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Rok 2008 u nás a ve světě
Rok 2008 byl z globálního hlediska desátým nejteplejším
rokem od roku 1850.
Světová meteorologická organizace vydala zprávu, že
globální průměrná teplota v roce 2008 dosáhla 14,31°C, na
území Česka dosáhla průměrná roční teplota 8,9°C.

Leden
První dny Schengenského prostoru.
Zemřel režisér Jiří Sequens.
Vláda schválila církevní restituce za 270 miliard.
Majitel KB odepsal kvůli podvodu pět miliard eur.
Ústavní soud potvrdil reformu daní i poplatky u lékaře. Od 1. ledna se zcela změnil
systém financování zdravotnictví. Lidé nově platí poplatek za návštěvu lékaře,
pohotovost, připlácí si v lékárnách i za pobyt v nemocnici.
Únor
Václav Klaus byl podruhé zvolen prezidentem.
Kosovo vyhlásilo nezávislost.
Fidel Castro odešel do důchodu.
Heparinový vrah Petr Zelenka byl odsouzen k doživotí.
Markéta Irglová s Glenem Hansardem získala Oscara za píseň Falling Slowly.
Premiér Topolánek ocenil medailí bratry Mašínovy.
Březen
Českého lva získal film Vratné lahve Jana a Zdeňka Svěrákových.
Zemřel herec Radovan Lukavský.
V Afghánistánu padli v roce 2008 dva čeští vojáci. Poprvé zahynuli přímo
následkem bojové činnosti nepřítele. Dalších 16 příslušníků české armády bylo
zraněno.
Ve čtvrtek 20. března dopoledne na 100. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu
došlo k největší hromadné nehodě v historii dálnice. Způsobila ji krátká sněhová
vánice. Srazilo se 189 aut.
Duben
Jiří Čunek se vrátil do vlády.
V Ostravě se střetly dvě tramvaje. Tři lidé nehodu nepřežili.
Lidé mohli po pěti letech vidět korunovační klenoty.
Slovensko zaměstnal spor o nový tiskový zákon.
Členové Greenpeace okupovali kótu, kde má stát radar.
Květen
V jihovýchodní Asii zabíjely cyklón a otřesy země, asi 84 tisíc obětí bylo v Barmě a
70 tisíc v Číně.
Byl zavražděn bývalý kytarista skupiny Tři sestry František Sahula.
Microsoft stáhl nabídku na převzetí Yahoo.
Praha rozšířila metro o tři stanice.
Došlo k tragické srážce vlaků v Moravanech. Střet nepřežil strojvedoucí jedoucí
lokomotivy.
Premiéra hry Václava Havla Odcházení proběhla v pražském Divadle Archa.
Dmitrij Medvěděv se stal novým ruským prezidentem. Jeho předchůdce Vladimir
Putin převzal funkci premiéra.
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Červen
Soud připustil existenci justiční mafie.
Irsko odmítlo Lisabonskou smlouvu.
Soud rozplétal kuřimskou kauzu.
České vědce zatkli v Indii za sbírání brouků bez povolení.
Poslanci schválili odchod do důchodu v 65 letech.
Proti vládním reformám hodinu stávkoval téměř milión lidí, nejvíce od roku 1990.
Červenec
Proběhl Karlovarský festival s Robertem De Nirem a Dětmi noci.
Zemřel zpěvák Karel Hála.
Slováci měnili koruny za eura v kurzu 30,126 (od 1. 1. 2009).
Češi podepsali s Američany smlouvu o radaru.
Bosenskosrbský předák Radovan Karadžić byl dopaden a předán mezinárodnímu
soudu.
Bubeník kapely Chinaski se zabil na motorce.
Juraj Jakubisko představil v Karlových Varech svůj historický velkofilm Bathory.
Eurem se bude na Slovensku platit od 1. ledna 2009. S ražbou mincí se začalo již v
srpnu a několik dní poté (24. srpna) museli obchodníci začít uvádět ceny jak v
eurech, tak ve slovenských korunách.
Srpen
Ve věku 89 let zemřel ruský spisovatel Alexandr Solženicyn.
Náraz rychlíku do zříceného mostu ve Studénce v pátek 8. srpna nepřežilo osm lidí.
Začala válka v Gruzii.
Olympiáda v Číně utužila sportovního i stranického ducha.
ČR zaplatí za arbitráž s Diag Human devět miliard.
Přestaly platit padesátníky a papírové dvacetikoruny.
Září
Ve věku 93 let zemřel v Torontu česko-kanadský podnikatel Tomáš Baťa. Proběhl
sjezd zelených a potvrdil Bursíkovu koncepci.
Kauza poslance Moravy umožnila veřejnosti nahlédnout do zákulisí české politiky.
Prokurátorka Milady Horákové byla odsouzena k šesti létům vězení.
Ze Spojených států se začala šířit do celého světa finanční krize.
Při atentátu na pákistánský hotel zemřel český velvyslanec.
Říjen
Došlo k vraždě Václava Kočky mladšího po křtu knihy Jiřího Paroubka.
Island se ocitl krůček od bankrotu.
Rakouský politik Haider zemřel při autonehodě.
Ve čtvrtek 16. října zničil požár levé křídlo Průmyslového paláce.
Sociální demokracie jasně zvítězila v krajských i senátních volbách.
Listopad
Prezidentem USA byl poprvé zvolen černoch - Barack Obama.
Souboj s obrovským požárem vietnamské tržnice Sapa hasilo více než 400
dobrovolných a profesionálních hasičů a byl nasazen i vrtulník.
Somálští piráti unesli obří tanker Sirius Star dlouhý 300 metrů se dvěma milióny
barelů ropy za 100 miliónů dolarů.
Vláda schválila reformní zákony ministra Julínka pro zdravotnictví.
Krize dopadla na český automobilový průmysl.
Bombaj paralyzovali teroristé – útok na hotel Tádž Mahál si vyžádal 174 obětí.
Lisabonská smlouva neodporuje Ústavě, tak rozhodl ústavní soud.
Senátoři se vyslovili pro smlouvy o radaru.
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Prosinec
Staronovým předsedou ODS se stal Topolánek, titulu čestného předsedy strany se
na kongresu vzdal prezident Václav Klaus.
Poslanci odmítli prodloužit zahraniční mise českých vojáků.
Sněmovna schválila zrušení zdravotnických poplatků.
Izrael zaútočil na pásmo Gazy a hnutí Hamás.

Kopřivnický kalendář - rok 2008
Hlavní událost - Kopřivnice slavila šedesát let od svého povýšení na město.
Leden
Místní kino Puls se stalo součástí prestižní sítě Europa Cinemas. Díky členství v
klubu, který sdružuje 597 kin v devětadvaceti zemích Evropy, si může požádat o
dotace z Evropské unie.
Na kopřivnické radnici byl uveden do provozu CzechPoint. Lidé mohli začít na
jednom místě získávat údaje z informačních systémů veřejné správy.
Radní na třetí pokus schválili cenu tepla pro město. Své rozhodnutí několikrát
odložili, aby dostali doplňující informace. Přijali totiž cenu, která se meziročně
zvýšila o víc jak 109 korun. Radnice navíc rozhodla, že nechá cenu posoudit
Energetickým regulačním úřadem.
Požár zničil restauraci Kavárna. Oheň způsobil škodu asi za 200 tisíc korun.
Provozovna byla následně dlouhou dobu mimo provoz.
Mateřské centrum Klokan umístěné v bývalé školce na sídlišti Sever oslavilo
deset let své existence.
Kopřivnická Vyšší odborná škola vypustila do světa dalších 39 držitelů titulu DiS.
Třicet čtyři z nich vystudovalo ekonomicky zaměřený obor a pět absolventů prošlo
studijním programem Strojírenství.
Na kopřivnickém zimním stadionu byl zahájen jubilejní 35. ročník Velké ceny města
Kopřivnice v krasobruslení. Na stupně vítězů vystoupily z pořádajícího FSC
Kopřivnice Karolína Kostelníková a Markéta Mikulová.
Únor
Vedení automobilky Tatra a zástupci odborů po dlouhých vyjednáváních uzavřeli
kolektivní smlouvu, která zaměstnancům zaručovala meziroční růst mezd o 7,5
procenta.
Tatra oznámila, že se jí podařilo vyvinout a vyrábí spalovací vzduchem chlazený
motor splňující přísné emisní limity normy EURO 5, kopřivnická automobilka tak
získala světové prvenství.
Kopřivnická renovační firma Eccora, zabývající se renovacemi historických aut,
postavila repliku tatrováckých Aerosaní a ve Skotnici je otestovala. Bohužel ne na
sněhu, a tak se sáně pohybovaly na speciálně vytvořeném podvozku.
Kopřivnický hokejový tým mužů porazil v předposledním kole krajského přeboru
Horní Benešov 2:1, a definitivně tak rozhodl o svém vítězství v soutěži i postupu do
vysněné kvalifikace o II. ligu.
Plavci KVS Kopřivnice dovezli zásluhou Davida Kunčara a Patrika Svobody šest
titulů ze Zimního mistrovství ČR dorostu, které hostilo Ústí nad Labem.
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Kopřivnická plavkyně Petra Klosová vyhrála na Grand Prix Missouri v USA finále B
závodu na 100 m znak v čase 1:02,98 min., čímž splnila limit pro účast na
olympijských hrách v Pekingu.
Březen
Zastupitelé schválili rozpočet města ve výši 535,2 milionů korun. Zároveň většina
zastupitelstva zvedla ruku i pro dvouletý akční plán, který obsahuje konkrétní kroky
k naplňování strategických dokumentů města. Město také prodalo někdejší sídlo
radnice na ulici Záhumenní za 9,1 milionů korun. Kupující se zavázali, že objekt
bude po deset let nabízet zdravotnické služby.
Rozhodčí soud při hospodářské komoře zamítl arbitrážní žalobu firmy Praga na
Tatru. Praga se dožadovala odškodnění za zrušení kontraktu na nápravy pro
střednětěžký nákladní vůz pro armádu.
Pozvaní politici nedorazili na občanské diskuzní fórum TGM a současnost. K
tématu Osudové osmičky v kopřivnickém kulturním domě přesto promluvila řada
zajímavých osobností včetně Jiřiny Šiklové, Jana Rumla či rozhlasového
komentátora Radka Kubíčka.
Ministerstvo potvrdilo rozhodnutí krajských úředníků, kteří ponechali výkon
rybářského práva na přehradě ve Větřkovicích Českému rybářskému svazu.
Nájemce přehrady s rozhodnutím nesouhlasí, atmosféra na přehradě je stále
poměrně napjatá.
V Technickém muzeu uvedli premiéru vlastní výstavy o legendárním tatrováckém
konstruktérovi Hanzu Ledwinkovi. O výstavu, která má i anglickou a německou
jazykovou mutaci, je zájem i v Evropě a po skončení v Kopřivnici se vydala na turné
po starém kontinentu.
Automobilka armádě předala první z objednaných střednětěžkých nákladních
vozů ATS T810, které mají nahradit dosluhující Pragy V3S.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Nikol Zátopková vyhrála v kategorii ročníku 1998
závod Evropského poháru v Budapešti.
Házenkář Pavel Raška, který ještě v minulé sezoně hájil v extralize branku
Kopřivnice, se ve 46 letech oficiálně rozloučil s hráčskou kariérou.
Kopřivnická házená se prosadila na prestižním mezinárodním turnaji mládeže
Prague Handball Cup. Mladší žáci dovezli stříbro, mladší dorost bronz.
Volejbalisté Kopřivnice postoupili do 1. ligy juniorů.
Kopřivnický karatista Milan Burget se v Litomyšli stal mistrem České republiky v
kumite ve váhové kategorii do 70 kg. V kategorii bez rozdílu vah vybojoval stříbro.
Duben
Radnice vyhlásila dotační program na výměnu kotlů na tuhá paliva na kotle na
zemní plyn, odezva obyvatelů rodinných domků na možnost získat až sedmdesát
procent nákladů byla ovšem mizivá. Náklady na vytápění plynem jsou mnohokrát
vyšší v porovnání s náklady na tuhá paliva. Řada majitelů rodinných domků, kteří
v posledních dvaceti letech přešli na vytápění plynem, hledá cesty jak se vrátit
k pevným palivům. Zejména pro ty, kteří jsou důchodového věku a mají rodinný
domek, je topení plynem téměř nereálné.
Proběhly přijímačky na zdejší střední školu. Čtyři ze šesti oborů středního
odborného učiliště byly žáky naplněny hned po prvním kole. Podobně i obchodní
akademie už žádná volná místa pro další kola přijímaček nenabízela.
Kopřivnická radnice získala první místo v mezinárodní soutěži O lidech s lidmi.
Mezinárodní porota ocenila příkladné zapojování veřejnosti do plánovacích a
rozhodovacích procesů ve městě.
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Kulturní dům hostil dvaadvacátý ročník divadelního festivalu Kopřiva. Na diváky
čekalo osm zajímavých představení. Nejlepším hercem se stal Štefan Richtárech,
porota ocenila umělecký přínos Divadla Dno a diváci nejvíc kvitovali vystoupení
Duškovy Vizity.
Velkému zájmu veřejnosti i modelářů samotných se těšila Beskyd Model Kit Show
v kulturním domě. Jejím hostem byl po několikaleté pauze také valašský král Bolek
Polívka.
Starší žáci z kopřivnické ZŠ M. Horákové suverénním způsobem vyhráli mistrovství
ČR školních týmů ve florbale, které se konalo v Uherském Brodě. Žezlo přebrali po
sousední ZŠ Emila Zátopka.
Hokejistům Kopřivnice o vlásek unikl postup do II. ligy.
Fotbalový tým žáků se v turnaji Meet The World kvalifikoval na největší dětský
fotbalový turnaj na světě, švédský Gothia Cup.
Květen
Na radnici proběhlo veřejné projednání konceptu připravovaného územního plánu
města, akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti.
Na začátku května bylo veřejnosti předáno první ze dvou zatím dokončených
nových dětských hřišť ve městě. Došlo k slavnostnímu otevření nového dětského
hřiště U Matesa v lokalitě sídliště Jih. Hřiště určené jak nejmenším, tak starším
dětem, bylo první ze slíbené série hřišť, které mají vyrůst v nejrůznějších lokalitách
města.
Zhruba dvacet tisíc korun vynesl druhý koncert Peníze lidem, který v kulturním
domě pořádal šestnáctiletý Robin Suchánek.
V Muzeu Fojtství byla otevřena výstava unikátních kamenných soch současných
afrických umělců. Touto výstavou vrcholí celoroční projekt Brána otevřená
zaměřený na Afriku.
Průmyslovou zónu ve Vlčovicích navštívil ministr obchodu a průmyslu Martin
Říman. Tématem jednání s vedením tamních firem a kopřivnické radnice byla
nedostatečná kapacita dodávek elektrické energie, která brzdila další rozvoj zóny.
Vzpomínkou a společenskou akcí pro stávající i někdejší učitele školy byla
symbolicky uzavřena školní budova na náměstí.
Příbuzné zakladatele místní kočárovky Marianne Schustalové se splnilo přání z
její poslední vůle a sedmatřicet let po smrti byly její ostatky přeneseny do rodinné
hrobky na zdejším starém hřbitově.
Běžkyně Maraton klubu Kopřivnice Irena Šádková vybojovala stříbro na mistrovství
ČR v běhu do vrchu, které bylo součástí Běhu na Lysou horu.
Házenkářské družstvo Základní školy Emila Zátopka obhájilo prvenství v
Novinářském kalamáři, celostátním turnaji žáků 5. – 7. tříd základních škol.
Červen
Začala přestavba autobusového nádraží v Kopřivnici. Jednotlivé zastávky byly
provizorně přemístěny na ulici Štefánikovu. Zároveň s přestavbou nádraží začaly
práce také na stavbě hypermarketu Tesco.
Některé kopřivnické školy se připojily k celostátní stávce školských odborů za
vyšší platy. Uzavřeny zůstaly téměř všechny mateřské školy, stávkovala také ZŠ 17.
listopadu, zdejší SOU a několik jednotlivých učitelů z dalších základních škol.
Kulturní dům žil pátým ročníkem dovednostní přehlídky Schody. Program s
dvaačtyřiceti samostatnými vystoupeními zhlédlo přes 660 diváků.
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Dětské centrum získalo další automobil pro svoz svých klientů. Byl zakoupen v
rámci projektu Sociální automobil díky firmám, které si zaplatily reklamní plochy na
voze.
Hlídka městské policie dopadla dvojici sprejerů na hradě Šostýn, bohužel šlo spíš
o výjimečnou událost. Přestože počet posprejovaných zdí ve městě rapidně roste,
policie proti tomuto nešvaru zatím nenašla účinnou zbraň.
Největší turistické lákadlo Kopřivnice Technické muzeum Tatry se možná bude
stěhovat. Záměr muzeum rozvíjet ve větších prostorách přímo v jedné ze starých
výrobních hal automobilky oznámili její zástupci na správní radě muzea.
Automobilka oznámila rekordní zisk 901 milionů korun.
V Lubině pod přehradou začala tříměsíční oprava silničního mostu. Kompletní
výměna mostu přišla na 1,2 milionu korun.
Karatista Milan Burget vybojoval na akademickém mistrovství ČR v Brně stříbro v
kategorii kumite do 70 kg.
Kopřivnický plavec David Kunčar vybojoval na mistrovství ČR dorostu ve Zlíně tři
tituly a jedno stříbro, jeho klubový kolega Patrik Svoboda si vyplaval po jednom zlatu
a stříbru.
Závišický judista Ondřej Kahánek vyválčil na akademickém mistrovství ČR stříbro v
kategorii do 60 kg.
Červenec
Kopřivnice si nechala udělat nové logo města. Logotyp se stylizovanou siluetou
aerodynamického vozu vzbudil rozporuplné reakce odborné a laické veřejnosti.
Oficiálně bylo logo poprvé představeno v srpnu v rámci oslav města.
Do funkce ředitele ZŠ Alšovy se vrátil Milan Bureš. Jeho návrat do školy vyvolal
řadu diskuzí i kritiku, Bureš bude školu řídit souběžně s výkonem své práce
senátora.
Odchovankyně kopřivnického tenisu Natálie Cváčková a Aneta Mikšovská
vybojovaly na Mistrovství ČR mladších žákyň v Rakovníku stříbro ve čtyřhře.
Plavkyně Petra Klosová potvrdila na mistrovství ČR svou nominaci na olympijské
hry do Pekingu, ke které přidala dva tituly a jeden bronz.
Vlčovický fotbalový klub slavil 75. výročí svého založení.
Srpen
Proběhly hlavní části oslav šedesáti let od povýšení Kopřivnice na město.
Radnice hostila delegace ze zahraničních partnerských měst z Polska, Anglie,
Francie a Německa. Proběhl seminář Partnerství v Evropě a v rámci slavnostního
večera byly předány také čestná občanství a tituly „významná osobnost“ několika
zdejším rodákům.
Děti z kopřivnických mateřských škol zasadily v rámci oslav 60. výročí povýšení
Kopřivnice na město Památný strom.
Oslavy výročí města provázela také řada kulturních akcí. K nejzdařilejším patřil
historický jarmark v Sadu Edvarda Beneše, přehlídka kopřivnických kapel před
kulturním domem či sobotní kulturní program, který vyvrcholil koncertem skupiny
Support Lesbiens a který přilákal do centra města několik tisíc lidí.
Kvalita vody na větřkovické přehradě se během letní sezony nebývale zhoršila,
hygienici vůbec poprvé vodu v nádrži označili čtvrtým stupněm kvality.
Bez oficialit a po malém zpoždění oproti plánu bylo uvedeno do provozu další
dětské hřiště, tentokrát v areálu zahrady ZŠ Milady Horákové.
Tatra oznámila snížení počtu zaměstnanců, o práci mělo přijít 400 lidí.
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Demoliční stroje začaly dělat místo pro stavbu dalšího supermarketu. Diskontní
prodejna Penny Market vyrostla u vjezdu do města směrem od Závišic.
Festival nejen pro zaměstnance automobilky na polygonu Tatry s řadou hvězd a
doprovodného programu navštívilo přes 40 tisíc lidí. Hlavní hvězdou akce byla jako
před rokem kapela Kabát.
Škola v Lubině navýšila svou kapacitu a může otevřít pět samostatných ročníků.
Koncem prázdnin zde také proběhly úpravy výdejny jídel a jídelny.
Své pravidelné vysílání zahájila místní Junior TV, reportáže mladých nadšenců
jsou k vidění na internetu i ve vysílání místní kabelové televize.
Kopřivničtí házenkáři po pěti letech vyhráli domácí turnaj „O pohár Tatra, a. s.“.
Kopřivnická plavkyně Petra Klosová reprezentovala republiku na OH v Pekingu. V
závodě na 100 m znak skončila časem 1:03,36 na devětatřicátém místě.
Září
Řada hasičských jednotek vyjela likvidovat požár v nejvyšším patře panelového
domu na ulici Francouzské. Jak vyplynulo z vyšetřování, byt úmyslně zapálil jeho
neplatící nájemce, kterému hrozilo brzké vystěhování.
Aerodynamická Tatra 87 se stala vítězem ankety o nejpopulárnější historický
osobní automobil značky Tatra. Téměř čtvrt milionů hlasů přišlo do ankety o
nejoblíbenější tatrovácký osobní automobil. Vítězem ankety se nakonec stala
aerodynamická Tatra 87, druhá skončila legendární T 603 a bronzovou příčku
obsadil kabriolet T 57a.
Kopřivnici navštívil velvyslanec USA Richard Graber. Prohlédl si výrobní závod
firmy Dura a také Dětské centrum. Lidem také slíbil brzké zrušení víz pro cestování
za moře.
Základní škola Emila Zátopka oslavila půl století od svého založení.
Nejvýznamnějším hostem oslav byla vdova po zdejším slavném rodákovi
olympionička Dana Zátopková.
Přímo v areálu vlčovického fotbalového hřiště proběhlo jednání s místními
sportovci a občany o budoucnosti tamního sportovního areálu. Lidé si zde přejí
vybudovat dětské hřiště.
Kopřivničtí zastupitelé se sešli speciálně k jednání nad územním plánem města.
Asi největší diskuzi vyvolal záměr možného propojení ulic Husovy a Pod Bílou
horou. Zasedání nejvyššího voleného orgánu města se navíc vůbec poprvé konalo v
nové zasedací místnosti v desátém podlaží budovy nové radnice.
Hudební festival JenTakFest ze začátku prázdnin přeložený na konec září byl na
poslední chvíli zrušen. Pořadatelé oznámili, že definitivně opouštějí Kopřivnici, a
pokud se uskuteční další ročníky, pak to rozhodně nebude ve městě.
V centru města se uskutečnilo Fórum Zdravého města. Občané mohli diskutovat s
politiky i úředníky radnice, seznámit se s plány města a také podat vlastní návrhy.
Akci navíc zpestřil kulturní program.
Veřejnosti byl představen ambiciózní projekt budoucího řešení sportovně
rekreačního areálu Červený kámen. Největší diskuzi vyvolala vize velkolepého
aqaparku v místech dnešního letního stadionu.
Zemřel předseda kopřivnického klubu házené ing. František Šácha.
Říjen
Ze svých funkcí byl odvolán finanční ředitel Tatry Igor Vlček.
Místní skauti získali víc jak osmnáctimilionovou dotaci. Za tyto peníze bude v
někdejším areálu zdraví vybudováno skautské centrum s klubovnami a dalším
zázemím.
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Zastupitelstvo přijalo nová pravidla pro hospodaření s obecními byty. Zhruba tisíc
bytů, které radnici zůstanou, bude přidělováno pouze na omezenou dobu a jen
lidem, kteří prokáží, že potřebují sociální či startovací bydlení.
Kopřivnickým mateřským školám se podařilo získat víc jak osmimilionovou dotaci
na svůj projekt Svět je velká zahrada. Za tyto peníze budou přebudovány zahrady u
dvou z nich.
Recesní skupina Direkt v kulturním domě pořádala svůj večírek. Neobvyklí
tanečníci slavili deset let existence derniérou svého čísla Valašští Alexandrovci a
čestným hostem jejich akce byl i Bolek Polívka.
Kopřivnice si připomněla 70. výročí od začátku okupace města nacistickým
Německem.
Na sídlišti Sever začala první fáze jeho plánované regenerace. Jako první začaly
přípravy pro vybudování nového centrálního chodníku a cyklostezky.
Globální zpomalování ekonomiky jako důsledek světové finanční krize začíná
doléhat i na zdejší firmy. Některé přiznávají snižování počtu zaměstnanců nebo
omezování výroby.
Pět pěveckých sborů se sešlo v kopřivnickém Katolickém domě na přehlídce,
kterou tradičně pořádá zdejší Pěvecké sdružení.
Historicky třetí krajské volby také v Kopřivnici s přehledem vyhrála ČSSD. Účast
ve volbách dosahovala přibližně 30 procent.
Porotci 12. ročníku přehlídky tvorby malých televizních studií Kafka ocenili dvacet
soutěžních snímků. Všichni účastníci přehlídky ale podle nich dělají kvalitní televizní
práci.
Kopřivnici zasáhla větrná smršť, hasiči vyjížděli k polámaným stromům,
vyvrácenému pouličnímu osvětlení i poškozeným střechám.
Hokejisté Kopřivnice, kteří by v nové sezoně rádi dosáhli kýženého postupu do
druhé ligy, vstoupili do krajského přeboru vítězstvím nad Frýdkem-Místkem.
Kopřivnická rodačka Renáta Gebauerová vybojovala čtvrté místo na akademickém
mistrovství světa ve střelbě.
Odchovanec kopřivnické ploché dráhy Adrian Rymel vybojoval stříbro na ME dvojic.
Viagra Štramberk se stala vítězem ligové soutěže KMK. Zároveň vyhrála i ligový
pohár a Superpohár.
Závišický judista Adam Kahánek se stal vítězem Grand Prix ČR dorostenců pro rok
2008.
Kopřivnice se na domácí Velké ceně v plavání po delší době radovala z prvenství.
Postaral se o ně v závodě na 1500 m VZ David Kunčar.
Kopřivnická krasobruslařka Nikol Zátopková vyhrála závod Českého poháru v
Hradci Králové.
Listopad
Žáci ZŠ v Lubině začali využívat novou školní jídelnu, jejíž rekonstrukce přišla na
1,6 milionů korun. Školákům díky tomu odpadlo složité dojíždění za obědy do jídelny
ZŠ Alšova.
V kulturním domě proběhl Muzikantský Motýlek. Tradiční přehlídka zpěvu, tance a
dramatické tvorby dětí s nejrůznějším tělesným i mentálním postižením nabídla
vystoupení asi 350 dětí.
Zastupitelstvo schválilo prodej plynárenských zařízení ze svého majetku
distribuční společnost SMP Net za zhruba 38 a půl milionu korun. Návrh účelově
tyto prostředky blokovat pro domov důchodců ovšem neuspěl.
Městem prošla skupina nacionalistů za skandování hesel. Podle policie, která
účastníky neohlášeného průvodu legitimovala, nedošlo k výtržnostem ani potyčkám,
ale po setkání s policisty se účastníci protestu rozešli.
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Na chodbách problémových domů na Francouzské jsou instalovány dřevěné
přepážky rozdělující chodbu na několik menších částí. Radnice si od tohoto kroku
slibuje větší bezpečnost i zlepšení soužití v domech. Instalaci přepážek zaplatí sami
nájemníci buď najednou nebo v deseti splátkách v nájemném.
Proběhla veřejná debata o projektu regenerace sídliště Jih. Zlepšit podmínky pro
obyvatele této oblasti mají projekty za 185 milionů korun.
V kulturním domě proběhl dvaačtyřicátý ročník taneční soutěže Tatra. Lépe byla
obsazená taneční liga třídy M. Odpolední část se soutěží párů třídy A negativně
ovlivnila malá účast tanečních párů.
Automobilka Hyundai věnovala kopřivnické střední škole dvě nová auta ze
zkušební série. Ani jeden z vozů nesmí na silnice a bude studentům sloužit jako
pomůcka při výuce praxe a technických předmětů.
Před vyprodaným Katolickým domem v Kopřivnici zpíval královéhradecký
chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri. Věhlasný sbor vystoupil s programem složeným
především z duchovní hudby a světových vánočních písní.
Krasobruslaři FSC Kopřivnice dovezli zásluhou Robina Grussmanna a Nikol
Zátopkové zlato a bronz z Evropského poháru ve Slovinsku.
Specializovaná firma dokončila instalaci nového vleku na sjezdovku na Červeném
kameni. Areál byl připraven na sezonu, scházel mu jen sníh.
Vítězi Lašské běžecké ligy se stali Pavel Michna a Anežka Vrágová.
Judista Adam Kahánek vybojoval stříbro na M ČR dorostu v Olomouci.
Starší žáci A kopřivnického klubu házené postoupili do žákovské ligy.
27.11. ráno byl otevřen nový hypermarket Tesco. Možnost nakoupit mezi prvními si
nenechalo ujít několik stovek lidí. Obchodní dům zaměstná zprvu asi 120 lidí.
Prosinec
Úřad práce zveřejnil statistiky za listopad. Nezaměstnanost na Kopřivnicku v
důsledku krize začala mírně stoupat, stále se ale drží pod pěti procenty.
Zastupitelé rozhodli o změně provozovatele kulturního domu. V polovině roku
2009 vystřídá stávající firmu Ludvík Morávia Cestovní kancelář Agentura Fox.
Zároveň zastupitelé rozhodovali také o rozpočtu. Město podle něj má letos
hospodařit s částkou přes 422 milionů korun.
Pokořitel K2, horolezec Libor Uher vyprávěl zaplněnému kinosálu o svém
nejtěžším horolezeckém zážitku v životě.
Vedení automobilky informovalo odborovou organizaci o záměru propustit 569
zaměstnanců. Toto hromadné propouštění vyvolané poklesem odbytu v důsledku
celosvětové finanční krize má být zahájeno na konci ledna.
Čtrnáctý ročník Velké ceny Kopřivnice v badmintonu vyhrála původem indonéská
hráčka Gustiani Sari Megawati.
Tým Základní školy Emila Zátopka vyhrál celorepublikové finále florbalového turnaje
Jaga Oxygen Cup.
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Město v roce 2008
V loňském roce se Kopřivnice dostala do širšího povědomí rozsáhlým
zapojením veřejnosti, firem, institucí a neziskových organizací do přípravy
Strategického plánu. V roce 2008 město oslavilo šedesáté výročí povýšení
Kopřivnice na město. Šedesát let znamená, že naše město patří k těm nejmladším,
které se teprve rozvíjí a hledá svou tvář. Snahou většiny obyvatel je, aby se
Kopřivnice stala skutečně moderním městem se všemi jeho atributy.

Propagace města
Do portfolia propagačních materiálů města přibyla reprezentativní
dvacetistránková brožura označovaná jako „Image materiál města Kopřivnice“. Nový
propagační materiál na svých stránkách sází víc na fotografie než text, který je
většinou jen stručný a podává základní informace o městě, jeho architektuře,
technické tradici, kultuře, přírodě či sportu. Celkový náklad Image materiálu byl 10
tisíc kusů, polovina tohoto počtu byla v češtině a druhá polovina v angličtině.
Radnice za něj zaplatila zhruba 200 tisíc korun. Vydané množství by mělo stačit
minimálně dva až tři roky. Image materiál města bylo možné zakoupit v Městském
informačním centru nebo na recepcích místních muzeí. Město se s ním
prezentovalo také na veletrzích a výstavách zaměřených na cestovní ruch. Tento
Image materiál by měl sloužit jako první kontakt s městem a vyvolat u návštěvníků
hlubší zájem o poznání města.

Logo města Kopřivnice
V roce 2008 získalo město nové logo. Vytvoření jednotného grafického
manuálu bylo součástí Akčního plánu. Město na vytvoření logotypu a jednotného
grafického stylu vypsalo výběrové řízení, do kterého se se svými návrhy přihlásily
čtyři firmy. Komise, která měla vybrat nejlepší, byla kromě komunálních politiků a
zaměstnanců radnice tvořena i lidmi z odborné veřejnosti, zasedl v ní například
designér a autor několika tatrováckých log Jiří Španihel nebo malíř a grafik Zdeněk
Babinec. Komise se bohužel na žádném návrhu jednoznačně neshodla a dostala se
do patové situace. Nakonec bylo výběrové řízení zrušeno a firmu vybírala rada
města.
Radní se nakonec přiklonili k již zmíněné ostravské firmě, které za logo a
kompletní grafický manuál zaplatí přes 262 tisíc korun. Logo přibližuje to, co je v
historii Kopřivnice velmi významné a spousta lidí to má v povědomí, a to je náznak
aerodynamického vozu, přičemž není zřejmé, který je to typ vozidla, ale
symbolizuje, že Kopřivnice byla kolébkou tohoto nového pojetí.
Autorem vítězného návrhu je Metal design studio Ostrava akademického
sochaře Evžena Schollera. Logo Kopřivnice je jen nejviditelnější částí kompletního
nového grafického stylu, který bude město užívat na propagačních předmětech,
tiskovinách, ale také ve svých oficiálních dokumentech.
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Kopřivnice obhájila kategorii B a získala ocenění za kvalitu
Kopřivnice obhájila kategorii B v rámci Zdravých měst a místní Agendy 21,
kterou se ji podařilo získat v roce 2007, a navíc získala u příležitosti patnáctiletého
výročí působení Národní sítě Zdravých měst v České republice ocenění za
dlouhodobý ukázkový postup v kvalitě Zdravého města. Než se městu podařilo
získat kategorii B, muselo splnit předepsaná kritéria pro zájemce, kategorii D a C.
Prokazování spolupráce veřejné správy s neziskovým sektorem a samotnou
veřejností před členy hodnotící komise měli za úkol členové komise Zdravého města
na kopřivnické radnici v polovině listopadu. Hlavní obhajoba se pak uskutečnila v
Praze, kde postup zavádění principů místní Agendy 21 prezentovali místostarostka
Dagmar Rysová, která je garantkou Projektu Zdravé město a místní Agenda 21,
vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek a koordinátorka Zdravého města
a místní Agendy 21 Ivana Rašková. Kromě našeho města jsou držiteli tohoto
ocenění pouze čtyři města v naší republice – Chrudim, Vsetín, Litoměřice a
Prostějov. To městům umožňuje ucházet se o až dvoumilionové dotace na projekty,
které mohou trvat i dva roky.
Podobnou možnost nabízí i zařazení do Národní sítě Zdravých měst.
Kopřivnice tím získala možnost ucházet se o finanční prostředky, které jsou vypsány
pouze pro Zdravá města z dotačního programu ministerstva životního prostředí.
Za dlouhodobý ukázkový postup v kvalitě Zdravého města získala Kopřivnice
ocenění, které převzala v Praze místostarostka Dagmar Rysová.

Kopřivnice vyhrála první místo v mezinárodní soutěži
Kopřivnice vyhrála mezinárodní kolo soutěže O lidech s lidmi s procesem
zapojení občanů do přípravy Strategického plánu. Na čtvrtém mezinárodním fóru o
účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a principu partnerství se spolu utkalo
dvanáct projektů ze čtyř zemí v rámci mezinárodního kola soutěže O lidech s lidmi –
ceny za podporu místní demokracie a spolupráci s nevládními neziskovými
organizacemi za rok 2007. Do mezinárodního kola se probojovaly vždy tři obce
nebo města se svými projekty ze Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky.
Po celodenním klání se jednoznačným vítězem stala Kopřivnice, druhá skončila
Dobříš se svým komunitním plánováním sociálních služeb a třetí skončila obec
Pruské ze Slovenska.
Starosta města Josef Jalůvka převzal z rukou Romana Hakena, ředitele
českého Centra pro komunitní práci, které soutěž pořádalo, a následně
maďarského, českého a slovenského porotce ocenění - diplom podepsaný ministry
zahraničí dvou zemí Visegrádské čtyřky a poukaz na lázeňský pobyt v Piešťanech,
kde se setkají všichni vítězové i z národních úrovní.
Takové ocenění je velmi cenné pro posílení sebevědomí a důvěru v lidi, kteří
pracují nejen na Strategickém plánu. Starosta pak poděkoval všem, kteří na projektu
pracovali, Radce Chalúpkové a také koordinátorce Zdravého města Ivě Raškové.

