datu
30.6. 1. 9.
Příspěvkové organizace zřízené městem
ZŠ dr. Milady Horákové
990 933
Mgr. Lumír Pospěch
43
39

pedagogů/ext.
k datu
30. 6. 1. 9.
66

63

správ
ŠJ
y

16

15

Zaměření

sportovně
orientované
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Obránců míru 369
Od 1.1.2004 ZŠ sloučena
s ZŠ Kopřivnice -náměstí
ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791
ZŠ Alšova
Mgr. Milan Chaloupka
Alšova 1123

ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225

618

591

25

25

511

486

20

19

520

492

24

21

23

17

40

38

9

33

29

7

35+2

30+0

10

třídy
(plavání,lední
hokej)
škola
s rozšířenou
7
výukou TV házená
rozšířená výuka
jazyků,
7 informatiky a
výpočetní
techniky
dyslektické
třídy, třídy
s rozšířenou
výukou tělesné
16
výhovy (kopaná
- chlapci,
volejbal dívky)

Malotřídní základní školy

ZŠ Mniší
Mgr. Ivana Volná
Mniší 66

2

48
ZŠ Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60

3

2

1

1

4/1

4/1

2

1

47

3

Příspěvková organizace zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
193 195

ZŠ sv. Zdislavy
Ing. Pavel Janek
Štefánikova 117

9

9

15/1

15/1

4

Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
81
75
Zvláštní škola
Mgr. Aleš Čabla
13
13
4
Štramberská 189
9
8

výtvarné a
sportovní
aktivity
informatika od
1. ročníku
využití prvku
ZDRAVÁ
ŠKOLA
Estetická
výchovahudební a
výtvarný směr
Výuka
anglického
jazyka
od 2. ročníku

2

Výchova a
vzdělávání
podle
schváleného
vzdělávacího
programu
s důrazem na
tradiční
hodnoty

0

výchova a
vzdělávání
žáků se
specifickými
vzdělávacími

80

potřebami,
Celkem

2984 2836 209/4

194/2

53

49

Nová tělocvična ve škole sv. Zdislavy
Učitelé a žáci Základní školy sv. Zdislavy se letos dočkali toho, že na hodiny
tělocviku již nemusí docházet do tělocvičny zimního stadionu. V pátek 19. března byla
zkolaudována tělocvična, která vznikla rekonstrukcí nevyužívaných prostor přímo v
budově školy.
Celkové náklady, které byly vynaloženy na rekonstrukci včetně projektu, byly
kolem čtyř milionů korun. Z toho se 2,8 milionu korun podařilo získat škole ve dvou
etapách ze státního rozpočtu. Zásluhu na tom má především Pavel Janek, ředitel školy.
Na vybavení tělocvičny přispělo i Biskupství olomouckého kraje, které je
zřizovatelem školy, částkou zhruba 100.000,-Kč.
Tělocvična je využívaná dopoledne školou pro výuku a odpoledne pro kroužky.
Jedna třetina tělocvičny bude trvale využívána oddílem stolního tenisu, pro který byla
vybudována klubovna se šatnou. Oddíl stolního tenisu by se měl do nových prostor
přestěhovat z nevyhovujících prostor ze zimního stadionu později.

Projekt Socrates
Čtyři školy - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali ‘Rosa
Luxemburg’ z italské Acquavivy delle Fonti, dvě německé školy z Landsbergu a Lipska
a kopřivnická Alšova spojily své tvůrčí síly na společném projektu Socrates, Comenius 1
s názvem C.R.E.A.T.E. (Culture Relationship of European Art Tradition and Education).
Od roku 2002 se navzájem podílí na výzdobě školních interiérů a exteriérů. První
květnový víkend se sešlo deset zástupců partnerských škol z řad žáků a šestice pedagogů,
aby pomohli realizovat výtvarné návrhy na Základní škole Alšově.
Před areálem školy tak postupně vznikla kamenná plastika lodi, pro kterou se
vžilo mezinárodní označení Friendship, tedy loď přátelství neboli Přáteloď. Šest tun
štramberského vápence bylo spotřebováno na vlastní stavbu plastiky. Součástí projektu
byly dekorativní plachty vyvěšené z oken a mozaiky, na jejichž výrobě a instalaci na
chodbách se podíleli všichni účastníci projektu Create a také žáci přizvané školy – ZUŠ
Zdeňka Buriana.
Projekt probíhá již dva roky a jeho součástí se staly vitráže v průchodu do atria,
instalovaly se lavičky a došlo k oddělení atria od venkovních prostor tak, aby
nedocházelo k poškozování pravidelných instalací. U zrodu projektu stál tehdejší ředitel
školy Milan Bureš a výtvarník Zdeněk Babinec. Po odchodu obou do jiných funkcí
projekt dále rozvíjeli jejich kolegové a především nová učitelka výtvarné výchovy –
p.Hana Lengálová.
Týden v Kopřivnici však nebyl pouze o realizaci výtvarných projektů. Byl
hlavně o setkávání a komunikaci. Počáteční okukování cizinců se nesmírně záhy změnilo
v živé diskuze, navazování přátelství a vyměňování zkušeností. Studenti německých škol
absolvovali návštěvy i v hodinách německého jazyka. Zahraniční studenti byli ubytováni
v rodinách žáků. Jejich dětští hostitelé naplánovali odpolední a večerní program takovým
způsobem, že se mnohdy v rodině s obtížemi stihli najíst a převléknout. Bohatost
doprovodného programu a skutečnost, že byl v porovnání s ostatními setkáními v
Acquavivě, Landsbergu a Lipsku organizován hromadně, ocenili všichni zúčastnění.
Týden pracovních aktivit byl zakončen vernisáží. Na ní mohla veřejnost
obdivovat výsledek spolupráce zahraničních škol, ale i výtvarné projekty žáků Alšovy
školy. Jednotlivé třídy druhého stupně se stejně jako zahraniční studenti prezentovali
pečenými specialitami a studenou kuchyní. V počítačové učebně pak proběhlo vlastní
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představení jednotlivých škol a měst, z kterých účastníci projektu Socrates přijeli. Závěr
patřil hudební skupině Petr-klíč a společné závěrečné diskotéce.

ZŠ Lubina
Mateřská škola v Lubině spolu s místní základní školou pořádaly společně
Výstavu keramiky a výtvarných prací, a to za finanční podpory městského úřadu. V
prostorách školy byly během soboty a neděle k vidění práce dětí, navíc se žáci školy i
předškoláci dvakrát denně prezentovali krátkým kulturním programem.
Výstava se setkala s nebývalým zájmem nejen mezi rodiči dětí, ale i místním
obyvatelstvem, bývalými učiteli apod. K vidění byly i kroniky, fotografie, školní
videotéka. Přízemí základní školy bylo vyhrazeno tvorbě mateřské školky. Z celé
výstavy bylo patrné, že pod odpovídajícím odborným vedením dokážou i děti v
malotřídní škole vytvořit neobyčejně zajímavé projekty a díla.

Dětské centrum
Počet

Škola
ředitel
adresa

správních
zaměstnan
ců
Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
Speciální škola pro žáky
s více vadami - Dětské
centrum
Mgr. Dagmar Jančálková
11 72
27
9
Bedřicha Smetany 1122,
742 21 Kopřivnice
Tříd

SMŠ
Přípravný stupeň
Rehabilitační třída
Autistické třídy
Pomocné třídy
Celkem

S

4
1
2
2
2
11

dětí

32
6
12
8
14
72

pedagogů

27

Zaměření zájmové
činnosti

Odborná
rehabilitační,
logopedická,
speciální
pedagogická péče

9

TŘEDNÍ A VYŠŠÍ ŠKOLY

Rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje byla Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Obchodní akademie sloučena se Středním učilištěm strojírenským
Kopřivnice a od 1. 9. 2003 se stala nástupnickou organizací sloučených škol s novým
názvem.
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel: Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Kopřivnice, Husova 1302
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Počty žáků
obor
Strojírenství
Obchodní akademie
Technické lyceum
Management strojírenství (st. při
zaměstnání)
Celkem SOŠ
Mechanik seřizovač
Automechanik
Autoelektrikář
Klempíř
Lakýrník
Elektrikář
Zámečník
Mechanik elektrotechnických zařízení
Nástrojař
Provozní technika
Celkem SOU
Střední školy celkem
Ekonomika podniku a management
Strojírenství
Celkem VOŠ
Vyšší a střední školy celkem

k 30.6.2004
181
185
122

k 1.9.2004
190
187
175

11

43

499
88
87
34
52
8
45
49
12
43
46
464
963
134
42
176
1 139

595
117
90
34
60
20
24
43
24
55
52
519
1 114
190
55
245
1 359

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice je jedna z největších multioborových odborných škol
v České republice, má kapacitu 1800 žáků a sdružuje:
Vyšší odbornou školu s obory technickými a ekonomickými
Střední průmyslovou školu s obory technickými a technicko-ekonomickými
Technické lyceum
Obchodní akademii
Střední odborné učiliště strojírenské s učebními obory z oblasti strojírenství a
aplikované elektrotechniky, maturitními i tříletými
Polytechnická orientace školy umožňuje realizovat široce pojaté technické i ekonomické
vzdělávání a rovněž interdisciplinární studium spojující prvky z obou oblastí.