Akční plán naplňoval postupně cíle Strategického plánu
města
Vloni v únoru byla ustanovena Komise pro strategický rozvoj, do níž byli
jmenováni zastupitelé města, zástupci místních podniků, malých i středních firem,
zaměstnanci úřadu a také organizací z oblastí školství, kultury a bydlení. V čele
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komise stál starosta města Josef Jalůvka a jeho zástupcem byl zvolen generální
ředitel Tatry Ronald Adams.
Před stanovením hlavních priorit byl zpracován profil Kopřivnice včetně
místních částí, jenž obsahoval statistické údaje, výsledky různých měření, názorů,
jež byly zkompletovány do souhrnného materiálu. Současně probíhal i průzkum
podnikatelského prostředí, kdy byly osloveny jak firmy, tak i drobní podnikatelé, díky
čemuž se zjistily i jejich priority i problémy, ale také jejich záměry do budoucna.
V září proběhlo poslední veřejné projednání Strategického plánu v centru
města, na němž mohli občané vznášet poslední připomínky. V polovině října se pak
sešla komise naposled, aby doladila poslední úpravy. Poté se dokumentem zabývali
rada města a zastupitelé, kteří ho schválili začátkem prosince.
Dokument navazuje na předchozí Strategický plán, formuluje strategické cíle
města na zvolené období a dále je konkretizuje ve formě příslušných priorit, opatření
a aktivit, včetně stanovení způsobu financování a implementace.
Předsedou Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice a hlavním
politickým garantem dlouhodobých vizí pro město se stal Josef Jalůvka, starosta
města. Do práce na sestavování Strategického plánu se zapojilo na dvě stě lidí,
další desítky pak v místních částech. Na veřejném projednávání se pak s plánem
seznámilo dalších 400 občanů. Je to závazný dokument, protože ho schválilo
zastupitelstvo. Je to dlouhodobý dokument na úrovni koncepce, tedy směru, kterým
se máme ubírat. Další akční plány a roční rozpočty se od něj budou odvíjet.
První Akční plán na léta 2008 – 2009, který schválili zastupitelé 26. února,
konkretizoval požadavky na akce, dílčí kroky a projekty, které by vedly v daném
období k naplnění Strategického plánu. Ve své podstatě šlo o plán aktivit a projektů,
z nichž některé mají vazbu na rozpočet města a jiné jsou formulovány na úrovni
úkolů a jednání v rámci odborů městského úřadu či vedení města.
Akční plán zahrnuje plán financování akcí, termíny a odpovědnost
příslušných organizačních složek a útvarů města, případně jiných subjektů. Akční
plán (AP) je výchozím materiálem pro přípravu, respektive aktualizaci rozpočtového
výhledu města a je základním dokumentem pro přípravu rozpočtu pro nadcházející
rok – zejména pro tzv. druhou, neprovozní část rozpočtu. V následujících letech
tedy budou sladěny termíny aktualizace AP a přípravy rozpočtu.

Priority v plánu:
1.1 Strategická vize rozvoje města
Strategická vize rozvoje města Kopřivnice je základní strategickou orientací aktivit
města, která ukazuje, čím chce město realizací rozvojové strategie v horizontu
patnácti let být. Pro dané období byla definována tato vize rozvoje města:
Do roku 2022 se Kopřivnice změní na prosperující regionální centrum.
• Bude městem přitažlivým pro občana, investora i turistu.
• Bude svou ekonomickou prosperitu stavět na silné automobilové tradici, na
širokém spektru podnikatelských aktivit, rozvoji turistických atraktivit a vzdělaných
lidech.
• Bude Zdravým městem s moderním centrem nabízejícím široký rozsah kvalitních
služeb rostoucímu počtu obyvatel.
1.2 Prioritní oblasti rozvoje města
K naplnění vize rozvoje města Kopřivnice byly Komisí pro strategický rozvoj
stanoveny prioritní oblasti, které představují pilíře dlouhodobého rozvoje města.
Prioritní oblasti byly stanoveny takto:
• Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů
• Doprava, infrastruktura, životní prostředí
• Sociální zázemí
• Image města
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Návrhová část
Struktura návrhové části Strategického plánu je členěna na stanovené
strategické priority, které se dále dělí do nižších úrovní, a to do strategických
opatření a realizačních projektů – aktivit.
Strategické priority jsou obecně formulované scénáře města Kopřivnice
představující přednostní úkoly, které jsou navrhovány pro stanovené prioritní oblasti.
Strategická opatření vedou k naplnění stanovených priorit.
Projekty/aktivity jsou výčtem konkrétních kroků pro dosažení jednotlivých opatření.
Kromě realizačních výstupů a očekávaných přínosů specifikují rovněž odhad
finanční náročnosti (v korunách), výčet hlavních zúčastněných subjektů a nositele
realizace projektu. Dále byly charakteristiky jednotlivých aktivit doplněny o
charakteristiky týkající se ukazatelů (měřítek) plnění projektů a vztahu k územnímu
plánu.

Soutěž komiksů
Dotaci sto osmdesát devět tisíc korun z ministerstva vnitra získal odbor
sociálních věcí a zdravotnictví v rámci programu Prevence kriminality 2008, v jehož
rámci v projektu zefektivnění výkonů služby městské policie a Policie České
republiky byl policii zakoupen dalekohled na noční vidění v částce pětatřicet tisíc
korun a proběhla informační kampaň pro děti a rodiče. Jejím cílem bylo upozornit na
časté jevy a prohřešky, které se dějí v této rovině.
Metodička a koordinátorka sociální prevence Blanka Mikundová varovala
rodiče před důsledky rodičovského nezájmu.
Do kampaně se aktivně zapojily i děti, pro které byla připravena soutěž o
nejlepší komiks s názvem „Co se může stát?“ Vybrat si mohly ze šesti témat – Děti,
mládež a alkohol, Nebezpečí v dopravě, Drogy a mládež, Agresivita a šikana,
Vandalství a volné téma z oblasti prevence nežádoucích jevů. O podrobnostech
soutěže, která proběhla v šesti kategoriích, byli žáci informováni prostřednictvím
škol. Z výsledků výtvarné soutěže byla vytvořena informační brožura, která byla
určena všem žákům z Kopřivnice a místních částí. Kromě toho se v rámci kampaně
objevily na veřejnosti letáky i reklamní spoty ve vysílání kabelové televize, do jejichž
výroby se zapojilo i dětské zastupitelstvo.

Oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město
Akce pořádané v rámci oslav výročí se ve městě konaly v průběhu celého
roku. Vyvrcholily ale koncem letních prázdnin – 21. – 24.srpna. Ve čtvrtek
odpoledne proběhla v budově radnice konference „Partnerství v Evropě“, na které
byly probírány další možnosti spolupráce se spřátelenými městy. Mezinárodní
rozměr oslav podpořila i Evropská komise v přepočtu víc jak 400tisícovou dotací.
Kopřivnice slavila šedesát let od svého povýšení na město řadou akcí. Na
těch největších se v centru města podle odhadů pořadatelů v pátek a v sobotu
bavilo dohromady asi osm tisíc lidí. V pátek odpoledne zahájil oslavy Koprfest –
přehlídka Kopřivnických hudebních souborů. Tento téměř devítihodinový program
přilákal do centra města velké množství posluchačů a to nejen místních. Největší
zájem byl o sobotní večerní koncert hudební skupiny Support Lesbiens a následný
ohňostroj. V sobotu odpoledne zpestřilo oslavy vystoupení divadla Kvelb, které se
odehrávalo mimo jiné na obří tříkolce. Velký úspěch měl také sobotní celodenní
Starobylý jarmark v sadu dr. Edvarda Beneše, který byl zajímavý především pro
rodiny s dětmi. Jarmark nabídl nejen atrakce pro děti, ale i vystoupení šermířů,
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hudebníků či ukázky tradičních řemesel. Občané také využívali možností projet se
po ulicích v kočáru nebo v automobilových veteránech. Na Fojtství byla za
přítomnosti vedení města otevřena zajímavá výstava nazvaná „Osmičky“, která
mapovala dění ve městě ve zlomových letech 1918, 1938, 1948 a 1968. Ve
vestibulu radnice byla v sobotu otevřena výstava „Jak se volí prezident“, složená z
fotografií senátora Milana Bureše a jeho syna Milana Bureše pořízených u
příležitosti letošní volby prezidenta republiky. Program pro širokou veřejnost oživila i
vystoupení zástupců našich partnerských měst. Své soubory vyslali do Kopřivnice
Angličané, Němci, Francouzi i Poláci.
Oslavy šedesátého výročí se tak staly mixem oficialit i zábavy pro obyvatele
města. Do první skupiny především patřilo předání tří čestných občanství bratrům
Emilu a Boleslavu Hanzelkovým a znovuudělení této pocty Františku Uhlířovi.
Uděleny byly také dva tituly Významná osobnost města Kopřivnice, a to
automobilovému závodníkovi Aloisi Markovi a generálu Brunovi Sklenovskému.

Pamětní strom
Pamětní strom na počest 60. výročí povýšení Kopřivnice na město byl v
rámci oslav zasazen v parku Šustalovy vily. Slavnostnímu aktu, kterého se
zúčastnily delegace partnerských měst, děti z mateřských škol a veřejnost, však
předcházely komplikace.
Původně objednaný strom byl poničen ještě v okrasné školce krupobitím tak,
že ho pro slavnostní výsadbu nebylo možné použít. Náhradní strom byl objednán v
okrasné školce v Zářičí nedaleko Přerova. Při transportu však došlo ke kolizi, kdy
předjíždějící auto poničilo podstatnou část stromu. Zahradnictví obratem poskytlo
další strom. Ten sice dorazil v pořádku, ale byl horší kvality. S ohledem na jeho
špatné větvení a slabé olistění nebyl vhodný pro tento záměr. Nakonec se podařilo
obstarat vhodný strom v okrasné školce v Příboře.
Třímetrový červenolistý javor mléč stál téměř čtyři a půl tisíce korun. Šlo o
kontejnerový strom, takže mohl být vysazen i v letním období. Následujících pět let,
kdy bude potřeba intenzivnější péče, se o něj bude starat firma Slumeko. Výběr
památného stromu do parku před Šustalovou vilou tak vyšel napočtvrté.

K oslavám města se přidal také klub místních filatelistů, který u příležitosti
60. výročí povýšení na město připravil vydání dopisnice i razítka. Dopisnice byla
vydána se symbolikou města a známkou v odpovídající nominální hodnotě deseti
korun, R-nálepkou s přítiskem pro místní poštu, dále personifikovanou známkou s
kupony a bylo vyrobeno i příležitostné poštovní razítko.
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Výročí
V dubnu letošního roku to bylo přesně 100 let od doby, kdy v Kopřivnici
pobýval profesor a pozdější první prezident Československé republiky Tomáš
Garrigue Masaryk. Masaryk do města zavítal v době své druhé kandidatury do
říšské rady, v níž ho podporovali i občané Kopřivnice. Toto výročí a rovněž 157 let
od narození prvního československého prezidenta oslavilo město Kopřivnice tichou
vzpomínkou a položením kytice u pomníku na náměstí TGM ve středu 7. března v
šestnáct hodin. Na úvod byla puštěna originální nahrávka Jana Masaryka hrajícího
na klavír oblíbenou píseň prvního prezidenta Ach synku, synku z roku 1942, poté
položili představitelé města a Masarykova hnutí kytice k pomníku a po tomto pietním
aktu vystoupil se zamyšlením nad odkazem TGM Ladislav Cvíček.
Také letos Kopřivnice uctila oběti druhé světové války. Vedení města spolu
se zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných a Českého svazu bojovníků za
svobodu vzpomněli ve středu 7. května v podvečer u pomníku osvobození před
budovou školy na náměstí na ty, kteří padli v bojích během druhé světové války, a
položili kytice k pomníku. Jak se stalo zvykem, večer se uskutečnil slavnostní
koncert Komorního orchestru Kopřivnice v kulturním domě v kině Puls.
Výročí dr. Milady Horákové
Padesát osm let, které uplynuly od popravy dr. Milady Horákové, si
připomněli v pátek 27. června na krátkém pietním aktu na základní škole nesoucí její
jméno členové Konfederace politických vězňů, starosta Josef Jalůvka a senátor
Milan Bureš. Ti všichni ve svých projevech vzpomněli na justiční vraždy i utrpení
stíhaných občanů.
Výročí upálení mistra Jana Husa
Kopřivničané si v neděli v podvečer připomněli upálení mistra Jana Husa.
Tradiční vzpomínková akce se uskutečnila u Husovy lípy naproti letnímu koupališti,
kam přišli především starší občané, kteří si vyslechli proslovy místního historika
Jiřího Tichánka a farářky Marty Silné z Církve československé husitské.
Výročí okupace města
V říjnu si veřejnost připomněla smutné 70. výročí začátku okupace
Kopřivnice. Osudného 10. října 1938 započala více než šestiletá německá okupace
města. Okolo druhé hodiny odpolední se do Kopřivnice přihnala prvosledová
okupační jednotka wehrmachtu ze směru od Nového Jičína. Jednotka byla tvořena
motocyklisty a dvěma tanky. Záhy po příjezdu okupačních jednotek byly ničeny
značky a tabule v češtině, přemalovávány české nápisy, jednoduše řečeno vše
české bylo likvidováno a odstraňováno, začala tuhá germanizace Kopřivnice. Byly
rušeny různé české spolky, vedení města ihned převzali Němci v čele s horlivým
nacistou Wilhelmem Hankem, jenž byl paradoxně po matce Čech.
Město bylo okupováno na základě Mnichovské dohody z 29. září 1938, v
které rozhodly mocnosti tehdejší Evropy (bez jakékoliv dohody s vládou ČSR) o
odstoupení Sudet nacistickému Německu. Kopřivnice patřila do tzv. pátého pásma,
což byly oblasti, o kterých měli rozhodnout, pomocí plebiscitu, sami jejich obyvatelé,
zda budou přičleněni k Německu nebo zůstanou spojeni se zbytkem ČSR.
Samozřejmě Němci si nenechali ujít možnost získání strategické továrny, jakou byla
„kopřivnická vozovka“, proto ani protesty většinové české populace nezachránily
Kopřivnici před okupací. Okupace trvala až do 6. května 1945, kdy bylo město
osvobozeno Rudou armádou.
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Den veteránů
Jedenáctého listopadu v jedenáct hodin, přesně devadesát let poté, co
skončila první světová válka, si Kopřivnice připomněla Den veteránů. Před
pomníkem osvobození, který shodou okolností připomíná oběti obou světových
válek, se sešla skupinka členů Českého svazu bojovníků za svobodu a Vojenského
sdružení rehabilitovaných s představiteli města a dalšími občany, kteří si chtěli se
symbolickým vlčím mákem v klopě připomenout lidi, již v boji za svobodu položili
životy.
Tento svátek se v zemích západní Evropy začal připomínat už v roce 1919 a
rychle se rozšířil také za oceán. Označován byl jako Den padlých, Den příměří nebo
Den vzpomínek, nakonec se nejvíce vžil Den veteránů. Den veteránů odkazuje na
11. 11. 1918, kdy skončila první světová válka na Západní frontě. Česká republika si
tento svátek začala připomínat až v roce 2001.
Další vzpomínkový akt se uskutečnil v pondělí 17. listopadu v pět hodin
večer u pamětní desky obětem komunismu na budově bývalého městského úřadu,
kde si lidé připomněli zrůdnosti režimu a především životy zmařené komunistickou
mocí.
Výročí kopřivnického básníka Adolfa Jasníka
V archivu Lašského muzea v Kopřivnici i v památníku Pěveckého sdružení
Kopřivnice se dočítáme o životě a díle téměř zapomenutého zdejšího básníka. Adolf
Jasník, vlastním jménem Míček, se narodil dne 15. února 1888 v Kopřivnici. Jeho
rodiče byli chudí. Otec byl pomocným dělníkem v kopřivnické
továrně. Adolf vychodil obecnou školu v Kopřivnici a měšťanskou v
Příboře. Chtěl být učitelem, ale na učitelský ústav v Příboře nebyl
přijat, prý pro slabou tělesnou konstrukci. Pro mladého muže to
bylo velikou životní ranou, cítil se tím pokořen a vyloučen z lidské
společnosti. Jako učitel by se jistě uplatnil a jako básník snad i
vynikl. Dlouho se stranil zdejších lidí a zatrpkl. Mohl se vyučit
řemeslu jako ostatní zdejší chudí hoši, ale Adolf tak neučinil. Učinil
pokus uplatnit se v lidské společnosti tím, že po praxi u zdejšího
revírníka odebral se na lesnickou školu v Jemnici. Po roce se však zase vrátil do
Kopřivnice, potuloval se po lesích, snil a básnil, jsa odkázán na živobytí svých
rodičů a u své sestry Marie, provdané Zubalíkové. Všeobecně byl nazýván „poetou“.
Jeho neklidná krev ho hnala do světa. Ve svých 19 letech začal procházet Evropou
od Baltického moře až k Jaderskému, nikdy nemaje střechu nad hlavou. Byl
pomocným dělníkem velkých průmyslových závodů, pracoval lopatou u italských
podnikatelů v lomech, při stavbách domů, továren, drah a cest. Byl dělníkem
cihlářským, drenážním, zemědělským i lesním. Zde se vybíjela jeho drsná fyzická
neklidnost a touha po pohybu. Jeho oddechovým zaměstnáním bylo písařství,
uvaděčství v biografu, malířství, herectví a byl zpěvákem i úředníkem.
Za 1. světové války byl v italské pracovní koloně. V době převratové jej
nacházíme na Slovensku jako dobrovolníka, kde byl také raněn. Zúčastnil se též
plebiscitních bojů na Těšínsku a pak obdržel místo poštovního úředníka na
Slovensku. Oženil se s herečkou Emilií Lyseckou, ale jeho manželství ztroskotalo,
protože se nechtěl toulat s jejím kočovným divadlem. Touží po klidu. S podlomeným
zdravím se vrací do Kopřivnice, dostává místo úředníka v Tatře. V roce 1922 se
stává aktivním a zakládajícím členem PSK. Často churaví a dne 5. února 1928
umírá v ostravské nemocnici. Odešel ve svých 40 letech, ale zanechal po sobě
hluboce vyoranou brázdu. (Podle Josefa Kostelníka)
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Udělení čestných titulů
Titul čestného občana města Kopřivnice byl schválen Emilu Hanzelkovi,
Ing. Boleslavu Hanzelkovi a PhDr. Františku Uhlířovi, titul významná osobnost
města Kopřivnice získal Alois Mark a Bruno Sklenovský. Tato uznání byla udělena
všem in memoriam v srpnu u příležitosti oslav 60. výročí povýšení Kopřivnice na
město.

Blíže k jednotlivým osobnostem:
EMIL HANZELKA (pseud. Petr Pavel Hořec)
* 29. 3. 1886 Kopřivnice, † 26. 1. 1973 Kopřivnice
Emil Hanzelka se vyučil v kopřivnické vozovce strojním
zámečníkem, poté studoval na státní průmyslové mistrovské škole
v Brně. Po návratu byl přijat do konstrukční kanceláře. Po
skončení války vedl železářský obchod, díky čemuž se mohl oddat
sběratelství a ve vlastním bytě zřídit první kopřivnické muzeum.
Pracoval v mnoha místních spolcích, zejména Sokole, Červeném
kříži a Klubu českých turistů. Spolková činnost mu pomohla
provést archeologický průzkum a opravu zříceniny hradu Šostýna, úpravu
Bezručovy vyhlídky a turistické rozhledny na Červeném kameni. Po osvobození
získal pro potřeby muzea Šustalovu vilu. Po adaptaci budovy a instalaci sbírek, z
nichž většina pocházela z Hanzelkova majetku, bylo muzeum, včetně expozice
místního automobilového průmyslu v roce 1947 otevřeno a on v něm od roku 1950
pracoval jako správce. Ve spolupráci s dalšími se mu podařilo vybudovat v té době
jediné muzeum automobilové výroby v republice.
Jeho celoživotní zájem se nesoustředil pouze na hmotnou dokumentaci,
sbíral lidové písně, věnoval se pozorování přírodních poměrů. Zájem o lidovou
tradici ho přivedl k několikaleté spolupráci s Jožkou Vochalou a Lašským muzeem
ve Frýdku. Byl spoluorganizátorem tzv. „výročních posudků“ Národopisného
sdružení Sedlišťané, kde prezentoval své poznatky z terénních výzkumů a setkával
se s profesionálními etnografy a folkloristy. Korespondence s J. Vochalou je uložena
v archivu Památníku Petra Bezruče. Mnohá svá zjištění publikoval v regionálních
časopisech. Za války psal povzbudivé verše v lidovém tónu, které v roce 1946
zveřejnil ve sbírce Modrý hořec.
Za více než šedesát let vlastivědné práce soustředil rozsáhlý dokumentační
materiál o Kopřivnici a jejím okolí.
Ing. BOLESLAV HANZELKA
* 6. 6. 1890 Kopřivnice, † 3. 4. 1961
Boleslav Hanzelka vystudoval gymnázium a vídeňskou
techniku, poté krátce pracoval v kopřivnické konstrukci automobilů.
V průběhu první světové války nastoupil jako šéfkonstruktér a
později i člen užšího vedení vídeňské automobilky PERL. Celkem
sedm let se aktivně podílel na technickém rozvoji výrobního
programu zaměřeném na malolitrážní automobily, drezíny a
traktory. Boleslav Hanzelka zkonstruoval a postavil nový závodní
automobil, jenž úspěšně absolvoval několik závodů, včetně
známého závodu do vrchu Semmering.

19

Během roku 1924 Hanzelka s rodinou opustil Vídeň a po krátkém působení u
brněnské firmy Hrček - Neugebauer nastoupil do funkce přednosty konstrukce
strojního zařízení závodu Wichterle - Kovařík v Prostějově. O dva roky později byl
jmenován vedoucím automobilky WIKOV, kterou zastával až do skončení výroby
automobilů. Továrna vyráběla řadu osobních, sportovních, závodních, dodávkových
a nákladních automobilů vysoké kvality. První vozy vynikaly vysokou technickou
úrovní hliníkových motorů s vysokou životností. Svou kvalitou si prostějovské
výrobky vysloužily přezdívku „československý Rolls Royce“. Na autosalonu v Praze
roku 1931 firma představila čtyřmístný, dvoudvéřový vůz se zcela aerodynamickou
karosérií, instalovanou na podvozku vozu Wikov 35. Vůz nazývali Wikov - kapka či
Krasin nebo Kapucín. Ing. Hanzelka v továrně pracoval až do svých 67 let, kdy
odešel na zasloužilý odpočinek.
PhDr. František Uhlíř
* 11. 8. 1900, † 1980
Český politik, publicista a sociolog, povoláním středoškolský profesor, v
letech 1935 - 1939 poslanec národní strany. V roce 1939 emigroval přes Polsko do
Francie, kde se v roce 1940 stal příslušníkem československého zahraničního
vojska ve Francii a Velké Británii. V letech 1945 - 1948 byl členem a časem i
místopředsedou československé státní rady v Londýně, v březnu 1945 se účastnil
moskevských jednání mezi představiteli londýnského centra zahraničního odboje s
moskevským vedením KSČ.
V letech 1945 - 1948 byl členem předsednictva Československé strany
národně socialistické, poslancem Národního shromáždění a současně přednostou
odboru ministerstva školství. Po roku 1948 odešel do emigrace. Od roku 1951
působil jako lektor na kanadských univerzitách, posléze jako anglikánský duchovní zakladatel misijního střediska ve West Templetonu v Quebeku.
František Uhlíř už byl jednou čestným občanem. Na schůzi 13. května 1946
mu byl čestný titul schválen na návrh místní organizace Československé strany
národně socialistické. František Uhlíř byl v té době poslancem Národního
shromáždění. Po událostech v únoru 1948 však Uhlíř emigroval, čímž upadl v
nemilost komunistickému režimu, a na návrh místního akčního výboru Národní
fronty byl 12. 3. 1948 zbaven čestného občanství. Toto rozhodnutí bylo zcela zjevně
ovlivněno politickou situací a nebylo správné, proto mu bude na návrh muzejní
letopisecké komise opětovně uděleno čestné občanství města.
Dva lidé obdrželi titul významná osobnost:
ALOIS MARK
* 11. 6. 1926 v Drnholci, † 4. 1. 2001
Alois Mark nastoupil do Tatry počátkem druhé
světové války coby čtrnáctiletý pomocný dělník, po válce
přešel do podnikové správkárny a absolvoval učňovský kurz.
Počátkem roku 1946 přechází do vývojového zkušebního
oddělení. S profesí automechanika se účastní stavby
prototypu nového aerodynamického osobního automobilu s
typovým označením T107-1 (později T600 - Tatraplán).
Dostává se do prvního kontaktu s tovární soutěžní činností,
po návratu z vojny je zařazen do týmu mechaniků pro
12hodinový vytrvalostní závod automobilů na brněnském okruhu. Později byl
zařazen do zkušebního týmu jezdců Tatry. Jeho dráha závodníka končí rokem
1967.
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Mark úspěšně absolvoval 62 závodů, soutěží a maratonů, usedal za volanty
vozů T600, T600/603, T605, T607 a vozů T603 v různých úpravách od třídy A1 až
po B5 a GT. Čtyřikrát získává zlatou plaketu za 1. místo ve třídě a dvě za absolutní
vítězství. Se závodním monopostem absolvuje pouze čtyři závody vždy s umístěním
na druhém místě, stejně tak jako při jediném startu s vozem Tatra 605 na
přerovském okruhu roku 1957. Pokud je hodnoceno celkové pořadí, je hodnocen 4 x
na prvním místě. Čtyřikrát přispívá svým výkonem k vítězství továrního a národního
týmu.
V zahraničí poprvé startoval v roce 1959 na rakouské Alpské soutěži, kde
zvítězil s Tatrou 603 a získal stříbrnou Alpskou protěž pro nejrychlejšího jezdce. O
měsíc později dojíždí celkově třetí na Rallye Wiesbaden a získává cenu pro
nejlepšího zahraničního jezdce. Do historie se Mark zapisuje svými výsledky ve
vytrvalostním Marathonu de la Route v letech 1964 - 1967, kdy dvakrát získává
první a dvakrát třetí místo ve třídě. Naposledy startuje s Tatrou 603 v listopadu roku
1967 na Rallye Šumava. Tatra v tomto roce končí svou účast na automobilových
soutěžích. V závěru poslední sezony je sportovní činnost Marka oceněna ústřední
radou automotoklubu titulem „Zasloužilý mistr sportu“.
BRUNO SKLENOVSKÝ
* 17. 10. 1893 Větřkovice, † 1. 8. 1957 v Torontu
Bruno Sklenovský po absolvování příborského gymnázia pracoval jako
účetní asistent hornického oddělení zemské vlády pro Bosnu Hercegovinu v
Sarajevu. V říjnu 1915 byl odveden do rakouské armády, na ruské frontě byl však
zajat. Přihlásil se do československých legií v Rusku a zařazen
byl ke 3. střeleckému pluku. Do Československa přijel v červnu
1920, od 1. srpna se stal důstojníkem z povolání u 53.
dělostřeleckého pluku v Uherském Hradišti. Po absolvování
Vysoké školy válečné v Praze byl zařazen do generálního štábu.
Za branné pohotovosti státu na podzim roku 1938 byl zařazen do
personální zálohy Hlavního velitelství ve Vyškově. Po okupaci
ČSR nastoupil k MNO - hlavnímu štábu v Praze, do delimitační
komise pro jednání o hranicích okupovaného území, kde při
stanovování hranic 5. okupačního pásma usiloval o to, aby Větřkovice a okolní
české obce zůstaly v ČSR.
Od počátku okupace se účastnil odboje, byl členem štábu prvního hlavního
velitelství Obrany národa. Ve Francii se stal velitelem dělostřelectva 1. čs. divize. Po
kapitulaci Francie odjel do Velké Británie, kde působil jv hodnosti brigádního
generála jako náčelník štábu MNO. Do republiky se vrátil na sklonku roku 1945. Od
února do října 1946 byl přednostou Vojenské kanceláře Prezidenta republiky. V říjnu
1946 byl jmenován velitelem III. sboru v Plzni, odkud byl 1. 1. 1948 přeložen do
výslužby a 21. 3. 1948 emigroval do Německa, poté se přestěhoval do Velké
Británie. Divizní generál Bruno Sklenovský byl 14. 2. 1949 degradován na vojína.
Jeho další stopy v exilu se ztrácejí, podle ústních svědectví bývalých spolubojovníků
se usadil v kanadském Torontu, kde 1. srpna 1957 zemřel. Po listopadu 1989 byl
posmrtně rehabilitován a byla mu navrácena hodnost divizního generála. Za svou
kariéru obdržel řadu československých i zahraničních vyznamenání.
Marianne Schustala byla uložena do rodinné hrobky
Sedmatřicet let po své smrti spočinula příbuzná zakladatele místní kočárovky
Ignáce Schustaly Marianne Schustala v rodinné hrobce na zdejším starém hřbitově.
Dávno mrtvé ženě se tak splnilo před desetiletími vyjádřené přání spočinout v místě,
kde má kořeny, ve společnosti svého manžela Adolfa a jeho předků.
Pietní akt uložení urny s popelem zemřelé se uskutečnil ve čtvrtek 22. května
2008 odpoledne. Na poslední cestě svou příbuznou vyprovodily dvě desítky
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příbuzných, potomků Schustalovy rodiny, kteří se do Kopřivnice sjeli z Rakouska,
Německa, Švýcarska i Francie. Přítomni byli také oficiální hosté z města,
automobilky a muzea, které nyní pseudogotickou hrobku na hřbitově spravuje.
Poslední přání své babičky vyplnil Petr Zezula, který netradiční akt
zorganizoval. Paní Schustalovou osud vedl životem přes Německo až do Vídně, kde
žila do roku 1971. Její manžel byl pohřben v Kopřivnici již před válkou v roce 1932.
V sedmdesátých letech bylo zajištění pohřbu v Kopřivnici nemožné. Stejně tak po
roce 1989, a tak se čekalo, až bude Česko součástí Schengenského prostoru. Letos
se konečně podařilo záměr uskutečnit.
Zemřel Bohuslav Ficek
Ve věku 93 let letos zemřel Bohuslav Ficek. Rodák z Kelče si
za odbojovou činnost za druhé světové války prošel výslechy na
gestapu a jeho svobodomyslnost jej přivedla také do komunistických
lágrů na Jáchymovsku. Do Kopřivnice přišel na počátku šedesátých let
minulého století a i tady fungoval jako neúnavný propagátor myšlenek
demokracie a humanity. Po listopadu 1989 se angažoval v místním
Občanském fóru, byl ve skupince lidí, která zorganizovala návrat
pomníku TGM na kopřivnické náměstí, patřil k zakladatelům místního Klubu
Masarykova demokratického hnutí a byl iniciátorem přejmenování ZŠ Obránců míru
na ZŠ Milady Horákové stejně jako duší diskuzních fór Myšlenky TGM a
současnost. Asi naposledy Bohuslav Ficek do veřejného dění promluvil, když se
zasadil o udělení čestného občanství města prezidentu Václavu Klausovi.
Zemřel Josef Martini
* 5. ledna 1915 Kopřivnice, † 22. dubna 2008
V dubnu se ve dvaadevadesáti letech uzavřela životní pouť
jedné z významných osobností Kopřivnice. Josef Martini si uznání
vysloužil především jako malíř, ale jeho život byl daleko pestřejší.
Narodil se v Kopřivnici, ale po matce byl Ital a po otci Slovák. O oba
rodiče velmi záhy přišel, maminka mu zemřela v roce a půl jeho
života a otec, když bylo Josefovi deset.
Výtvarný talent Josefa Martiniho objevil už ve školních lavicích jeho učitel
Josef Bár a malý výtvarník začal malovat kulisy a plakáty pro školní představení. Ve
zdokonalování své malířské techniky pokračoval i na měšťanské škole a navíc
propadl další své lásce, houslím. Kromě malířství se totiž celých třicet let věnoval
chrámové hudbě ve Štramberku i Kopřivnici. Navíc také nadšeně ochotničil a zpíval
v operetách.
Finanční poměry rodiny neumožnily, aby svůj malířský talent rozvíjel dalším
studiem. Po ukončení měšťanské školy nastoupil do učení a svůj profesionální život
strávil v Tatře jako dělník a později mistr. Josef Martini byl malířem samoukem, jako
o své ’akademii’ mluvil o své knihovně nabité knihami o umění a malířskými
biografiemi. Prošel také několika kurzy kreslení v tehdejším závodním klubu.
Obrovský význam mělo jeho přátelství a spolupráce s akademickým malířem
Františkem Daňkem - Sedláčkem. Jejich desetiletá spolupráce byla vlastně
neoficiálním mistrovským kurzem. Svá plátna Martini konzultoval také s
akademickou malířkou Helenou Salichovou. Největší Martiniho vášní byly krajinky,
ale věnoval se také zátiší nebo portrétu. Nejoblíbenější technikou byla olejomalba,
ale nevyhýbal se ani akvarelu nebo kresbě. Za svůj plodný život vytvořil zhruba 1
500 obrazů a zhruba tisíc z nich je v soukromých sbírkách nejen v tuzemsku, ale
také v Kanadě, USA, Německu, Rakousku, Řecku, Rumunsku a dalších zemích.

22

Život na radnici
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Městská rada a zastupitelstvo

Rada města
jako 7 členný výkonný orgán města působila v roce 2008 v tomto složení:
Starosta města:

Ing. Josef Jalůvka

Místostarostové:

Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Dagmar Rysová

Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek
Ing. Miroslav Kopečný

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.
Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených
oblastech:
1.

Působnost starosty pana Ing. Josefa Jalůvky:
a) Strategické plánování
b) Evropské záležitosti, mezinárodní vztahy
c) Vnější vztahy, komunikující město
d) Marketing a cestovní ruch
e) Koordinace investičních akcí v regionu

2.

Působnost 1. místostarosty pana Vladislava Kryškeho:
a) Rozpočet a finance
b) Majetek a investice
c) Rozvoj podnikání
d) Územní rozvoj
e) Doprava

3.

Působnost 2. místostarosty pana Mgr. Zdeňka Krajčíra:
a) Školství a sport
b) Místní záležitosti veřejného pořádku
c) Životní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zemědělství
d) Komunální služby
e) Tepelné hospodářství

23

4.

Působnost 3. místostarostky paní Dagmar Rysové:
a) Sociální věci
b) Zdravotnictví
c) Prevence kriminality
d) Bytové hospodářství
e) Kultura

Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík řídí a kontroluje činnost všech odborů, oddělení
městského úřadu.
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích
a další úkoly, vyplývající z potřeb města.
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 28 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
výbory zastupitelstva města
finanční
kontrolní
školský

předseda
Ing. Miroslav Kopečný
Milan Kapica
Ing. Jiří Sumbal

komise zastupitelstva města
pro strategický rozvoj

Ing. Josef Jalůvka

komise rady města
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality a protidrog. prevenci
pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21
Rada Kabelové televize
komise místních částí:
Vlčovice
Lubina
Mniší

Václav Prašivka
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka
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Mgr. Jarmila Filipová
Pavel Obrátil
Dagmar Rysová
Oldřich Rys

Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku
2006 v počtu 21 členů, jehož činnost bude ukončena na podzim roku 2010
uplynutím volebního období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok
2008 (podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 8 zasedání ZM a 6 pracovních seminářů
ZM, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
MUDr. Rudolf BABINEC
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Josef JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
Mgr. Sylva JEŽOVÁ
Milan KAPICA
Robert KASÍK
Ing. Miroslav KOPEČNÝ
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR
Vladislav KRYŠKE
RSDr. Karel KUBOŠ
MVDr. Robert LAKOMÝ
Ing. Josef PAVELKA
Dagmar RYSOVÁ
Marie STREITOVÁ
Ing. Jiří SUMBAL
Ing. Lubomír ŠKAPA
Ing. Jaroslav ŠULA
Ivan TELAŘÍK
Jiří TICHÁNEK

Nový prostor pro zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města se letos přestěhovalo do desátého patra městského
úřadu.
Poslední zasedání zastupitelstva se uskutečnilo ve zcela nových prostorách
- v 10. patře budovy městského úřadu. Doposud zastupitelstvo využívalo zasedací
místnost v anexu na ulici Záhumenní, která nyní patří místní kabelové televizi.
Protože budova již není ve vlastnictví města, bylo vhodné umístit zastupitelstvo v
budově radnice.
Původním záměrem bylo využití kinosálu, ale tento prostor byl nejen
zbytečně veliký a nereprezentativní, nezbytná by byla i jeho rekonstrukce. V
souvislosti s kinosálem existovala tři roky stará studie, která nabízela čtyři varianty
rekonstrukce, jejichž finanční náročnost se odvíjela od míry požadavků. Kromě
nového nasvětlení, podhledů a ozvučení se v jedné z variant zvažovalo i
vybudování studia kabelové televize v místnostech za kinosálem.
Prostor nové místnosti byl ozvučen přenosnými mikrofony, zastupitelstvo
bylo snímáno dvěma kamerami a regulaci zajišťoval ve střižně pracovník Kabelové
televize Kopřivnice. Nevýhodou bylo, že divák neviděl, jak který zastupitel hlasuje, a
nedisciplinovanost zúčastněných, kteří nevypnutými mobilními telefony rušili signál.
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2008
- vydání obecně závazných vyhlášek města
Kopřivnice
- č. 1/2008 O místních záležitostech
veřejného pořádku
- č. 2/2008 O úpravě koeficientů pro
výpočet daně z nemovitosti
- č. 3/2008 O místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
- č. 4/2008 O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- č. 5/2008 O místním poplatku ze psů
- č. 6/2008 O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem
Kopřivnice
Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní
Schválení:
Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2008-2009
Koncesního projektu „Centrální zásobování teplem v Kopřivnici“
Rozpočtu města Kopřivnice na rok 2008
Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2007
Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2008
Pojmenování ulice „K Očnímu“ a vymezení místopisného názvu pro oblast „U
Vodojemu“
Závazných dotačních pravidel pro poskytnutí dotace na výměnu kotle na tuhá
paliva za kotel na zemní plyn
Vyhledávací studie cyklistických stezek a tras na území města Kopřivnice
Analýzy bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici
Programu prevence kriminality na rok 2008
Základní listiny Plánu sociálních služeb v Kopřivnici
Prodeje a výkupu pozemků
Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru do výše Kč 10.000.000,00,Pravidel pro pronajímaní bytů ve vlastnictví města Kopřivnice
Uzavření kupní smlouvy na prodej plynárenských zařízení
Uvolnění částky 4 mil. Kč z rozpočtové rezervy roku 2008 na projektovou
dokumentaci Domova důchodců
Rozpočtu města Kopřivnice na rok 2009
Nového provozovatele pro zajišťování kulturně-osvětové činnosti v Kopřivnici
„Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s. r. o.“
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2009-2012
Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice JIH
Principů hospodaření s bytovým fondem města Kopřivnice
Poskytnutí dotací např.:
Sdružení přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice
ASK Tatra Kopřivnice
FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice – Mniší
Klubu házené Kopřivnice
Klubu vodního sportu Kopřivnice
Klubu volejbalu Tatra Kopřivnice
TJ Spartaku Lubina
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice
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Hockey Clubu Kopřivnice
ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice
Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s.
Společnosti SALUS, o.p.s., Kopřivnice
Charitě Kopřivnice
Organizačnímu výboru GRACIA ČEZ EDĚ
Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.
Další:
Udělení čestného občanství města Kopřivnice
- Emilu Hanzelkovi „in memoriam“
- Ing. Boleslavu Hanzelkovi „in memoriam“
- PhDr. Františku Uhlířovi „in memoriam“
Udělení titulu významná osobnost města Kopřivnice
- Aloisi Markovi „in memoriam“
- Brunu Sklenovskému „in memoriam“
Souhlas s poskytnutím prostředků ve výši 1 200 000,- Kč Junáku - svazu skautů a
skautek ČR,
Středisku Kopřivnice č. 814.04 na spolufinancování projektu Skautského centra Skautská akademie leadershipu z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra, oblast školství a
volnočasové aktivity

Strategické plánování, příprava a realizace rozvojových projektů
K vytyčení prioritních oblastní rozvoje města a dlouhodobých cílů zpracovalo
město Kopřivnice v roce 2007 Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období
2007 – 2022, který byl v prosinci 2007 schválen zastupitelstvem města. Za účelem
realizace konkrétních aktivit naplňujících dlouhodobé cíle byl připraven Akční plán
rozvoje města Kopřivnice pro období 2008 – 2009. Akční plán definoval konkrétní
úkoly pro toto období a byl v únoru 2008 schválen zastupitelstvem města. Na
přípravě akčního plánu se podílela Komise pro strategický rozvoj, která se rovněž
doporučila prioritní projekty a projektové záměry pro toto období. Stejně jako
strategický plán byl akční plán rozdělen do čtyř prioritních oblastí:
•
Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů
•
Doprava, infrastruktura, životní prostředí
•
Sociální zázemí
•
Image města
Ke konci roku 2008 proběhlo zhodnocení plnění aktivit z akčního plánu a
byly zahájeny přípravy na jeho aktualizaci. Ke konci roku byla třetina úkolů
naplánovaných pro období 2008-2009 splněna, na třetině byly zahájeny práce a
třetina nebyla zahájena. Jednalo se především o aktivity naplánované pro rok 2009
nebo aktivity, u kterých v průběhu roku došlo ke změně zadání.
Koordinaci aktivit směřujících k naplňování strategického plánu rozvoje
města zajišťovalo oddělení strategického plánování, které rovněž koordinovalo
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21. Na základě organizačních změn
probíhajících na městském úřadě v roce 2008 bylo toto oddělení začleněno pod
nově vzniklý odbor rozvoje města. Posláním tohoto nového odboru je především
realizace rozvojových a investičních projektů za maximálního využití finančních
prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a dotací ze státního rozpočtu či
jiných nevládních dotačních titulů. Mimo jiné byl tento odbor pověřen sledováním a
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koordinací strategických a rozvojových dokumentů města, kde provádí především
vyhodnocování a aktualizaci Akčního plánu rozvoje města.
Odbor rozvoje města v roce 2008 implementoval novou vnitroorganizační
směrnici č. 6/2008 „Pravidla projektového řízení“, jejímž cílem bylo vytvořit
mechanismus pro výběr rozvojových projektů města a následné sestavení řídící
struktury tzv. projektových týmů. V souladu s realizací strategického a akčního plánu
schválilo město Kopřivnice v roce 2008 20 rozvojových projektů, na jejichž realizaci
pracují jednotlivé projektové týmy.
Na úseku žádostí o dotace ze Strukturálních fondů EU, státního rozpočtu,
případně jiných nevládních dotačních titulů odbor rozvoje města v roce 2008 podal
dohromady 14 žádostí v požadované výši cca 236 350 000 Kč. Z toho bylo
schváleno 6 žádostí v celkovém objemu 125 200 000 Kč. Úspěšnými projekty
roku 2008 byly:
•
Dětské dopravní hřiště (9 mil. Kč.)
•
Regenerace sídliště sever 3. etapa RC 27 (4 mil. Kč.)
•
Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v okolí Kopřivnice
(9. mil. Kč.)
•
Regenerace sídliště Jih prostřednictvím integrovaného plánu rozvoje města
(102 mil. Kč.)
•
Kolo kolem Kopru – realizace Místní agendy 21 (1 mil. Kč.)
•
Průkazy energetické náročnosti budov vybraných ZŠ a MŠ a DPS (200 tis.
Kč.)
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
V roce 2008 došlo k řadě organizačních
změn v návaznosti na výstupy z auditu
městského úřadu. Z tohoto důvodu se oddělení
strategického plánování (dále jen OSP), pod
které spadá i Projekt Zdravé město a místní
Agenda 21, projektové řízení, strategické a
akční plánování, stalo součástí nově vzniklého
odboru rozvoje města (dále jen ORM).
Město Kopřivnice je řádným členem
asociace Národní síť Zdravých měst ČR od 1. 1. 2004. V roce 2008 asociaci tvořilo
114 měst, obcí, mikroregionů a krajů, které jsou jejími členy. Řádní členové
asociace, mezi nimi i Kopřivnice, se zapojují do postupu strategického rozvoje v
souladu s požadavky Evropské unie: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením
veřejnosti do diskuzí o záměrech města.
Projekt Zdravé město se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a
městský úřad, které mu poskytují základní zázemí. Je však projektem komunitním, a
to znamená, že se na něm podílejí i partneři z řad neziskového a soukromého
sektoru, ale především i veřejnost. Jde o projekt, jehož cílem je zvyšování kvality
života obyvatel a zapojování veřejnosti do rozvoje města s cílem dlouhodobé
perspektivy.
U příležitosti patnáctiletého výročí působení Národní sítě Zdravých měst v
České republice získala Kopřivnice v prosinci 2008 ocenění za dlouhodobý
ukázkový postup ke kvalitě Zdravého města a zároveň obhájila kategorii B v rámci
Zdravých měst a místní Agendy 21. Místní Agenda 21 je jednou z hodnotitelných
metod řízení kvality ve veřejné správě uznávaných mimo jiné Ministerstvem vnitra
České republiky. Kromě místní Agendy 21 se v Kopřivnice rozvíjí v metodách CAF a
Six Sigma.
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Zapojování veřejnosti do rozhodování v r. 2008
•
Fórum Zdravého města v centru Kopřivnice – září 2008
Již tradičně se i v roce 2008 se uskutečnilo tzv. Fórum Zdravého města Kopřivnice veřejná diskuze s obyvateli města, která se stejně jako v r. 2007 uskutečnila přímo v
centru Kopřivnice. Cílem akce bylo umožnit široké veřejnosti, pracovním skupinám,
zastupitelům, ale i náhodným kolemjdoucím diskutovat s odborníky a zástupci
vedení města ve čtyřech tematických oblastech nad možnostmi rozvoje města.
•
Metody účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech – květen 2008
Zdravé město Kopřivnice připravilo v polovině měsíce května dvoudenní školení pro
zájemce z řad úředníků, zástupců neziskových organizací, triádu a účastníky
Komunitního plánování sociálních služeb. Jak už sám název napovídá, cílem bylo
seznámit účastníky školení s pojmy jako participace, kulatý stůl, veřejné projednání
a jiné, tzn. zlepšit metody zapojování veřejnosti do aktivit města.
•
Veřejná projednání roku 2008
Protože Kopřivnice chce být komunikujícím městem (myšleno tím komunikující jak
napříč úřadem, tak ven z úřadu, ale i zpět prostřednictvím poskytování zpětné
vazby), bylo naším cílem také v tomto roce zapojení široké veřejnosti do
rozhodovacích procesů města při přípravě projektů, které byly naplánovány v rámci
strategie v roce 2007. Série 13 veřejných projednání byly tedy navazujícím stupněm
na sestavenou strategii.
Změny v místní politice
Z České strany sociálně demokratické vystoupil kopřivnický místostarosta
Zdeněk Krajčír.
Ve vedení místní organizace ČSSD došlo v polovině září k výměně.
Dosavadního předsedu Jiřího Tichánka nahradil Ladislav Stehlík. Nový předseda byl
v té době členem ČSSD tři roky a měl třicet let. Jiří Tichánek zůstal nadále členem
výboru. Důvodem jeho rozhodnutí vzdát se funkce předsedy byla jeho časová
zaneprázdněnost v novém zaměstnání a hlavně návrat k práci historika, mapujícího
život v regionu v časech minulých.
Volby do krajských zastupitelstev
Počítání hlasovacích lístků do krajských voleb se obešlo bez problémů a
výsledky ze všech šestadvaceti okrsků ve spádové oblasti Kopřivnice byly
zpracovány a předány statistice do tří hodin po uzavření volebních místností.
Tentokrát ale přišlo do volebních místností podstatně více lidí než před čtyřmi lety, a
to téměř o sedm procent. Zatímco v roce 2004 odevzdalo svůj hlas v Kopřivnici
včetně místních částí 5 425 občanů, což bylo 29,49 procent voličů, letos jich přišlo k
urnám 6 731, což je 36,28 %. I když o pětašedesát křesel v Krajském zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje bojovalo celkem patnáct politických subjektů, jen šest z
nich získalo víc než stovku hlasů. Vítězem voleb v Kopřivnici stejně jako v celém
kraji se stala ČSSD, kterou volilo 2565 lidí, druhá skončila ODS s 1 931 hlasy, třetí
pak skončila KSČM, již si vybralo 960 občanů, a čtvrtá byla KDU-ČSL s 546 hlasy.
Osobnosti kraje a Strana zelených získaly 183 a 181 hlasů. I když v celé Kopřivnici
vyhrála volby ČSSD, ve třech okrscích to bylo jinak. V okrsku č. 3 (ZŠ náměstí), 5
(Katolický dům) a 11 (ZŠ E. Zátopka) - tady někdy s větším rozdílem, jindy
s rozdílem několika hlasů získala více ODS než ČSSD.
Tradičně největší účast voličů byla v místních částech, ve Vlčovicích přišlo
52,05 %, v Mniší 50,89 a v Lubině 49,73 % voličů. Přímo ve městě byla nejvyšší
účast ve volebním okrsku č. 6 (obřadní síň), kde přišlo k urnám 47,51 % a v okrsku
č. 3 (škola náměstí), kde volilo 45,79 %. Naopak nejslabší účast byla v okrsku č. 17
na ZŠ 17. listopadu, kde přišlo jen 26,48 %, jinak průměrná účast ve městě se
pohybovala kolem 30 - 40 %.

29

Průzkum v oblasti veřejného mínění
Na přelomu října a listopadu proběhl ve městě průzkum, který pro město
zpracovala firma Augur Consulting. V rámci spokojenosti obyvatel města zjišťoval
názory občanů nejen na přednosti, ale i na problémy města a priority jejich řešení.
Zatímco přednosti označovali jak letos, tak i v průzkumu, který probíhal v roce 2005,
respondenti ve stejném pořadí, problémy se změnily.
Hlavními přednostmi města, kterými by se dotazovaní chlubili, jsou muzea
obecně (33,9 %) a Technické muzeum (21,6 %). Za nimi je pak okolní příroda,
prostředí či poloha města (9,4%), automobilka (7,7 %), rozhledna Bílá hora (4,8 %).
Před třemi roky muzea obecně označilo 24 % respondentů, Technické muzeum
16,4 %, rozhlednu 13,1 a okolní přírodu 7 %.
Za nejzávažnější problém města z pohledu občanů, který je zapotřebí vyřešit
v prvé řadě, respondenti uvedli stav místních komunikací, chodníků, pěších zón
(15,8 procent), dopravu (13 %) a nedostatek parkovacích míst a parkovišť (11,7 %).
V roce 2005 na stejnou otázku dotazovaní udávali nezaměstnanost (25,2 %),
kriminalitu, opilce, narkomany, bezdomovce (12,8 %), dopravní situaci, zanedbaný
stav komunikací, přechody u škol, opravu chodníků (9,4 %) a nedostatek
parkovacích míst (8,5 %).

Lašská brána Beskyd
Spolupráce obcí Lašské brány Beskyd
dostala letos nový smluvní rámec i jasnější
pravidla. Kopřivnice, Štramberk, Příbor a
Hukvaldy obnovily spolupráci, jejímž hlavním
cílem bylo především oživení cestovního
ruchu v regionu, už na konci roku 2005. Až
doposud ovšem Lašská brána Beskyd
fungovala pouze na základě dobré vůle
sdružených obcí.
Jednou z výhod nového smluvního
vztahu je skutečnost, že na jejím základě je
jasnější financování činností Lašské brány. Letos bylo v rozpočtech čtyř radnic
vyhrazeno dohromady 150 tisíc korun. Jednou z nových konkrétních aktivit bylo
vydání mapy oblasti. Na většině map je region Lašské brány hraniční a většinou
některé z jeho měst scházelo. Proto bylo záměrem měst vydat takovou mapu, kde
by byly zvýrazněny všechny turistické atraktivity, cyklostezky a na druhé straně
informace o službách, které turista potřebuje. Podle zkušeností z veletrhů jsou právě
mapy nejžádanějším propagačním materiálem.
Jedním z možných budoucích směrů vývoje Lašské brány je další sblížení
spolupracujících měst prostřednictvím společné sítě informačních center.
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Požární ochrana
Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů, zřizuje tyto jednotky:
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice 20
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I
14
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II
14
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice
13
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší
23
Z činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice v roce 2008:
V roce 2008 vyjela jednotka ke 103 zásahům, což představuje ve srovnání s
rokem 2007 80 % nárůst počtu výjezdů, kromě 39 požárů vyjeli k 27 technickým
pomocem, 13 dopravním nehodám, 11 likvidacím následků živelních pohrom, 3
únikům nebezpečných látek, 5 x k záchraně osob a 5 událostí bylo kvalifikováno
jako planý poplach. Ojedinělý byl zásah v bytovém domě, ulice Francouzská 1196,
kde došlo k požáru kompletní bytové jednotky. Rok 2008 je charakterizován
zajišťováním pohotovosti k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetržitě po dobu
24 hodin denně. Na vysokém počtu výjezdů jednotky se podílí rozšiřující se
spektrum událostí, k nimž jednotky vyjíždí.
Modernizace prostředků
V roce 2008 obdrželo město Kopřivnice z rozpočtu Moravskoslezského kraje
finanční prostředky ve výši 514.000 Kč účelově vázaných a jednotka získala 6 ks
dýchacích přetlakových přístrojů včetně obličejových masek na základě darovací
smlouvy. Také prostředky města byly využity pro modernizaci prostředků, členové
jednotky byli vybaveni novými přilbami, svítilnami, zásahovými rukavicemi a kuklami
a došlo k rozšíření zdravotnického vybavení o páteřovou desku a vakuovou matraci.
Významný posun ve výbavě jednotky přinesl nákup hydraulického vyprošťovacího
zařízení, které je využíváno při zásazích u dopravních nehod.
Odborná příprava a požární sport
Technické vybavení jednotky přináší zvyšující se nároky na odbornou
přípravu členů, velitelé družstev, strojníci absolvovali každoroční kurzy k udržení
odborné způsobilosti, obdobně jako další absolventi specializovaných kurzů. Kromě
obvyklých témat prováděli členové jednotky nácviky použití vyprošťovacího zařízení
likvidací automobilových vraků, nácvik zásahů ve výškových budovách v budově
radnice a rovněž prověřovací cvičení k záchraně postiženého lyžaře z prostoru
„kopřivnické sjezdovky“ za účasti rychlé záchranné služby. Mezi povinnosti strojníků
patří také řídit požární vozidlo v rámci předepsaného počtu kondičních jízd.
Tělesná příprava je neoddělitelnou součástí odborné přípravy, spolu s
prověřovacím a taktickým cvičením. Členové jednotky reprezentují kopřivnickou
jednotku v soutěžích požárního sportu a zúčastní se taktických cvičení vyhlášených
Hasičským záchranným sborem MSK.
Údržba požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
Množství hodin strávených v hasičské zbrojnici věnují hasiči zejména údržbě
techniky, tzn. údržbě cisteren a jejich výbavy, dopravního automobilu, dýchacích
přístrojů, spojovací techniky a dalších prostředků požární ochrany.
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Nejmladší generace hasičů:
Členové jednotky pracují s kroužkem mladých hasičů, kterým předávají své
zkušenosti v rámci pravidelných schůzek v hasičské zbrojnici, nácviku disciplín
požárního sportu. letos poprvé mladí hasiči v létě odjíždějí na týdenní soustředění
konané v zařízení Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku–Místku. V
průběhu roku pak absolvují víkendové pobyty v zařízení na Kletné.
Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, Lubina II, Vlčovice,
Mniší:
Činnost jednotek místních částí probíhá v obdobném rámci s výjimkou
zabezpečování pohotovostí, které tyto jednotky nezajišťují.
Každoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Mniší, kteří v loňském roce obhájili 4. místo v celkovém pořadí
v krajském kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů.
Kolektiv mládeže Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, II dosáhl významného
úspěchu v krajském kole hry Plamen umístěním na 6. místě.
CzechPoint
V přízemí radnice od ledna nabízel své rozšířené služby CzechPoint. Až
doposud lidé mohli na jednom místě v přízemí radnice na počkání dostat výpis z
Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, z Katastru
nemovitostí a také podávat ohlášení podle živnostenského zákona. Od Nového roku
byly poskytované služby rozšířeny. Nově začaly být vydávány i výpisy z registru
řidičů, kdy se zájemci mohli informovat o stavu udělených trestných bodů. Služby
stejného rozsahu poskytovala i Česká pošta. Ta měla na rozdíl od radnice otevřeno
každý den do osmnácté hodiny a navíc ještě v sobotu dopoledne.
Parkování před budovou radnice a pošty
Nedostatek parkovacích míst před městským úřadem donutil pracovníky
městského úřadu řešit problém s parkováním u radnice. I když v druhé polovině
loňského roku přibyla parkovací místa kolem budovy, která byla vyhrazena pro
zaměstnance radnice, aby došlo k uvolnění míst na hlavním parkovišti před
budovou, přesto to nestačilo. Zejména v úředních dnech v odpoledních hodinách
návštěvníci úřadu neměli kde zaparkovat. Pro vozidla s povolením města byla
vyčleněna nová plocha před úřadem, kde navíc
získali i více parkovacích míst.
Absence parkovacích míst vedla dokonce i k tomu,
že řidiči často vysadili spolujezdce, který šel něco
vyřizovat nebo šel na poštu, a pak jezdili tak dlouho
dokola až se nějaké místo uvolnilo. Často také
porušovali zákaz stání v přilehlé ulici a riskovali tak pokutu. Na ulicích v centru
města se dá zaparkovat ve dne pouze s velkým štěstím. V okamžiku, kdy byla
přestěhována pošta, situace se ještě více zhoršila.
Radnice vyslyšela přání občanů a také zákazníků České pošty, kteří si
stěžovali na nedostatek parkovacích míst s omezenou dobou stání, a vyčlenila šest
míst před poštou. Na nich je možno parkovat po dobu třiceti minut, a to za použití
parkovacího kotouče. Parkoviště jsou monitorována kamerami městské policie,
takže každý, kdo parkoval bez použití kotouče, musel počítat s tím, že bude
pokutován částkou až do dvou tisíc korun, Kotouče byly k zakoupení na poště.
Zavedením parkování na omezenou dobu před Českou poštou bylo ale
dosaženo pouze toho, že řidiči se těmto vyhrazeným parkovacím místům vyhýbali
nebo zaparkovali a řidič zůstal v autě, aby případně mohl rychle odjet.
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Výsledky auditu
Vedení radnice si nechalo vloni zpracovat renomovanou nadnárodní
společností KPMG Česká republika, s. r. o., systémový audit, jehož cílem byla
analýza současného stavu procesního a funkčního uspořádání úřadu, zhodnocení a
doporučení optimalizace systémů a návrhů systému řízení výkonnosti včetně plánu
implementace, tzv. zavádění výsledků do praxe. Auditorská firma navrhla k řešení
dvaadvacet oblastí. Po analýze současného stavu a jejím zhodnocení bylo
vytvořeno sedm projektových týmů, které tvořili pracovníci úřadu. Práci týmů
zastřešili vytvořením projektové kanceláře zástupci konzultantské firmy. Projektové
týmy se zjištěními auditu zabývaly hlouběji a začaly pracovat na akčních plánech,
které nejen rozpracovávaly, ale i postupně zaváděly do praxe. První projektový tým
se zabýval strategickým řízením, druhý systémem řízení rizik, další optimalizací
organizační struktury, čtvrtý byl zaměřen na optimalizaci informačních toků, pátý na
posílení systému rozvoje a hodnocení zaměstnanců. Šestý a sedmý byl zaměřen na
firmy a organizace řízené nebo zřízené městem, na funkčnost vztahů mezi těmito
firmami a městem.
Jedním z hlavních témat a zjištěných doporučení auditorské firmy bylo
posílení role strategického řízení na úřadě. Tento úkol se začal naplňovat v průběhu
loňského roku, kdy bylo posíleno oddělení strategického plánování, výsledkem pak
bylo schválení Strategického plánu v prosinci. Součástí tohoto cíle jsou i pravidla
projektového řízení, v nichž jde o spolupráci napříč organizační strukturou.
Výsledkem auditu bylo i zpracování nového organizačního řádu kopřivnické
radnice. Ten přijali radní v listopadu. Nový řád reorganizoval některé její činnosti a
také stanovil maximální počet zaměstnanců. Strop zaměstnanosti byl schválen ve
výši 195 pracovníků.
Podle modelu přijatého už v pololetí roku 2008 nově vznikl Odbor rozvoje
města s odděleními Přípravy projektu, Realizace projektu a investic, Územního
rozvoje a Pozemků. Tato čtyři oddělení se nyní vzájemně doplňují a měla by v
plném rozsahu pokrýt potřeby rozvoje města. Nově bude mít městský úřad také
Odbor majetku města, který vznikne sloučením dosavadního Bytového odboru a
části Odboru správy majetku.
Vedení města se na základě doporučení vzešlého ze systémového auditu
rozhodlo nechat prověřit mandátní vztah mezi městem jakožto majitelem a
společností Slumeko, s. r. o. Rada města proto schválila vyhlášení výběrového
řízení na provedení auditu mandátního vztahu založeného mandátní smlouvou z
prosince 1997. Záměrem byla optimalizace vztahů mezi městem Kopřivnice a
společností Slumeko, s. r. o. Audit měl posoudit nejen kontrolní mechanizmy ze
strany města ke společnosti, ale i posoudit vývoj cen a nákladů Slumeka v
návaznosti na vývoj mandátní smlouvy a zvyšování objemu služeb.
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Obyvatelstvo a péče o občany
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2008
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
23 120
z toho:
11 764 žen (50,88 %)
11 356 mužů (49,12 %)
městská část
Kopřivnice
Lubina 1 632
Mniší
Vlčovice
Celkem

počet obyvatel
20 174
701
613
23 120

Středisko sociálních služeb Kopřivnice
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. zastřešuje poskytování
sociálních služeb na území města Kopřivnice a přilehlých částí. Organizace
provozuje pečovatelskou službu, která je poskytována podle potřeb občana přímo v
jeho domácím prostředí. Hlavním smyslem této služby je uspokojení potřeb občana
v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl
plnohodnotný život.
Občanům našeho města rovněž nabízí profesionální domácí zdravotní péči,
která je garantovaná praktickými i odbornými lékaři. Jedná se o zdravotní péči
určenou občanům, kteří jsou částečně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby.
Rodinným pečovatelům pak nabízí využití dalších služeb tzv. odlehčovacích.
Tyto služby poskytuje ve formě ambulantní nebo pobytové. Pobytová služba
představuje časově omezené ubytování v tzv. „Domovinkách“, ambulantní služba je
poskytována v pracovní dny a je prezentována jako „denní domovinka“.
Středisko zvýšilo počet domovinek ze stávajících pěti na sedm. Jsou to
kompletně vybavené garsoniéry pro dvě osoby sloužící ke krátkodobým pobytům
osamělých občanů, kteří pro nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve své
domácnosti a zatím nejsou umístěni ve zdravotnickém zařízení nebo v domově
důchodců a jejichž potřeby nelze zabezpečit terénní službou. Domovinku lze
například využít rodinnými pečovateli v době jejich dovolené, lázeňské péče, nebo
když již není v jejich silách pečovat o svého blízkého dostatečně.
Součástí Střediska sociálních služeb města Kopřivnice je také denní
stacionář KOPRETINA, který je provozován v místní části Kopřivnice ve Vlčovicích
v bývalé škole. Denní stacionář je určen dospělým občanům se zdravotním nebo
mentálním postižením. Při přípravě Strategického plánu padl i návrh na stěhování
Denního stacionáře Kopretina do Kopřivnice. Mezi klienty a jejich rodiči bylo
následně provedeno anonymní dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že až na
jeden případ dojíždění nikomu nevadí. Spokojenost pramenila i z toho, že z
Kopřivnice zároveň do stacionáře dojíždí i část personálu, která se o klienty
případně stará i během cesty. Středisko samo o sobě disponuje dobrým vybavením,
které umocňuje zázemí na zahradě. V současné době Denní stacionář Kopretina ve
Vlčovicích provozuje textilní, košíkářskou a dřevařskou dílnu, v objektu je klientům k
dispozici společenská místnost a posilovna. Stávající kapacita je nastavena na
dvacet uživatelů. Třináct dojíždí z Kopřivnice, po třech z Příbora a Frenštátu a jeden
z Veřovic.
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Pro občany, kteří se ocitli v sociální nebo bytové krizi, lze vyřídit ubytování v
azylovém domě na ulici Horní č. 1114 s celkovou kapacitou 16 míst pro muže a 4
místa pro ženy.
Součástí azylového domu je noclehárna, kterou mohou využívat lidé bez
přístřeší vždy od 18.30 hod. do 6.30 hod. po celý rok. Noclehárna je placená služba
pro občany, kteří nechtějí v azylovém domě bydlet, ale čas od času se potřebují
vysprchovat, vyprat si věci a podobně.
Školka pro seniory
Školka pro seniory - služba, která má v denních hodinách ambulantně
zajišťovat péči o staré lidi, by měla mít své centrum v prostorách Domu s
pečovatelskou službou na ulici České.
Se zřízením služby počítá Strategický a komunitní plán města. Lidé, kteří
během dne pracují a nemohou se starat o své staré rodiče, tyto ráno zavezou do
takovéhoto zařízení a odpoledne si je vyzvednou. Radnice již eviduje několik
žádostí o využití této služby. Starým lidem, kteří by tuto službu využívali, by byly
poskytovány úkony pečovatelské služby, popřípadě domácí péče, ale zejména
aktivizační činnost a služby ergoterapeuta. Po zabezpečení všech administrativních
úkonů školka pro seniory rozšíří nabídku Střediska sociálních služeb Kopřivnice.
V loňském roce vyplatil Městský úřad Kopřivnice na příspěvku na péči částku
51,521 milionů korun. Uživatelé sociálních služeb zaplatili za stejné období, tedy
vrátili do systému sociálních služeb něco přes jedenáct procent této sumy, což je asi
šest milionů korun. Z této částky obdržel více než polovinu, 3,028 milionů korun,
Domov pro seniory v Příboře, který se nachází ve správním obvodu Kopřivnice. O
zbývající tři miliony korun se podělili ostatní poskytovatelé sociálních služeb,
především středisko sociálních služeb se 2,1 miliony korun, Charita Kopřivnice s tři
sta tisíci korunami, Diakonie Příbor a další drobní poskytovatelé.
Podobně se vyvíjela situace i v letošním roce. V našem správním obvodu se
z vyplaceného příspěvku na péči takzvaně „vrací do systému sociálních služeb“ 11 12 procent, naopak téměř 90 procent vyplacených prostředků zůstává v rodinách
příjemců příspěvku na péči, které zajišťují potřebnou péči seniorům a osobám se
zdravotním postižením.
Sociální zázemí
Nedílnou součástí Strategického plánu města je i komunitní plán sociálních
služeb, který se daleko podrobněji zabývá sociálními i zdravotními službami ve
městě potřebnými pro všechny obyvatele. V rámci komunitního plánu byly vytvořeny
tři skupiny, které se začaly šířeji zabývat problematikou lidí s handicapem či jiným
omezením. První byla zaměřena na potřeby osob v tíživé životní situaci, druhá na
osoby se zdravotním znevýhodněním a jiným handicapem a třetí na seniory.
Na zpracování komunitního plánu se podařilo městu získat od
Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 245 000 korun. Z důvodu zjištění potřeb o
služby v sociální a zdravotní oblasti proběhlo již vloni dotazníkové šetření mezi
seniory. Cílem bylo poznat názory a potřeby co nejširší veřejnosti. Na základě
zjištěných poznatků byly navrženy priority, opatření a aktivity, které se v rámci
sociální oblasti mají řešit.
Radnice obdržela konečnou verzi analýzy bezbariérovosti čtyř vybraných
tras propojujících budovy občanské vybavenosti ve městě v souladu s podmínkami
Národního rozvojového programu mobility pro všechny, kterou prováděla firma BP
projekt, s. r. o., z Valašského Meziříčí.
Pracovníci radnice uzavřeli smlouvu o partnerství s Connexem Morava, aby tento
dopravce mohl požádat o dotaci ministerstvo dopravy na bezbariérové autobusy,
které budou následně obsluhovat bezbariérově upravené zastávky v našem městě.

35

Město je opatrovníkem pěti lidí
Kopřivnická radnice je veřejným opatrovníkem pěti nesvéprávných občanů. V
podstatě to znamená, že město je pro tyto lidi jakoby náhradními rodiči. Město jako
veřejného opatrovníka nesvéprávné osoby určuje soud v případě, že opatrovnictví
nelze svěřit nikomu z příbuzných nebo třeba poskytovateli sociálních služeb.
Pověřený pracovník města pak za nesvéprávné občany přejímá jejich důchod,
zajišťuje za ně platby nájmu, nákupy osobních věcí či léků, vyplácení kapesného a
řadu dalších úkonů. Město se této své povinnosti nemůže nijak vyhnout, v ČR totiž
schází síť kvalifikovaných a dostupných veřejných opatrovníků, kteří působí v
některých jiných zemích EU. Tato náročná agenda se rozrůstá a letos se jí věnoval
jeden pracovník radnice na polovinu úvazku.
Na sociálních dávkách v hmotné nouzi a na příspěvku na péči vyplatila letos
kopřivnická radnice odhadem asi osmdesát milionů korun, což je víc než v
předchozích letech. Největší podíl na této částce mělo čerpání příspěvku na péči dle
zákona o sociálních službách. V souvislosti s platností zákona o pomoci v hmotné
nouzi došlo k podstatnému zpřísnění podmínek k výplatě dávek pomoci v hmotné
nouzi, což se projevilo snížením počtu poživatelů dávek a především snížení výše
poskytovaných dávek. Oba tyto faktory ovlivnily jejich čerpání. S novelou zákona se
zvýšila administrativní náročnost, neboť se zintenzivnila práce s klienty. Pracovnice
dávkového oddělení odboru sociálních věcí motivují klienty k hledání zaměstnání, k
přijetí práce i na zkrácené úvazky, nebo na dobu určitou. Každý příjemce dávek
hmotné nouze musí prokázat svou aktivní snahu o hledání zaměstnání.