Střední umělecká škola
V souvislosti se snižováním počtu žáků v základních školách se pomalu vyprazdňuje
krásná budova školy na Náměstí. Místostarosta Bureš byl pověřen najít její vhodné
využití a to přednostně v oblasti školství. V úvahu přicházelo zřízení vhodné střední
školy. Při úvahách, zda by v Kopřivnici byla možná existence i jiné střední školy, se jako
nejzajímavější jevila myšlenka vzniku střední umělecké školy. Pokud by zde měla být
střední umělecká škola, muselo by jít o něco jiného než je v Ostravě a Uherském
Hradišti. Protagonisté tohoto návrhu – Milan Bureš, Zdeněk Babinec a Jiří Španihel – by
chtěli takovou školu postavit více na moderních technologiích a multimédiích. Celá
výuka by měla být postavena na maximálním využívání moderních výrazových
prostředků. Své místo by zde měla multimediální tvorba, počítačová grafika, grafický
design a další - moderní a dobře v praxi využitelné obory.
Absolventi školy mohou hledat uplatnění jako zaměstnanci grafických studií,
reklamních agentur, designérských studií, televizních studií, tiskáren, výtvarných a
architektonických ateliérů i ve výstavnictví. Zejména zajímavé by mohlo být jejich
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využití v oblasti vývoje a tvorby počítačových her. Tato škola by měla rovněž
připravovat studenty k pokračování ve studiu na vysokých školách uměleckého typu.
Střední škola by měla mít daleko širší - v podstatě nadregionální záběr než jen
Kopřivnici a okolí, což by byla proti záměru gymnázia výhoda, a nebyla by tak závislá
na demografickém vývoji. Myšlenka zřídit v Kopřivnici tento typ školy byla
zastupitelstvem jednomyslně podpořena.
Následovala řada jednání a konzultací s příslušnými úředníky Kraje a Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Byly rozpracovány potřebné materiály a s celým projektem
místostarosta Milan Bureš a ředitel základní umělecké školy Zdeněk Babinec jeli v úterý
24. srpna do Prahy na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Prahy. Na
ministerstvu jednali s náměstkem ministryně školství a dalšími úředníky, vysvětlovali
jim záměr obce a předali žádost kopřivnické radnice na zřízení střední umělecké školy.
Pokud by radnice získala souhlas ministerstva, musela by nejprve školu zřídit jako
příspěvkovou organizaci a poté požádat krajský úřad o její zařazení do sítě škol. To vše
se mělo stihnout do 30. září 2004, nebo o rok později. Pak by městu nemělo nic bránit v
tom, aby mohlo široké veřejnosti nabízet studium na této škole a aby první studenti
mohli v září 2006 zasednout do lavic. Další vývoj byl bohužel jiný, než se očekávalo.
Ministerstvo požadovalo předběžný souhlas kraje a ten se překvapivě vyjádřil k této
záležitosti negativně. Vzhledem k právě probíhajícím volbám se celá věc pozdržela a
řešení se bude hledat v roce 2005.

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

O

MŠ
1 005
888
878
805
788
787
787
684
665

ZŠ
3 396
3 387
3 434
3 418
3 351
3 264
3 105
2 969
2 836

SŠ a VOŠ
1 470
1 387
1 228
1 045
1 022
901
1 110
1 253
1 359

STATNÍ ŠKOLSKÁ A ZÁJMOVÁ ZAŘÍZENÍ

ZUŠ Zdeňka Buriana, příspěvková organizace zřízená
Moravskoslezským krajem
Ředitel:
Sídlo:
Pobočky:
Obory:
Počet pedagogů:
Počet žáků:

Mgr. Zdeněk Babinec
Kopřivnice, Štramberská 294, tel.556 821 847
Štramberk, Rybí
hudební (277), taneční (193), výtvarný (152)
15 interních, 16 externích
622

Svou podobu změnil hudební i výtvarný obor. K třídám s klasickou výukou
přibyly třídy specializované. Část hodinových dotací výtvarného oboru je nově věnována

84

multimediální tvorbě, základům digitální fotografie, počítačové grafice a experimentální
umělecké tvorbě.
Škola inovuje i tradiční hudební obor. K již zavedeným nástrojům od září přibyly
nové. Začala se rozvíjet výuka hry na elektronické klávesové nástroje (keyboard) a na
kytaru. Dětská cimbálovka ZUŠ Zdeňka Buriana natočila v listopadu několik koled pro
Český rozhlas. Zatímco vloni úspěšný soubor vystupoval na obrazovce České televize,
tentokrát zněla jeho hudba z rozhlasu. Šest lašských a valašských koled natočili mladí
muzikanti v ostravském studiu pod režijním vedením cimbalisty a uměleckého šéfa
ostravské cimbálové muziky Technik Jana Rokyty. Toto natáčení bylo prvním kontaktem
žáků ZUŠ Zdeňka Buriana s rozhlasovou prací.
Natočené písně byly vysílány v předvánoční a vánoční době na rozhlasových
vlnách v Ostravě, Brně, Olomouci, Plzni nebo Českých Budějovicích. Na natáčení se
soubor připravoval pod vedením Vladana Jílka již od září. Kromě pravidelných
čtvrtečních zkoušek děti absolvovaly i několik víkendových soustředění.

Výstava výtvarného oboru ZUŠ na Fojtství
Výstava představila výtvarný obor v celém jeho rozpětí tvorby. Vystavovaly děti
od předškolního věku až po osmnáctileté připravující se ke zkouškám na vysoké školy a
k maturitě. V rozsáhlém výstavním prostoru byla rozmístěna díla všech jeho žáků - od
těch nejmenších až po absolventy, které škola připravuje k dalšímu studiu na umělecky
zaměřených středních a vysokých školách. Výtvarný obor je nejmenším oborem na škole
a v průměru jej ročně navštěvuje asi 150 žáků. Na výstavě byla k vidění díla
nejrůznějších námětů a technik. Dominovaly sice klasická malba a grafika, ale k vidění
byla například také batika, keramika, loutky či netradiční prostorové objekty. Náměty se
pak lišily především podle věku autorů a vystaveno bylo všechno - od pohádkových
bytostí, přes technické studie na kopiích slavných obrazů až po velkoformátové
abstraktní malby. Součástí výstavy byly také fragmenty posledního výtvarného projektu
Barevný vír a starší výtvarné projekty zdokumentované na desítkách fotografiích.
Některé rozsáhlejší výtvarné projekty z poslední doby návštěvníkům připomněly
alespoň fotografie. Každoročně někteří žáci odcházejí studovat na umělecké školy. Také
v soutěžích se zdejším mladým výtvarníkům daří, k posledním úspěchům patří titul
laureáta, tedy nejvyšší ocenění za výtvarný projekt, tradiční soutěže vyhlašované
ministerstvem školství. Na realizaci projektu se podílelo asi dvacet žáků školy pod
vedením ředitele Zdeňka Babince. Realizace projektu byla možná jen díky přispění
Agentury Fox, která práce žáků ZUŠ využila jako dekorace svého tradičního velkého
plesu. Dokumentace projektu byla na podzim vystavena v prostorách Karlovy univerzity
v Praze.
Výstava ukázala ve fotografiích také historii školy a činnost dalších dvou oborů
školy, hudebního a tanečního. Škola zahájila svou činnost před padesáti lety, nejdříve
jako pobočka příborské umělecké školy a posléze jako samostatný subjekt. K vidění
proto byly i starší kroniky.
Oslavy výročí půlstoletí existence uměleckého školství v Kopřivnici vyvrcholily
slavnostním koncertem v kině PULS. V úvodu vystoupil smyčcový orchestr žáků ZUŠ
pod vedením Petra Davida. Na vystoupení v kinosále kulturního domu bylo možné slyšet
také řadu sólových vystoupení. Zpestřením byly dva vstupy žákyň tanečního oboru
školy. Druhý z nich, nastudovaný choreografkou Zdeňkou Havlovou na hudbu Zdeňka
Petra, byl zároveň vzpomínkou na tohoto slavného rodáka v době, kdy si připomínáme
deset let od jeho smrti. Závěr koncertu patřil dětské cimbálové muzice. Slavnostní
koncert v kulturním domě byl završením celé série akcí, jejichž společným
jmenovatelem bylo půlstoletí existence školy.
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První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s.
Ředitel:
Sídlo:
Pobočky:
Obory:
Počet pedagogů:
Počet žáků:

Petr Suttner
Kopřivnice, Obránců míru 892
Šenov, Štramberk
hudební (338), výtvarný (44), taneční (28), literárně
dramatický (10
18 interních, 13 externích
420

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským
krajem
Ředitelka:
Sídlo:
Pobočky:

Eva Müllerová
Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077,
Štramberk, Nádražní 450,
Mateřské centrum Klokan, Francouzská ul.,
Kopřivnice,
Turistická stanová základna Kletná 64,
Počet kroužků:
101 kroužků, počet členů 1347
Počet zaměstnanců:
10 interních, 72 externích
Počet pořádaných akcí:
223 – účast 19 304 osob
Počet táborů:
18 – účast 750 osob
Počet vzdělávacích prog.:
28 – účast 691 osob
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok: 1 316 dospělých, 1 336 dětí
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici je zařazen v síti školských zařízení a jeho
hlavním posláním je využití volného času. Nabídku vytváří pro všechny bez rozdílu
věku. Umožňuje seberealizaci ve velice rozmanitých zájmových kroužcích či klubech. V
současné době pracuje v DDM šest nadšenců, kteří jsou zodpovědní za to, co se uvnitř
děje. Jelikož pro všechny aktivity nestačí jedna budova, rozvíjí svou činnost ještě ve
Štramberku, na sídlišti Sever-KLOKAN a v turistické základně na Kletné u Suchdola nad
Odrou. Veřejnosti nabízí tradiční akce, které jsou hojně navštěvovány. DDM také
organizuje víkendové akce a to nejen pro děti a mládež, ale i pro maminky s dětmi a celé
rodiny. Pro děti předškolního věku funguje tzv. školička. Pro mládež - Klub mladých, ten
vydává 2x ročně Klubáka s sci-fi klub Radegast s vlastním časopisem - téměř
měsíčníkem a www stránkami. Pro dospělé nabízí keramicko-výtvarný kurz, zájezdy za
kulturou atd. Vyvrcholením činnosti jsou letní tábory. Každým rokem obsazuje
turistickou základnu nejméně na šest týdnů. Pro starší děti a mládež jsou připraveny
tábory klasické i vodácké. DDM organizuje i tábory pro rodiče s dětmi. Činnost tohoto
zažízení by nebyla možná bez externích pomocníků.
Divadelní soubory DDM Kopřivnice:
DIVADLO PRO NEJMENŠÍ
DĚTSKÉ DIVADLO
STUDENTSKÉ DIVADLO
MALÉ DIVADLO
Jako vedoucí divadelních kroužků pracují: Daniel Brchel, Pavel Rösner, Zdenka
Veverková, Jan Dudek.

Dětské zastupitelstvo
Koordinátorkou činnosti dětského zastupitelstva je ředitelka Domu dětí a mládeže v
Kopřivnici Eva Müllerová.
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Dětské zastupitelstvo je obdobou zastupitelstva města, jehož členové jsou zástupci
jednotlivých základních a středních škol ve městě – vždy dva zástupci základní školy a
jeden zástupce střední školy. Celkem má dětské zastupitelstvo 16 členů. Při své činnosti
úzce spolupracuje s městským úřadem. Dle projednávané problematiky se jednání
účastní představitelé města spolu s vedoucími jednotlivých odborů. V roce 2004
reprezentoval město 1 člen zastupitelstva na Dětském sněmu v Praze.
Na dětském zastupitelstvu, které se uskutečnilo 5. května v domě dětí a mládeže,
došlo k výměně voleného zástupce. Současná starostka Tereza Klečková ze Střední
odborné školy v Kopřivnici byla z důvodu časové vytíženosti nahrazena novou členkou
ze stejné školy, a to Zuzanou Winklerovou.
Na společné schůzce se hodnotily výsledky sbírky Vlnka, kterou uspořádali
členové na podporu Ústavu sociální péče ve Vlčovicích. Padl návrh na vyhotovení znaku
dětského zastupitelstva a vytvoření vlastních průkazů, které by jejich majitelům
usnadňovaly vstup při jednáních na úřadě apod. Na začátek podzimu připravili členové
dětského zastupitelstva velkou charitativní akci - promítání filmu před kulturním domem.
Výtěžek akce byl určen pro místní Azylový dům pro rodiče a děti v tísni.

M

IMOŠKOLNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pionýrská skupina Obránců míru
vedoucí:
Božena Klimecká
sídlo:
Francouzská 1197, Kopřivnice
počet oddílů:
3
počet členů:
87

Junák-svaz skautů a skautek České republiky – středisko Kopřivnice
vedoucí střediska:
Ing. Zdeněk Michálek
kontaktní osoba:
Ing. Marie Nováková, tajemník
sídlo:
Kopřivnice, Husova 1312
počet oddílů:
6
počet členů:
195

Ž

IVOT V KOPŘIVNICI
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A VZPOMÍNKOVÉ AKCE
(POŘÁDANÉ MĚSTEM KOPŘIVNICE)
Datum konání
24.1.2004
5.3.2004
26.3.2004
27.4.2004
6.5.2004

Akce
Obecní ples
Položení kytice k památníku TGM při příležitosti 154. výročí narození
TGM
Den učitelů
Sportovec roku 2003
Položení kytice k pomníku Obětí světových válek - výročí osvobození
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29.6.2004
29.8.2004
18.9.2004
26.10.2004

ČR
Poslední zvonění
Kopřivnická pouť
Běh rodným krajem Emila Zátopka – 2. ročník
Oslavy státního svátku Vznik samostatného Československa

Mezinárodní den učitelů
Je tomu již dva roky, co město změnilo způsob oceňování učitelů u příležitosti
Mezinárodního dne učitelů. K neformálnímu setkání se sešli v pátek 26. března v
dopoledních hodinách představitelé města a mateřských, základních a středních škol a
také zařízení, která pracují s dětmi ve volném čase, což jsou umělecké školy a dům dětí a
mládeže.
Hovořilo se o sloučení základních škol. Rovněž bylo kladně hodnoceno, že se
pro ZUŠ MIS music našly vhodné prostory po bývalé mateřské škole, kde také vznikla i
pedagogicko-psychologická poradna. Zúčastněni byli seznámeni s návrhy, které se týkají
školy náměstí, jež se bude postupně uvolňovat. Jedním byla možnost zřídit gymnázium,
druhým je střední umělecká škola. Právě tato myšlenka se setkala vcelku s příznivým
ohlasem.
Ve večerních hodinách se uskutečnilo i setkání vedení města s oceněnými učiteli.
Bylo to poděkování za jejich práci, předání drobných dárků a samozřejmě nechyběla ani
diskuze. Letos byli oceněni učitelé Jana Kryšková (ZŠ E. Zátopka), Vladimíra Iklová (ZŠ
17. listopadu), Jarmila Filipová (ZŠ - náměstí), Ladislav Cvíček (ZŠ dr. M. Horákové),
Miroslav Přívětivý (ZŠ Alšova), Soňa Miková (MŠ I. Šustaly) a Alena Sochová (MŠ
Česká).

K

ulturní a společenské akce

Vánočka
Dům dětí a mládeže připravil na pátek a sobotu již čtvrtý ročník přehlídky s názvem
Vánočka. Během dvou dnů publikum zhlédlo na dvaadvacet představení. Dominovaly
sice domácí soubory, ale přijely také divadla z Karviné, Němčic na Hané, Lichnova,
Brna, Vyškova, Frenštátu pod Radhoštěm nebo vzdáleného Ústí nad Orlicí.
Letos poprvé se dění přehlídky odehrávalo na dvou scénách. Využit byl jak divadelní sál
v přízemí, tak menší zkušebna Tulipán v prvním patře. Díky tomu nevznikaly zbytečné
prostoje. Hlavním pořadatelem přehlídky byl Dan Brchel.