Zařízení sociálních

služeb na území města Kopřivnice

Město Kopřivnice je zřizovatelem Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, příspěvkové organizace sídlící na ulici Česká 320, Kopřivnice; jeho
ředitelkou je Eva Mündleinová.
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje:
2 domy s pečovatelskou službou (DPS)
DPS na České 320 – 100 bytových jednotek
14lůžek pro krátkodobé umístění občanů – domovinky ( poskytovány odlehčovací
služby )
DPS na Masarykově náměstí - 27 bytových jednotek
V tomto objektu je poskytována pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče další služby jsou poskytovány prostřednictvím DPS na ul. České
Azylový dům pro muže a ženy ( Kopřivnice, Horní 1114 – kapacita 20 lůžek )
Noclehárna ( Kopřivnice, Horní 1114 – 10 lůžek )
Denní stacionář ( Denní stacionář Kopretina Vlčovice – kapacita 20 míst, cílová
skupina: osoby s mentálním postižením, příp. kombinovaným zdrav. postižením)
Středisku soc. služeb města Kopřivnice byla v r. 2007 udělena registrace na
Krajském úřadu Moravskoslezského kraje na zákl. zákona č. 108/2006 Sb. o soc.
službách u těchto sociálních služeb:
 Pečovatelská služba ( vykonávána v domech s pečovatelskou službou i v terénu
– v domácnostech občanů města Kopřivnice a místních částí )
 Odlehčovací služby ( časově omezená pobytová soc. služba – 14 lůžek v DPS
čp. 320 )
Pečovatelská služba byla v r. 2008 poskytnuta celkem 218 občanům města
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Odlehčovací služby byly poskytnuty 33 občanům města ( požadavky však převyšují
nabídku )
Zvyšuje se počet občanů, u nichž je poskytována celodenní péče ( v bytech i
domovinkách na DPS Česká 320 )
Azylový dům pro muže a ženy
Sídlo Kopřivnice, Horní 1114 - vedoucí p. Anežka Fabiánová
Kapacita zařízení je 20 osob - pro 16 mužů a 4 ženy
V r. 2008 využilo ubytovacích služeb celkem 37 uživatelů
Služby noclehárny na Horní ul. 1114 byly poskytnuty v r.2007 – 2008 51 uživatelům.
Denní stacionář Kopretina
Sídlí ve Vlčovicích; vedoucí p. Monika Petrová
Kapacita: 20 osob. Cílová skupina: dospělí občané s mentálním postižením , příp.
přidruženým kombinovaným postižením.
V průběhu roku 2008 navštěvovalo toto denní centrum 20 uživatelů těchto služeb.
Aktivity Kopretiny: společenské, kulturní, sportovní, rehabilitační zázemí
Pracovní terapie: dílna tkalcovská, košíkářská, stolařská, ruční práce
Taneční terapie, hipoterapie, plavání

Nestátní zařízení sociálních služeb ve městě
SALUS, o.p.s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Sídlí na ulici Tyršova; ředitelkou je p. Alena Pohořelská
Poskytuje dočasné ubytování a služby pro rodiče a děti v nouzi, v rámci Domova
SALUS jsou k dispozici 3 pokoje pro řešení krizových situaci - Krizové centrum pro
děti a mládež.
Kapacita : 20 míst ( z toho 6 míst pro krizové pobyty dětí )
V r. 2007 využilo služeb Domova SALUS celkem 55 osob, z tohoto počtu na
Krizovém centru bylo umístěno 6 dětí.
Podpora zařízení ze strany města Kopřivnice v r. 2008: 600.000,- Kč
Pořádek a klid ve městě
Od poloviny července začala platit nová vyhláška města zakazující
konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích v centru města a v blízkosti škol,
která přinesla další omezující opatření k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství. Podle této vyhlášky mohou strážníci řešit problematické osoby s
alkoholem a zároveň je mohou vykázat z centra města, parku a jiných míst, kde
budí veřejné pohoršení. Vyhláška také vymezuje noční klid od dvaadvacáté hodiny
do šesté hodiny ranní a ve dnech pracovního klidu se noční klid prodlužuje ráno až
do osmé hodiny.

Schránky důvěry
Letos bylo po Kopřivnici včetně místních částí rozmístěno sedm schránek
důvěry, do kterých občané začali vhazovat své připomínky, náměty, oznámení i
nálezy. Schránky byly zřízeny za finančního přispění programu Partnerství, který
každoročně vyhlašuje ministerstvo vnitra, a mají přispět přiblížení činnosti města a
policie.
Obsah schránek vybírají minimálně dvakrát měsíčně strážníci městské
policie při pochůzkách a všechny věci předávají na odbor vzdělávání a vnějších
vztahů k zaevidování a vyřešení. Ve schránkách strážníci našli většinou různé
připomínky, od anonymních udání až po stížnosti. Lidé si pomalu zvykli a do
schránek vhazovali nejen připomínky, ale i náměty.
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Lidem, kteří se na své připomínky podepíší a uvedou svoji adresu,
telefonický kontakt či elektronickou adresu, je pak odpověděno, jak byla záležitost
vyřešena. Ne všem ale byly schránky po chuti. Hned po instalaci na budově ZUŠ její
světlou fasádu počmárali sprejeři s šipkou ke schránce.

Česká pošta
Česká pošta začala fungovat v nových prostorech v budově kopřivnické
radnice. Do té doby měla pošta ve městě své dvě pracoviště, hlavní na ulici
Obránců míru a pobočku na ulici Sokolovské. Pošta v Kopřivnici patřila mezi nejhůře
situované a vybavené pošty, po přestěhování se však dostala na úroveň těch
nejlepších.
I když oproti původnímu stavu se zvýšil počet odbavovacích míst na osm,
přesto se na poště vytvářely fronty a občané byli nespokojeni. Největšímu náporu
čelila pošta v předvánoční době, kdy se počet jejich zásilek zvýšil až trojnásobně
oproti běžnému období díky internetovým vánočním nákupům.
Měsíčně pošta odbavila od pětadvaceti tisíc až po osmadvacet tisíc klientů,
denně to bylo 1 076 až 1 126 osob. Dle statistiky z vyvolávacího systému bylo
devadesát procent klientů obslouženo do pěti minut, do deseti minut pak sedm až
osm procent. V době před vánočními svátky pak bylo na poště denně odbavováno 1
388 až 1 766 klientů. Po přestěhování se zlepšily podmínky i pro pracovnice pošty.
První patro jim slouží pro třídění listovních i balíkových zásilek.

Městský úřad řešil jako každý rok řadu stížností
Stížnosti řeší zpravidla pracovníci právního odboru. Šlo o petice, desítky
nejrůznějších stížností a řešení stovek přestupků. Ne všechny stížnosti však řešili
jen pracovníci veřejnoprávního oddělení kopřivnické radnice, část z nich postoupili
na jiné odbory k prošetření. Petice s největším počtem podepsaných občanů se
týkala nesouhlasu se zavedením poplatku za odpady ze zahrádek. Další skupina
občanů bydlících na ulici Záhumenní chtěla peticí poukázat na potřebu vyřešit
kritickou dopravní situaci na ulici Záhumenní, jiná na výstavbu chráněného a
hlídaného dětského hřiště v centru města. Každá petice, kterou město obdrželo,
byla řádně projednána a jejich mluvčím bylo vždy odpověděno. Pokud to bylo v
možnostech města, byly provedeny kroky k nápravě.
Nejvíce zatěžující činností pracovníků veřejnoprávního oddělení je
projednávání přestupků. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití
a proti majetku, pak proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní
samosprávě, přestupky na úseku veřejného pořádku, ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi, přestupky na úseku školství, státní správy, zdravotnictví,
zemědělství, energetiky a na úseku občanských průkazů.
Přenosné kamery
Na podzim obdrželi strážníci městské policie tři přenosné mobilní kamery,
které po převzetí začali používat. Ve spolupráci s Policií České republiky byly
kamery použity na parkovišti u vrátnice číslo dvě, kde docházelo ke krádežím a
poškozování osobních automobilů. Po dobu, co byly kamery v provozu, nedošlo k
žádnému vandalství či krádeži. Určitě k tomu přispěla skutečnost, že o jejich
používání a místě odvysílala reportáž kabelová televize.
Druhým místem, kde byly kamery použity, bylo atrium u Základní školy na ulici 17.
listopadu, kde docházelo často k poškozování školního zařízení před budovou.
Místo však nebylo v noci dobře osvětleno a tak se sprejery nepodařilo dopadnout.
Následně byly kamery přemístěny a střežily prostor kolem budovy bývalého
městského úřadu a na přání pracovníků bytového odboru začaly střežit i prostor
domu na ulici Francouzské s číslem popisným 1195 a 1196. Radnice se snažila, aby
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se domy č. p. 1196 a 1197 na Francouzské ulici zbavily svého přízviska „domy
hrůzy“. Kromě opravy omítek ve společných částech domu a vymalování se dočkaly
také instalace přepážek na společných chodbách objektů. Šlo o domy, kde se
dlouhodobě řeší problémy s dodržováním domovního řádu.
Vybudování přepážek bylo jedním z opatření, které mělo přispět k udržení
pořádku, kázně a především určitého pocitu bezpečí lidí, kteří dům obývají. Šlo o
dřevěné prosklené přepážky s uzamykatelnými dveřmi na společné chodby k bytům.
Vznikly tak meziprostory vždy se šesti byty. Město tak vlastně jen napodobilo
metodu, kterou v domě už sami na své náklady aplikovali někteří nájemníci. I v
tomto případě náklady na vybudování přepážek zaplatili sami nájemníci. Jedna
vyšla zhruba na 8 100 Kč.

Cyklostezky ve městě
Na veřejné projednání k návrhu cyklostezek a cyklotras ve městě a v
místních částech přišlo v září přes třicet občanů, kteří se se svými připomínkami
zapojili do diskuze.
V roce 2005 se radnice na popud tehdejšího místostarosty Jiřího Nováka
rozhodla, že se začne více věnovat problematice cyklistické dopravy. Nejprve byly
zmapovány komunikace, které mohou využívat cyklisté v centru města, později se
práce rozjely naplno. V druhé polovině loňského roku byla vyhlášena soutěž na
vyhledávací studii možnosti vedení cyklistických stezek a tras ve městě a jeho
místních částech, kterou vyhrála firma DHV CR Ostrava. Od listopadu, kdy firma
začala na projektu pracovat, docházelo ke změnám a korekcím navrhovaného
řešení v závislosti na domluvě projektového týmu a projektantů.
Celkem bylo navrženo 70 kilometrů cyklotras napříč městem a místními
částmi. Jejich realizace bude postupná, neboť náklady na vybudování jednoho
kilometru se pohybují v rozmezí 1,5 až 4 milionů korun. Tato suma v sobě
nezahrnuje výkupy pozemků nebo náklady na přeložky inženýrských sítí.
Projektantům se jako prioritní trasa jevila trasa podél ulice Štramberské, naopak
místnímu projektovému týmu zase kolem Kopřivničky. Všichni, kteří v diskuzi
vystoupili, byli jednoznačně pro cyklostezku kolem Kopřivničky, protože se jako
cyklisté na cestách ve městě necítí ohroženi tak, jako na silnici vedoucí do Nového
Jičína nebo na I/58. Po vystavení návrhů cyklostezek a cyklotras ve vestibulu
radnice obdrželo město celkem 24 připomínek, které byly na projednávání
zodpovězeny.

Akademie třetího věku
Ve středu 30. ledna byl předáním osvědčení ukončen zimní semestr šestého
ročníku Akademie třetího věku. Zájem posluchačů byl obrovský, již v průběhu
prvního týdne přihlašování byly kapacity naplněny. Celkově semestr absolvovalo 66
posluchačů, Dějiny filozofie pana doktora Martina Jemelky 29, Trénování paměti pro
začátečníky 12 a Trénování paměti pro pokročilé 25 seniorů. Průměrný věk všech
absolventů právě končícího zimního semestru (tedy mužů i žen dohromady) byl 65
let. Letní semestr začal přednáškou pana docenta Libora Knězka, který je znalcem
regionální literatury a v kopřivnické knihovně přednášel již dříve. Ten představil svou
novou knihu Cesta z hořícího kruhu, která se věnuje životu a tvorbě Pavla Tobiáše.
Povídání pana Knězka nebylo určeno pouze posluchačům Akademie třetího věku,
ale bylo přístupné také zájemcům z řad široké veřejnosti. Vzhledem k šedesátému
výročí povýšení Kopřivnice na město bylo jedno z témat letního semestru věnováno
historii Kopřivnice. Toto téma přednášel Jiří Tichánek, odborník na místní a
regionální dějiny.
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Hospodaření
Tatra
Tatra a VUT začala vyvíjet hybridy
Tatra letos začala svou spolupráci s další univerzitou. Po zlínské Univerzitě
Tomáše Bati to je Vysoké učení technické v Brně. Firma chce univerzitní odborníky
a studenty zapojit především do práce na vývoji dieselových motorů splňujících
evropskou emisní normu EURO 6 (doposud automobilka dosáhla certifikace Euro 5)
a také do vývoje nových kompozitních materiálů potřebných pro výrobu vozidel
Tatra. Záměrem podniku je společně pracovat na rozvoji alternativních pohonů
vozidel, jako je například hybridní nebo elektrický motor. Tyto technologie chce firma
v budoucnu využít pro nové vozy.
Kromě konkrétních projektů v oblasti výzkumu a vývoje si Tatra i univerzita
od svého užšího propojení slibují především další prohloubení kontaktu mezi teorií a
praxí a zvýšení prestiže technických povolání. Dohoda umožní studentům a
pedagogům navštěvovat výrobní prostory společnosti Tatra. VUT zase bude
využívat při své vědecko-výzkumné činnosti praktické materiály Tatry a zapojí
experty automobilky do programu svých odborných seminářů a konzultací. Investice
do vývoje alternativních pohonů nových vozů by se měly pohybovat v řádech
milionů korun.
Tatra v Americe
Pronikání Tatry na americký trh dostalo konkrétní obrysy. Automobilka na
začátku února otevřela své kanceláře ve Washingtonu. Kromě zastoupení v hlavním
městě USA byla zřízena také společnost Tatra Americas, Inc, která následně od
korporace Terex koupila firmu American Truck Company vyrábějící vozy založené
na tatrovácké koncepci pod značkou ATC. Založení společnosti Tatra Americas a
její okamžitá akvizice firmy American Truck Company bylo důležitým krokem
vedoucím k poskytování těch nejlepších služeb, jež Tatra nabídla svým novým
zákazníkům ve Spojených státech a totéž připravuje i v Jižní Americe.
Kromě vytváření zázemí pro další expanzi na trhu se Tatra účastnila testů v
americké armádě. Letos prošel testy v námořní pěchotě Spojených států obrněný
transportér Wildcat, jenž byl vyroben ve spolupráci s izraelským ministerstvem
průmyslu na podvozku značky Tatra. Navíc byla automobilka vyzvána k prezentaci
svých výrobků mezi špičkovými vojenskými vozidly. Před americkou generalitou se
tatrovky předvedly v automobilovém testovacím středisku v Nevadě.
Pozvání na tuto významnou přehlídku dokládá vážný zájem
nejvýznamnějších světových armád o vojenská vozidla značky Tatra. Byla to pro
Tatru skutečná pocta. Koncepce unikátního tatrováckého podvozku udělala z
vozidla výjimečný produkt splňující požadavky současné doby, které se změnily od
okamžiku, kdy se válka s terorizmem stala celosvětovou.
V současné době Tatra vyrábí a dodává na americký trh
především požární speciály, které se používají při rozsáhlých
požárech v Kalifornii, Nevadě a několika dalších státech USA.
Těchto hasičských tatrovek jezdí v Severní Americe víc než 20.
Tatry pro armádu
První tatrovky, které ve vozovém parku nahradí zastaralé Pragy V3S měl
kopřivnický výrobce armádě předat už v listopadu loňského roku. Testy ale odhalily
nesrovnalosti, jejichž odstranění způsobilo časové prodlení. Loňské předání
testovacích vozidel, která nesplňovala podmínky smlouvy, trestá ministerstvo
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uplatněním smluvní pokuty. Bez ohledu na to, že zadání zakázky bez soutěže bylo
motivováno pomocí domácímu průmyslu. Za ně Tatře hrozila smluvní pokuta.
Na jaře nový středně těžký
nákladní vůz ATS T810 úspěšně
prošel všemi úrovněmi testů a
zkouškami stanovenými armádními
regulemi byl zařazen do výzbroje
našeho vojska. Celkem měla Tatra
vojákům prodat 556 nákladních vozů
za 2,6 miliardy korun. Poté, co se
několikrát neplánovaně protáhly
testy prototypů a zpozdily se
dodávky, objevil se další problém. V
některých tatrovkách, které byly
předány vojákům, bylo zjištěno zatékání do kabin. Náčelník generálního štábu v
reakci na toto zjištění okamžitě pozastavil další přejímky Tater T810. Podle
vyjádření armády byla netěsnost kabin zjištěna u čtrnácti z devětačtyřiceti
kontrolovaných automobilů. Tatra okamžitě zajistila u dodavatele vadného dílu, jímž
byla společnost SVOS Přelouč, nápravu, spočívající především ve výměně dílu u
reklamovaných vozů a v zajištění bezvadného stavu u všech ostatních vozů, jež
byly předmětem zakázky.
Tatra pochybení přiznala, byť nevzniklo přímo v jejích provozech, kabiny pro
tento typ tatrovek vyrábí francouzská automobilka Renault, těsnění od tuzemského
výrobce se do vozu dostalo i proto, aby Tatra splnila požadovaný podíl tuzemských
firem na zakázce.
Změny ve vedení Tatry
Tatra jmenovala nového člena vrcholného vedení firmy. Třetím členem
představenstva Tatry byl jmenován její obchodní marketingový ředitel Jiří Polman. V
představenstvu doplnil generálního ředitele Ronalda Adamse a finančního šéfa
Tatry Igora Vlčka. Polman v Tatře působil od poloviny loňského roku. V pozici člena
představenstva po několika měsících, kdy bylo neobsazeno, nahradil Karla Benedu.
Ten z automobilky odešel údajně také kvůli ostrým neshodám právě s Jiřím
Polmanem. Podle Ronalda Adamse je Polman zkušeným manažerem s vynikající
orientací v mezinárodním i firemním prostředí.
K prvnímu říjnu skončil v Tatře jeden z jejích služebně nejstarších vrcholných
manažerů Igor Vlček. Před svým nuceným odchodem z automobilky působil v Tatře
jako provozní ředitel, byl členem představenstva společnosti a figuroval také v
dozorčích radách dceřiných společností Tafonco a Taforge. Vlček v Tatře působil v
různých pozicích včetně finančního a generálního ředitele nepřetržitě od roku 2002.
Tatra angažovala bývalého náčelníka generálního štábu. Do funkce poradce
představenstva pro mezinárodní obranný program byl jmenován Pavel Štefka.
Bývalý armádní generál má Tatře a její dceřiné společnosti Tatra-Americas ve
Washingtonu pomáhat vyhledávat nové trhy a definovat požadavky armád celého
světa na automobily pro vojenské účely. Tatra disponuje unikátním systémem
podvozku pro nejmodernější vojenská vozidla.
Pavel Štefka se tak vrátil ke své původní specializaci inženýra provozu a
oprav kolové a pásové techniky, kterou vystudoval na Vysoké vojenské škole ve
Vyškově. Z nejvyššího armádního postu Štefka odešel v loňském roce, poté působil
jako vládní rada na ministerstvu zahraničí a jako konzultant Úřadu vlády ČR.
Generální ředitel Tatry Ronald Adams změny v top managementu označil za
nezbytné pro další zlepšování a budoucí rozvoj Tatry.

41

Repliky veteránů
Zajímavou možnost ovlivnit produkci Tatry měla letos veřejnost v České
republice i na celém světě. Nápad vyrábět repliky úspěšných osobních vozidel
vyvolal mezi odborníky přímo nadšení. Automobilka vyhlásila velké hlasování o
nejoblíbenější osobní vůz. Nominováno bylo deset legend z tatrovácké produkce. Tři
vozy s největším ohlasem pak měly dostat možnost znovu sjíždět z výrobních linek,
byť už ne s tatrováckým podvozkem, ale pouze v omezené sérii. Do hlasování, ze
kterého měly vzejít tři nejlepší tatrovácké osobáky všech dob, bylo nominováno
deset vozů od legendární Tatry 57 přes unikátního předchůdce ’VW Brouka‘ Tatru
V570 až po impozantní prvorepublikovou prezidentskou limuzínu T70. Ve výběru
nechyběly ani aerodynamické vozy od T87 přes Tatraplán až po elegantní T603.
Záměr předpokládá vyrábět pouze slavné tatrovácké karoserie, které budou
montovány na podvozky stávajících špičkových výrobců automobilů. To znamená
na typ podvozků podobný typům Ford, Škoda nebo Subaru.
Automobilové muzeum v Kopřivnici nabídlo unikátní možnost vidět všech
deset nominovaných vozů na vlastní oči, a to jako na jediném místě na světě.
Vybraná top desítka byla v expozici viditelně označena tak, že ji nikdo nepřehlédl.
V anketě, do které přišlo asi čtvrt milionu hlasů, byla
nejúspěšnější T87 proslavená cestovateli Hanzelkou a
Zikmundem, druhá skončila elegantní Tatra 603 a třetí
kabriolet T57 z roku 1935. Právě tyto tři vozy získaly
možnost, že se alespoň jako repliky vrátí do výroby.
Virtuální modely populárních tatrováckých osobních
aut následně vznikaly na akademické půdě univerzit ve
Zlíně a Brně. Šlo o trojrozměrné modely vozů, které sloužily k testům, na jaké
podvozky by se tyto karosérie hodily. Projekt výroby replik osobních tatrovek je
jedním z konkrétních projektů, na kterém automobilka spolupracuje s vysokými
školami.
Na začátku října uzavřela vzájemnou dohodu s Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně, jejímž cílem je rozvoj a zkvalitnění přípravy studentů a prohloubení vazeb
mezi teorií a praxí v průmyslu. Dohoda umožňuje studentům a pedagogům v rámci
studia navštěvovat výrobní prostory společnosti. Tatra začala s UTB spolupracovat i
na některých inovačních projektech v oblasti designu. Univerzita zase bude moci
využít při své vědeckovýzkumné činnosti praktické materiály Tatry a zapojit experty
společnosti do programu odborných seminářů a konzultací. Tatra si podle slov
svého šéfa na spolupráci se školami velmi zakládá, kromě UTB firma kooperuje i s
Ostravskou univerzitou, Vysokým učením technickým v Brně a také několika
středoškolskými subjekty.
Tatra a automobilové muzeum
Správní rada muzea, které předsedá pan Adams, letos projednala variantní
plány jeho dlouhodobého rozvoje. Mezi zvažované varianty patří přístavba muzea,
vytvoření zcela nových expozic i depozitářů, zkvalitnění služeb návštěvníkům.
Objevila se dokonce i možnost přestěhování části expozice do zcela nových prostor
v rámci podniku Tatra. Tatra projevila zájem muzeum účinně podporovat tak, aby
mělo dostatek financí na svůj rozvoj, víc prostor a mohlo přitáhnout víc zákazníků.
Stalinův Tatraplán
Kopřivnickou automobilovou raritu kabriolet Tatraplán T600
s karoserií Sodomka, dárek k sedmdesátinám ruského
diktátora Josefa Stalina, obdivovaly desetitisíce návštěvníků
na největším letošním automobilovém veletrhu Auto Mobil
International v německém Lipsku. Unikátní Tatraplán byl
jedním z exponátů veletrhu, na kterém se představily
nejnovější produkty světových automobilek, ale i řada
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jedinečných vozů. Historická Tatra byla součástí kolekce Celebrity Cars, tedy
automobilů, které sloužily slavným evropským hercům, sportovcům nebo politikům.
O Tatraplán měla velký zájem také média a historická tatrovka pomohla propagovat
i samotné kopřivnické muzeum, jehož propagační materiály byly na výstavě k
dispozici.
Propouštění v Tatře
Po řadě měsíců, kdy počet zaměstnanců automobilky pravidelně stoupal, se
v polovině roku tento trend obrátil. Nejen nucené volno, ale i výpovědi se začaly
koncem roku rozdávat v automobilce Tatra. Snižování stavů zaměstnanců největší
zdejší zaměstnavatel připustil již v polovině letošního roku. Tehdy se mluvilo o
zhruba 400 lidech. Ještě v polovině letošního roku ale Tatra zaměstnávala 4 397
lidí, na konci roku již jen 3 708. Snížením počtu zaměstnanců Tatra snížila mzdové
náklady o 20 %, dalších 8 - 10 % ušetřila zkrácením pracovní doby. Přibližně až do
konce prvního čtvrtletí 2009 se má ve většině úseků Tatry pracovat jen tři týdny v
měsíci namísto čtyř. Šetřit na platech se má nejen na dílnách, ale i ve vedení.
Členové vrcholového managementu včetně předsedy představenstva a generálního
ředitele Adamse si během období kratší pracovní doby rovněž snížili své výplaty o
10 procent.
Zneužívání internetu v Tatře
Generální ředitel Tatry Ronald Adams najal odbornou externí firmu a pověřil
ji, aby provedla kontrolu systému a zjistila, zda zaměstnanci nadměrně nepoužívají
internet a server pro své soukromé účely, a tím neporušují vnitřní předpisy.
Impulzem pro audit využívání internetu a počítačů bylo několik měsíců staré zjištění,
že jeden ze zaměstnanců využíval třetinu celkové kapacity firemního internetu pro
své soukromé účely. Výsledky sledování externí firmou ukázaly, že zdaleka nebyl
jediný. V některých případech to byla více než polovina každého pracovního dne,
jež byla strávena používáním systému pro soukromé účely, nikoli prací pro firmu.
Podle informací z automobilky opravdu nešlo o vyřizování privátní pošty či
pročítání obsahu webových serverů. Někteří zaměstnanci Tatry si stahovali velké
objemy dat a byli i takoví, kteří v práci hráli populární on-line hry. Disciplinární řízení
nebylo vedeno jen vůči samotným proviněným, ale také vůči jejich nadřízeným a
manažerům. Někteří byli údajně z automobilky propuštěni na hodinu, pro další to
znamennalo rozvázání pracovního poměru. Podle informací Kopřivnických novin by
mělo jít až o 87 lidí, kteří v důsledku zneužívání internetu přišli o místo.

Erich Jaeger
Sedm měsíců po dokončení otevřela firma Erich Jaeger své nově přistavěné
výrobní a skladovací prostory v Kopřivnici. Firma, která do Kopřivnice přišla v roce
2004, o rozšíření mluvila už při dokončení prvotní výrobní haly. Přístavba o ploše 1
600 m2 zvýšila celkovou plochu zdejšího závodu společnosti, vyrábějící především
kabely pro automobilový průmysl, na 6 200 m2 a stála přibližně třicet milionů korun.
Po několika měsících byly již plně vytíženy a firma začala zpracovávat plány třetí
etapy svého rozšiřování. Když svou zdejší výrobu Erich Jaeger rozjížděl, měl jen
několik desítek zaměstnanců, letos jich v podniku ve vlčovické průmyslové zóně
pracovalo 330. Také obrat firmy se vyvíjí velmi progresivně. V roce 2006 činil 230 a
vloni už 320 milionů korun, pro letošní rok dosáhl částky asi 480 milionů korun. V
letošním roce firma, která stále hledá nové zákazníky, otevřela své obchodní
zastoupení v Turecku.

Komterm
Výrobu tepla a teplé vody pro Kopřivnici zajišťuje na základě smlouvy firma
Komterm (přejmenovaná společnost Energetika Kopřivnice), která v letošním roce
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investovala do ekologizace zdroje a instalovala denitrifikační zařízení na kotlích na
pevná paliva. Výsledkem bylo snížení emisí zplodin vznikajících při hoření o cca 40
procent. Po realizaci úprav pro spalování biomasy v roce 2007, které byly výrazným
příspěvkem pro snížení emisí síry a skleníkových plynů, to bylo další opatření ke
zlepšení emisní situace v Moravskoslezském kraji. V Kopřivnici používá Komterm k
vytápění uhlí i biomasu.
Společnosti Komterm patří i primární rozvody, tzv. horkovody. Letos došlo ke
dvěma větším poruchám. Jedna se stala v lednu a druhá v říjnu a během jejich
oprav došlo k odstávkám tepla ve městě. Příčinou poslední odstávky bylo sesednutí
zeminy a panelů kryjících rozvodný kanál až na vlastní potrubí, což způsobilo jeho
narušení. Délka opravy byla dána především nutností rozsáhlého výkopu ve svahu
pro zajištění dalších panelů proti případnému dalšímu sesuvu. Na lokální opravy
rozvodů bylo letos uvolněno 700 000 Kč. Náklady na opravy a údržbu jsou
kalkulovány a v ceně tepla zahrnuty.
Společnost Komterm se v letošním roce v investiční činnosti zaměřila na tři
oblasti, a to na dokončení opatření k celoroční výrobě elektrické energie, ekologizaci
zdroje a stabilizaci ceny tepla. Výsledkem investiční politiky Komtermu je schopnost
udržení výroby v Průmyslovém parku Kopřivnice vzhledem ke kritickému nedostatku
elektrické energie v Moravskoslezském kraji. Možnost využití vícepalivového
systému teplárny k optimalizaci nákladů na výrobu tepla bude mít velmi pozitivní
dopad na vývoj ceny tepla.

Slévárna Tafonco
Slévárna Tafonco, a. s. realizovala několik investičních akcí za účelem
snížení dopadu své výrobní činnosti na životní prostředí. Jejich cílem bylo zejména
zlepšení kvality ovzduší ve městě Kopřivnice a okolí.
Mezi významné realizované akce patří rekonstrukce potrubí odpadního plynu
kupolových pecí a instalace cyklónového předlučovače prachu, což vedlo ke
zvýšení účinnosti stávajícího filtračního zařízení pecí. Rovněž byla provedena
rekonstrukce zakrytování sázecích vrat elektrických obloukových pecí s cílem
snížení úniku spalin kolem odsávacích zákrytů při sázení a úpravě vsázky na
pecích. Další opatření spočívala v náhradě stávajících mokrých hladinových
odlučovačů na třech zdrojích znečišťování ovzduší na provozu cídíren odlitků za
modernější suché tkaninové filtry. Jejich výhodou je vysoká filtrační schopnost,
možnost odvádět vyčištěný a ohřátý vzduch zpět na pracoviště, a využít jej tak v
zimním období k temperaci haly. Cílem firmy je získat certifikát na řízení
environmentu podle mezinárodní normy ISO 14001.

Kopřivnická třídírna odpadů
Po víc jak desíti letech se letos zastavil provoz zdejší dotřiďovací linky.
Separovaný odpar z Kopřivnice nyní míří k dotřídění na linky v Ostravě, nebo
dokonce v Třinci. Podle provozovatele zdejší třídírny odpadů, tedy firmy Slumeko,
byl důvodem pokus ušetřit.
Slumeko, které má na starosti odpadové hospodářství města, provozovalo
dotřiďovací linku od její kolaudace v květnu 1997 až do poloviny prosince minulého
roku, kdy byl její provoz pozastaven.
Provoz sběrného dvora byl zachován v původním rozsahu a lidé tam mohli i nadále
vozit nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, ale i normální papír a plasty.
Po dobu odstávky dotřiďovací linky v Kopřivnici pracovali její zaměstnanci v
oblasti nakládání s odpadem nebo na úseku údržby zeleně. Původně plánována
odstávka na první dva měsíce roku se protáhla až do konce roku.
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Realitní kancelář Rekaz
Od roku 1992 se počet nebytových prostor ve vlastnictví města snižoval a
město se při hledání finančních úspor rozhodlo, že se o tyto prostory bude starat
samo. Až doposud se o nebytové prostory ve vlastnictví města většinou starala
firma Josefa Zimy - realitní kancelář Rekaz, s níž radnice uzavřela smlouvu o
správě, provozu a údržbě v září 1992.
Při současném stavu činností při správě nebytových prostor se jevilo pro
město ekonomičtější, když si správu začne vykonávat samo. Z tohoto důvodu byla
současnému správci dána výpověď. I když firma přišla s novou nabídkou na správu
nebytových prostor a nabídla i snížení ceny za ni, její nabídku vzala rada pouze na
vědomí a výpověď nezrušila.
Nově má na starosti správu a údržbu městského majetku na radnici oddělení
správy budov a komunálního hospodářství. Radnice s firmou Josefa Zimy - realitní
kanceláří spolupráci neskončila úplně. Až do roku 2010 bude mít na starosti správu
obecních bytů.

Obecní byty – dluhy na nájemném
Pracovníkům odboru bytového hospodářství kopřivnické radnice se i letos
dařilo snižovat pohledávky za nájemným v obecních bytech. Ke konci roku 2002
evidovali pohledávky na nájmu ve výši 10 287 000 korun, což byla kumulovaná
částka od roku 1991. Tato částka představovala čistý dluh na nájmu, ale nebyly v ní
zahrnuty poplatky z prodlení, ani ostatní náklady na soudní řízení. Počátkem roku
2008 činil dluh na nájemném zhruba 3 milióny korun.
K tomu, aby dluhy dále nenarůstaly, ale naopak aby se soustavně snižovaly,
přispělo zejména přidělování zadlužených bytů novým nájemcům, a to za podmínky
přistoupení k dluhům na nájemném.
Cílem odboru bylo také zamezení vzniku nových pohledávek a pokračování v
postupném snižování starých.
V rámci spolupráce s odborem právním a odborem sociálních věcí
městského úřadu byli kontaktováni nájemci se špatnou platební kázní a
upozorňováni na možné důsledky neplacení nájemného. Osvědčil se rovněž systém
uzavírání smluv na dobu určitou a úhrada pohledávek přímo na odboru. Za necelých
pět let od zavedení tohoto systému se podařilo snížit pohledávky o 7 335 000 Kč a
na poplatcích z prodlení inkasovat částku ve výši 10 024 000 korun.