Bedna
Kopřivnický dům dětí se i letos stal centrem mladého divadla. Čtvrtý ročník
přehlídky dětských a studentských souborů přivedl na jeviště nebo do zahrady DDM asi
200 účinkujících a zhruba stejný počet diváků. Publiku se nejvíce zamlouvala hudební
komedie opavského dětského divadla Štěk nazvaná Rodinka ve filmu aneb Slimáčci v
Hollywoodu, druhá skončila brněnská inscenace Noemova archa a bronz si představením
Modrá pětka zajistil domácí soubor Arnošt z Údivadla domu dětí.
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Kromě velké řady domácích souborů Kopřivnická bedna přilákala také přespolní
divadelníky. Divadelní skupina Mls přicestovala až z Ústí nad Labem, o akci se
dozvěděli v časopisu Amatérská scéna. Bednu vyhrálo divadlo z Opavy.

Kopřivnická přehlídka alternativního divadla Kopřiva
Osmnáctý ročník festivalu letos nabídl svým návštěvníkům osm představení v
hlavním programu, ale také širokou škálu doprovodných akcí. V programu byla pestrá
škála her od pohybových představení přes pantomimu, alternativní a loutkový
experiment až k činohře s cílem diváka nejen pobavit, ale také ho přimět k zamyšlení nad
závažnými lidskými tématy. Jako v předcházejících letech byl dramaturgem přehlídky
Jiří Cachnín. Mezi nejzajímavější a nejosobitější představení patřilo vystoupení studentů
divadelní fakulty JAMU nazvané Sem tam či trnavský Hamlet.
Úspěšná byla i novátorská experimentální hra Swiety Edyp polského souboru
Wierszalin v režii osobnosti polské scény Piotra Tomaszuka. Ta byla uvedena v české
premiéře jen pár dní po prvních polských reprízách a prezentaci hry na festivalu v
Berlíně.
Na polské divadelníky si diváci museli počkat až na konec přehlídky, neboť její
začátek patřil vsetínskému souboru Xnědku. Bylo by dlouhé vypočítávat všechny
soubory. Festival prostě v Kopřivnici zakořenil, našel své publikum a zřejmě bude
každoročně patřit mezi nejvýznamnější kulturní akce ve městě.

Kafka
Na letošní přehlídce tvorby malých televizních studií Kafka opět bodovaly
slovenské televize. K našim východním sousedům putovaly sošky v kategoriích reklama,
publicistika, Kafka s úsměvem. V Čechách zůstala pouze cena za zpravodajství, kterou
získala TV Beskyd z Valašského Meziříčí, a keramická Kafka pro vítězný dokument, jež
nebyla udělena. V početné konkurenci se neztratila ani pořádající Kabelová televize
Kopřivnice. V kategorii Publicistika její snímek Barák na konci o sběrači odpadků, který
neoprávněně obsadil opuštěný dům za sídlištěm Sever, skončil v konkurenci sedmnácti
snímků na třetím místě. Za poetický dokument Příběh města K pak Miroslav Hofmann
získal zvláštní cenu poroty. Zájem o Kafku, která je jedinou přehlídkou svého druhu u
nás, byl tradičně vysoký. Do Kopřivnice se sjeli zástupci devětadvaceti studií od nás i ze
Slovenska.

Kraťasy
Čtvrtý ročník přehlídky krátkých a středometrážních filmů Kraťasy navštívilo
více než čtyři sta diváků, což je rekordní počet. Podle reakcí tradičních návštěvníků patřil
tento ročník navíc k nejzajímavějším.Během přehlídky, která byla tematicky zaměřena
na ženský pohled, byly odvysílány všechny avizované filmy, stejně tak proběhly oba
doprovodné programy. Divadelní soubor Bílá ponožka vystoupil se skvělou novinkou,
inscenací Kosa.

Tatra – taneční soutěž
Sobota 27. listopadu se v kulturním domě nesla v duchu 38. ročníku taneční
soutěže Tatra. Šlo o špičkovou událost s velkou tradicí. Vstupenky na semifinálový a
finálový večer byly během několika hodin rozebrány. Na návštěvníky odpolední části
programu čekala naprostá novinka. Vedle tanečních párů nejvyšší třídy M totiž o body v
postupové soutěži bojovaly také juniorské páry.
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Tatru odlišuje od jiných tanečních soutěží především její doprovodný program.
Špičková taneční vystoupení předvedly taneční kluby jako Proxima Olomouc, DUO
Istrochem Bratislava nebo ostravské kluby Jarky Calábkové a Trend. V programu bylo
také číslo Dancers on the Sky skupiny Mighty Shake ze Zastávky u Brna a domácí
tanečníci ze ZUŠ Zdeňka Buriana a recesního ansámblu Direkt. O hudební zpestření se
během přestávky postarala dívčí vokální skupina S kvartet. Večer pak patřil latinskoamerickým tancům.
O úrovni soutěže svědčí i to, že na parketu byl k vidění také šestinásobný
mistrovský pár kategorie juniorů Szymon Božek - Michaela Riedlová z Trendu Ostrava.
Tento pár své kvality dokázal nejen vítězstvím ve standardních i latinskoamerických
tancích, ale také na večerní části exhibicí v argentinském tangu Mini Tango 2004.
Rovněž soutěž dospělých měla, alespoň co se vítězných párů týče, poměrně jednoznačný
průběh. Vítězové standardu Pavel Bič a Silvie Konderlová z Elánu Třinec ztratili bod jen
v úvodním Walzu finále. Pár, který na mistrovství republiky skončil čtvrtý a je na
druhém místě průběžného pořadí taneční ligy, si tak do své sbírky připsal již druhý
triumf na Tatře. Ještě o něco lépe si vedl česko-slovenský pár Marek Dědík a Kristýna
Horvátová, kteří během finále neviděli od žádného z porotců horší známku než 1.

Výstava na Fojtství
Celé léto mohli návštěvníci muzea Fojtství v podkroví obdivovat díla Blanky a
Bronislava Hrubých. Umělecké předměty, které vznikají v závišickém ateliéru, zaplnily
celou výstavní síň. K vidění bylo nejen obrovské množství originální užitné i dekorativní
keramiky, ale také vitráže či mozaiky. K nejzajímavějším exponátům jistě patřily
extravagantní kusy nábytku, židle kombinující kov a sklo či stolky vykládané
mozaikami. Vedle fantaskních tvorů či velké série stylizovaných ryb Hrubý na Fojtství
vystavil například také velmi zajímavou kolekci modelů historických tatrovek ze
šamotové hlíny. Výstavu doplnilo také několik obrazů. Expozice, která byla koncipována
jako prodejní výstava, byla zahájena devátého července a trvala až do dvacátého září.

Evropský svátek hudby
Do Kopřivnice se již počtvrté vrátil Evropský svátek hudby. Celodenní hudební
produkce v pondělí 21. června na pódiu před kulturním domem byla rozdělena do dvou
částí. Dopolední program určený především školám patřil zdejším souborům. V devět
hodin ráno vystoupila na pódium – avšak v sále kulturního domu - kapela OG&BA ze
ZŠ dr. Milady Horákové, zhruba po hodině ji vystřídala další školní skupina ze ZŠ
Alšova - tamní skupina Petr-klíč. Závěr dopoledního programu pak obstarali Zpěváčci z
klubu Kamarád.
Déšť nakonec opravdu organizátorům do plánů zasáhl, ale postihl naštěstí jen
dopolední část určenou školám, která se uskutečnila ve velkém sále kulturního domu.
Hlavní odpolední část programu odstartovaly s malým zpožděním ve dvě hodiny
zpěvačky S-kvartetu. Soubor čtyř bývalých studentek novojičínského gymnázia už v
Kopřivnici několikrát úspěšně vystupoval a má za sebou také velký charitativní koncert v
Beskydském divadle. V jejich repertoáru jsou známé evergreeny a také tradiční
černošské spirituály. Zhudebněné básně Kainara, Ortena, Hraběte či Žáčka posluchačům
přednesla zlínská folk-rocková skupina PASS. Kapela obsazená akustickými i
elektrickými nástroji za šest let své existence stihla vydat dvě vlastní CD a koncertovat
na řadě festivalů a na Moravském vrabci ve Frenštátě pod Radhoštěm před dvěma lety
obsadila druhé místo.
V pozměněné sestavě se publiku předvedl domácí OP Jazz Banda a hned po něm
mladá Maria Hoffman. Kombinaci rocku s moravskou melodikou přivezla brněnská
skupina Cymbelín. Také další hudebníci byli přijati publikem velmi příznivě.
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Bartness
Necelé dvě stovky platících diváků přišly na letošní v pořadí třetí ročník festivalu
Bartness 14. srpna. Je to vůbec nejhorší výsledek, jakého organizátoři dosáhli. Hned na
první ročník přišlo bezmála 300 diváků a vloni byl jejich počet ve srovnání s letoškem
dvojnásobný. Velkou smůlu měli letos organizátoři na počasí.Zatímco přípravy i
likvidace akce probíhaly v letních vedrech, v sobotu vytrvale pršelo.Účastníky festivalu
sice déšť skropil jen nedlouho po začátku a poté již průběh akce nekomplikoval, ale
propršené dopoledne řadu lidí od návštěvy festivalu odradilo. Ty, kteří se nenechali
odradit, však čekala asi nejzajímavější dramaturgie v historii Bartnessu. Výběru kapel
dominovali vynikající Southpaw, publikum zvedli na nohy také v nezvyklých kostýmech
vystupující muzikanti domácí formace LU a své publikum nezklamali ani Sunshine.
Nepříliš úspěšný byl taneční stan, který hlavní scéně Bartness konkuroval letos
poprvé, po většinu své produkce byl ale prázdný, naopak rocková párty v čajovně byla
hodnocena velmi kladně.