Městská doprava
V Kopřivnici není městská autobusová doprava. Proto se radnice snaží tuto
službu zajistit alespoň propojením či provázáním autobusových spojů tak, aby se
lidé dostali do práce, k lékaři či do škol ze všech částí města. Kopřivnická radnice
ročně vyplácí na zajištění ostatní dopravní obslužnosti veřejné linkové autobusové
dopravy částku přesahující jeden milion korun.
Na území novojičínského okresu na základě dohody mezi obcemi uzavřela
smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti město Nový Jičín s provozovateli
autobusových linek s firmami Connex Morava, a. s., a s TQM-holding, s. r. o.,
Opava. Za zprostředkování a úhradu nákladů spojených se smlouvou radnice navíc
uhradila Novému Jičínu poplatek ve výši 23 280 korun. Protože se prokazatelné
náklady jednotlivým obcím rozpočítávají dle počtu obyvatel, Kopřivnice tak letos
uhradila ve čtyřech splátkách částku 1 187 280 korun, což bylo asi jednapadesát
korun na jednoho obyvatele. Absence městské dopravy se negativně projevuje i
hustotou provozu ve městě. Řada lidí používá k cestě do práce, na poštu, na úřady,
na polikliniku apod. osobní automobil, poněvadž nemá ani jinou možnost. Centrum
města je tak neustále přeplněno auty.
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Problém se staršími auty
Majitelé starších osobních vozidel, s kterými nejezdí a která mají uložena v
depozitu, se dostali do problémů. Většina z nich auto rozebrala, vraku se zbavila a
značky uložila do depozitu. Z evidence motorových vozidel je nyní nemohou vyřadit,
neboť nemají potřebný doklad o ekologické likvidaci. Každé auto, které dosloužilo,
musí být zlikvidováno podle platných pravidel. V praxi to znamená, že poslední
vlastník musí předat autovrak k ekologické likvidaci pouze oprávněné osobě
vlastnící souhlas k provozu zařízení pro tuto činnost, které mu vydal příslušný
krajský úřad. V našem nejbližším okolí toto povolení má pouze vrakoviště v
Ženklavě.
V souvislosti s touto povinností byl vloni od 1. července novelizován zákon
56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v části
dočasného vyřazení vozidel z provozu, tzv. depozitu. K novelizaci zákona došlo z
důvodu velkého nárůstu uložení nepoužívaných vozidel do depozitu, a to ve většině
případů ze spekulativních důvodů obejít povinnost ekologické likvidace s tím, že
depozit je „na 100 let“. Novela zkrátila trvání depozitu maximálně na dobu dvanácti
měsíců s možností prodloužení o šest měsíců. „Toto omezené trvání depozitu se
vztahuje i pro vozidla dočasně vyřazená, která byla v depozitu i před 1. 7. 2006 a
také jim od tohoto data běží uvedená doba uložení do depozitu. Po uplynutí
stanovené doby je povinen vlastník uvést vozidlo do provozu nebo předložit doklad
o ekologické likvidaci vozidla (autovraku). Bezplatná likvidace se vztahuje pouze na
kompletní autovraky. Ostatní vozidla jsou likvidována za úplatu. Z evidence
motorových vozidel je pak auto vyřazeno až po předložení povolení o ekologické
likvidaci, vrácení registračních značek, technického průkazu a osvědčení o
technickém průkazu.
Studny u rodinných domků
Euronovelou, která novelizovala v roce 2003 dva roky starý vodní zákon,
bylo stanoveno, že veškerá rozhodnutí vodoprávních úřadů, která nabyla právní
moci do konce roku 2001, povolující odběry vody z povrchových a podzemních vod
a vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních zanikají k 1.
lednu 2008. Výjimku tvoří pouze vydaná rozhodnutí povolující odběr podzemních
vod pro individuální potřeby domácností. Při přijetí novely zákona patrně nikdo
nepředpokládal, že velký počet studní vznikl bez stavebního povolení, nejsou
zkolaudovány a majitelům chybí i povolení k odběru vody. To znamená, že tyto
studny byly vybudovány v rozporu s vodním a stavebním zákonem.
Poněkud jiná situace je v případech starých historických studní, do kterých
náleží studny vybudované před rokem 1955. Tyto studny se berou jako povolené a
rovněž je z nich povolen odběr vody. Jejich vlastníci ale vodohospodářskému
orgánu musí prokázat, že se jedná opravdu o takto starou studnu.
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Hospodaření města
Prodej plynovodu
Kopřivnice prodala svá plynárenská zařízení, majitele změnily středotlaké
rozvody a také regulační stanice plynu v místních částech. Od kupujícího,
společnosti SMP Net, město získalo částku ve výši 38,42 milionů korun. Zastupitelé
jednohlasně přijali dodatek ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí, který
před deseti lety poskytl dotaci na plynofikaci Vlčovic a Mniší. Podle původní smlouvy
totiž město nesmělo plynové rozvody převést na jinou osobu bez souhlasu fondu, až
přijetí dodatku tak vůbec umožnilo prodej.
Pavel Kačer, ředitel správy distribuční soustavy kupující firmy SMP Net,
zastupitelům slíbil, že do rozvodů budou jako jejich nový majitel investovat a také že
občané změnu majitele rozvodů nijak nepocítí, a to ani v ceně za dodávky plynu.
Velká diskuze se ale rozpoutala ohledně toho, jak má město s utrženými
penězi naložit. Padly návrhy aby byla navýšena rezerva určená na dostavbu
domova důchodců, na opravu ZŠ Emila Zátopka, kde jsou problémy se statikou, na
investice do školních kuchyní, kde jsou problémy s evropskými normami nebo na
rekonstrukci ulice Štramberské, která je ostudou města.
Dotace na domov důchodců
V sociální oblasti je jedním z hlavních cílů rekonstrukce části domu s
pečovatelskou službou na ulici České na domov pro seniory. Již delší dobu je v
rozpočtu města ponechána čtyřicetimilionová rezerva, kterou chtělo město použít na
výstavbu domova důchodců.
Evropská unie ani stát však nepřipravují žádný dotační titul do oblasti
investic v souvislosti s budováním domovů či jiných zařízení pro seniory. Proto se
město rozhodlo pro rekonstrukci stávajícího Střediska sociálních služeb. Projekt
bude rozdělen do několika etap, přičemž prioritní je dostavba kuchyně a jídelny v
rozestavěném objektu vedle stávajícího domu s pečovatelskou službou. Citelně totiž
schází možnost zajištění celodenní stravy a zejména dietního stravování po celý rok
pro obyvatele domova s pečovatelskou službou (DPS), klienty v odlehčovacích
službách i v terénu. Poté by mohla přijít na řadu rekonstrukce formou nadstavby
DPS a přebudování dvou pater na domov pro seniory, následně pak rekonstrukce
půdních prostor domu s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí. Vše bude
závislé na výši volných finančních prostředků v rozpočtu města.
Zastupitelstvo většinou dvaceti hlasů uvolnilo čtyři miliony z letošního
rozpočtu na revizi stávající projektové dokumentace pro zamýšlenou stavbu domova
důchodců. Počátkem roku bylo v DPS asi 14 lidí, kteří by potřebovali péči domova
důchodců.
Rekonstruované autobusové nádraží
V pátek 23. května ve dvanáct hodin došlo k uzavření současného
autobusového nádraží. Rekonstrukce autobusového nádraží ve městě negativně po
celý rok ovlivňovala provoz v centru města. Autobusy, zejména
ty přivážející lidi do práce, komplikovaly ve špičkách plynulost
dopravy. Přesto to občané přijímali jako nezbytnost a těšili se, že
dočasné omezení jim přinese zlepšení v podobě nového
autobusového nádraží a nové komunikace, které umožní lepší
přistup do centra města. Provizorní autobusová nástupiště byla
vybudována na ulici Nádražní i Štefánikově, kde byla zároveň
snížena rychlost na 30 km, a tam sloužila až do konce roku.
Realizace stavby „Modernizace autobusového nádraží a
obchodní centrum v Kopřivnici - část A - autobusové nádraží“
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probíhala se zpožděním, neboť v průběhu stavby se vyskytly problémy v nestabilní
zemní pláni a velkou roli hrálo také letošní nepříznivé deštivé počasí.
Stavba na autobusovém nádraží zachovala stávající výpravní budovu. K
budově byly vybudovány nové bezbariérové přístupy a tři nové zastřešené nástupní
ostrůvky rovnoběžné s budovou. Na nich pak vzniklo celkem dvanáct stanovišť. V
areálu bylo umístěno deset stání pro odjíždějící autobusy. Součástí stavby byla i
hluková stěna před domem č. p. 1316 a parkoviště pro bytové domy.
Tesco
Zároveň se stavbou autobusového nádraží v této lokalitě probíhala stavba
supermarketu Tesco. Pro obchodní centrum byla využita plocha stávajících
nástupišť autobusového nádraží a další plochy mezi ulicemi Čs. armády a Nádražní.
Obslužnost celého areálu byla zajištěna novou komunikací, která propojila ulici
Nádražní s ulicí Čs. armády. Zásobování obchodního centra získalo svůj
samostatný vjezd z ulice Nádražní. Celá stavba byla situována tak, že za
obchodním centrem zůstala ponechána rezerva pro stavbu nové kotelny, o niž se
zasazuje město. Zastavěná plocha obchodního centra je asi 4 780 m2 a k tomu
vzniklo 237 parkovacích stání. Jeho zdejší prodejna má 3 000 metrů čtverečních
prodejní plochy, a je tak nejmenším obchodem s klasifikací hypermarket. Nejbližší
velikostně srovnatelná prodejna Tesco byla nedávno otevřena ve Valašském
Meziříčí. Kopřivnické Tesco je zároveň posledním, které původem britská obchodní
společnost v letošním roce v republice otevřela. Obchod nabídl pracovní příležitost
pro 120 stálých zaměstnanců.
Penny Market
V Kopřivnici působilo letos pět supermarketů, a to Kaufland, Lidl, Albert,
Tesco a Penny Market. Společnost REWE, vlastnící řetězec Penny Market totiž
koupila síť prodejen Plus Diskont, který v Kopřivnici již léta stojí v sousedství
vlakového nádraží. Po koupi a přejmenování samoobsluhy na Penny Market
otevřela koncem roku svou druhou – novou prodejnu, která svou rozlohou 400 m2
prodejní plochy odpovídá velikostně potravinám U Laciny. Tato prodejna Penny
Marketu byla dokončena na výjezdové cestě na Nový Jičín, čímž se zlepšilo
zásobování pro obyvatele sídliště Sever i Koreje. Stavba byla umístěna na ploše
mezi domem č. p. 301 a stávající budovou „Svazarmu“. Objekt Autoškoly Ohnůtek
byl zbourán a přemístěn do nově vybudovaných prostor na ulici K Pasekám a na
jeho místě vyrostl komplex obchodních jednotek se zastavěnou plochou cca 1 230
m2 a se 49 parkovacími stáními. Zásobování objektu bylo zajištěno komunikací za
obchodním objektem směrem k objektu č. p. 685. Pro příjezd byl upraven stávající
vjezd do areálu Svazarmu a byly dobudovány chodníky po pravé straně ulice
Obránců míru.
Menší prodejny s potravinářským zbožím jsou v Kopřivnici vlastněny
českými obchodními řetězci, jako je Hruška atd. Za posledních šest let vzniklo v
Kopřivnici v centru města celkem 32 menších prodejen, které tady předtím nebyly.
Vznikly v rámci rekonstrukce interhotelu, přestavbou objektu bývalého Žraloka a
objektu Slumeka. Všechny tyto obchůdky se otevírají směrem k obchodní zóně se
supermarkety. Menší prodejny se většinou specializují na zboží, které obchodní
řetězce nenabízejí.
Nový rybník ve Vlčovicích
Při veřejném projednávání návrhu budoucího územního plánu se ukázalo, že
občané Vlčovic nový rybník nechtějí. Vybudování rybníka, který by měl být v
prostoru dnešních polí v těsném sousedství hlavní silnice od Lubiny do Vlčovic,
prosazoval zastupitel Ivan Telařík.
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Stejně jako budování rybníka odmítli Vlčovičtí i další záměr situovaný do
tohoto prostoru, a to vybudování vzletové a přistávací dráhy pro letecké modely a
ultralighty. Tento plán měl dokonce ještě podstatně nižší podporu.
Podle Telaříka je prvořadým zájmem při budování rybníka zadržení vody v
krajině. EU na podobné projekty dává peníze, poněvadž voda je stále vzácnější.
Rybaření a rekreační využití rybníka považuje za druhořadé. V místech, kde by
mohl být rybník, je bezcenné podmáčené pole. Pokud by ale ke vzniku rybníka
došlo, mohla by tam být rekreační oblast a cena okolních pozemků by se rychle
šplhala nahoru.
KTK
Majetek Kabelové televize Kopřivnice se rozrostl i o anex, jenž byl v
minulosti nedílnou součástí městského úřadu. Z důvodu rozrůstání kabelové
televize, především potřeb pro technickou část, bylo rozhodnuto o vložení této
budovy do základního kapitálu společnosti. Tento záměr vloni na podzim schválili
zastupitelé a posléze toto nabytí majetku schválila i rada města, která zároveň plní
funkci valné hromady, neboť KTK je společnost ve 100% vlastnictví města.
Souběžně s přípravou materiálu pro převod budovy do majetku KTK byla
zpracována koncepce využití celé budovy, kde se počítá s vytvořením kontaktního
místa pro veřejnost, technologických prostor, servisního zázemí, skladů, kanceláří,
většího televizního studia, střižny, pracoviště redaktorů, odbavovacího pracoviště,
archivu a dalšího nezbytného zázemí.
Rekonstrukce celého objektu byla rozdělena do několika fází. Nejdříve došlo
k úpravám vnitřních prostor prvního podlaží a k realizaci kontaktního místa pro
veřejnost. Následovat bude vybudování nového samostatného vchodu do prostor
KTK. Obřadní síň tak bude mít svůj vchod, který nebude zatěžován provozem firmy.
Poslední fází je přeměna přízemí v komerční prostory. K tomu však dojde, až skončí
současné užívání obřadní síně, což je odhadováno na několik let. Na úpravách
anexu se začalo hned po přestěhování zastupitelstva do nových prostor nové
radnice.
Rekonstrukce panelových domů
Kopřivnické OSBD (Oblastní stavební družstvo) má v současné době
zregenerovány asi tři čtvrtiny svých panelových domů, vždy za větší či menší
podpory státu a dotačního programu Panel. Ovšem odhadem dalších 25 až 30
družstevních panelových domů na rekonstrukci ještě čeká. Fond určený na opravy
panelových domů se ale stále tenčí. Zatímco vloni ještě disponoval asi dvěma
miliardami korun, v příštím roce to má být asi jen čtvrtina této částky. Zájemců o
dotace je přitom stále mnoho.
Letos byla dokončena revitalizace 17 vchodů a zahájeny práce na dalších
sedmnácti, které budou dokončeny v roce 2009. Navíc byly podepsány úvěrové
smlouvy pro dalších 15 objektů, jejichž regenerace bude zahájena v roce 2009.
Argumentem politiků pro postupné utlumování dotačních programů na opravy
paneláků je, že mělo jít pouze o nastartování procesu jejich oprav, zbytek bude pak
přímo na vlastnících domů.
Opravy vodovodu
Na ulici Záhumenní prováděla letos akciová společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava v rámci plánované investiční akce rekonstrukci
vodovodního řadu v délce cca 900 metrů, který zásobuje pitnou vodou přibližně sto
padesát obyvatel.
Důvodem byla potřeba zajistit stálou vysokou kvalitu dodávané vody i v této
koncové větvi vodovodu. Práce realizovala dodavatelská firma a více než 800 metrů
z celkové délky se provádělo bezvýkopovou technologií, kdy se do stávajícího
potrubí vtahovalo nové z polyetylénu. Pouze u zbývajícího úseku bylo nutno použít
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metodu otevřeného výkopu. Na rekonstruovaný řad bylo ve veřejné části připojeno
jednadvacet vodovodních přípojek. Aby obyvatelé měli během celé doby zajištěnu
plynulou dodávku pitné vody, provádělo se náhradní zásobování potrubím vedeným
po povrchu terénu. Realizace rekonstrukce měla být dokončena v červenci, ale
protáhla se z důvodu nečekaných komplikací až do srpna.
Při pracích u Muzea Fojtství byla zjištěna nepředpokládaná překážka na
stávajícím potrubí, která si vyžádala provedení výkopu navíc a změnu výškového
uspořádání vodovodu vzhledem k existující kanalizaci. Komplikaci představovalo
také udržení potřebné teploty vody v náhradním pozemním vedení, protože práce
probíhaly za velmi teplého letního počasí. Kromě toho bylo oproti původnímu
projektu na trasu vodovodu napojeno navíc šest přípojek vedoucích ke stavbám,
které v době zpracování projektu ještě nebyly zavedeny v grafickém informačním
systému. Zhotovitel stavby na podzim ještě provedl vyasfaltování silnice.
Připomínky k územnímu plánu
Dosud platný územní plán pro Kopřivnici byl schválen v roce 1994, o rok
později vešel v platnost územní plán pro místní části. Od té doby bylo schváleno
devět změn, které se týkaly zhruba čtyřiceti lokalit většinou pro individuální bytovou
zástavbu. Největší změna se však týkala Průmyslového parku Kopřivnice a byla ve
prospěch nových ploch pro průmyslovou výrobu. Další významnou změnou byla
změna využití území v okolí autobusového nádraží umožňující výstavbu nového
tepelného zdroje, změnu velikosti a orientace autobusového nádraží a stavbu
objektu pro služby či obchod o velikosti maximálně pět tisíc metrů čtverečních
prodejní plochy.
Vzhledem k tomu, že od 1. ledna loňského roku platí nový stavební zákon,
který ukládá obcím, tedy i městu Kopřivnice za povinnost vydat do konce roku 2011
nový územní plán, bylo rozhodnuto již v roce 2006 o jeho pořízení v souladu s tímto
zákonem. Vloni byl projednán návrh zadání, v němž i občané specifikovali, ve
kterých lokalitách by chtěli udělat změnu starého územního plánu. Město obdrželo
přes sto připomínek. Celý dokument byl následně upraven a projednán se
zastupiteli.
Následně projektant - Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., zpracoval
dokumentaci s názvem Koncept územního plánu Kopřivnice.
V květnu proběhlo na radnici veřejné projednání spojené s výkladem,
kterého se zúčastnil také projektant konceptu a zpracovatel vyhodnocení vlivů. Od
zahájení připomínkového řízení se na pracovníky odboru územního plánování a
památkové péče obrátilo asi padesát občanů, aby se seznámili s projednávanou
dokumentací, a někteří podali své připomínky.
Do návrhu pro zpracování územního plánu města Kopřivnice byla doplněna i
územní rezerva propojovací komunikace mezi ulicemi Pod Bílou horou a Husovou
tak, jak doporučila zastupitelům rada města.
Dětská hřiště
Letos přibyla v Kopřivnici dvě nová dětská hřiště. První
bylo otevřeno v květnu poblíž Alšovy školy u restaurace U
Matesa, druhé pak v srpnu v prostorách zahrady ZŠ Milady
Horákové. Hřiště u Alšovy školy bylo prvním, které odpovídalo
normám Evropské unie a které má dvě oddělené části, a to
pro děti do šesti let a pro děti do dvanácti let. Na hřišti pro
nejmenší děti je oplocené pískoviště, zvířátka na pružině,
kolotoč, pergola, věžička se skluzavkou a houpačka. Starší
děti na svém hřišti naopak najdou lanovou sestavu,
vahadlovou houpačku a celokovovou dvoumístnou houpačku.
V areálu jsou i lavičky, aby si rodiče měli kde sednout, když
budou dohlížet na své děti.
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Práce na výstavbě dětského hřiště byly zahájeny vloni, kdy vyhlášenou
veřejnou soutěž vyhrála firma KARIM, spol. s r. o., Hulín. První hřiště bylo
vybudováno zcela bez dotačního přispění. Celá částka asi dvou milionů korun šla z
rozpočtu města. Provozovatelem hřiště se stala správa sportovišť. Hřiště musí
denně navštěvovat správce a kontrolovat atrakce tak, aby nedocházelo k úrazům a
poškozování hřiště.
Soutěž na stavbu dalšího dětského hřiště na školní zahradě dr. Milady
Horákové vyhrála znojemská firma Dřevoartikl, spol. s. r. o., jejíž nabídka se líbila i
lidem, kteří se zúčastnili veřejné prezentace. Město Dřevoartiklu za vybudování
hřiště včetně všech herních prvků zaplatilo 2,6 milionů korun.
Ukázalo se, že v podmínkách Kopřivnice lze asi těžko hřiště stavět bez
oplocení. U Matesa se stává, že na něj chodí po provozních hodinách návštěvníci z
restaurace a dospělí se točí na kolotoči určeném pro malé děti. Přetěžování atrakcí
pro malé děti výrostky a dospělými, nebo naopak užívání atrakcí pro starší malými
dětmi, pro které mohou být nebezpečné, jsou ale jen jedním z problémů. Správci
hřišť se potýkali třeba s jejich znečišťováním nedopalky, nedodržováním provozního
řádu a nešťastné se třeba ukázalo i použití štěrku v doskočištích skluzavek nebo
trávníků v okolí jiných atrakcí.
Rozhodnutím radnice a na přání občanů budou všechna hřiště oplocená a
výrazné má být také rozdělení zón pro malé a starší děti. Hřiště mají být také
dostatečně osvětlená, aby nelákala k útokům vandaly.
Hornické domy
Lidé, kteří obývají někdejší domy OKD, se v dohledné době nedočkají jejich
privatizace. OKD sice původně uvažovalo o plošném prodeji bytů v nynějším stavu
těm nájemníkům, kteří by o ně měli zájem, letos ale tuto myšlenku majitel domů
zavrhl. Někdejší byty důlní společnosti spravuje po transformaci OKD už druhým
rokem RPG Real Estate.
Konkrétně v Kopřivnici vlastní RPG Real Estate poměrně zanedbatelnou
část svého majetku. Jedná se pouze o tři panelové domy z roku 1981 na sídlišti
Sever. Záměrem vlastníka je domy i byty modernizovat a revitalizovat. Opravy by
měly začít v příštím roce.
V každém domě je 32 bytů, celkem tedy 96 bytových jednotek. Dvě třetiny
nájemníků v těchto domech platily ještě letos regulované nájemné, mezi nimi bylo
evidováno pět dlužníků.
Rekonstrukce mostu omezila dopravu v Lubině pod přehradou
Z důvodu havarijního stavu už vloni nechala radnice zpracovat projektovou
dokumentaci a letos došlo na samotnou rekonstrukci. Nejprve byla odstraněna
kompletní konstrukce stávajícího mostu a poté byl vybudován nový monolitický
most. Práci provedla ostravská společnost Makos, a. s., která byla vybrána ve
veřejné soutěži. Rekonstrukce mostu stála zhruba 1,2 milionu korun. Během tří
měsíců pracovníci firmy Makos Ostrava most zcela zrekonstruovali. Původní most
měl omezenou tonáž na pět tun, nový unese až 20 tun. Most je mírně zúžený, ale
přesto je širší, než byl starý, o patnáct centimetrů. Vozovka na mostě je nyní široká
4,5 metru a chodník 1,2 metru.
Rekonstrukce mostu v Lubině pod přehradou skončila v říjnu a místní
občané mohli opět jezdit po komunikaci, aniž by si museli zkracovat cestu přes pole
nebo jezdit domů přes Mniší.
Nový chodník ve Vlčovicích
Práce na rekonstrukci mlýnského náhonu a vybudování chodníku na
komunikaci I/58 kolem kostela si ve Vlčovicích vyžádaly značné dopravní omezení,
které trvalo až do června.
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Vloni byla v rámci výběrového řízení vybrána firma Japstav Morava, s. r. o.,
Kopřivnice, jejíž pracovníci započali stavební práce na výstavbě chodníku ještě na
podzim. Za vybudování chodníku v délce 277 metrů a rekonstrukci náhonu zaplatilo
město firmě celkem 5 772 699 korun. Koryto mlýnského náhonu bylo osazeno
železobetonovými prefabrikáty a na nich vzniklo chodníkové těleso. Samotný
chodník vede od firmy Fonsil až po konec mlýnského náhonu pod kostelem.
Ve Vlčovicích přibyl na podzim ještě stosedmdesátimetrový chodník kolem
frekventované komunikace I/58. Ten nyní vede od kulturního domu až po
autobusovou zastávku od Kopřivnice, což je téměř až ke křižovatce na Mniší.
Součástí stavby bylo mimo samotnou výstavbu chodníkového tělesa i vybudování
nového úseku veřejného osvětlení a místního rozhlasu, skácení stávajících
vzrostlých stromů a náhradní výsadba za skácené dřeviny.
Stavební práce prováděla firma Japstav Morava, která za ně od města
dostala zaplaceno 2 050 822 korun.
Stavba nového parkoviště na ulici I. Šustaly
Práce byly zahájeny 1. července a trvaly tři měsíce. V přípravné fázi stavby
muselo být vykáceno osm stromů nacházejících se v ploše nového parkoviště.
Vykácené stromy budou v dalších letech nahrazeny náhradní výsadbou. Zároveň
došlo k přeložce stávajících inženýrských sítí, které vedly v zemi v místě
budovaného parkoviště, a také k vybudování nového veřejného osvětlení. Po dobu
stavby bylo na místní komunikaci provedeno dopravní omezení - zúžení vozovky a
omezení rychlosti na 30 km/hod. V rámci veřejné soutěže bylo osloveno pět firem, z
nichž nejlepší nabídku podala místní firma V+V Saveko, s. r. o. Cenová nabídka
vítězné firmy byla výrazně levnější, než byla předpokládaná cena uváděná v
rozpočtu města. Bylo vybudováno celkem dvaačtyřicet nových parkovacích stání.
Nový název
Zastupitelé schválili pojmenování ulice vedoucí od ulice Obránců míru kolem
Bubla City Ranche do Štramberka pod názvem K Očnímu. K tomuto návrhu přivedla
kopřivnické úředníky skutečnost, že tato komunikace se ve Štramberku jmenuje K
Očnímu, a tak po zvážení všech okolností navrhli pojmenování ulice tímto názvem. I
když zastupitelé dostali k diskuzi dva návrhy, nakonec se rozhodli pro jednotný
název ulice.
Rekonstrukce ulice
Jednou z priorit Strategického plánu je rekonstrukce ulice Panské, po níž
denně projedou stovky lidí, aby se dostaly do práce do podniků v průmyslové zóně.
Tato komunikace je poměrně úzká a vzhledem k hustému provozu i nebezpečná.
Byl vypracován projekt na rekonstrukci komunikací od sjezdu z mostu přes
ulici Dělnickou, Panskou až po kruhovou křižovatku u šestky brány a pak dál až ke
křížku. Město má zájem, aby stále frekventovanější ulice Panská vedoucí k
průmyslovému parku byla dovybavena chodníkem, cyklostezkou, osvětlením a
novými autobusovými zastávkami a byla ukončena kruhovým objezdem, který by
usnadnil vstup k průmyslovým objektům.
Vzhledem k tomu, že k realizaci záměru je nutno, aby město vlastnilo nebo
mělo vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům, přislíbila automobilka, které
komunikace patří, že městu pozemky prodá. Na vykoupení Panské, která patří
automobilce, město ale nemá peníze.
Bönischova vila
Rekonstrukce chátrající Bönischovy vily, ve které dlouhá léta funguje
loutkové divadlo, konečně letos dostala konkrétní obrysy. Jde o jeden z mála
historických objektů v Kopřivnici, který je stále využíván, a proto si zaslouží
pozornost.
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Na radnici byl představen projekt, se kterým se město bude ucházet o
evropské dotace. Autorem projektu je architekt Petr Zkoumal. Přestože zvenčí se
budova kromě oprav příliš nezmění, uvnitř vily dojde k totální přestavbě a
reorganizaci. Vnitřní prostory vily byly z památkového hlediska znehodnoceny již
předchozími stavebními úpravami, a není proto potřeba zachovávat stávající
členění. Změna bude především v množství využívaného prostoru vily. Zatímco
dnes návštěvníci aktivně využívají asi 100 m2, návrh počítá s tím, že v budoucnu to
bude až 530 m2. Na rozdíl od současnosti nebude využíváno pouze první nadzemní
podlaží domu, ale také suterén, místnosti v podkroví a rozlehlá půda. V suterénu,
kde je nyní jen nevyhovující technické zázemí loutkového divadla, by měl vzniknout
hlavní vstupní prostor s foayer, šatnou pro diváky a občerstvením. V prvním podlaží,
kde je situován sál dnešního loutkového divadla, dojde rovněž ke změnám. Tou
hlavní je rozšíření kapacity hlediště z dnešních asi 90 na zhruba 130 míst k sezení.
Ve druhém patře budovy má vyrůst alternativní divadelní sál, svou kapacitou
šedesáti míst odpovídající potřebám malých souborů z DDM, kromě toho by zde
měly vyrůst klubovna dramatického kroužku, dílna divadelního kroužku a dva sklady
loutek.
Do nejvyššího patra budovy už se pak běžný návštěvník nedostane, zde
projekt počítá s vybudováním šatny herců, maskérnou a dalším skladem pro
divadelní materiál. Novinkou je také navržení letní venkovní scény s hledištěm asi
pro šedesát diváků situované za budovu vily.
Vybudování nového multifunkčního centra divadla a dalších kulturních aktivit,
ve kterém by měly nadále působit zdejší loutkoherecké soubory Rolnička i Schůdky,
ale také část souborů Údivadla z domu dětí a mládeže, má podle navrženého
rozpočtu přijít asi na 47 milionů korun. Jen na světla, ozvučení a další výbavu by
mělo padnout asi 9 milionů.
V současné době je projekt rekonstrukce Bönischovy vily ve fázi přípravy
žádosti o dotaci. V ideálním případě by město mohlo získat až 92,5 procent
potřebných prostředků.
Odkanalizování Lubiny
V dubnu podal Svazek obcí regionu Novojičínska, jehož členem je i město
Kopřivnice, prostřednictvím renomované společnosti Hrat, s. r. o., žádost o dotaci na
vybudování kanalizace z operačního programu životního prostředí Státního fondu
životního prostředí ČR. Jednou z podmínek pro podání žádosti bylo potvrzení, že se
jedná o aglomeraci nad 2000 ekvivalentních obyvatel. To, že všechny obce i města
splňovaly danou podmínku, potvrdil i Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Bohužel jiný názor zastával Státní fond životního prostředí. Vzhledem k nezískání
dotace se realizace kanalizace opět vzdálila. Město přesto nechalo zpracovat další
studii, která měla posoudit možnosti kanalizace ve Vlčovicích a Mniší. Ze studie
jednoznačně vyplynulo, že nejvhodnější je vytvoření centrální kanalizace s
napojením na čističku odpadních vod v Kopřivnici přes Lubinu. Jakmile se započne
s budováním kanalizace v Lubině, rozběhnou se přípravné práce na projekt
odkanalizování Mniší a Vlčovic. Podle zpracovatelské firmy Koneko Ostrava je
nejoptimálnějším řešením výstavba gravitační splaškové kanalizace oddělené
stokové soustavy s následnou likvidací odpadních vod ve stávající mechanickobiologické čistírně odpadních vod v Kopřivnici. Tento názor také zastává jak Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, tak povodí Odry, které dotčenou studii
připomínkovaly.
Poměrně významné místo ve Strategickém plánu města patří komplexu
kulturního domu a Technického muzea.
Radní odsouhlasili vizi, podle které se objekt v centru města má v dalších
letech proměnit v živoucí dům plný aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu a
vzdělávání. Z kulturního domu by se tak mělo stát centrum společenského života
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nejen pro místní občany, ale i lidi, kteří do města přijedou za odpočinkem, zábavou,
ale třeba i za obchodem.
Zamýšlené přebudování, opravy, dovybavení, ale i možná přístavba by
mohla podle prvotních odhadů přijít až na sto milionů korun. Ty radnice nehledá
přímo ve svém rozpočtu, ale spoléhá na to, že se jí je podaří načerpat z dotačních
programů Evropské unie.

Životní prostředí
1. Kvalita ovzduší
Na území České republiky je stav znečištění ovzduší sledován Českým
hydrometeorologickým ústavem. Rok 1990 se stal počátkem koncepčního řešení
kvality ovzduší v České republice. V letech 1991 až 1995 byla na území celé
republiky vybudována síť monitorovacích stanic.
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji byla do poloviny roku 2003
zjišťována na 16 automatizovaných stanicích (AIMS – automatizované imisní
monitorovací stanice) a 4 manuálních stanicích (tzv. manuální monitorovací
stanice). V Kopřivnici byla stanice AIMS, která zjišťovala stav SO2, NOx a polétavý
prach, umístěna od roku 1995 do konce června 2003 v Kopřivnici – Lubině. Ve
druhé polovině roku 2003 však v rámci redukce celostátní sítě monitorovacích stanic
byla zrušena i tato tzv. pozaďová AIMS.
V závěru roku 2008 uspělo město Kopřivnice ve výběru o umístění
manuálního vzorkovače kvality ovzduší Leckel MVS 6. Vzorkovač byl umístěn do
atria ZŠ M. Horákové. Od 1. ledna 2009 se tedy opět začala v Kopřivnici měřit
kvalita ovzduší. Jsou sledovány koncentrace polétavého prachu, resp.
suspendovaných částic PM10, těžkých kovů a polycyklických aromatických
uhlovodíků.
Místní program zlepšování kvality ovzduší
Od r. 2004 je území města Kopřivnice opakovaně vyhlašováno ve Věstníku
MŽP ČR jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Do OZKO byla
Kopřivnice zařazena pro překračování imisních limitů pro tzv. suspendované částice
frakce PM10 (polétavý prach) a polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako
benzo(a)pyren (B(a)P). Zařazení Kopřivnice a dalších měst a obcí v územně
správním celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností (ORP) do OZKO bylo
podnětem pro zpracování tzv. Místního programu zlepšování kvality ovzduší
(MPZKO). MPZKO byl dokončen v listopadu 2006. Hodnotí celé území správního
celku Kopřivnice a zároveň i jednotlivá města a obce tohoto správního území
samostatně z hlediska emisního a imisního zatížení. Na základě zjištěných údajů
navrhuje nápravná opatření, která by měla být realizována za účelem splnění
imisních limitů PM10 a B(a)P.
Plán zlepšování kvality ovzduší
V roce 2008 byl vypracován Plán zlepšování kvality ovzduší v Kopřivnici na
rok 2008 až 2015. Plán vychází z Místního programu ke zlepšování kvality ovzduší
pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce s
rozšířenou působností (dále jen MPZKO). Jsou zde navržena konkrétní opatření ke
zlepšení kvality ovzduší na Kopřivnicku. Některá jsou již díky časově náročnému
procesu schvalování MPZKO realizována, další je možno uskutečnit v nejbližší
době, ostatní v bližším nebo delším časovém horizontu.
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Koncepční dokument k ovzduší
Před třemi roky zadala Kopřivnice spolu s městy a obcemi ve svém územně
správním celku firmě EKOTOXA Opava zpracování koncepčního materiálu
zabývajícího se studiem kvality ovzduší. Místní program zlepšování kvality ovzduší
pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce s
rozšířenou působností (MPZKO), jak se dokument jmenuje, je rozdělen do tří
tematických částí. První mapuje zdroje znečišťování ovzduší v jednotlivých
kategoriích a jimi vypouštěné množství emisí, druhá řeší kvalitu ovzduší se
zaměřením na koncentrace sledovaných látek a jejich srovnávání se stanovenými
limity a třetí, poslední oblast je zaměřena na návrhy opatření vedoucích ke zlepšení
stavu kvality ovzduší.
Loni v březnu podaly během přípravné fáze zjišťovacího řízení Krajský úřad
Moravskoslezského kraje a Správa chráněné krajinné oblasti Poodří připomínky k
možnému významnému vlivu Místního programu zlepšování kvality ovzduší na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, proto byl zpracován odborný
posudek na systém NATURA 2000. Následně v rámci zjišťovacího řízení byly
vzneseny připomínky ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
a České inspekce životního prostředí, které požadovaly posouzení MPZKO v celém
rozsahu zákona 100/2001 Sb. Jako reakci na tyto připomínky nechal odbor
životního prostředí zpracovat dodatek Místního programu, který se s těmito
připomínkami vypořádal. Poté bylo zpracováno vyhodnocení koncepce Místního
programu firmou Regionální Centrum EIA Ostrava a bylo předáno krajskému úřadu.
Během posuzování vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
nebyly ze strany dotčených orgánů podány žádné další připomínky, a proto po
splnění všech zákonných kroků v rámci posuzování koncepce vydal v červenci
tohoto roku Krajský úřad Moravskoslezského kraje souhlasné stanovisko.
I když celkové náklady na zpracování místního programu a jeho posouzení v
procesu SEA dosáhly částky devíti set tisíc korun, získala radnice na tento proces
třistatisícovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí a o zbývající část se pak
podělily všechny obce z územně správního celku podle předem dohodnutého klíče.
Letos byl připraven akční plán vycházející z MPZKO, který obsahuje plán
aktivit do roku 2015. Realizace těchto aktivit má výrazně přispět ke zlepšení kvality
ovzduší.
Zlepšit ovzduší má pomoci dotace na výměnu kotlů
Kopřivnice se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kdy dochází k
překračování limitů pro suspendované částice frakce PM10 a benzo(a)pyren. Na
znečišťování ovzduší se významnou měrou podílejí i rodinné domky, protože mnozí
v kotlech na tuhá paliva spalují uhelné kaly a jiné nevhodné materiály. Z tohoto
důvodu pracovníci odboru životního prostředí zpracovali dotační program na
výměnu kotlů na tuhá paliva za kotle na zemní plyn, jejímž smyslem je zajistit
výměnu stávajících kotlů na tuhá paliva za kotle na zemní plyn v rodinných domech
v Kopřivnici a místních částech, a omezit tak spalování uhlí a různých druhů
odpadů, čímž se přispěje ke zlepšení stavu ovzduší. Každý, kdo o dotaci požádal a
splnil stanovené podmínky, mohl získat dotaci ve výši 70 procent uznatelných
nákladů, avšak maximálně patnáct tisíc korun. Ty podmínky byly dvě. Musel
odstranit stávající kotel na tuhá paliva a instalovat kotel na zemní plyn, který bude
provozovat nejméně po dobu deseti let. Druhou podmínkou byl smluvní závazek
umožnit pracovníkům odboru životního prostředí ověřit, že má opravdu
demontovaný kotel na tuhá paliva.
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší
vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Dle tohoto zákona městský úřad rozhoduje o vyměření poplatku
provozovatelů středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO),
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vede evidenci středních a malých stacionárních ZZO a evidenci vyměřených
poplatků za znečišťování ovzduší. Orgán ochrany ovzduší evidoval v roce 2008 61
provozovatelů středních ZZO (provozujících na 190 nejrůznějších zdrojů
znečišťování ovzduší) a 23 provozovatelů malých ZZO. Přímo na území města
působí 5 provozovatelů velkých ZZO (Komterm a. s. - dříve Energetika Kopřivnice,
Tatra a. s., Tafonco a. s., Brose CZ s. r. o. a Cirex s CZ s. r. o.)
Hluk
Kompetentním orgánem k řešení problematiky hluku je Krajská hygienická
stanice Moravskoslezského kraje (dále jen KHS MSK). V průběhu roku řešilo město
ve spolupráci s KHS MSK nespokojenost občanů se zvýšenou hlučností z
podnikatelských objektů v centru města.
Město Kopřivnice zadalo v roce 2008 zpracování Komplexní studie dopravy,
jejíž součástí je i hluková studie. Přípravné práce a první měření započaly již
koncem roku 2008. Hluková studie bude obsahovat nejen hlukovou mapu, ale také
analýzu současného stavu a návrh na řešení hlukové problematiky do budoucna.
Odpady
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami, obecně závaznou vyhláškou
č. 4/2006 města Kopřivnice o odpadech a obecně závaznou vyhláškou č. 4/2008
města Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nakládání s odpady
Komunální odpad
V roce 2008 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubiny,
Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno celkem 8 595,79 t komunálního odpadu,
z toho 20,30 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití byl odvážen na řízenou skládku
odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o. Staříč. Tříděný odpad byl předáván k
využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a odpad ze zeleně byl předáván na
kompostárnu Točna v Příboře.
Okolí kontejnerů a popelnic v Kopřivnici se
pravidelně mění ve skládky všeho nepotřebného.
Okolo popelnic se objevuje objemný odpad, především
pak starý nábytek, sedací soupravy, koberce, ledničky
a další spotřebiče, podle zjištění pracovníků radničního
odboru životního prostředí jsou podobné případy stále
častější. Podobný odpad se s železnou pravidelností
objevuje také mimo provozní dobu před zavřenými
vraty sběrného dvora na ulici Panské. Odkládání
větších nepotřebných věcí v okolí popelnic se stalo zcela běžnou záležitostí. V
přestupkovém řízení viníkům hrozí pokuta za porušení vyhlášky o odpadech a
odpadového zákona, která může dosáhnout až padesáti tisíc korun.
V roce 2008 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno 27
nepovolených skládek, ze kterých bylo svezeno celkem 32,263 t odpadu. Celkové
náklady na odstranění činily 97 093 Kč. U žádné skládky se nepodařilo zjistit jejího
původce.
V Kopřivnici se jednalo především o lokality: pod mostem u Akuservisu
Geryk, park Dr. E. Beneše, Pod Bílou horou (garáže), u loutkového divadla, u hradu
Šostýn, ulice Kadláčkova, Francouzská.
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Objemného odpadu z domácností se přitom dá zbavit zcela legální cestou a
zdarma. Komu se nechce čekat na pravidelně dvakrát ročně přistavované
kontejnery na netradiční odpad přímo v ulicích města (harmonogram jejich
rozmístění najdete na webu města), může jej odvézt do zmíněného sběrného dvora.
Celkově bylo v roce 2008 na sběrný dvůr dovezeno 555,5 t objemného odpadu.
Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou nebezpečné odpady
odevzdat buď odvezením na sběrný dvůr, který mají k dispozici denně kromě neděle
a svátků, nebo odevzdáním do pojízdné sběrny.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2008 uskutečnil v
období od 16.5 do 30.5. Občané odevzdali do pojízdné sběrny 1,58 t nebezpečných
odpadů. Ve sběrném dvoře bylo odevzdáno 18,72 t nebezpečných odpadů s jednou
či více nebezpečnými vlastnostmi. Shromážděný nebezpečný odpad byl pak
průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.
Šlo především o barvy, plechovky od barev, motorové oleje, olejové filtry,
zářivky, výbojky, akumulátory nebo třeba lednice a jiné elektrospotřebiče.
Biologický odpad rostlinného původu je možno kompostovat doma nebo odkládat
na kompostárně na ’Točně’ v Příboře nebo také do kontejnerů na biologický odpad
přistavovaných dle harmonogramu, zveřejněného rovněž na webových stránkách
města.
Od pátku 2. května byly na jedenácti místech v Kopřivnici pravidelně
rozmísťovány velkoobjemové vany na uložení biologicky rozložitelného
komunálního odpadu, a to v lokalitách rodinných domků. Ve dvou následujících
víkendech byly tyto vany umístěny i na vybraná místa ve všech třech místních
částech.
Vany byly na jednotlivá místa přistavovány v pátek do 16. hodiny a odváženy
v průběhu pondělí do čtyř hodin odpoledne. Sběrová místa byla monitorována
jednak úředníky radnice, ale také pracovníky svozové firmy a strážníky městské
policie. Do van lze ukládat trávu, listí, suché rostliny, ovoce, zeleninu, ale v žádném
případě ne větve a jiný než uvedený odpad. Kdo má zahradu s ozdobnými nebo
ovocnými stromy, musí každoročně stříhané větve dát tomu, kdo má kotel na tuhá
paliva, což zpravidla neučiní. Většina obyvatel je spálí na zahradě.
Celkem bylo vysbíráno 484,83 t bioodpadů. Přímo do kompostárny dovezli
občané města celkem 45,59 t.
Všechny tyto služby jsou občanům Kopřivnice a místních částí poskytovány
v rámci poplatku za odpady. Výjimkou jsou pneumatiky, za jejichž odevzdání se
musí dost platit.
Sběr PET lahví
Odbor ŽP ve spolupráci s firmou SLUMEKO s.r.o. organizoval v roce 2008
soutěž pro mateřské (MŠ) a základní školy (ZŠ) v Kopřivnici a místních částech ve
sběru PET lahví. Od září do konce listopadu odevzdali žáci 1 683 kg PET lahví. MŠ
odevzdaly 667 kg a ZŠ 1 016 kg. První místo obsadila ZŠ a MŠ Mniší.
Sběr použitých baterií
Od roku 2004 probíhá ve spolupráci s firmou ECOBAT s. r. o., Praha sběr
použitých suchých baterií. Je zřízeno 25 sběrných míst – v MŠ, ZŠ, na Vyšší a
Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, v Dětském centru, Klubu
Kamarád, ve společnosti SLUMEKO s. r. o., v kulturním domě a na městském
úřadu. Jsou přijímány veškeré tzv. suché baterie nebo akumulátory do hmotnosti
750 g – knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, monočlánky, ploché
baterie, 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo
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ručního nářadí. Tyto odpady jsou průběžně předávány k recyklaci společnosti
ECOBAT, s.r.o. Praha.