Tuning motor show
Dubnová sobota – 17.4. – přinesla Kopřivnici a nejbližšímu okolí dopravní
kolaps. Pořadatelé Tuning motor show počítali s pěti tisíci návštěvníky, přesto pro jistotu
připravili 8000 vstupenek. Účastníků ale přišlo nebo přijelo nakonec asi šestnáct tisíc.
Stovky upravených vozů, atraktivní rychlostní zkoušky a další atrakce táhly natolik, že
byly důvodem dopravního kolapsu. Kopřivnice zažila snad největší dopravní zácpu své
historie a auta stála v kolonách až k Příboru. Silnice a doslova každá volná plocha
kilometry od tatrovácké zkušební dráhy se změnily v divoká parkoviště.
Organizace v areálu celkem vyšla. Organizátorů bylo dostatek. Problém byl v
naplánování organizace jako takové – málo WC, stánků s jídlem atd. To se snad v
příštích letech zlepší. Co se týče vstupného, tak bylo 100/150Kč auto a 100kč/osoba.
Takové klasické srazové vstupné.
Nečekaný počet diváků a také jejich neukázněnost působila pořadatelům značné
problémy. Lidé nerespektovali vyznačená místa k stání, což bylo na úkor bezpečnosti i
plynulosti akce. Neposlušní diváci a nepřízeň počasí měli na svědomí také zrušení
plánovaného závodu na klopené dráze. To bylo velké zklamání pro všechny závodníky,
kteří na tento sraz dorazili. Pár hezkých přehlídek na pódiu již nemohlo zastavit masový
úprk návštěvníků, a tak se areál a přilehlé prostory do 16-té hodiny odpolední prakticky
vyprázdnily. Pořadatelé předpokládají, že akci budou v dalších letech opakovat.

Den dětí
V centru města na děti čekalo jedenáct stylových soutěží. Mimo jiné hon na
bizona, rýžování zlata, boj u kůlu nebo pletení Nšočina copu. Akce probíhala v režii
pracovníků domu dětí a mládeže. Technickou stránku pak zabezpečoval kulturní dům.
Dopoledne, které bylo vyhrazeno dětem z mateřských a základních škol, přálo počasí. V
rychlém sledu se střídaly bledé tváře, kterým šaman nejen předváděl svá kouzla, ale
dokonce věštil i budoucnost. Své znalosti a umění musel neplánovaně použít v poledních
hodinách, kdy v době přestávky začalo pršet a bouřka byla na spadnutí. Odpoledne
patřilo veřejnosti. Odhadem si indiánské atrakce vyzkoušela tisícovka dětí. Tradičně
každým rokem vypomáhají organizátorům vybraní deváťáci za Základní školy dr.
Milady Horákové. Spokojenost pak panovala hlavně mezi nejmenšími, zvláště díky
sladkým odměnám.
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Kit Show 2004
První polovina května se stala svátkem modelářů. Rekordní zahraniční účastí
překonal letošní 8. ročník modelářské Beskyd Model Kit Show všechny předcházející.
Organizátoři si pochvalovali nejen množství zahraničních hostů, ale také jejich pestrost.
Přijeli modeláři z devíti zemí a to nejen okolních. Holanďané přivezli dokonce přes
stovku modelů. Dorazil účastník z Norska, a dokonce také z Malajsie. Asijský účastník,
který uspěl i v soutěži, se o kopřivnické akci dozvěděl náhodou, když byl v Praze na
obchodním jednání.
Ovšem ani vysoký zájem zahraničních modelářů nezabránil poklesu počtu vystavených
modelů, těch se nakonec na akci sešlo okolo tisícovky. Porota v čele s Janem Štědrým z
organizačního týmu Kit Show měla těžký úkol. Podle porotců bylo sice modelů méně,
ale jejich kvalita šla vysoce nahoru. Nepříjemným ukazatelem pro organizátory byl také
pokles návštěvnosti.
Za oba víkendové dny Kit Show navštívilo asi tři tisíce lidí, což je méně, než
jsou organizátoři z minulých let zvyklí. Nic na tom nezměnil ani bohatý doprovodný
program.
K tomu patřila nejen prezentace rádiem řízených modelů nebo výstava amerických
automobilů, ale třeba i seskok parašutistů.
V rámci Kit Show se uskutečnila také tradiční návštěva valalašského krále Bolka
Polívky. Ten nejen vybral nejkurióznější model, ale také vyslechl valašskou mutaci
evropské hymny a zhlédl představení recesní skupiny Direkt.

Schody
Diváci mohli zhlédnout přehlídku Schody v neděli dne 6.6.2004. Začátek byl ve
dvě hodiny odpoledne a končilo se okolo osmé hodiny večerní. Byl to malý maraton
dovedností, který trval šest hodin, ale téměř všichni vydrželi celou dobu zaujatě sledovat
výkony jednotlivých vystupujících. Pro diváky byla připravena mimo skvělá vystoupení i
působivá světelná show, ohňostroj, soutěže o zajímavé ceny, a také slosovatelné vstupné
se spoustou atraktivních cen.
Moderátorem byl Michal Grepl, který provázel celým odpoledním programem a
mnohokrát obdarovával diváky drobnými cenami třeba jen za to, že mohutně
povzbuzovali účinkující. Jelikož byl program dlouhý, byl rozdělen do tří bloků, aby se
diváci také mohli občerstvit a trochu si odpočinout, protože sledovat všechna dění na
třech pódiích, která byla vystupujícím k dispozici, bylo opravdu náročné. V poslední
oddechové pauze si diváci volili ve třech kategoriích vystoupení, která si jim nejvíce
líbila. Zvítězila skupina Ex-Tace - breakdanceová formace pětice kluků z Kopřivnice.
Na přehlídce se představilo na cca 300 účastníků, kteří se prezentovali v 43
rozličných vystoupeních. Vystupujících souborů bylo 35. Akce se setkala s velkým
ohlasem. Kromě početných tanečních vystoupení ve stylu latina, folklór, disco dance,
aerobic, break, scénika, step, hip hop, roztleskávačky, břišní tance, se také často zpívalo,
a to buď sólově a v různých žánrech, nebo formou sboru. Také nechyběly kapely
různých žánrů. V neposlední řadě se představil sedmiletý kouzelník se svou show, dále
byly k vidění třeba bojová umění a také módní přehlídka, na které se předváděly
ekologické modely vytvořené z použitého materiálu (plastové láhve, různé plastové
obaly, plata od vajíček aj.). Podle ohlasu diváků se akce příští rok zřejmě bude

opakovat.
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Běh Terryho Foxe
V pátek 11. června se uskutečnil v Kopřivnici již sedmý ročník Běhu Terryho
Foxe. I letos se běh konal pod patronací místního domu dětí a mládeže a firmy Ludvík
Moravia, s. r. o. Na akci se dále podíleli žáci ze ZŠ dr. Milady Horákové, Český svaz
turistů, TJ Sokol a ASK Kopřivnice. Jako první se postavily na start děti z místních
mateřských škol, a to od devíti hodin v rámci třetího ročníku Miniběhu. Těch spolu s
učitelkami běželo zkrácenou trať celkem tři sta dvacet devět.
Od jedenácté hodiny vystřídali na startovní čáře nejmenší děti žáci z místních
základních škol, kterých běželo celkem sedm set dvacet tři, což je podstatně více než v
loňském roce, kdy jich běželo pět set sedmdesát jedna. Hlavní závod odstartoval starosta
Jiří Tichánek a zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Jalůvka, jenž se
posléze vydal na trať na své koloběžce. Běžců, cyklistů, lidí na kolech či kolečkových
bruslích se letos na trať vydalo v porovnání s jinými ročníky málo.
Nejstarším účastníkem běhu byl čtyřiaosmdesátiletý Milan Huráb z Kopřivnice,
který se této charitativní akce účastní každoročně a na trať se vydává na kole. Nejmladší
účastník, který byl zaregistrován, byl teprve jedenapůlletý Daniel Glogar.
Letos bylo napočítáno celkem 1 265 účastníků běhu a vybralo se celkem 16
436,50 korun, což je více než vloni. Hodně lidí přispělo, ale běhu se ani nezúčastnilo.
Pořadatelé mají nyní rok na to, aby promysleli organizaci Běhu Terryho Foxe v příštím
roce, neboť účastníků z řad široké veřejnosti ubývá. Proto se také letos běh konal v
pátek, aby se jej mohly zúčastnit děti jak z mateřských, tak i základních škol.

Hry zdravotně handicapovaných
Zhruba dvě stovky účastníků, z toho třicet vozíčkářů, se sešly poslední
květnovou sobotu na sedmém ročníku Sportovních her zdravotně handicapovaných. Ve
stejném termínu se konal i sportovní den dětí a navíc nepřijeli někteří tradiční účastníci
ze Snědovic, Slovenska a částečně i Hrabyně. Přijeli však další, takže hry nebyly
poznamenané ani malou účastí, ani nižšími sportovními výkony.
V tradičních sportovních disciplinách se zápolilo v běhu, slalomu, elektronických
šipkách, petangu, hodu granátem, koulí a oštěpem a ve střelbě ze vzduchovky. Výborné
výkony odvedli kopřivničtí vozíčkáři Rostislav Svoboda a Dušan Byrtus, kteří v různém
pořadí, ale téměř ve všech disciplínách posbírali ve své kategorii medailové ceny i
přesto, že se týž den vrátili z týdenního pobytu ve Francii. Stejně obdivuhodné bylo
trojnásobné vítězství seniorské závodnice Evy Váňové, pro kterou věk ani francouzské
hole nejsou handicapem.
Oproti předcházejícím ročníkům byl pořadateli podstatně zkrácen běh a okruh
jízdy mechanických vozíků, což přineslo viditelné zrychlení i hladší průběh. O
doprovodný program her se postarala skupina historického šermu Allegros a kynologové
s ukázkou výcviku psů.
Slavnostní večer pořádaný v kulturním domě, při kterém bylo předáno sto dvacet
ocenění, nezůstal s programem za minulými ročníky pozadu. Taneční skupina Line
dance, břišní tanečnice, Direkt a překvapení v podobě nového vystoupení skupiny
asociace zdravotně postižených XXXL nikoho nezklamalo.
Sedmý ročník Sportovních her zdravotně handicapovaných se uskutečnil za
finanční pomoci města Kopřivnice a desítek dalších sponzorů z řad institucí a
podnikatelů. Získat dostatek sponzorů je rok od roku těžší. Celou akci řídil Petr Dousek,
hlavní organizátor her a předseda Asociace zdravotně postižených.

Veteran rallye
Kopřivnicí jako každoročně projela v září kolona naleštěných automobilových
veteránů. Beskydská rallye měla cíl na náměstí TGM. Na pětatřicátý ročník Veteran
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Rallye Beskydy letos dorazilo devadesát dva posádek. Kromě Čechů se na start závodu
se svými automobilovými poklady postavili také fanoušci tatrovek z Rakouska,
Německa, a dokonce i jeden Australan. Největší zastoupení měly modernější vozy typů T
603, T 613 a T 700, ale ve startovním poli bylo i víc než dvacet tatrovek vyrobených do
roku 1935. Putovní pohár Josefa Veřmiřovského převzal absolutní vítěz rallye Jaroslav
Milbach na Tatře 57, pohár města Kopřivnice si odvezl Vlastimil John.

Z

AJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBČANŮ
Pivovar
Svou vlastní pivní značku získala také Kopřivnice. Od poloviny ledna 2004 se ve
městě začal vařit kvasnicový ležák Lašský vulkán. Rodinný minipivovar a vlastní pivo je
chloubou podnikatelské dvojice otce a syna Vaňkových.
Nápad otevřít si vlastní malý pivovar vznikl v hlavách obou mužů zhruba před
dvěma lety a prvotním impulzem byla láska k pěnivému moku. Po prvotní myšlence
následovalo studium odborné literatury, ekonomické propočty a řada exkurzí do malých
pivovarnických provozů. Trvalo téměř rok, než se jim podařilo vybudovat novou
provozovnu z někdejších skladů Jednoty na ulici Štramberské.
První zkušební dávku piva pivovar vyprodukoval začátkem prosince 2003.
Tehdy se také rozhodovalo o charakteru budoucího produktu. Ze šesti druhů piva lišících
se vzájemným poměrem tří základních vstupních surovin vybrala zkušební skupina
konzumentů to, které nyní nese značku Lašský ležák.
Lašský ležák chce zůstat regionální záležitostí a čepuje se pouze v šesti místních
hospodách.

Křest na zámku v Kuníně
V kunínském zámku, který je po delší pauze způsobené generální rekonstrukcí
opět přístupný veřejnosti, se uskutečnil koncert barokní hudby. Díla starých mistrů zahrál
Komorní orchestr P. J. Vejvanovského v čele s uměleckou vedoucí Anežkou
Michálkovou, sólo na cembalo hrála Pavla Bezděková a na flétnu Pavla Vozarová Sungová.
V rámci koncertu se uskutečnil křest knížky Jiřího Tichánka a Zdeňka Šerého s názvem
Šlechtická sídla na Novojičínsku. Postu kmotry se ujaly dvě ženy - L'ubica Mezerová z
Krajského památkového ústavu a Hana Váňová, ředitelka hradu Bouzov.

Koše na psí exkrementy
V současné době je na území Kopřivnice instalováno jedenáct košů na psí
exkrementy, z toho jich nově bylo letos zakoupeno šest. Jejich pořízení včetně instalace
přišlo na padesát tisíc korun. V rámci dlouhodobého projektu, kdy se vedení města
rozhodlo pro toto řešení, se v roce 2002 zakoupilo prvních pět košů na zkoušku. Každý
rok se počítá v rámci rozpočtu s doplněním stávajícího stavu o šest až sedm košů.
Vývoz košů na psí exkrementy je prováděn firmou Slumeko jednou, v centru pak
dvakrát týdně. Podle slov pracovníka firmy Vladimíra Pustky si lidé často pletou účel,
pro který jsou tyto koše určeny, byť jsou jednoznačně označeny. Důvodem je nedostatek
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košů na běžný komunální odpad. Koše však lidé využívají k pravému účelu jen zřídka. O
tom svědčí psí exkrementy válející se na chodnících hlavně před panelovými domy na
sídlištích, v parcích, ale i v centru města.

Čištění komunikací
I když pracovníci firmy Slumeko, s. r. o., začali čistit komunikace ve městě a
místních částech koncem března, skončili až v druhé polovině měsíce června, neboť
během zimy bylo vysypáno kolem šesti set tun inertního materiálu, který bylo nutno z
cest odklidit.
Na úklid města bylo vynaloženo za tři měsíce plošného čištění kolem sedmi set padesáti
tisíc korun plus sto padesát tisíc korun za uložení 350 tun smetků na skládku do
Mořkova. Přestože firma dávala na vědomí, které ulice bude čistit, stále se setkávala se
stejným problémem, a to s nepochopením majitelů aut, kteří je nechávali stát na místech,
jež se měla uklízet. Ve spolupráci s městskou policií byla auta za jejich asistence
odtahována.
Přestože Kopřivnické noviny i kabelová televize informovaly o tom, že auta,
která brání v čištění, budou odtahována, bylo jich odtaženo osmdesát sedm. Lidé si
zpočátku zřejmě neuvědomovali, že mohou být postihováni, neboť byli zvyklí, že čisticí
vozidla je objedou a nic se jim nestane. Než si mohli auto vyzvednout ze dvora Slumeka,
museli zaplatit za odtah tisíc tři sta korun a pak ještě pokutu za nerespektování
dopravního značení.
O termínech byli občané včas informováni v médiích, přitom ze zákona stačí
pouze dopravní značení sedm dní předem.
Mimořádný průběh letošní zimy znamenal výrazné navýšení nákladů na
provádění zimní údržby a následného úklidu zimního posypu, celkem bylo ke konci
června na této položce čerpáno 3,9 mil. Kč, a proto firma Slumeko musela požádat město
o dodatečné posílení rozpočtu. Odtahů vozidel se bude nadále využívat nejenom při
čištění komunikací, ale také při provádění další údržby vodorovného dopravního značení,
čistění uličních vpustí, opravách živičných krytů apod.