Informačně osvětový systém o životním prostředí v
Kopřivnici
Město Kopřivnice zahájilo koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového
systému o životním prostředí v Kopřivnici. Tento projekt je spolufinancován
Moravskoslezským krajem. Informační systém slouží jednak pro laickou veřejnost,
které poskytuje informace o stavu životního prostředí v Kopřivnici, ale také nabízí
možnosti, jak přispět k jeho zlepšení. Zároveň je prospěšným zdrojem informací i
pro odbornou veřejnost, instituce, podnikatele, školy apod. Informační systém je
součástí Akčního plánu města Kopřivnice na období 2008 až 2010 a Plánu zdraví a
kvality života, který vychází z projektu Zdravého města a MA 21.
Environmentální vzdělávání - výchova a osvěta občanů města Kopřivnice a místních
částí.
V rámci podpory ekologického smýšlení dětí a mládeže města a místních
částí byl v roce 2008 uskutečněn projekt ,,Environmentální vzdělávání - výchova a
osvěta občanů města Kopřivnice a místních částí“. Konkrétní náplň této soutěže
byla rozdělena s ohledem na věkové kategorie do několika cílových skupin.
Zúčastnili se jí žáci 4. a 7. tříd sedmi škol z Kopřivnice a místních částí. Žáci
zpracovávali projekty tématicky zaměřené na životní prostředí. V soutěžním klání
nakonec zvítězila v kategorii 4. tříd ZŠ Lubina a v kategorii 7. tříd ZŠ Emila Zátopka.
22. duben Den Země – Oslavy Dne Země byly v tomto roce v Kopřivnici netradiční.
V pátek 25. dubna upozornily na problematiku třídění odpadu svou EKOVÝSTAVOU
v centru města děti z místních osmi mateřských škol a ze školních družin. Do akce
se netradičně zapojili i starší žáci základních škol z dětského zastupitelstva. Ti v
rámci doprovodné akce „Zabarvíme, uvidíme!“ během dopoledne zkrášlovali
velkoobjemové vany na odpad.
V sobotu 26. 4. 2008 proběhl v rámci oslav Dne Země Pohádkový les. Tentokrát
Kopřivnice zkusila akci oživit tím, že spojila síly s městem Štramberk, a proto Den
Země proběhl na „neutrálním“ území obou měst a trasa vedla z Kamenárky přes
Bílou Horu a Váňův Kámen zpět na Kamenárku. Děti s rodiči procházeli lesem po
vyznačené trase cca 2 km dlouhé. V lese čekalo na děti a rodiče celkem šest
stanovišť s různými pohádkovými postavami, které měly připraveny pro děti
zábavné úkoly, jež byly zaměřeny převážně na tematiku znalosti přírody a její
ochrany.
V sobotu 26. dubna v rámci Dne Země pro občany Kopřivnice proběhla již počtvrté
Bezplatná likvidace autovraků. V tomto roce bylo na autovrakoviště dopraveno 37
vozů určených k ekologické likvidaci. Z tohoto počtu bylo na vrakoviště odtaženo 17
vozů, zbytek ještě dojel „po svých“. Majitele nepojízdných aut tak měli již čtvrtý rok
možnost zbavit se vraků včetně odtahu na autovrakoviště zdarma. Protože ne
všichni této možnosti využili, postupoval odbor životního prostředí v ostatních
případech podle platné legislativy. V rámci výkonu státní správy bylo odstraněno
celkem 11 vozidel. Koncem roku bylo evidováno cca 21 automobilů, které prochází
procesem od výzvy k odstranění až po ekologickou likvidaci.
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Údržba a opravy toků a nádrží ve správě města
Odbor životního prostředí zajišťuje každý rok udržovací práce na vodních
tocích (mlýnský náhon Lubina a Vlčovice, pramenní oblast Kopřivničky nad
koupalištěm a vodní nádrž Šostýn), které jsou v majetku nebo ve správě města.
Práce na mlýnských náhonech v Lubině a ve Vlčovicích spočívají v sečení
porostu na obou březích náhonu a odstraňování sedimentů z koryta toku. Zvýšená
pozornost byla věnována při velkých mrazech bezpečnému provozu vlčovického
náhonu, protože dochází k promrzání vodního sloupce až do dna, a tím vzniká
nebezpečí zaplavení komunikace 1/58 pod kostelem.
Na horním toku Kopřivničky a jejích přítocích byly provedeny opravy jednotlivých
stupňů, které byly částečně poškozeny průchodem vody při vysokých vodních
stavech po přívalových deštích nebo biologickým rozpadem dřevěných částí stupňů.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly posečeny, úklid odpadů je
prováděn dle potřeby celoročně. Po odvozu vytěženého dříví z lesa byly opraveny
poškozené přiváděcí příkopy u lesní cesty a v prameništi byl vyčištěn příkop
napájející mokřad.
V rámci výkonu státní správy vydal vodoprávní úřad pro celé správní území
Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností celkem 619 vodoprávních rozhodnutí,
což je dvojnásobný počet oproti předchozímu roku. Největší vliv na počty rozhodnutí
měla mediální kampaň ve sdělovacích prostředcích týkající se problematiky studní.
Z toho:
povolení staveb vodních děl 140
povolení k nakládání s vodami
323
kolaudace staveb vodních děl
118
schválení provozně manipulačních řádů
4
jiná rozhodnutí
34
Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 390 podaným záměrům
doloženým projektovou dokumentací, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají zájmů
chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.

Deratizace
Ochranná deratizace města byla prováděna odbornou firmou, která byla
vybrána na základě výběrového řízení, především v objektech, zařízeních, na
pozemcích a v kanalizacích ve vlastnictví města. Deratizace se uskutečnila ve dvou
obdobích v roce (jaro, podzim). Pro větší účinnost zásahu byli k provedení
deratizace vyzváni i další vlastníci objektů ve městě (např. Oblastní stavební bytové
družstvo, REKAZ, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Komterm s.r.o.,
OKD, a. s., Ostrava, soukromé prodejny potravin a řetězce, restaurace a bytová
družstva). Souběžně se prováděla i deratizace v kanalizačních sítích v místních
částech Lubina, Vlčovice a Mniší. Nástrahy byly pokládány plošně, zvýšená
pozornost byla věnovaná lokalitám s vyšším výskytem hlodavců zjištěných
průzkumem a na základě informací občanů.
Lokality se značným poškozením povrchu terénu vytvořeným hlodavci
pronikajícími na povrch (zejm. kolem některých kanalizačních šachet) byly v závěru
roku upraveny doplněním zeminy a terénními úpravami.
Pravidelně prováděná deratizace vede k předcházení mimořádného výskytu
hlodavců a především ke snížení jejich množství na území města obecně.

Zemědělský půdní fond
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a další s tím spojené
úkony jsou prováděny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
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půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, pro celé správní území města
Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností.
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad obce s rozšířenou působností
uděluje podle tohoto zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha,
souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod tohoto
města.
Městský úřad Kopřivnice jako pověřený obecní úřad vydává dle tohoto
zákona rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF.
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2008 ze ZPF bylo na území města
Kopřivnice a místních částí odňato 28 630 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za
odnětí půdy ze ZPF činila celkem 2.354.117 Kč. Šedesát procent z této částky je
příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (1.385.466 Kč), čtyřicet procent
příjmem rozpočtu města či obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází
(968.648,- Kč).
Hospodaření v městských lesích
Těžební a pěstební práce prováděly na základě výsledků výběrových řízení
firmy: Miroslav Mareček z Kopřivnice, Luděk Mička z Veřovic a Ing. Jaroslav Vandas
z Dětřichova nad Bystřicí.
Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence
odborného lesního hospodáře od 1. 3. 2006 město Kopřivnice prostřednictvím
odpovědného zástupce – lesního hospodáře Ing. Jiřího Macíčka.
Těžba a prodej dříví
V roce 2008 bylo vytěženo celkem 1.114,05 m3 dříví, z toho těžbou
nahodilou 1.114,05 m3 dříví (vývraty, souše, kůrovec, václavka, sníh, námraza).
Mýtní a předmýtní úmyslná těžba nebyla provedena, protože v lednu a únoru roku
2008 došlo v lesních porostech vlivem bořivých větrů k poškození dříví v objemu
455,07 m3. Následně v průběhu roku se přidaly škody způsobené přemnožením
lýkožrouta smrkového v objemu 649,74 m³. Stromy napadené houbou václavkou
byly vytěženy v objemu 9,24 m³.
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů byla provedena prořezávkami na ploše 4,96 ha.
Předmýtní úmyslné těžby do 40 let věku nebyly provedeny z důvodu přemnožení
lýkožrouta smrkového ve starších porostech a tím došlo k naplnění ročního plánu
těžby dříví.
Z výchovy lesních porostů byl mimo plán proveden výřez nežádoucích dřevin
(břízy, vrby, jeřábu, atd.) v mladých porostních skupinách do věku 15 let na ploše
7,79 ha.
Zalesňování
Celková plocha zalesňování činila 2,1 ha, z toho na ploše 1,92 ha bylo
provedeno první zalesnění po mýtní nahodilé těžbě. Na ploše 0,18 ha bylo
provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých a poškozených v
minulých letech. Celkem bylo vysazeno 10 750 ks sazenic, z toho 4 800 ks smrku
ztepilého, 2 550 ks buku lesního, 600 ks dubu letního a 2 800 ks jedle bělokoré.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 1 000 ks sazenic smrku
pichlavého.
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů. V rámci
této agendy provádí dozor nad řádným hospodařením v lesích podle lesního zákona
a dbá na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa. Používat lesní pozemky k
jinému účelu lze jen na základě rozhodnutí o jejich odnětí.

60

Již několik let je značným problémem silné napadení dospělých smrkových
porostů lýkožroutem smrkovým. V roce 2008 byly napadány i větší skupiny stromů,
což vedlo k nutnosti jejich kácení. Došlo tak nejen k prořeďování porostů, ale v
některých případech i ke spojování holin. Odbor ŽP prováděl dozor nad
dodržováním opatření v ochraně lesa a průběžně zasílal vlastníkům lesa výzvy ke
zpracování kůrovcového dříví.
Jednou z činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve
městě. V roce 2008 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice odstraněno
celkem 201 ks stromů (o 104 kusů více než v r. 2007 – výrazné zvýšení počtu
kácených stromů je zejména z důvodu výstavby obchodního domu TESCO,
realizace další etapy regenerace sídliště Sever a údržby ochranného pásma VN v
lokalitě Na Luhách), 10 ks solitérních keřů a 391 m² keřů rostoucích ve skupinách. V
tabulkách je uveden jejich přehled, důvody ke kácení a druhové složení.
Výsadba zeleně
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně ve městě a místních
částech. V roce 2008 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno
celkem 66 ks vzrostlých stromů (se zemním balem nebo systém AIRPOT /použití při
letních výsadbách - stromy jsou dodávány ve speciálním substrátu v „taškách“/,
velikost alejových stromů - obvod kmínku 12-14 cm až 14-16 cm, velikost stromů
zavětvených k zemi – výška 300 – 400 cm, stromy zavětvené k zemi výška min.
250-300 cm), 31 ks keřů, 1 533 ks trvalek a 9 850 ks cibulovin.
Z druhového hlediska převažuje u stromů výsadba listnáčů a jejich méně
vzrůstných forem vhodnějších do městského prostředí. Keře byly také použity pouze
listnaté, a to jak opadavé, tak i stále zelené. Na jaře kvetoucí cibuloviny byly
vysazeny do trvalkových výsadeb a ve větším množství v parku Dr. E. Beneše do
samostatných záhonů (v létě budou nahrazeny letničkami) a travnatých ploch.

Přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných v rámci správy
a údržby zeleně - výsadby
•
OBNOVA STROMOŘADÍ NA UL. HUSOVA - I. ETAPA (náhradní výsadba
za kácení topolů ve stromořadí na ul. Husova, vysazeno 34 ks okrasných
červenolistých myrobalánů podél chodníku od garáží po ul. Pod Stadionem )
•
PAMĚTNÍ STROM (výsadba pamětního stromu při příležitosti 60. výročí
povýšení Kopřivnice na město – park E. Beneše. Slavnostní výsadba červenolistého
kultivaru javoru mléče se uskutečnila v pátek 22. 8. 2008)
•
VÝSADBY JARNÍCH CIBULOVIN V PARKU DR. E. BENEŠE (samostatné
záhony s cibulovinami – tulipány + hyacinty a výsadby do travnatých ploch –
narcisy. Po odkvětu budou cibuloviny nahrazeny výsadbami letniček)
•
TRVALKOVÉ VÝSADBY V CENTRU (výsadba trvalek, okrasných trav a
jarních cibulovin do několika záhonů v centru – u kulturního domu, pod mozaikou,
zvýšený záhon naproti lékárně, pod hodinami, u Tatrovanky, před poštou a u
klenotnictví Spinel Time).
Podněty občanů
Během roku 2008 bylo přijato celkem 50 podnětů občanů a 6 podnětů institucí nebo
firem k zeleni ve městě. Ve většině případů se jednalo o ořez větví nebo kácení
stromů v okolí bytových domů. Řešeny byly také 2 škodné události způsobené
pádem stromů při silném větru na zaparkované automobily.
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Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Lašská naučná stezka vedoucí kolem
Kopřivnice je cílem nejen turistů a návštěvníků města,
ale i terčem různých vandalů. Z tohoto důvodu město
zajišťuje její pravidelnou údržbu, kterou tvoří
především výměna rozbitých ochranných plexiskel a
oprava poškozených tabulí. Na podzim roku 2008 byly
výrazně poškozeny tabule na Bílé hoře, u Váňova
kamene a u Husovy lípy. Oprava tabulí se předpokládá
před zahájením turistické sezóny v roce 2009.
Údržba luk v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především
výskytem chráněných rostlin z čeledi vstavačovitých a jako takové vyžadují
pravidelnou údržbu, tedy sečení dvakrát ročně s důsledným odstraňováním
posečené hmoty.
Náklady na údržbu luk v roce 2008 činily 177 tis. Kč, z toho 118 tis. Kč bylo
hrazeno z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci
Programu péče o krajinu.
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stejně jako v předchozích letech stanici, která
pečuje o zraněná a jinak handicapovaná zvířata, mimo jiné také z okolí Kopřivnice,
dotaci na provoz a údržbu. V roce 2008 to byla částka ve výši 20 tis. Kč.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice jsou navrženy tři lokality (Červený Kámen, Bílá hora a
Štramberk) k zařazení do evropské soustavy chráněných území Natura 2000.
Území zařazená do Natury jsou chráněna na základě právních předpisů EU jako
zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem vzácných a chráněných
druhů rostlin a živočichů.

Tah žab ve Vlčovicích
Tah žab do vodních ploch započal s prvním výraznějším oteplením.
Občanské sdružení Hájenka letos za finanční podpory kraje provedlo odchyt a
transport přes komunikaci na třech lokalitách ve Štramberku - v Libotíně,
Támovicích a na Dražném. Vzhledem ke stále klesajícímu počtu populace žab ve
Vlčovicích upustil místní odbor životního prostředí od jeho financování.
Sestupný trend počtu obojživelníků se dá vysvětlit vysokou rybí populací v
rybníku, nedostatečnou hybernací žab během teplé zimy, kdy spotřebovávají více
zásob a na jaře se pak stávají snadnou kořistí predátorů nebo se nakazí infekcí.
Myslivost
Na území města Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2008 nacházejí
honitby Lubina, Závišice - Štramberk, Příbor I. (část katastrálního území Drnholec
nad Lubinou), honitba Tichá (část katastrálního území Mniší) a honitba LichnovBordovice (část katastrálního území Vlčovice). V těchto honitbách se chová srnčí
zvěř, bažant obecný a zajíc polní. Výjimečně se zde objevuje migrující zvěř jelení a
černá (prase divoké). Zvěř chovají a loví uživatelé honiteb - myslivecká sdružení.
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Kopřivnický kuželek
Poslední dubnový pátek slavnostně vysadil předseda občanského sdružení
Hájenka Dalibor Kvita v zahradě na Fojtství dvě staré odrůdy jabloní, jedna
pocházející přímo z Kopřivnice – kopřivnický kuželek a druhá odrůda, jejíž původní
oblastí je Valašsko, se jmenuje lipůvka.
Lipůvka nebyla dlouho ani popsaná, objevila se v odborné publikaci až letos
poprvé, i když se jedná o hodně starou odrůdu.
Původně bylo naočkováno šedesát kusů kuželku, ale některé odumřely
během školkování, takže do terénu bylo vysázeno něco přes čtyřicet exemplářů.
Lipůvky bylo původně dvacet, ale řádění zajíců přežilo pouze šest kousků.
Dny zdraví 11. a 12. 9. 2008 se konaly tradičně pod záštitou Kulturního domu
Kopřivnice za finanční podpory města, Revírní bratrské pokladny a ministerstva
zdravotnictví. Veřejnost si v rámci kampaně mohla nechat změřit hladinu
cholesterolu, cukru a jiné hodnoty. Součástí kampaně byly i sportovní soutěže dětí
ve streetbalu, stolním tenise a taneční vystoupení. Novinkou bylo určování BMI –
výškováhového poměru.
Radikální ošetření Fojtovy lípy
Při větrném poryvu na konci června došlo k značnému poškození památného
stromu, Fojtovy lípy, v areálu Muzea Fojtství v Kopřivnici. Větrem byla odlomena
vrcholová větev a dvě hlavní, kosterní větve tvořící téměř polovinu koruny.
Odlomením takto velké části došlo ke značnému narušení stability stromu, vznikla
jednostranná, nevyvážená úzká koruna hrozící dalším rozlamováním, což by mohlo
ohrožovat bezpečnost návštěvníků muzea, kolemjdoucích chodců a projíždějících
automobilů. Odbor životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR, střediskem Ostrava a firmou specializovanou na ošetřování zeleně
zajistil takové ošetření stromu, aby byla umožněna jeho další existence a zároveň
nebyly ohrožovány zdraví a životy osob, ani poškozován majetek. Ošetření stromu
radikálním ořezem bylo provedeno po důkladném posouzení zdravotního stavu
stromu a s ohledem na místo, kde roste. Zkrácením kosterních větví byl připraven
základ pro vznik nové sekundární koruny, kterou lípa vzhledem ke své dobré vitalitě
může v následujících letech vytvořit. Vzhledem ke snížené pevnosti dřeva výskytem
hniloby v místě větvení kosterních větví bude po vytvoření sekundární koruny nutná
pravidelná redukce nových výhonů. V opačném případě by mohlo časem znovu dojít
k rozlomení koruny.
Zeleň ve městě
V loňském roce bylo na území Kopřivnice a místních částí pokáceno celkem
devětadevadesát stromů a dva solitérní keře. Nejčastěji se jednalo o suché stromy
nebo o stromy, kdy si kácení vyžádal jejich zdravotní stav. Pokácení pěti stromů si
vynutily následky lednové větrné kalamity. Přesto bylo v loňském roce pokáceno o
133 stromů méně než v roce 2006. Dřevo bylo prodáno za částku 73 911 korun.
Vysazeno bylo v Kopřivnici a místních částech v loňském roce čtyřicet sedm
vzrostlých stromů. Jednalo se o listnaté stromy, a to druhy vhodné do městského
prostředí.
Odbor životního prostředí zrealizoval několik významných akcí, mezi které
patří dvě etapy regenerace nových výsadeb a první etapa rekonstrukce hřbitova. V
prvních dvou akcích byly vysazeny nové stromy za uhynulé na osmi místech v
Kopřivnici a místních částech, například sloupovité duby u fotbalového stadionu ve
Vlčovicích, další byly vysazeny u letního stadionu v Kopřivnici. Třetí akce se týkala
výsadby deseti třešní v travnatém pásu mezi komunikacemi na městském hřbitově
podle zpracovaného projektu z roku 2005.
Během loňského roku bylo přijato celkem 133 podnětů občanů a 15 podnětů
institucí k zeleni ve městě. Ve většině případů se jednalo o ořez větví nebo kácení
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stromů v okolí domů. Řešeny byly také škody na majetku způsobené pádem větve
na zaparkovaný automobil. Koncepční činnost, kterou se odbor životního prostředí
intenzivně zabýval, zahrnuje harmonogram postupné likvidace problematických
dřevin včetně jejich náhrady vhodnějšími dřevinami, výběr lokalit vhodných pro
náhradní výsadbu nebo vyžadujících regeneraci či rekonstrukci zeleně a spolupráci
s ostatními odbory při projednávání takových akcí, jako jsou například cyklostezky
nebo rekonstrukce ulic.
K údržbě zeleně patří i pravidelné sečení ploch. Celkově bylo posečeno 140
hektarů travnatých ploch. I letos docházelo k tomu, že část travnatých ploch byla
posečená a další byla zarostlá vysokou trávou. Důvodem bylo jejich rozdílné
vlastnictví. Zatímco pozemky patřící městu a Tatře v Kopřivnici doposud sekla firma
Slumeko, plochy patřící státu zůstávaly neošetřené a o jejich posečení se podle
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových má postarat jiná firma. Vloni
přitom Slumeko sekalo trávníky ve městě nejen pro radnici, ale i pro Tatru a stát,
letos se situace změnila a na posečení státních pozemků bylo vyhlášeno výběrové
řízení. Byla vybrána olomoucká firma pracující pro stát.
Čištění komunikací
Po skončení zimy se jako každoročně začalo s pravidelným úklidem
komunikací, parkovišť a chodníků. To letošní bylo přerušeno nečekanou sněhovou
nadílkou před Velikonocemi. Občané byli o čistění komunikací informováni v
dostatečném předstihu a jejich povinností je přeparkovat na uvedenou dobu
automobil. Vloni bylo během čištění odtaženo sto čtyřicet aut. Pracovníci Slumeka i
letos odtahovali denně čtyři až pět vozidel, celkem bylo nakonec odtaženo 121
vozidel. Každý, kdo si přišel pro odtažené vozidlo, musel nejdříve zaplatit pokutu,
která dosahovala až tisíc korun, a poplatky za odtah, což je tisícikoruna a devadesát
korun za první den parkování.

Školství
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města
Ředitelka: Zdeňka Krišková – organizace sdružuje 9 pracovišť
MŠ Jeřabinka
MŠ Krátká
MŠ Francouzská
MŠ Pionýrská
MŠ Ignáce Šustaly
MŠ Záhumenní
MŠ Česká
MŠ Lubina
MŠ Mniší
Celkem bylo ve školkách 645 dětí a 49 pedagogů.
Letos se k zápisu do mateřských škol dostavilo v doprovodu rodičů 301 dětí.
Volných míst bylo k dispozici pouze 193. Do všech předškolních zařízení ve městě a
místních částech se hlásilo víc zájemců, než kolik mohly přijmout. Nejvyšší
poptávku evidovali v Mniší, kde byl zájem téměř třikrát větší než počet volných míst.
Celková kapacita předškolních zařízení je 640 míst. Problémem s umísťováním dětí
do mateřských škol se musela zabývat i Rada města. Přestože město plní svou
zákonnou povinnost, kapacita mateřských škol ve městě není zcela dostatečná.
Každoročně stoupá počet nepřijatých dětí, byť se jedná o ty, jejichž maminky jsou
doma na mateřské dovolené s druhým dítětem, nebo o ty, které by docházely na
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kratší dobu. Rada města musela vyřešit i navýšení kapacity MŠ v Mniší o dvacet
dětí.
Mateřské školy letos získaly více než 8,2 milionů korun na projekt Svět je
velká zahrada, v rámci kterého projdou zahrady dvou školek rozsáhlou rekonstrukcí.
Zahradu pro děti má každá školka. Cílem ředitelky je postupná rekonstrukce všech
devíti zahrad tak, aby splňovaly nejen současné trendy, ale zároveň aby každá
zahrada byla specifická svým tematickým ztvárněním. Letošní pilotní projekt se týkal
mateřských škol České a Záhumenní, protože na rozdíl od ostatních zahrad jsou
oba pozemky výhradně v majetku města. Zahrada na ulici České nyní evokuje
představu vodního světa, pro Záhumenní je charakteristický svět kamenný. V tomto
roce vznikly podrobné plány a první přípravné práce. Celý projekt má být dokončen
v roce 2010.
Realizace projektu přinese dětem předškolního věku možnost seznámit se s
živou i neživou přírodou přímo, nejen prostřednictvím virtuální reality v médiích.
Umožní jim navázat s přírodou vztah a vypěstovat v nich pocit sounáležitosti s
přírodou. Prostory zahrad budou navíc spojovacím prvkem mateřských škol, protože
se u nich předpokládá vzájemné navštěvování a využívání zařízení k výuce a
poznávání.
V obou zahradách bude vybudováno nové oplocení, chodníky, zpevněné
plochy, venkovní posezení, učebna s ohništěm a bylinkové zahrádky. Zatímco v
jedné bude pobřežní vesnice, rostlinné společenství vázané na vodu a vodotrysk,
bude v druhé převládat galerie z kamenů a další specifické prvky vycházející ze
struktury kamene.
Mateřské centrum Klokan letos oslavilo desáté narozeniny. Oslavy proběhly od
22. do 24. ledna v domovském zařízení na sídlišti Sever. Při této příležitosti zařízení
navštívili zástupci města, krajského úřadu a sponzorů. Došlo i k setkání
zakládajících členů Klokana. Součástí oslav byl i Den otevřených dveří.

Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy
úplné
ZŠ dr. Milady Horákové - Mgr. Lumír Pospěch (534 dětí, 42 pedagogů)
ZŠ Emila Zátopka - Mgr. Jan Mužík (501 dětí, 37 pedagogů)
ZŠ Alšova - Mgr. Milan Chaloupka (ředitelem do 31.7.), Mgr. Milan Bureš
(ředitelem od 1.8.), (409 dětí, 28 pedagogů)
V průběhu prázdnin došlo na Základní škole na ulici Alšově k výměně
ředitelů.
M.Chaloupka se stal ředitelem v roce 2003, protože Milan Bureš po
komunálních volbách na konci roku 2002 zastával funkci místostarosty. Z
této politické funkce pak Bureš odešel v únoru 2005, protože se v listopadu
2004 stal senátorem. Současný ředitel Milan Chaloupka rezignoval na svůj
post k 31. červenci. Ze školy však neodešel, ale zůstal ve funkci zástupce
ředitele, tak jako před nástupem do funkce. Od 1. srpna se vrátil na
ředitelský post bývalý ředitel a současný senátor Milan Bureš.
ZŠ 17. listopadu - Mgr. Jiří Stoško (377 dětí, 28 pedagogů)
Základní škola náměstí ukončila svůj provoz
Původně „Měšťanská škola chlapecká a dívčí v Kopřivnici zřízená na oslavu
jubilea šedesátileté šťastné vlády Jeho Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa
I. v roce 1909“, jak je zmíněno v první kronice školy, ukončila letos svou činnost.
Podobný text, kterým začíná první strana kroniky, byl vyznačen na mramorové
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desce umístěné u vchodu školní budovy, k jejímuž odstranění došlo po státním
převratu v dubnu českou místní radou 1919.
Základní školu přišlo symbolicky uzamknout vedení města, bývalí i současní
kantoři a žáci školy společně s pamětníky. V jídelně školy byl pro všechny připraven
kulturní program v podání pěveckého souboru pod vedením Evy Nedjalkové, o které
se ostatní zmiňovali jako o člověku, který dokázal i do ryze sportovní školy vnést
kulturního ducha.
Škola se v posledních letech postupně vyprazdňovala a nyní zbytek
pedagogů a žáků přešel do ZŠ Milady Horákové.
ZŠ Emila Zátopka letos oslavila 50 let
Osmiletá střední škola v Kopřivnici - Sídliště zahájila vyučování v nově
postavené školní budově 1. září 1958. Již samotná stavba budovy byla značně
komplikována a zdržována dlouhotrvajícím deštivým počasím. Kámen na stavbu byl
dovážen z Ráztoky pod Radhoštěm v surovém stavu a teprve zde byl zpracováván
do pravidelných kvádrů. Okolí školy mělo dlouho podobu staveniště.
V neděli 24. srpna 1958 se konalo slavnostní otevření pod heslem Jana
Amose Komenského „Každá škola má býti v pravdě a vším způsobem dílnou
lidskosti“. Slavnosti předcházel koncert dechové hudby, po proslovech a vztyčování
vlajek byla přestřižena páska ve vchodu školy a slavnostně odevzdány klíče do
správy ředitele školy. Po slavnostním obědě pro hosty pokračovalo odpoledne
vystoupení kroužků kopřivnických škol a večer taneční veselice. Prvním ředitelem
školy byl jmenován Emil Kopeček, školní vyučování zahájilo 451 žáků.
V roce 1961 dochází ke změně názvu a nyní již Základní škola v Kopřivnici,
ulice Pionýrská, stále zvyšuje počet svých žáků. Školu navštěvuje 602 dětí.
Prostorové podmínky školy zlepšuje výstavba nového pavilonu, který je otevřen v
roce 1965.
Významným mezníkem pro život školy se stalo vybudování velké sportovní
haly. Od roku 1976, kdy byla uvedena do provozu, využívají její prostory žáci školy i
sportovní kopřivnická veřejnost. Postupně hala získala veškeré zázemí pro
sportovní vyžití a regeneraci - šatny, sprchy, posilovnu a regenerační linku.
V roce 1995 získala škola čestný název Základní škola Emila Zátopka. Dne
29. března 1996 proběhlo slavnostní přejmenování. Nejvýznamnějšími a zároveň
nejpovolanějšími hosty byli manželé Emil a Dana Zátopkovi, spolu s nimi se akce
zúčastnil i tehdejší ministr školství Ivan Pilip.
Samotné oslavy byly zahájeny výstavou výtvarných prací pod názvem
Inspirace v Šustalově vile a vyvrcholily Dnem otevřených dveří a Stonožkovým
jarmarkem. V něm se díky neuvěřitelně profesionálně provedeným výrobkům
podařilo nashromáždit 5 345 korun, které šly na konto Hnutí na vlastních nohou.
Celý týden se střídaly kulturní, společenské a vědomostní soutěže se sportovními.
Uskutečnil se i turnaj kopřivnických škol v malé kopané. Z důvodu nepříznivého
počasí byly odloženy atletické závody na letním stadionu.
Při této příležitosti školu navštívila i Dana Zátopková se členy předsednictva
Klubu olympioniků. Dana Zátopková po prohlídce základní školy podepsala spolu s
ostatními olympioniky knihu, která je věnována životu a sportovním úspěchům jejího
manžela.
Žáci ZŠ Alšova se během celého školního roku účastnili česko-slovenského
projektu Vesmír ve škole, škola ve vesmíru. Spolupracovali se ZŠ Štefana Šmálika v
Tvrdošíně. Na projektu se podílelo i několik učitelů: Ladislava Havranová, Jiří
Sumbal a Jana Ptáčníková z Kopřivnice a Ivana Šoltésová z Tvrdošína. České i
slovenské děti pro sebe navzájem připravovaly informace o vesmírných tělesech, na
dálku spolupracovaly na pozorování Měsíce, připravily trojjazyčný slovensko-českoanglický vesmírný slovník.
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Projekt byl realizován v rámci mezinárodní aktivity EU zvané eTwinning (spolupráce
škol na dálku).
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy malotřídní
ZŠ Mniší - Mgr. Ivana Volná (31 dětí, 4 pedagogové)
ZŠ Lubina - Mgr. Ivana Davidová (83 dětí, 8 pedagogů)
Po patnácti letech, které uběhly od zahájení stavby tělocvičny při Základní
škole v Lubině, začala dokončená stavba sloužit sportovní veřejnosti i škole.
Od počátku ledna se začaly uzavírat smlouvy o pronájmu tělocvičny. Začala
zde cvičit děvčata z Kopřivnice, z Lubiny, členové Tělovýchovné jednoty Spartak
Lubina tady absolvují fotbalovou přípravu, hrají v ní volejbalisté, hraje se badminton,
sálová kopaná, bodystyling, kalanetika i cvičení pro muže. Každé odpoledne od
pondělí do pátku mezi půl čtvrtou a půl desátou je tělocvična obsazená. Nájemné
bylo stanoveno na dvě stě deset korun na hodinu.
Koncem února se Základní škola v Lubině dozvěděla rozhodnutí ministerstva
školství - s účinností od 1. září 2008 se navyšuje počet žáků ze stávajících šedesáti
na pětaosmdesát. Malotřídní škola tak může otevřít pět samostatných ročníků.
Zároveň škole vyhověl Krajský úřad Moravskoslezského kraje a navýšil počet dětí v
družině z pětadvaceti na třicet. Škola navíc vyhověla požadavkům rodičů a po
jarních prázdninách rozšířila provozní dobu družiny od 6.30 do 7.45 a v odpoledních
hodinách bude družina končit v 15.30 hodin.
Z důvodu nárůstu počtu žáků o pátý ročník, který byl škole ministerstvem
školství schválen po rekonstrukci školy a dokončení tělocvičny se dvěma učebnami,
nevyhovovaly z hygienických důvodů stávající prostory jídelny a bylo nutné přikročit
k její rekonstrukci.
Neplánovaně se protáhlo výběrové řízení, které se muselo opakovat. Teprve
až na potřetí byla komisí doporučena firma, kterou následně schválila rada města.
Na rekonstrukci bylo vyčleněno 1,6 milionů korun. Po dobu rekonstrukce žáci z
Lubiny dojížděli na obědy do jídelny při Základní škole Alšově. Jídelna Alšovy školy
jídlo již několik let do Lubiny pravidelně dodává, takže kapacitní důvody nehrály
žádnou roli. Pro převoz zhruba sedmdesáti dětí byly k dispozici dva autobusy, v
nichž byl zajištěn pedagogický dozor.
Nová jídelna získala nové židle, stoly a hlavně zvětšený prostor. Najednou
zde poobědvá 35 žáků. Rozsáhlými stavebními úpravami prošla i výdejna jídla a
další zázemí. Celkově se cena rekonstrukce vyšplhala na 1,6 milionu korun. Město
navíc přispělo částkou 110 tisíc korun na nákup nábytku.
V rámci rozvojového programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Čtenářská gramotnost získala Základní škola v Lubině stotisícový grant. Finanční
prostředky byly určeny na dětský on-line knižní katalog, na nákup dětských knih v
hodnotě šedesáti tisíc korun, na úhradu literární besedy, spotřební materiál a
zakoupení nové knihovny. Lubinská malotřídka patří mezi sedmdesátku škol, které z
502 škol s žádostí o dotaci uspělo.
V rámci rozvojového programu výuky cizích jazyků na školách v roce 2008
získala Základní škola v Lubině šedesátitisícovou dotaci na uspořádání poznávací
soutěže pro žáky 4. a 5. ročníků malotřídních škol. Soutěž je dvoukolová, školní kolo
proběhlo v období od listopadu 2008 až do března následujícího roku, okresní kolo
proběhlo v lubinské malotřídce v dubnu 2009.
V roce 2008 škola na grantech ministerstva školství získala 260 tisíc korun.
Budování školní zahrady
Ředitelka lubinské malotřídky Ivana Davidová pokračovala i letos ve
zvelebování svěřené školy a okolí. Dostavěla se tělocvična, ze zbylých peněz
dostala škola nové zateplení a fasádu, vyměnila se okna, ale zahrada zůstala po
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stavebních úpravách značně zdevastovaná. Ředitelce se však podařilo získat z
ministerstva školství stotisícovou dotaci. Ta stačila na nákup materiálu a zbytek byl
na rodičích. Rodiče dětí, docházejících v Lubině do školy, zcela zdarma o
víkendech, odpoledne po práci a často i za deště vybudovali u školy krásné hřiště
pro své děti.
Lubinský zpěváček
Již poosmé se v Lubině uskutečnila tradiční
soutěž ve zpěvu a hře na flétně mezi malotřídními
školami Lubinský zpěváček. Celkem se sešlo
osmačtyřicet účastníků ze čtyř škol – do Lubiny přijeli žáci
z Mniší, Závišic a Rybí. Akci podpořilo město Kopřivnice,
vypomohl Český svaz žen a Občanské sdružení rodičů a
přátel školy. V letošním ročníku se víc než v jiných letech
výrazně prosadili ve zpěvu chlapci. V kategorii druhých tříd zabodovali takovým
způsobem, že dokonce obsadili první tři místa.
Na Kateřinském jarmarku pořádaném Základní školou v Lubině se v úterý 25.
listopadu sešly na tři stovky návštěvníků. Taneční a pěvecká vystoupení dětí
provázela možnost nákupu výrobků zhotovených žáky školy.
Školu v Lubině navštěvuje pět výjimečných žáků
Poprvé v historii Moravskoslezského kraje byla vyplacena dotace na podporu
vzdělání u nadaného dítěte. Čtyřicet tisíc korun dostala Základní škola v Lubině, aby
pokryla náklady na rozšířenou výuku devítiletého Matěje. Matěj navštěvující čtvrtou
třídu probíral matematiku určenou pro šesťáky a z dotace mu byla hrazena výuka s
externími pedagogy - týdně po dvou hodinách biologie a fyziky a hodina chemie. V
příštím roce opustí lubinskou malotřídku a bude ve studiu pokračovat na slovenské
Základní škole v Topolčanech. Na Slovensku funguje státní program podpory
nadaných dětí asi deset let. Mají přes dvacet základních škol s takovýmto
zaměřením, kdežto u nás je pouze jedna škola v Praze a druhá v Českých
Budějovicích.
Škola si tímto krokem vydobyla uznání mezi rodiči nadaných dětí. Další dvě
nadané děti navštěvují v Lubině druhou třídu a dvě první, z nichž jedno taky
nastoupilo v pěti letech.
Projekt hledání nadaných dětí v kopřivnických mateřských školách vznikl
počátkem roku 2005 z potřeby Mateřských škol Kopřivnice seznámit učitelky s
problematikou nadaných předškoláků. Teprve v posledních dvou letech je v platnosti
legislativa, která specifikuje vzdělávací možnosti a přístup k nadané dětské populaci
v České republice. Kromě lubinské malotřídky navštěvují dvě nadané děti Základní
školu Emila Zátopka.
Školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
ZŠ sv. Zdislavy - Ing. Pavel Janek (170 dětí, 16 pedagogů)
Škola sv. Zdislavy letos oslavila své patnácté výročí
Před patnácti lety se narodili ti, kteří letos školu opouštěli a její první
absolventi dokončují vysokou školu.
U příležitosti 15. výročí vzniku Základní školy sv. Zdislavy byla v Katolickém
domě uspořádána školní akademie, na níž vystoupily všechny třídy. Přítomné
pozdravil biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz a slova uznání na
adresu vedení školy zazněla také z úst starosty Josefa Jalůvky. A pak se během
dvouhodinového programu na pódiu, před neprodyšně zaplněným sálem, vystřídalo
jedenáct převážně tanečních, ale i pěveckých a dramatických vystoupení.
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Zápisy do škol
V únoru bylo u zápisů 271 dětí. Nakonec jich do prvních tříd v Kopřivnici
včetně místních částí nastoupilo pouze 206.
Počet odkladů povinné školní docházky, který se již několik let pohybuje
okolo pětadvaceti procent, byl i letos vysoký. V loňském roce bylo u zápisů 295 dětí
a do prvních tříd jich v září nastoupilo 235, předloni se jich do školy zapsalo 311, ale
školní docházku jich nakonec započalo jen 246.
V letošním školním roce otevřely základní školy na ulicích Emila Zátopka,
Alšovy a 17. listopadu po dvou prvních třídách prvňáčků. Do ZŠ 17. listopadu
nastoupilo 42 dětí, do dr. Horákové 27, E. Zátopka 46, Alšovy 53, sv. Zdislavy 10,
do Lubiny 21 a v Mniší 7.
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o. - Mgr. Aleš Čabla (55 dětí, 9
pedagogů)
Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
ZŠ a MŠ Motýlek - Mgr. Dagmar Jančálková (44 dětí, 34 pedagogů)
Obecná charakteristika školy ZŠ a MŠ Motýlek
Právo všech dětí na vzdělání bez odloučení
od rodiny je základní ideou výchovy a vzdělávání
handicapovaných dětí ve věku od tří do dvaceti šesti
let. Cílem základní školy speciální je rozvíjet
psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků
cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka.
Předstupněm tříd základní školy speciální je zřízení
přípravného stupně v délce 1 až 3 let a mateřské školy speciální a logopedické.
Mimo to je souběžně poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně
pedagogická a poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve
spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se
specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým mentálním či
kombinovaným postižením realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál.
Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.
Odborná pracoviště:
- zdravotní tělesná výchova, logopedie, speciální pedagogická péče
Členění školy, jednotlivé součásti: mateřská škola speciální, mateřská škola
logopedická, přípravný stupeň pomocné školy, základní škola speciální, pomocné
třídy, rehabilitační třídy, autistické třídy. Děti jsou denně sváženy svozovými auty z
těchto oblastí: Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Frenštát p.R., Studénka, Bílovec.
Občanskému sdružení při Dětském centru
Kopřivnice byl v úterý 17. června předán do užívání v
rámci projektu „Sociální automobil“ nový Ford Tranzit.
Projekt byl realizován díky firmám, které si zakoupily
reklamní plochy na tomto vozidle.
Realizace zajímavého projektu je dílem
reklamní agentury Kompakt, s. r. o., z Frýdku-Místku.
Ředitelka Základní a mateřské školy Motýlek Dagmar
Jančálková děkovala autorům projektu manželům
Božoňovým, jejichž úkolem bylo získání sponzorů, a zástupcům pětadvaceti firem,
kteří se na koupi automobilu podíleli. Do centra je denně sváženo na padesát dětí.
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Střední školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel:
Ing. Jaroslav Ponec
Vyšší odborná škola – 154 žáků
Střední odborná škola – 570 žáků
Střední odborné učiliště – 524 žáků
Celkem 113 pedagogických pracovníků
Hyundai věnoval kopřivnické střední škole dva vozy pro výuku
Obě auta získala škola jako dar od nově otevřeného závodu korejské
automobilky v Nošovicích. Šlo o nové a plně funkční vozy pocházející ze zkušební
série , které nejsou určeny k provozu na silnicích. Budou sloužit jako výuková
pomůcka k montáži, demontáži nebo diagnostice. Jedno auto budou užívat
automechanici na učilišti, druhé bude přímo na průmyslovce sloužit studentům
oboru Konstrukce a diagnostika automobilů.
Dar předal škole Kim Eok-Jo, prezident Hyundai Motor Manufacturing Czech.
Tatra dala místnímu učilišti na vybavení tři čtvrtě milionu
Místní střední odborné učiliště je jediné v republice, které nabízí výuku práce
s pěti hlavními ovládacími systémy CNC strojů. Až doposud se učni mohli v této
velmi žádané profesi seznámit pouze se dvěma řídícími systémy. Zakoupení
simulátorů ovládání velmi drahých CNC strojů umožnil učilišti zhruba
sedmisetpadesátitisícový dar Tatry. To přineslo především velkou kvalitativní změnu
ve výuce. Až doposud škola mohla vyučovat převážně programátory CNC strojů,
nyní může školit i obsluhu těchto zařízení.
Tím se otevřely nové možnosti nejen v oblasti výuky učňů, ale také v
rozšíření školou nabízených rekvalifikačních programů.
Učiliště je dnes vybaveno několika výukovými stanicemi, které disponují
ovládacími konzolemi zcela shodnými s těmi, které jsou užívány na strojích v praxi.
Ředitel automobilky Ronald Adams zhodnotil spolupráci s učilištěm jako
oboustranně výhodnou. Tatra mu poskytla zdroje, další vybavení a finanční
prostředky na to, aby si mohlo potřebné stroje nakoupit nebo opravit. Tato
spolupráce byla dosud úspěšná. Již bylo rekvalifikováno 80 pracovníků Tatry a
Tatra letos přijala 32 absolventů učiliště. Kromě hmotné podpory v automobilce
probíhaly praxe učňů a vybraným žákům školy Tatra poskytuje i stipendium, které
za tříletou dobu studia může dosáhnout až výše 32 tisíc korun.
Na střední odborné škole šlo letos k maturitám celkem 115 studentů.
Osmnáct z nich si odneslo vyznamenání, 93 u zkoušek prospělo a čtyři čeká
opakování. Nejvíce maturantů, 43, bylo v oborech technické lyceum a jen o jednoho
méně v oboru obchodní akademie. Na středním odborném učilišti, které je po
sloučení součástí školy, letos maturovalo 34 studentů. Dva z nich získali
vyznamenání, 24 prospělo a osm žáků maturitu nesložilo.
Baltík 2008
Během prvního červnového víkendu v Kopřivnici proběhlo mezinárodní kolo
soutěže dětí a mládeže v programování Baltík 2008 za účasti žáků a studentů z
České a Slovenské republiky. V počítačových učebnách VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice se sešlo sedmašedesát soutěžících, kteří startovali podle věku ve třech
kategoriích. Kopřivnice měla zastoupení pouze v B kategorii žáků druhého stupně
základních škol a kategorii C středoškoláků.
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Soutěže probíhají od roku 2004 vždy školními koly, pak regionálními,
celostátními a vyvrcholí kolem mezinárodním. Mezi hlavní pořadatele patří Jiří
Sumbal, kdysi zástupce ředitele v ZŠ Alšova a dnes působící na místní střední
škole.
Mladí technici se utkali v AutoCadu
Kopřivnická průmyslovka byla organizátorem soutěže Autodesk Academia
Design 2008. Studenti, ale i jejich učitelé soutěžili ve schopnosti zvládat konstrukční
software.
Odborní učitelé hodnotí soutěžní práce studentů v konstruování na počítači.
Soutěž přivedla do Kopřivnice školy z celé republiky. Soutěžící studenti měli hodinu
na to, aby v kategorii 2D podle vzorového výkresu vytvořili nový v počítači a v
kategorii 3D modelování vytvořili prostorový model zámku muškety. Výsledné
hodnocení přitom záleželo nejen na tom, jakou část práce soutěžící zvládli, ale také
na tom, jak byla přesná a kvalitní. Účast v soutěži studentům otevřela dveře do
firem, které byly jejími partnery. Ty nejlepším z nich nabídly spolupráci a v budoucnu
třeba i zaměstnání.
Sportovní třídy na místních školách
Házenkářské sportovní třídy při Základní škole Emila Zátopka mají v
Kopřivnici nejdelší tradici. Fungují již devět let. Hodiny navíc, které systém
sportovních tříd v ranním či jiném čase umožňuje, jsou jedinečnou cestou, jak
trénovanost zvýšit a v některých případech také jak vyřešit přetlak na sportovištích v
odpoledních a večerních hodinách. Vedoucím učitelem házenkářských sportovních
tříd při ZŠ Emila Zátopka je Miroslav Bartoň.
Spolupráce klubů a škol v Kopřivnici letos fungovala v šesti sportovních
odvětvích. Vedle již zmíněné házené to bylo plavání, krasobruslení, hokej, fotbal a
volejbal. Házená, plavání, krasobruslení a hokej mají sportovní třídy, které jsou
dotované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To poskytuje určitý balík
dotací svazům jednotlivých sportovních odvětví a ty jej pak podle vlastních kritérií
rozdělují klubům. Fotbal a volejbal mají doplňkové sportovní třídy, které se o dotaci
neopírají.
Házenkářské sportovní třídy mají v Kopřivnici nejdelší tradici. Při ZŠ Emila
Zátopka fungují už devět let. Hoši od 6. do 9. třídy mají tři hodiny rozšířené tělesné
výchovy týdně navíc, v nichž se věnují činnostem, na které není při odpoledních
trénincích prostor, tedy rozvoji rychlosti, obratnosti či míčové techniky.
Hokejové sportovní třídy při ZŠ Milady Horákové se rozvíjely již osm let se
dvěma až třemi hodinami tělocviku týdně navíc, které byly věnovány hokejovým
tréninkům. Letos však procházely krizí. Doplatily na integraci ZŠ náměstí a ZŠ M.
Horákové, která měla za následek snížení přílivu dětí do těchto tříd. Náměstí bylo
výhodné svou polohou, z nové školy to je do haly dost daleko.
Klub krasobruslení FSC Kopřivnice spolupracuje už tři roky se ZŠ Emila
Zátopka. Dvě hodiny tělocviku týdně navíc platí v tomto případě pro děti od 1. až po
9. třídu. I krasobruslaři se v extra hodinách tělocviku věnují krasobruslařskému
tréninku.
Plavci z KVS Kopřivnice, kteří spolupracují se ZŠ Milady Horákové, mají v 6.
až 9. třídě, na něž se sportovní třídy vztahují, hodiny tělocviku týdně navíc. Deváťáci
tři, šesťáci až osmáci dvě. Všechny využívají ke klasickému plaveckému tréninku.
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Ostatní školská zařízení

Umělecké školství
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková
organizace
Ředitel: Mgr. Zdeněk Babinec ;
682 žáků, 27 pedagogů
Celostátní soutěž ZUŠ byla v letošním roce vyhlášena pro klavíristy,
smyčcové nástroje a akordeon. Základní umělecká škola obsadila svými posluchači
všechny tyto tři obory a v okresním kole získala sedmnáct prvních, sedm druhých a
dvě třetí místa. Třináct mladých muzikantů porota poslala do krajského kola.
Na krajské úrovni dosáhl největšího úspěchu houslista Jan Demel, když
vyhrál v první kategorii mezi smyčcovými nástroji. Druhá místa si z Ostravy a Orlové
přivezly jeho spolužačky Alena Kladivová a Eva Gardašová. Druhé místo v oboru
klavír získal Martin Pančocha, Helena Třeštíková se stejným nástrojem obsadila
třetí místo. Bronzová příčka v krajském kole patřila také akordeonistům Pavlu
Pikulíkovi a Tereze Váňové. Celkově hudebníci ZUŠ Zdeňka Buriana v krajském
kole získali jedno první, tři druhá, 7 třetích míst a jedno čestné uznání poroty.
Neméně úspěšný na soutěžích byl taneční obor školy. V lednové soutěži O
zlatý pohár města Ostravy vyhrály juniorské kategorie Show Dance a Scénický
tanec. V březnu pak v Hronově kopřivnické tanečnice zvítězily v Hronovském
jablíčku 2008. Poslední soutěží, které se taneční obor zúčastnil, byl Přibyslavský
pantoflíček, odkud si děvčata přivezla vítězství ve volném moderním tanci v
kategorii 4. - 6. tříd, druhé místo ve scénickém tanci 7. - 9. tříd a rovněž druhé místo
ve volném moderním tanci v kategorii nad patnáct let.
Nejmasovější akcí školy je každoročně Velký taneční koncert ZUŠ Zdeňka
Buriana ve velkém sále kulturního domu. Již druhým rokem probíhá dvakrát po sobě
z důvodu velkého zájmu veřejnosti. Letos tato dvě představení ve středu 14. a
čtvrtek 15. května navštívilo přes 780 diváků. Po- té byl koncert ve zkrácené verzi
čtyřikrát reprízován v rámci výchovných koncertů pro všechny školy. Na pódiu
vystoupilo přes 250 tanečnic a vrcholem bylo představení letošních absolventek.
Konec letošního roku přinesl opět sérii vánočních koncertů Základní umělecké školy
Zdeňka Buriana. V letošním roce žáci hudebního oboru připravili celkem čtyři
koncerty - v Kulturním domě ve Štramberku, v Kulturním domě v Rybí, v Katolickém
domě v Lubině a hlavní koncert v Katolickém domě v Kopřivnici. V Lubině byl
koncert ZUŠ poprvé. Důvodem byl velký počet dětí z Lubiny, které navštěvovaly
školu. V programu vystoupilo celkem osmnáct dětí z Lubiny v sólovém vystoupení,
dále smyčcový soubor, cimbálová muzika a závěr patřil tanečnímu vystoupení.

První soukromá ZUŠ MIS Music
Ředitel: Petr Suttner
391 žáků, 22 pedagogů
Muzikanti navštěvující První soukromou Základní uměleckou školu MIS
music se v prosinci předvedli na tradičním vánočním koncertě v kopřivnickém
kulturním domě. Program byl složen z celkem třinácti vystoupení a nabídl
opravdovou hudební všehochuť, od klasické a vánoční hudby, přes světový i
domácí folklor, swing až po rock. Školní rocková kapela zahrála známou baladu
Nothing Else Matters od Metallicy. Na koncertě se navíc představili žáci
nejrůznějšího věku a dosažené interpretační úrovně.
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Mimořádně plodné období má za sebou školní bigbandový orchestr. Ve
druhé polovině listopadu hostoval na setkání ostravských jazzorchestrů v tamním
klubu Garage a jen o něco později se objevil také na slavnostním koncertě
nazvaném Setkání s múzou, na kterém se představily soukromé umělecké školy
celého kraje vedle profesionálů z Janáčkovy filharmonie. Na Štěpána pak vystoupil
na Jazzovém festivalu ve Valašském Meziříčí a jen o den později, 27. prosince,
koncertoval ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dík za jeho stálý rozvoj patří vedoucímu
orchestru Pavlu Písteckému.

Další organizace spolupracující se školstvím
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace (od 1. 1. 2007 - zřizovatel město
Kopřivnice)
Mgr. Eva Millerová – 127 kroužků pro 1403 dětí; 15 interních a 85 externích
zaměstnanců

Novinky ve školách
Opravy ve školách
V období letních prázdnin vystřídali řemeslníci ve školách děti, neboť
tradičně bylo na tuto dobu naplánováno velké množství rekonstrukcí, které by
způsobovaly během školního roku řadu potíží. Během dvou měsíců město
investovalo do rekonstrukcí v kopřivnických základních školách a školkách více jak
šest milionů korun.
Ve školách se převážně dělaly stavební úpravy na hygienických zařízeních.
Přiváděla se teplá voda na sociální zařízení, do cvičných kuchyní, výtvarných tříd a
všude tam, kde to musí být podle platných hygienických předpisů.
Rozvody teplé vody se tak dělaly na Základní školy dr. Milady Horákové,
Emila Zátopka a na ulici Alšově. Na ZŠ Alšova došlo ve školní kuchyni k výměně
svítidel, která byla v dezolátním stavu.
Zkrátka nepřišly ani mateřské školy. Na mateřských školách došlo k
částečné výměně oken a meziokenních vložek na ulici I. Šustaly, Zdeňka Buriana a
Francouzské, zřízení hrubé přípravny a dlažby na MŠ Krátké, oprava sociálního
zařízení a výměna podlahy v Mniší, statické úpravy MŠ Pionýrské. K výměně podlah
došlo v Mateřské škole v Lubině.
Nová koncepce stravování
V roce 2002 se začalo město zaobírat tímto problémem jednak z důvodu
špatného stavu školních jídelen a také díky množícím se požadavkům na opravy, na
nevyhovující pracovní, bezpečnostní a hygienické podmínky. Od roku 2001 začal
platit nový zákon, který zpřísnil podmínky pro školní kuchyně. Město proto vyhlásilo
soutěž na posouzení stávajícího stavu školních jídelen včetně vypracování návrhu
na řešení. Soutěž vyhrála firma Mava, která zpracovala studii školních jídelen ve
dvou variantách, zastupitelstvo města vybralo variantu, která počítala s vývařovnami
a výdejnami. Z důvodu finanční náročnosti byla rekonstrukce rozdělena do etap a po
schválení v zastupitelstvu v roce 2004 byla zrealizována první etapa – rekonstrukce
školní jídelny na Základní škole 17. listopadu a výdejny na ZŠ Emila Zátopka.
Z důvodu hygienických předpisů se město letos znovu aktuálně zabývalo
postupnou rekonstrukcí dalších stravovacích provozů, zároveň však řešilo
požadavek na zajištění celoročního dietního stravování pro seniory bydlících v domě
s pečovatelskou službou. V domě s pečovatelskou službou se musí vařit 365 dnů
v roce, a to v poledne a večer, kdežto ve školách se večer, o víkendech a o
prázdninách nevaří. Proto se koncepce školního stravování řešila samostatně.
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Kultura
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané
městem Kopřivnice)
19. 1. 2008
7. 3. 2008

Velký obecní ples
Položení kytice k památníku T. G. Masaryka u příležitosti 157. výročí
jeho narození a připomenutí 100 let od návštěvy T. G. Masaryka v
Kopřivnici, který naše město navštívil v době své 2. kandidatury do
říšské rady
27. 3. 2008 Den učitelů
14. 4. 2008 Sportovec roku 2006
7. 5. 2008
Položení kytic k pomníku Obětí světových válek při příležitosti
státního svátku - Dne vítězství
26. 6. 2008 Poslední zvonění
20. – 23. 8. 2008
Oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město
20. 8. 2008 Osmičky – vernisáž výstavy
21. 8. 2008 Partnerství v Evropě – seminář
22. 8. 2009 Zasazení pamětního stromu, přehlídka
kopřivnických kapel
23. 8. 2008 Projížďka městem ve veteránech,
Starodávný jarmark , Podepsání memoranda
partnerských měst, Jak se volí prezident – vernisáž
výstavy, Kopřivnice slaví - kulturní program, Udělení
čestných občanství města Kopřivnice a titulů
významná osobnost města Kopřivnice, koncert Support Lesbiens,
ohňostroj
20. 9. 2008 Běh rodným krajem Emila Zátopka - V. ročník
27. 10. 2008 Oslavy státního svátku - Dne vzniku samostatného
Československého státu
11. 11. 2008 Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku Obětí světových válek
17. 11. 2008 Den boje za svobodu a demokracii – vzpomínková akce u pamětní
desky obětem komunismu

Organizace vykonávající činnost v
Kulturním domě Kopřivnice
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace
Ředitel Mgr. Vladan Jílek
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
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Městská knihovna
Některé výstupy činnosti roku 2008:
11. ročník almanachu literárních a výtvarných prací „Naše město mezi
minulostí a budoucností“
vydání Zpravodaje knihovny 2008
tvůrčí dílny pro děti, exkurze, besedy
otevření VII. a VIII. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici
spuštění AKS Clavius v knihovně v Mniší
on-line propojení knihoven ve Vlčovicích a Mniší s knihovnou v KDK
přestěhování knihovny v Lubině z budovy MŠ do objektu KD
Celé Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu
cestopisné přednášky, kurzy, výstavy, školení internetu
Městské informační centrum (MIC)
Některé výstupy činnosti roku 2008:
spolupráce s Klubem českých turistů Kopřivnice
rezervace a prodej místenek na skibusy a cyklobusy
zajištění předprodeje vstupenek Loutkového divadla
zpracování a tisk trhacích map „Kopřivnice“ a „Lašské brány Beskyd“
zpracování a vydání „Turistického průvodce v pohlednicích“ v JČ a JN
kontaktní místo Informačního střediska Europe Direct Nový Jičín
vybavení MIC barevnou kopírkou pro potřeby veřejnosti
Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitel Ing. Lumír Kaválek
Správa a provoz:
a) Technického muzea TATRA
b) Muzea Fojtství
c) Šustalovy vily
V užívání RMK, o.p.s. jsou i:
- objekt č. 107 - dílny TM, za sadem Dr. Edvarda
Beneše u nádraží
- mimo tyto smluvně dohodnuté pronajímané prostory
je společnosti k dispozici i tzv. „depozitář“ v areálu
TATRA, a.s., kde jsou umístěny veškeré předměty sbírkové (zejména se
jedná o sbírkové předměty ve vlastnictví Tatra, a.s., které nelze prozatím
začlenit do stávajících muzejních expozic).
Provozní vybavení odborných pracovišť muzeí i samotných expozic bylo dle
skutečných potřeb průběžně doplňováno a inovováno v rámci dostupných
finančních možností společnosti. V průběhu roku byla za pomoci podniku Tatra, a.s.
podstatně rozšířena prodejní plocha muzejního Tatra-shopu a zároveň proběhla
renovace prostor recepce Technického muzea. Před hlavní sezonou 2008 byly
zajištěny další dva „mincovní“ automaty v expozici s prodejem pamětních mincí
návštěvníkům.
Podle evidence návštěvníků navštívilo v r. 2008 Technické muzeum 90 941
návštěvníků (tj. o 6,2 % více než v roce předchozím). Městská muzea v Kopřivnici
byla městem dotována částkou 2,21 miliony korun. Nejnavštěvovanější Technické
muzeum dotuje ze svých příjmů také provoz dalších dvou muzeí. Letošní rozdíl mezi
náklady a dotacemi se muzeu podařilo překlenout jen díky mimořádně dobré
návštěvnosti přes 90 tisíc lidí. Pokud by byla rušena pracovní místa v muzeích,
městu by hrozila povinnost vrátit mnohamilionové dotace získané na jejich
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vybudování. Ředitel Lumír Kaválek proto požádal město o výrazné navýšení dotace
pro příští rok.
Generální ředitel Tatry Ronald Adams představil v červnu zastupitelům
města nový plán na budoucí přestěhování Technického muzea do některého z
objektů přímo v Tatře. Podle některých informací připadá v úvahu především objekt
290. Stará slévárna s plochou 10 tisíc metrů čtverečních je nejen atraktivní
historickou budovou, ale je také velmi dobře umístěná na okraji závodu u vlakového
nádraží a brány do areálu Tatry u ulice Husovy. Tatra chce rozšiřovat expozici
především o nákladní vozy a další exponáty a celkem logicky propojit s výstavní a
prodejní činností současného výrobního programu, a to ve stávajících prostorách
ani v případě maximální možné přístavby není možné. Minimálně další dva až tři
roky bude Technické muzeum působit ještě ve svých současných prostorách.
LUDVÍK MORAVIA, s. r. o.
Provozovatel Kulturního domu a kina Puls v Kopřivnici
Ředitel Lubomír Sazovský
Akce nadregionálního významu
a)
taneční soutěž Tatra
b)
divadelní festival Kopřiva
c)
výstava modelářů KIT SHOW
d)
Evropský svátek hudby
e)
tvorba hendikepovaných dětí a dospělých MOTÝLEK
f)
filmový cyklus Projekt 100
g)
filmový festival Kraťasy
h)
filmový cyklus pro děti Bijásek
i)
beseda s názvem ,,TGM včera a dnes“
NORA CLUB
Provozovatel Vítězslav Váňa
Konaly se koncerty, taneční párty, workshopy, poslechové večery, divadla, výstavy,
přednášky (drogová problematika…), literární večery, salónky (nedělní čaj o páté)
Ostatní kulturní zařízení
Osvětová beseda Vlčovice - organizační složka města
Osvětová beseda Mniší - organizační složka města
Společnost KD Lubina
Katolická beseda v Kopřivnici – občanské sdružení
Změna provozovatele kulturního domu
Provozovateli kulturního domu příští rok vyprší smlouva. Město se
problematikou provozování kulturního domu zabývalo řadu měsíců. Nakonec radní
doporučili zastupitelstvu vyhlásit veřejnou soutěž na provozovatele budovy
kulturního domu a zároveň dodavatele kulturní a osvětové činnosti.
Do výběrového řízení se přihlásily dvě společnosti, které mají zájem
provozovat nejen budovu v centru města, ale také kulturní a osvětovou činnost v ní.
Byly to CK Agentura Fox a Ludvík Moravia. Obálky s nabídkami byly otevřeny v
pondělí 10. listopadu. Obě byly po doplnění formálních nedostatků přijaty, nabídka
firmy Ludvík Moravia však po dalším prostudování vykazovala vážný problém v tom,
že nabídková cena z mandátní smlouvy přesáhla limitní hranici dva miliony korun.
Výběrová komise a následně i rada města zastupitelstvu doporučila uzavření
smluv o provozování kulturního domu a kulturních a osvětových pořadů v něm s CK
Agentura Fox.
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Návrh uzavřít dotační smlouvu s novým provozovatelem kulturního domu
Agenturou Fox získal dvoutřetinovou podporu. Pro hlasovalo 14 zastupitelů stávající
koalice a spolu s nimi nezávislý Ivan Telařík, proti naopak byli komunisté, lidovci a
sociální demokraté.
Nový provozovatel by měl kulturní dům převzít v polovině roku 2009, kdy
stávajícímu vyprší smlouva. Nový smluvní vztah mezi provozovatelem a městem
pak bude uzavírán pouze na tři roky, ne na čtyřleté období, jak tomu bylo doposud.
Ludvík Moravia po dvanácti letech v kulturním domě skončí.