Lékárna na Severu
Víc než deset let fungovala na sídlišti Sever lékárna U Severky. V červnu
přivítala poslední zákazníky a pak majitelka lékárny Marie Pešlová svou provozovnu
zavřela. Důvodem jejího rozhodnutí byl výrazný pokles ročního obratu. Vlivem vnějších
skutečností klesl obrat během pouhých dvou let o víc než jednu třetinu.
Příčiny náhlého odlivu zákazníků jsou podle Pešlové hned dvě. Prvním
problémem bylo prý zhoršení bezprostředního okolí provozovny. Dům číslo 1196 - 97
začíná nabývat znaků ghetta. Zvlášť v letních měsících se okolí mění v jakési tábořiště,
kde se podle lékárnice taky hojně konzumuje alkohol. Ještě výraznější pokles zájmu o
lékárnu na sídlišti pak způsobilo otevření supermarketu Kaufland, jehož součástí je také
lékárna.

Místní sbor hasičů
Sto dvacet let od svého založení oslavovali letos členové místního sboru
dobrovolných hasičů. Soutěže o Pohár starosty SDH Kopřivnice se v areálu
kopřivnického koupaliště zúčastnilo patnáct družstev ze širokého okolí. V neděli
dopoledne proběhla v Katolickém domě slavnostní schůze, na které velitel hasičského
sboru Antonín Hykel zhodnotil činnost za uplynulé období. V odpoledních hodinách si
lidé mohli prohlédnout vystavenou hasičskou techniku na náměstí, kde tatrováčtí hasiči
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předváděli zdravotní pomůcky v praxi. Příležitosti využili především hoši, kteří prolézali
každé auto, a hasiči jim vysvětlovali a ukazovali, jak co funguje.

Kopřivnické stepařky
Step Klub Kopřivnice vznikl v 70. letech a po celou dobu v jeho čele stála Marie
Bartoňová. V letošním roce v kategorii seniorů se sólovým vystoupením obsadila druhé
místo.
Na červnovém Mistrovství České republiky v Blansku v konkurenci dvou stovek
stepařů z celé republiky, Slovenska a Polska skončila dvojice Miroslava Břusková a Jana
Ptáčková z Kopřivnice v hlavní kategorii na prvním místě se zlatem na krku. Břusková
pak v sólovém vystoupení svůj výkon potvrdila ještě druhým místem. Díky svému
umístění byla děvčata nominována na mistrovství světa ve stepu do německé Riesy v
prosinci letošního roku. Od roku 2000 je to již pátá nominace na mistrovství světa.
Přestože stepařským klubem za léta existence prošlo na dvě stě zájemců, klub se
v současné době potýká s nedostatečnou členskou základnou. Stepařky by mezi sebou
rády přivítaly děti, juniory, ale na druhou stranu i dospělé a seniory.

Komunikace ve městě
Zimní údržba doznala v letošním roce radikální změny. Oproti předcházejícím
letům se kromě schodů a přechodů pro chodce začaly opět solit i komunikace.
Správa silnic a dálnic Moravskoslezského kraje, která v Kopřivnici udržuje
průtahy městem, solila vždy a po zkušenostech z loňské zimy, kdy se sůl roznesla i na
nesolené komunikace a způsobila tam vyježděné koleje a výmoly ve vyhrnutém sněhu,
přistoupilo město ke stejnému řešení. Pravdou je, že řidiči solení většinou s povděkem
přivítali. Komunikace ve městě, které byly udržovány jiným posypem, působily velké
problémy a způsobovaly řadu nebezpečných situací. Řidiči se nemusejí obávat
přesolených komunikací, protože firma disponuje technikou, která sůl elektronicky
dávkuje v množství od 5 do 40 gramů na m2 dle konkrétní situace.
Solí byly mimo komunikace, které patří do působnosti novojičínského střediska
správy silnic a dálnic Moravskoslezského kraje, udržovány bohužel pouze hlavní tahy
jako například ulice Štramberská, Štefánikova až po nákladové nádraží, hlavní tahy na
sídlišti Sever a Koreji, Husova, Dělnická, Kpt. Jaroše, Erbenova, Máchova a cesta kolem
polikliniky. Boční uličky se nesolily, pouze vyhrnovaly a sypaly inertním posypem.
Zimní údržbu v místních částech zajišťovali soukromí zemědělci. Firma Slumeko letos
posílila vozový park o nový traktor, protože na údržbu přibyla celá průmyslová zóna.

Nové logo společnosti Terex Tatra
Nové výraznější logo Terex Tatra bylo v září nainstalováno na střechu správní
budovy podniku. Ta v současnosti patří kopřivnické radnici a automobilka bude umístění
svého loga hradit městu v rámci nájemného za kancelářské prostory, jež i nadále využívá.
V současnosti se pracuje také na označení budovy jako sídla městského úřadu. Podle
architekta Milana Šmída město nebude logem velikostí ani umístěním konkurovat
tatrováckému. Označení městského úřadu bude umístěno nad hlavním vchodem do
budovy. Celé stěhování však do konce roku 2004 proběhnout nemohlo.
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EZINÁRODNÍ VZTAHY KOPŘIVNICE
AKCE KONANÉ V KOPŘIVNICI
Datum

Akce
Návštěva a pobyt turistů z partnerského města Trappes (Francie)
22.- 28.2.2004 v rámci výměnné reciproční akce „Lyže – moře“ v Kopřivnici, na
Bečvách a návštěva hlavního města Prahy
Kopřivnici navštívil taneční soubor Jurajskie Igraszki z města Myszkow
(Polsko). Tanečníci se kromě prohlídky Technického muzea setkali
23. - 29.8.2004
s tanečním souborem Z. Havlové a vystoupili v rámci doprovodného
programu na Kopřivnické pouti 29.8.2004
Běžci z Myszkowa (Polsko) se zúčastnili 2. ročníku „Běhu rodným
krajem Emila Zátopka“, akci navštívila i oficiální delegace ze Zwönitzu
17. - 18.9.2004
(Německo), která se zúčastnila kulturního programu v Kopřivnici a
v Rožnově pod Radhoštěm.
Děti z Myszkowa (Polsko) se zúčastnily VIII. ročníku přehlídky tvorby
5.- 6.11.2004
handicapovaných dětí „Motýlek 2004“ v Kopřivnici
Francouzské kulturně informační středisko, které pracuje pod
celoročně
KDK, p. o., otevřeno vždy v pátek 15:30 - 17:30 hod.

AKCE KONANÉ V PARTNERSKÝCH MĚSTECH
Datum

Akce
Vystoupení Městského dechového orchestru Kopřivnice v rámci
13. – 16.5.2004
slavností AVIS (dárců krve) v Castiglione del Lago (Itálie).
Účast čtyř handicapovaných osob a doprovodu na Mezinárodním
24. – 28.5.2004
basketbalovém turnaji handicapovaných v Trappes (Francie).
Účast dětí ze Speciální školy pro žáky s více vadami v Kopřivnici
26. – 28.5.2004 (Dětské centrum) na Přehlídce tance a hudby v Czenstochowie
(Polsko).
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila akci „Dni Myszkowa“
v partnerském městě (Polsko). V rámci programu vystoupili
11. - 13.6.2004 kopřivničtí hudebníci (MIS music), tanečníci (TS Z. Havlové).
Mezinárodních závodů v Myszkowie se zúčastnili také kopřivničtí
plavci a běžci.
Návštěva a pobyt dětí a doprovodu z Kopřivnice ve Francii (Trappes,
2. – 12.7.2004
Saint Marc - Bretaň, Paříž) v rámci výměnné reciproční akce „Lyže –
moře“.
V rámci 10. výročí uzavření partnerství mezi městy Kopřivnice a
Zwönitz (Německo) navštívila oficiální delegace z Kopřivnice toto
29.7. – 1.8.2004
město. Při této příležitosti kopřivnické Technické muzeum představilo
ve Zwönitzu veterán – Tatru 805.
18. – 31.8.2004 Návštěva a pobyt cyklistů z Kopřivnice v Congletonu (Anglie).

Město Kopřivnice má uzavřeno 5 Smluv o partnerství mezi městy:
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Trappes - Francie
Město Trappes se nachází ve Francii, nedaleko od Paříže, má zhruba 29 000 obyvatel.
Vzdálenost od města Kopřivnice je 1 350 km.
Smlouva o partnerství je sepsána od 10. 10. 1968.
Zwönitz - Německo
www.zwoenitz.de
Dvanáctitisícové město Zwönitz se nachází ve Spolkové republice Německo.
Město je vzdáleno od Kopřivnice 400 km.
Smlouva o spolupráci je uzavřena od 21. 5. 1994

Spolupráce s městem Zwönitz
Od chvíle, kdy Kopřivnice zastoupená tehdejším starostou Vladislavem Kryškem
uzavřela smlouvu o partnerství se saským Zwönitzem, letos uplynulo již deset let.
Neoficiálně však partnerství navázaly házenkářské kluby spřátelených měst mnohem
dříve.
U příležitosti 10. výročí navštívila Zwönitz na konci července čtyřčlenná
delegace v čele se starostou Kopřivnice Jiřím Tichánkem. Zástupci české strany, ale také
polského Myszkowa, německých Heiligenhause a Puschendorfu či maďarského
Magyarpolanyi měli možnost zhlédnout výstavu dřevěných výrobků Daetz-centra v
Lichtensteinu nebo podívat se do firmy Zinke, která restauruje automobily z
meziválečného období. Během jednoho z večerů mohli pak všichni zúčastnění
konfrontovat své názory se zástupci politických frakcí zwönitzské radnice.
Kopřivnická delegace byla mimo jiné pozvána na slavnostní vernisáž jednoho z
projektů festivalu Mitte Europa, v rámci kterého si mohou návštěvníci připomenout cestu
Zikmunda a Hanzelky napříč Afrikou. Za tímto účelem zapůjčilo kopřivnické muzeum
Tatru 805. Putování Zikmunda a Hanzelky se v Německu těšilo veliké popularitě, o čemž
svědčí i výstavka poštovních známek německého fanouška mapující všechny země
Afriky navštívené cestovateli. Vernisáž dále provázelo čtení úryvků z knih Zikmunda a
Hanzelky a exoticky operní zpěv speciálních hostů z JAR.
Na závěr oficiálního setkání daroval starosta Jiří Tichánek svému protějšku ze
Zwönitzu, Uwe Schneiderovi, novou tatrovku - tentokrát hliněný model T 87 z roku 1953
z dílny závišického výtvarníka Bronislava Hrubého. Akt předání podkreslil bouřlivý
potlesk. Delegace se rozjely do svých domovů s přísliby další spolupráce a vzájemné
podpory, ať už v oblasti sportu a kultury, nebo dalšího vzdělávání zaměstnanců ve státní
sféře. Že se nejedná pouze o formální úmluvu, dokazuje více než třicetileté partnerství s
francouzským Trappesem a teď už také desetiletá spolupráce se Zwönitzem.
Myszków - Polsko
www.um.myszkow.pl
Myszków leží v Polsku, má 35 000 obyvatel.
Vzdálenost mezi městy Kopřivnice a Myszków je 180 km.
Spolupráce byla zahájena dne 24. 8. 1997
Castiglione del Lago - Itálie
www.umbriaonline.com/castiglione.phtml
Congleton - Velká Británie
Congleton je vzdálen 1 700 km od Kopřivnice, nachází se na území Velké Británie.
Má 85 000 obyvatel.
Congleton spolupracuje s městem Kopřivnice od 30. 8. 1998
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Město Kopřivnice spolupracuje s městy:Magyarpolány (partnerské město Zwönitz) Maďarsko
Lučenec - Slovensko
Město Kopřivnice bylo dále osloveno městy, které mají zájem o spolupráci: Heiligenhaus
(partnerské město Zwönitz) - Německo
Lubina (obec) - Slovensko
Koprivnica - Chorvatsko
Outjo - Namibie

O

d 1. května se naše republika stala členem Evropské unie

Splnilo se tak přání řady občanů. Trvalo patnáct let, než nás Evropa přijala coby
rovnocenné partnery. Skeptické názory charakterizovaly tu skupinu našich občanů, kteří
by chtěli okamžitý efekt, aniž by si uvědomovali nelehký vývoj tohoto společenství a
důvody jeho vzniku v poválečných letech. Nejdůležitějším bylo zabránit možnosti
válečného konfliktu - už 60 let bereme mír v Evropě jako samozřejmost. Výrazným
argumentem z kategorie ekonomických je srovnání budoucnosti našeho vnitrozemského
státu vně a uvnitř EU. Nejsme ani Norsko s ropnými zásobami na okraji Evropy, ani
Švýcarsko s bankami a cestovním ruchem. Za celou dobu vývoje od listopadu 1989 je
mravní úroveň a právní vědomí občanů i vymahatelnost práva v naší republice na
nejnižším stupni vývoje ve srovnání s již členskými státy Evropy.
Vstupem se snad zlepší ochrana klientů bank, pojišťoven i dalších institucí proti
nesolidnímu jednání. 1. květen 2004 se stal významným mezníkem v dějinách Evropy i v
dějinách našich. Došlo poprvé od osvícenství ke sjednocení Západu a Východu. Volný
pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu se dotkl 450 milionů občanů, přičemž počáteční
omezení a výjimky jsou z hlediska budoucnosti zanedbatelné. Firmy z kteréhokoli státu
Unie nyní mohou poskytovat své služby po celém prostoru společného trhu. Podstatně se
však na ně zvýšil tlak, aby lépe chránily životní prostředí. Vstupem do EU se
zjednodušilo cestování našich občanů uvnitř EU a časem odpadnou i celní a pasové
kontroly.

ZS

ÁVĚR
tarostovo zamyšlení a pohled do budoucna

Události roku 2004 v mnohém ovlivnily život našeho města. V oblasti
neuspokojivého stavu nezaměstnanosti jsme kladli zřetel na postupné obsazování naší
průmyslové zóny novými investory. Výrobu po dlouhém čekání rozjela firma Dura
Automotive Systems Cz, novou továrnu vystavěla firma Brose, která zahájila produkci v
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říjnu tohoto roku. Vstoupili další dva noví investoři - firma Erich Jaeger a firma
Bang&Olufsen. Za tento úspěch v oblasti získávání investorů bylo naše město oceněno
agenturou CzechInvest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 1.
místem v kategorii „Průmyslová zóna s největším společenským přínosem“. Je to jistě i
závazek pro budoucnost, snažit se nadále uplatnit zbývající část pozemku novému
investorovi.
Město Kopřivnice získalo Osvědčení Ministerstva vnitra ČR a Rady ČR pro
jakost, poté co náš městský úřad úspěšně ukončil pilotní projekt zlepšování kvality práce
organizací veřejné správy pomocí modelu sebehodnocení CAF (Common Assessment
Framework). Tento projekt přinesl do veřejné správy aktivizaci lidí, nastartování
komunikace zaměstnanců s vedením, ale i začátek měření spokojenosti zaměstnanců a
klientů, tedy občanů.
Úspěšně byl nastartován projekt Kopřivnice – „Zdravé město“, který ve
spolupráci s občany našeho města již začal přinášet své ovoce. Například komplexní
regenerace sídliště Kopřivnice - Sever, kde již probíhá konkrétní investiční akce vybudování parkoviště u ZŠ 17. listopadu.
V oblasti dotační politiky se podařilo pro naše město získat množství dotací.
Jednou z těch důležitých je dotační podpora pro výstavbu nové víceúčelové výrobní haly
v průmyslové zóně. Dotace pochází z unijního programu PHARE. Generální opravou
byla díky další dotaci úspěšně restaurována tzv. Šustalova vila v parku E. Beneše.
Významným krokem bylo získání chráněné budovy bývalého kopřivnického Fojtství zpět
do majetku města.
Stali jsme se plnoprávnými členy Evropské unie a budeme se mimo jiné také
nadále ucházet o získávání financí ze strukturálních fondů EU. Vzhledem k poměrně
vysoké úspěšnosti zažádaných dotací budeme však muset pečlivě zvažovat naše
požadavky, neboť finanční možnosti města nejsou bezedné a je potřeba si uvědomit, že
ne vždy a ve všem můžeme splnit finanční spoluúčast města při získávání těchto dotací.
Pro příští rok nás čeká řada dalších úkolů. Prioritně, stejně jako v minulosti, se
budeme snažit o získání podpory při financování dostavby domova důchodců, chceme
dokončit projektovou dokumentaci na generální opravu ulice Štramberské, uskutečnit
projekt Rozvoje regionálního muzea, pokračovat v nastartovaném projektu Modernizace
tepelných sítí města a v celé řadě dalších velkých i menších investičních akcí.
Takto zhodnotil uplynulý rok Jiří Tichánek, starosta Kopřivnice.
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