Výběr z nejzajímavějších kulturních akcí roku 2008
Kraťasy
Letošní ročník filmové přehlídky Kraťasy měl komorní charakter. Místní
přehlídka krátkých a středometrážních filmů, konaná už posedmé, přilákala
průměrně třicet lidí na představení.
Vyšší návštěvnosti se dočkaly v pátek i v sobotu pouze hlavní večerní
produkce, série hororových příběhů Strachy ze tmy a sobotní dokument Slepé lásky,
který celý festival uzavřel. Celkem na diváky čekalo přes jedenáct hodin filmové
podívané, řady žánrů od animovaných příběhů, přes hrané filmy, dokumenty až po
videoklipy či reklamní spoty. Své práce tradičně prezentovali studenti FAMU,
animované filmy byly výběrem z třeboňského Anifestu. Novinkou letošního ročníku
byly ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů z Jihlavy. Letos poprvé
proběhly Kraťasy bez hudební vložky. Velmi zajímavá byla doprovodná výstava z
díla Evy Švankmajerové. Šlo o kolekci plakátů k filmům jejího manžela Jana
Švankmajera.
Kopřiva
Dvacátý druhý ročník divadelního festivalu Kopřiva začal letos 25.4. a nabídl
celkem osm divadelních představení nejrůznějšího žánrového i tematického ražení.
V posledních letech se stalo tradicí, že na Kopřivě dostávají příležitost místní mladá
divadla. Tentokrát ale nešlo o divadlo. Jiří Cachnín pozval tanečnice ze ZUŠ Zdeňka
Buriana s jejich představením Píseň o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně.
Taneční etuda na pomezí scénického tance a tanečního divadla byla společným
dílem absolventek tanečního oboru školy a choreografky Drahomíry Vraspírové.
Představení vzniklo na motivy stejnojmenné básně Otokara Březiny a tancem
vyjádřilo vzájemný vztah člověka a přírodních živlů.
Druhé představení letošní Kopřivy nabídlo divadlo jednoho herce, konkrétně
Vladimíra Špurka z prešovského divadla Des Jano a představení Expedícia
Nehemiáš.
Třetím představením se na jeviště Kopřivy dostal znovu tanec, a to v podání
skupiny ProART z Prahy, která už před dvěma lety vystupovala na Kopřivě s
představením o partnerských vztazích. Nelze se podrobně zabývat celým
programem, ale na přehlídce vystoupili i hosté ze zahraničí.
Součástí Kopřivy byly již tradičně noční koncerty. Celkem proběhly čtyři
koncerty. Všechny hudební produkce se uskutečnily v hudebním sále v přízemí
kulturního domu a první začal krátce po skončení posledního pátečního představení
asi ve třiadvacet hodin. Cenu za umělecký přínos získaly na letošní Kopřivě
originální Lapohádky královéhradeckého divadla Dno, mezi diváky zvítězilo
představení Vizita.
Jentakfest
Místní publikum přišlo o další open air festival. Po rockových Šlahounech a
Bartness skončil také Jentakfest připravovaný v areálu lyžařské chaty. Oznámení
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přišlo jen pár dnů před plánovaným termínem akce. Hlavním důvodem bylo letošní
nestabilní počasí. Podzim letos nastoupil nečekaně brzy. Organizátorka Petra
Rečková ustoupila od záměru uskutečnit festival a předešla tak problémům, které by
na rozbahněné louce nastaly. Termín koncertu – poslední víkend v září - ovlivnilo i
rozhodnutí odboru životního prostředí zdejší radnice, který akci v letním termínu
nepovolil, aby chránil vzácné rostliny rostoucí v dané lokalitě.
Bedna
Divadelní přehlídka Bedna i letos našla prostor pro své uskutečnění v domě
dětí a mládeže. Letošní osmá Bedna měla podtitul „strašidelná“. Celkem bylo pro
diváky připraveno pětadvacet divadelních produkcí. Přehlídku uzavřel v sobotu
tradiční happening všech účastníků.
Kromě typických studentských divadel v programu bylo i několik souborů
starších a zkušenějších herců. Přijelo rožnovské divadlo Di Goknu s představením
Fankenstein. Dalším zkušenějším divadlem byl i Theatr ludem z Ostravy a jejich
pohybově výtvarné pantomimické představení Narozeniny. Místní divadelníci
odehráli celkem třináct představení.
Vánočka 2008
Těsně před Vánocemi se milovníci divadla sešli na další Vánočce. Letošní
osmé pokračování přehlídky studentského, dětského a jinak mladého divadla v
místním domě dětí a mládeže se opět vydařilo. V pátek 19. prosince bylo pro diváky
připraveno šest a v sobotu dokonce 13 divadelních představení. Kromě místních
divadelníků z několika souborů Údivadla přijeli také herci z Vítkova, Ostravy,
Přerova, Rožnova a Frenštátu p. R., Příbora a Brna. Netradiční byla letos tvůrčí
dílna. Místo divadla se v rámci ní totiž soubory pokusily upéct vlastní vánočku.
Místní divadelníci sdružení v různých souborech pod hlavičkou Údivadla
domu dětí se na jeviště v rámci víkendové přehlídky dostali hned šestkrát a ve dvou
případech šlo dokonce o premiéru.
Kafka 2008
Dvanáctý ročník soutěžní přehlídky tvorby regionálních televizních studií
uvedl šedesát sedm snímků z Česka i Slovenska. Z nich pak porota vybrala dvacet,
které si odnesly ocenění v některé z kategorií.
Pravděpodobně nejúspěšnějším účastníkem letošního ročníku Kafky bylo
MS video Martina Strouhala ze Zábřehu. To dosáhlo na první místo v prestižní
kategorii Dokument i v kategorii Kafka s úsměvem. Slovenští tvůrci byli oceněni v
kategoriích Publicistika a Reklama. Kafku si odvezla Mestská televízia Ružomberok
za svůj publicistický snímek Kontroverzná tabuľa a Ladislav Tóth za svůj reklamní
spot pro cestovní agenturu Hechter. V kategorii Publicistika získala cenu také místní
KTK s příspěvkem Výstavba Tesca, který byl oceněn na stříbrné pozici. V kategorii
Zpravodajství si keramickou sošku a další ceny do Valašského Meziříčí už popáté
za sebou odvezla TV Beskyd.
Přehlídka, která proběhla v pátek a v sobotu v kopřivnickém kině Puls, byla
proložena řadou diskuzí s porotou, která dopodrobna rozebírala většinu soutěžních
snímků. Právě možnosti získání zpětné vazby a upozornění na nedostatky si
soutěžící na Kafce po příjemné atmosféře cenili asi nejvíc.
Tatra 2008
Na 42. ročníku taneční soutěže Tatra v Kopřivnickém kulturní domě se v
sobotu 22. listopadu představily páry dvou nejvyšších výkonnostních tříd „A“ a „M“.
Tatra si svou popularitu, kterou i letos potvrdilo bleskové vyprodání vstupenek na
večerní část programu, získala nejen díky soutěži samotné, ale také díky
vynikajícímu doprovodnému programu.
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Mezi každým soutěžním kolem byla taneční vložka. V ní letos vystoupili
například taneční klub Radost z Bohumína, taneční škola Krok z Hradce Králové,
Taneční klub Jarky Calábkové a dvěma choreografiemi se představily tanečnice z
místní ZUŠ Zdeňka Buriana. Zklamáním pro diváky byla letos neúčast řady
přihlášených. Na vině byl sníh, konkurenční taneční liga, která se ve stejném
termínu konala na Slovensku a televizní show Star Dance III, ve které účinkovalo
několik účastníků minulých ročníků kopřivnické soutěže. Večerní představení a
soutěž proběhla za plné účasti.
TATRAFEST 2008
Loňské oslavy 110. výročí výroby automobilů v Kopřivnici a kulturní program
na polygonu byly do té doby nejmasovější akcí ve městě. Tatrafest, který navazoval
na loňskou premiéru, ji však co do diváckého úspěchu ještě výrazně překonal. Podle
pořadatelů festival na polygonu navštívilo přes 40 tisíc lidí, to je o celých sedm tisíc
víc než vloni.
V sobotu dopoledne dojelo do Kopřivnice 67 automobilů z kolony 30. ročníku
mezinárodní soutěže veteránů značky Tatra s názvem Tatra Veterán Rallye.
Nejprve v koloně projely historické tatrovky celou Kopřivnicí, poté se jejich majitelé
utkali na prostranství před kulturním domem při rychlostní zkoušce na čas a ujetou
vzdálenost.
V odpoledních hodinách všichni dorazili na polygon. Na rozdíl od loňských
oslav letos přálo i krásné počasí. Pořadatelé byli na své hosty mnohém lépe
připraveni. Výborným nápadem byla instalace dvou velkoplošných obrazovek po
stranách pódia, na kterých se objevovaly z několika kamer profesionálně snímané
záběry interpretů, a tak ani ti, kteří se nedostali blízko k obřímu pódiu, nebyli
připraveni o vizuální zážitek z koncertů. Navíc se organizátoři rozhodli potěšit menší
děti, které se nedočkaly nočního ohňostroje, jeho odpolední variantou a je pravda,
že mračna konfet, která polygon zaplavila, měla u malých návštěvníků obrovský
úspěch. Celý festival ukončil víc jak desetiminutový ohňostroj.
Schody 2008
Pátý ročník dovednostní přehlídky proběhl 14. června v kulturním domě.
Nepopulární novinkou letošního ročníku Schodů bylo dvousetkorunové zápisné.
Pořadatelé k jeho zavedení přistoupili jednak proto, aby tímto způsobem omezili
několikanásobné vystupování stejných souborů, ale především proto, aby se
vystupující cítili být svou přihláškou vázáni.
V sobotu přišlo do kulturního domu na sedmihodinový maratón asi 660 lidí.
Na třech pódiích na diváky čekalo nakonec dvaačtyřicet prezentací od tance přes
rozličné hudební produkce až po ukázku bojového umění.
V závěru přehlídky bylo rozděleno i několik cen. Jako nejsympatičtější
označilo publikum kapelu Tučňáci. Cenu za umělecký dojem si odnesl Future Hip
Hop a opakování vystoupení si diváci vyžádali u tanečních Bad Boys. Novinkou
letošního ročníku byla cena udělená v kategorii Audiovizuální tvorba, kterou získala
Junior TV Kopřivnice. Schody v přímém přenosu vysílala i kabelová televize.
KoprCon
Šestý ročník KoprConu 2008 se již pošesté konal v ZŠ dr. Milady Horákové.
Do Kopřivnice se sjeli fanoušci sci-fi, fantasy a příbuzných žánrů. Čekala je řada
přednášek, her, soutěží, ale také výtvarné happeningy či videoprojekce. Hlavní
program byl znovu věnován vesmírné sáze Star Wars. Mezi více než dvěma
stovkami účastníků z celé republiky přijeli i zahraniční hosté ze Slovenska a Polska.
Polští návštěvníci navíc přivezli pozvánky na obdobné setkání, které následně v
Raciborzi. Z technických důvodů se termín KoprConu posunul o dva týdny později,
takže se kryl s prvním adventem.
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Letošní novinkou byla účast stormtrooperů 501. legie, kteří ve svých bílých
kostýmech navštěvují i charitativní akce, jako je návštěva dětí v nemocnicích a
podobně. Mezi hosty byl i ostravský záhadolog, cestovatel a publicista Arnošt
Vašíček. Tématem jeho přednášky byly tentokrát mimozemské civilizace
Výstava kreseb Vojtěcha Petráše
Kopřivnická Galerie ve vile 13.3.
otevřela výstavu prací nedávno zesnulého
malíře štramberské madony Vojtěcha
Petráše (zemřel koncem prosince 2007).
Petrášovo jméno je v blízkém regionu
dostatečně známé, koneckonců je jednou z
významných osobností města Štramberka,
která se dostala na stránky stejnojmenné
publikace. Petrášův talent objevili už jeho
učitelé v obecné škole, následně vystudoval
příborské gymnázium a stal se učitelem matematiky, deskriptivní geometrie a
samozřejmě kreslení. Většinu svého profesionálního života strávil na Základní škole
ve Štramberku, kde také několik let řediteloval. Každou volnou chvíli ovšem věnoval
svému koníčku - malování. Jeho tématem byly především krajiny a zátiší s
květinami, je ale i autorem několika obrazů s náboženskou tematikou. Pracoval
nejrůznějšími technikami, od oleje, přes akvarel až po obyčejnou tužku a právě
kresby budou kopřivnické výstavě dominovat. Velkou část Petrášova díla tvoří
pochopitelně pohledy na Štramberk a jeho dnes už mnohdy zaniklou lidovou
architekturu. Vojtěch Petráš se v pokročilém věku pustil také do svého největšího
díla, víc jak tři metry vysokého oltářního obrazu Panny Marie Nanebevzaté.
Vojtěch Petráš byl velmi všestranný člověk, kromě toho, že byl učitelem a
celý život maloval, byl taky vlastivědným a kulturním pracovníkem. Chránil památky,
zpíval ve sboru. Jeho přičiněním a také podle jeho kreseb bylo ve Štramberku
rekonstruováno mnoho cenných památek lidové architektury.
Přestože Petrášův umělecký život byl velmi dlouhý, většinou celou dobu
maloval jen pro potěšení své a svých nejbližších přátel. První výstava, ve které
představil svá díla, proběhla až v roce 1999 v Muzeu Zdeňka Buriana.
Výstava Pavlíny Kahánkové
V kopřivnické Galerii ve vile byly v únoru k vidění obrazy mladé kopřivnické
malířky Pavlíny Kahánkové. Svou výstavu nazvala Barevné myšlení. Rodačka z
Kopřivnice absolvovala Střední uměleckou školu v Ostravě, pokračovala ve studiu
na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Letos ukončila studium v ateliéru Malířství
III u doc. MgA. Petra Kvíčaly. Vyzkoušela si ale také ateliér Intermédií doc. Václava
Stratila. Za sebou má také stáž na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a
půlroční studium na Fakuldade de Belas - Artes v Lisabonu. Pavlína Kahánková má
na svém kontě několik společných i samostatných výstav. Ve své tvorbě dává
přednost velkým formátům, používá olej i akryl a inspirací jejich abstraktních
kompozic je často hudba. V našem regionu se letos představila kromě uvedené
výstavy i výstavou v Hranicích na Moravě. V Kopřivnici Kahánková vystavila
abstraktní díla provedená v akrylu na plátně, kombinovanou technikou, ale i
syntetickými barvami. Ve svých obrazech užívá linky, linie, přímky, motance a
architektonicky budovanou kompozici.
Nový cyklus imaginárních krajin
Kopřivnický malíř a ředitel zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana Zdeněk Babinec
vystavil v květnu v Praze v galerii Kamzík svůj nový cyklus osmnácti obrazů pod
společným názvem Imaginární krajiny. Šlo o menší obrazy malované v duchu
symbolismu a surrealismu, metafyzické krajiny. Celá kolekce byla poté doplněna o
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větší formáty s podobným námětem a během léta vystavena ve Fulneku v kapli Sv.
Rocha, která dnes slouží veřejnosti jako výstavní síň.
Jiří Tichánek vydal knihu o osobnostech Štramberka
Publikaci o významných osobnostech města
Štramberka společně s ním křtil i bývalý starosta Jan
Socha. Zatím poslední položka Tichánkovy poměrně
bohaté bibliografie nese název Významné osobnosti
města Štramberka a zájemci se v nich mohou
dozvědět řadu informací o významných rodácích,
stejně jako o lidech, kteří se do historie Štramberka
zapsali zlatým písmem. Je to dvousetstránková
kniha, která kromě textu na křídovém papíře nabízí také bohatý obrazový materiál.
Zahrnuje celkem 22 osobností, ale již při vydání autor uvažoval o jejím rozšíření. Na
knížce o štramberských rodácích strávil více než půl roku a pomohl mu jak vedoucí
muzea Zdeňka Buriana Aleš Durčák, tak místní lidé, kteří poskytli kontakty na
potomky zmiňovaných osobností, díky jejichž rodinným archivům jsou v knize třeba
dosud nepublikované fotografie.
Další knihou, kterou kopřivnický historik Jiří
Tichánek letos vydal, byla kniha o Šostýnu. Kniha
Hrad a panství Šostýn popisuje život na tomto
středověkém rytířském sídle, a to na 409 stranách.
Tato kniha však není první, v níž se Tichánek
věnoval Šostýnu. Již v roce 1987 vyšla samostatná
brožura k Šostýnu a také v knize Stará Kopřivnice v
dokumentech a fotografiích je část vyhrazena
zřícenině hradu.
OGaBA
Hudební skupina OGaBA oslavila své desáté narozeniny slavnostním
koncertem v kopřivnickém kině Puls. Skupina vznikla v roce 1998 a původně šlo jen
o školní kapelu, která hrála především country. O rok později přibyl ještě sbor a
dnes OGaBU tvoří zpěváci i muzikanti.
Skupina se zrodila na ZŠ náměstí a od jejího vzniku dodnes ji vedla Eva
Nedjalková. V průběhu let prošlo školní kapelou přes 200 žáků a podle aktuálního
složení se měnilo nejen nástrojové obsazení, ale také repertoár. Skupinu dnes tvoří
školáci od první až do deváté třídy, zkoušejí jednou týdně a dvakrát do roka jsou
společná soustředění kapely a sboru. Nejstarší členové kapely začali hrát již v první
třídě a sbor navštěvují už sedm let. Po sloučení škol je OGaBA školním bandem ZŠ
Milady Horákové a minimálně dvakrát ročně vystupuje před veřejností, většinou na
velikonočních a vánočních koncertech. Současný repertoár tvoří dětské písničky
Uhlíře a Svěráka, pohádkové a filmové melodie a také současná populární hudba.
Městský dechový orchestr
Dechový orchestr je nejštědřeji podporovaným souborem ve městě. Jde o
sedmdesátičlenný soubor s dirigentem Aloisem Hrnčákem v čele, který již řadu let
reprezentuje Kopřivnici na kulturních akcích v celé republice i v zahraničí. Za
posledních pět let neklesla dotace města pod dvě stě tisíc ročně a celkem orchestr
od města jen mezi lety 2003 a 2007 dostal milion 150 tisíc korun. Jeho roční náklady
se pohybují okolo 300 tisíc korun. Od města letos dostal pouze 170 tisíc. Zhruba
padesát tisíc korun orchestr zaplatí jen za nájem prostoru pro zkoušky, další peníze
vydá na plat dirigenta, který prý v minulých letech obnášel kolem 72 tisíc ročně.
Další tisíce stojí placení náhradních externích muzikantů, zpěváků či zvukařů.
Každoroční slavnostní koncert s nahrávkou vyjde až na dvacet tisíc korun a orchestr
má i četné režijní náklady na telefony, poštovné, propagaci koncertů a podobně.
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Nejvíc peněz pak spolknou zahraniční zájezdy. Jen za dopravu do Chorvatska letos
kapela zaplatila 95 tisíc. Orchestr odjel 3. a vrátil se 8. června. Koncertoval v celkem
pěti pobřežních městech. Šlo o Festival otvírání moře v rámci dnů české kultury. Na
každý koncert přišlo mezi třemi až pěti sty diváků. Orchestr na přání pořadatelů hrál
především klasickou dechovku českých autorů, jako jsou Vejvoda nebo Fučík, ale i
evropský repertoár. Po Chorvatsku kapelu čekalo ještě vystoupení v polských
lázních Ustroň. Čtvrtého července městský orchestr promenádním koncertem před
kulturním domem zahájil Kopřivnické kulturní léto. V závěru srpna zahrál místním v
rámci oslav šedesátin Kopřivnice.
Komorní orchestr
Komorní orchestr si letos opět zahrál s japonskou klavíristkou.
V rámci projektu Jablúčko a sakura se ve velmi krátkém čase sehrál s profesionální
japonskou klavíristkou Yukiko Sawa. Autorem celého projektu Jablúčko a sakura byl
místní hudebník a dirigent Josef Melnar. Koncert v Katolickém domě byl zajímavý
nejen úrovní přednesu, ale především dramaturgií, ve které se kloubila díla českých
klasiků s hudbou japonskou, ale i Chopinem a Vivaldim. V programu koncertu byla
navíc stejně jako před dvěma lety skladba, která kopírovala název celého projektu.
Pěvecké sdružení Kopřivnice
V sobotu 11. října se v Katolickém domě konala XII. přehlídka sborového
zpěvu, na kterou pořádající Pěvecké sdružení Kopřivnice pozvalo čtyři sbory z
různých míst našeho kraje. Program zahájili členové PS Kopřivnice pod taktovkou
svých dirigentů Evy Pajdlové a Pavla Altrichtra. Vystřídal je Mužský pěvecký sbor
Vítkovice, který řídili Milan Chromík a Lumír Pivovarský. Smíšený sbor města
Šternberka pod vedením Tomáše Nikla ukončil první část přehlídky. Po krátké
přestávce program pokračoval vystoupením ženského pěveckého sboru Hedvika z
Valašského Meziříčí s dirigentkou Růženou Děckou a v závěru přehlídky se
posluchačům předvedl PS Smetana z Frýdku-Místku řízený Hanou Olkovou.
V programu zazněla klasika, lidová a duchovní hudba i moderna. Člen
oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů Stanislav Kuchař na závěr
přehlídky poděkoval divákům za účast, zpěvákům a dirigentům za jejich záslužnou
činnost a PS Kopřivnice za uspořádání přehlídky.
Pěvecké sdružení a komorní orchestr
Pěvecké sdružení Kopřivnice předvedlo své umění italskému publiku na
nesoutěžní přehlídce pěveckých sborů z celého světa, která se tradičně koná v
různých místech horského údolí Val Pusteria v italské části Alp. Vystoupili v městě
Braies, v kostele sv. Štěpána ve Villabassa a ve Vinkeltalu. Pod širým nebem pak
proběhlo další vystoupení složené z lidových písní a následoval průvod všech 90
sborů zúčastněných na přehlídce městem San Candido. Na závěr setkání všech 3
000 zpěváků zpívalo Mozartovo ’Ave verum’ a slavný ’Sbor Židů’ z Verdiho opery
Nabucco. Spolu se sborem účinkovali i členové Komorního orchestru Kopřivnice.
Letos tradiční vánoční turné Pěveckého sdružení Kopřivnice a místního
komorního orchestru mělo sedm zastavení. První vystoupení proběhlo 20. prosince
v Kulturním domě ve Starých Hamrech. V neděli v Kulturním domě v Rybí a hned
poté v kostele v Životicích. Zbylé koncerty už proběhly mezi svátky. V sobotu 27.
prosince v kostele ve Starém Jičíně a pak v Ženklavě. V neděli 28. prosince v
kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě a poté byl celý cyklus vánočních koncertů
ukončen v místním chrámu sv. Bartoloměje. Letošní program byl hlavně český.
Koncert byl složen ze tří částí, v první vystoupilo PSK bez doprovodu, následovalo
samostatné vystoupení orchestru a poté společně nastudovaný program.
Zajímavostí je pomoc Tatry při propagaci sboru. Každý tatrovák si totiž jako vánoční
dárek od zaměstnavatele odnesl domů CD s Vánočními písněmi pro tatrováky. Toto
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CD, na kterém byly známé vánoční písně a koledy a také Valašská mše Jitřní,
natočili kopřivničtí pěvci na objednávku Tatry letos v červnu v místním kostele.

Tatroska
V říjnu loňského roku se osm mladých rozhodlo vytvořit novou skupinu a na
místní scéně zaplnit prázdné políčko rozverného hudebního žánru ska. Stejně hravě
a kreativně jako k vytvoření názvu kapely ze slůvek „Tatra“ a „ska“ přistoupili
členové nové kapely také ke své hudební tvorbě. Přestože právě ska je základem
jejich projevu, kapela se nebrání mezižánrovým fúzím a experimentům. Samotní
hráči fungovali a fungují kromě Tatrosky v mnoha hudebních odvětvích od
dechovky, přes rockové kapely až po jazz. Skupinu tvoří Jan Galia (zpěv, pozoun),
jeho bratr Martin Galia (kytary, vokály), Martin Ištok (basa, tuba), Michal Rečka
(bicí), Petr Štěpán (trubka, harmonika), Martin Topič (kytara) a dvojice saxofonistů
Petr Vavroš a Martin Veselka. Letos za sebou mají koncert v klubu Nora i dalších
klubech v okolí, účast na několika festivalech a vystoupili i v televizi. V Kopřivnici
svou autorskou hudbu Tatroska předvedla při srpnových oslavách šedesátin města.
Nesselsdorf
Nesselsdorf pokřtil své první album v klubu Nora. CD Cross Your Shadow
spatřilo světlo světa pod místní značkou Piper Records. Atmosféru křtu obohatilo
vystoupení skupin Kauflant a brněnské I.H.P s excentrickou zpěvačkou Bárou
Přidalovou. Vyvrcholením večera byl Nesselsdorf. Oslavující Nesselsdorf pak
publiku předvedl asi hodinovou, energií nabitou show. Poprvé před domácím
publikem se navíc kapela na pódiu objevila v pěti, posílená o hostující vokalistku
Lenku Hrůzovou, jejíž hlas zazněl i ve dvou skladbách na křtěné desce.
Skupina vznikla z dvojice Petr Sasín s Petrem Chechelským, pak přibyl
Ondra Zapletal. Nedávno se rozrostli o kytaru Pavla Pohořelského a nakonec
přibyla zpěvačka Lenka Hrůzová.

Sport
Vedení města se zabývalo stavem sportovišť ve městě, neboť většina z nich
byla vystavěna před několika desítkami let. Jejich stav již neodpovídá současným
požadavkům. Sportoviště zahrnuta do sportovně-rekreačního areálu Pod Červeným
kamenem - zimní stadion, volejbalové kurty, letní stadion, letní koupaliště, krytý
bazén, areál zdraví, lyžařský areál a přilehlá prostranství, vyžadují kompletní
rekonstrukci. Nejprve se zpracuje komplexní studie a pak je v plánu kompletní
rekonstrukce a vybudování rozsáhlého sportovně-rekreačního areálu Pod Červeným
kamenem.

O sport ve městě se starají především:
Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace
ředitel: Ing. Milan Gilar; 29 zaměstnanců
Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města Kopřivnice, která
byla založena v roce 1995 za účelem zajištění provozu tělovýchovných a
sportovních zařízení města Kopřivnice a vytváření podmínek pro sportovní a
relaxační aktivity občanů a návštěvníků města. Zajišťuje možnost sportovního vyžití
na dalších sportovních areálech ve městě (sportovní haly, tenisový areál, lyžařský
areál, areál házené) včetně ubytování.
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Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
prezident: Milan Okřesík
počet členů:
1 149
počet klubů:
18
Asociace zdravotně postižených
Předseda: Irena Kučerová
počet členů:
280
AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE
předseda: Ladislav Kopelec
počet členů:
130
počet klubů:
6
FBC Vikings Kopřivnice
předseda:
Marek Jehlár
počet členů:
150
počet družstev:
6
FC Kopřivnice
předseda:
počet členů:
počet družstev:

Zdeněk Kurečka
378
9

FC Vlčovice - Mniší
předseda:
počet členů:
počet družstev:

Ing. Roman Gajdušek
159
3

Figure Skating Club Kopřivnice, o. s.
prezident:
Ing. Dušan Kubátko
počet členů:
87
FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO - oddíl aikido Kopřivnice
prezident :
Marcel Moučka
počet členů:
50
počet oddílů: 2
Hockey club Kopřivnice
prezident:
Ing. Jaroslav Hrubý
počet členů:
459
počet družstev:
14
Klub českých turistů
předseda:
Josef Poruba
počet členů:
113
Klub házené Kopřivnice
předseda:
Rudolf Jaroň
počet členů:
464
počet družstev:
10
Klub malé kopané Kopřivnice o. s.
předseda:
Jiří Krejčí
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počet členů:
počet družstev:

377
29

Klub vodních sportů Kopřivnice, o. s.
prezident:
René Lakomý
počet členů:
603
Klub volejbalu TATRA Kopřivnice
předseda:
Jindřich Tandler
počet členů:
177
počet družstev:
7
Maraton klub Kopřivnice
předseda:
Mgr. Irena Šádková
počet členů:
48
Tenisový klub Kopřivnice
předseda:
Karel Fojtík
počet členů:
134
počet družstev:
5
Tenisový klub Vlčovice
předseda:
Lubomír Mareš
počet členů:
39
TJ Sokol Kopřivnice
starosta:
Olga Krejčí
počet členů:
142
TJ Spartak Lubina
předseda:
počet členů:
počet družstev:

Jiří Štěpán
228
5

TJ START Kopřivnice
předseda:
Jiří Prokeš
počet členů:
21
počet družstev:
2
Zajímavé akce z oblasti sportu:
Kopřivnický drtič
Letošní Drtič byl podle organizátorů i účastníků nejtěžším v jeho
jedenáctileté historii, na což měla vliv jak délka tratě, tak zejména deštivé počasí.
Vytrvalý déšť umocnil už tak náročnou trať o celkové délce 125 kilometrů a s
převýšením zhruba 3000 metrů. Dříve byla možnost absolvovat varianty tratě od 60
do 115 kilometrů, ale letos na účastníky čekala první kontrola až na Lysé hoře po
45. kilometru, takže nejkratší varianta měřila 90 kilometrů. V sobotu 9. srpna v dešti
odstartovalo z letního stadionu 542 cyklistů. Do cíle nakonec dorazilo 402 bikerů, z
nichž celou trasu absolvovalo 117 účastníků.
Nejstarším letošním účastníkem Drtiče byl dvaašedesátiletý Petr Pokorný z
Lubiny. Jako první dorazil do cíle dvacetiletý Marek Holášek z Frenštátu pod
Radhoštěm, který si s náročnou tratí poradil za 7 hodin a 52 minut. O 24 minut
později dojel druhý v pořadí Vít Otevřel z Českého Těšína. Tito dva jezdci byli také
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jediní, kteří nasbírali plný počet kontrol, neboť cedule jedné z tajných kontrol byla
ukradena.
Aquaaerobik
Sportovní aktivity se v posledních letech rozrůstají o nová odvětví. V
Kopřivnici už zdomácnělo cvičení ve vodě neboli aquaaerobik. S touto metodou
cvičení se poprvé začalo před dvanácti lety v USA. Původně se cvičení v hluboké
vodě s pomocí speciálního nadlehčovacího pásu používalo při rehabilitaci
pohybového aparátu v předoperačních a pooperačních stavech špičkových atletů,
kteří se léčili ze zranění. Brzy si tato jedinečná metoda získala pozornost veřejnosti
jako cvičení, které nárazy nezatěžuje kosti, klouby ani páteř těla. Vodní aerobik
významně ovlivňuje dýchací a kardiovaskulární systém, kostru a svaly. Odpor vody
působí ve všech směrech, a tím je zajištěno vyvážené procvičení svalových párů a
skupin. Do této aktivity se zapojily především ženy. Kromě hodin pro mladou a
střední věkovou kategorii jsou k dispozici i rehabilitační cvičení pro lidi po operacích,
s omezenou hybností či bolestmi zad.
Rekord na lezecké stěně zimního stadionu
Organizátorům z Domu dětí a mládeže Kopřivnice se úspěšně podařilo
odstartovat dlouhodobý projekt dobytí Messnerových vrcholů. Pětadvaceti lezcům
se podařilo dosáhnout na umělé stěně na zimním stadionu výšky himálajské
osmitisícovky Nanga Parbatu (8 125 metrů n. m.). Dohromady ji zdolali 1 016krát.
Hlavním pořadatelem a autorem projektu byl Jiří Bohuš Socha. Lezlo se v sobotu
12. dubna od půl desáté do půl čtvrté. O rekordní počet výstupů se postaral Jiří
Kičura, když stěnu zdolal 133krát. Sedmdesát výstupů v nepřetržitém sledu zvládl
Jiří Svoboda, ale jeho výkon nakonec překonal ještě o pět výstupů Pavel Dvořák.
Na zdolání posledního osmimetrového úseku byl vylosován Jarek Julínek. A
aby situace alespoň symbolicky připomínala extrémní podmínky, byly lezci
zavázány oči - špatná viditelnost, přes obličej dostal šátek - zhoršené podmínky
dýchání v zóně smrti a batoh se zátěží.
Zátopkova pětka
Letošního ročníku tradičního běhu Zátopkova pětka započítávaného do
Lašské běžecké ligy se zúčastnil rekordní počet závodníků. Ve středu 28. května se
na letním kopřivnickém stadionu postavilo na start 33 atletů, kteří v teplém,
slunečném počasí svedli zajímavé souboje. Muži běželi pět kilometrů a ženy tři.
Mistři ve florbalu
Starosta ocenil žáky osmých a devátých tříd ZŠ dr. Milady Horákové, kteří se
stali republikovými mistry ve florbalu. Ředitel školy Lumír Pospěch, který žáky
doprovázel, podrobně seznámil starostu nejen s průběhem celé soutěže včetně
finále, jež se uskutečnilo v Uherském Brodu, a představil mu jednotlivé žáky.
Kopřivnický klub FSC
Exhibicí a pohárovým Vánočním turnajem města Kopřivnice udělali
krasobruslaři FSC Kopřivnice tečku za rokem 2008. V exhibici, která se konala 18. a
19. 12. se představily všechny děti kopřivnického klubu. V závodě patřícím do
Poháru ČKS se 20. prosince představilo celkem 82 závodníků. Z kopřivnických dětí
dosáhli nejlepšího umístění v pohárových kategoriích Robin Grussmann, první mezi
mladšími nováčky, a Klára Palágyiová, šestá v kategorii nováčků. V nepohárových
kategoriích pak Lucie Závadová, druhá mezi mladšími nováčky, a Klára Štěpánová,
druhá v přípravce. K největším současným talentům, které klub vychovává, patří
Nikol Zátopková.
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Minigolfista Macho mistrem republiky
Odchovanec kopřivnického minigolfu Ivan Macho vybojoval během prvního
srpnového víkendu na dráze v Chebu titul seniorského mistra republiky, když ve
vyřazovacích bojích v mužské kategorii prokázal nejpevnější nervy a porazil
loňského vítěze šampionátu Martina Ječného z Tempo Praha. Devatenáctiletý
Macho, který v současné době hraje za německý klub MC Bochumer, čekal na
splnění tohoto snu tři roky.
Petra Klosová si z Prahy přivezla dva mistrovské tituly
Během druhého červencového víkendu se v
padesátimetrovém bazénu v Praze-Podolí konalo letní
mistrovství České republiky v plavání, které bylo
zároveň závodem pro potvrzení nominace na Letní
olympijské hry v Pekingu. Sešla se tam celá česká
špička. Kopřivnická plavkyně Petra Klosová tu kromě
nominace do Číny získala i dva tituly mistryně ČR a
jednu bronzovou medaili. Dobrou formu na šampionátu postupem do B-finále
potvrdila i Hana Staroňová, když v disciplíně 100 metrů kraul obsadila konečné
jedenácté místo.
Klosová podle očekávání zvítězila ve znakových disciplínách a třetí skončila
v kraulovém sprintu. Do reprezentace ČR pro OH v Pekingu se nominovala jako
osmá. Doma Petra trénovala s Vlastimírem Pernou dvakrát denně a zaměřila se
zejména na techniku.
Nový lyžařský vlek
Od vánočních svátků byl znovu v provozu lyžařský areál Pod Červeným
kamenem. V listopadu 2007 schválili zastupitelé odkoupení majetku od společnosti
Červený kámen, s. r. o., která v minulém období areál provozovala. Areál byl
převzat v nedokončeném stavu a nebyl v provozu dva roky. Správa sportovišť se
musela vypořádat s řadou vážných technických problémů. Rada města a posléze
zastupitelé schválili nákup tří nových kusů sněžných děl a jedné starší rolby, které
jsou nutné k úpravě svahu. Za rolbu město zaplatilo 1 523 200 korun, za sněžná
děla byla vloni uhrazena záloha ve výši 230 783 a letos bylo doplaceno 2 095 047
korun. Sněžná děla byla vyráběna na zakázku v Itálii, což trvalo šest týdnů, další
týdenní zdržení si vyžádala stávka italských dopravců.
Na podzim specializovaná firma postavila na sjezdovce nový lyžařský vlek.
Správa sportovišť odkoupila starší vlek, ale s dvojnásobnou přepravní kapacitou
oproti původnímu. Na zcela nový finance nestačily.
Původní cíl dokončení všech prací byl stanoven na 11. listopad s ohledem
na příchod Martina na bílém koni. Některé práce se však protáhly tak, že se lyžařský
vlek kompletně nainstaloval a odzkoušel až koncem listopadu. Byl zakoupen
umělohmotný koberec a natažen podél spodního vleku tak, aby i minimální sněhová
pokrývka umožnila spuštění vleku a lyžaři se nahoru dostali co nejrychleji.
Nepodařilo se ale vyčištění sjezdovky nad okružní cestou. Dvě třetiny
sjezdovky, kde se původně v minulosti lyžovalo, vyčistila firma od náletových dřevin.
Ve zbývající části, kde došlo zhruba před pěti léty ke kácení, zůstaly pařezy
takových rozměrů, že se to s technikou, která byla nasmlouvaná, nedalo realizovat.
Nástupní stanice čtyř set metrů dlouhého vleku začíná těsně u chaty a končí
nad okružní cestou. Navíc byly provedeny terénní úpravy tak, že sjezdovka byla
rozšířena v místě dojezdu k chatě téměř o sedmnáct metrů. I spodní část sjezdovky
prošla úpravami. Srovnáním původní příjezdové cesty se sjezdovka rozšířila v
průměru o dvanáct až patnáct metrů.
Město poskytlo prostředky na opravu fasády chaty včetně nového nátěru
budovy. Břizolitovou šeď nahradila kombinace dvou barev.
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75 let od založení fotbalového klubu FC Vlčovice-Mniší
Na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích proběhlo slavnostní odpoledne k
významnému výročí místního klubu. V rámci programu proběhlo utkání dorostu mezi
domácím týmem a Tichou. Ve druhém zápase zvítězili staří páni nad ženami
Spartaku Lubina. V tomto střetnutí šlo především o pobavení diváků, stejně jako v
soutěži kopání penalt, kterou vyhrál Ondřej Slezák z Mniší. Na závěr proběhlo
hlavní utkání mužů s FC Kopřivnice.
Klub byl založen 21. května 1933 s názvem SK Vlčovice pod vedením
předsedy Bedřicha Kahánka a trenéra Josefa Štěpána. Zápasy se hrály na hřišti Na
Kamenci, které bylo otevřeno 3. srpna 1933. V roce 1947 došlo ke spojení s
Kopřivnicí pod názvem Tatra III, ale po dvou letech byla činnost z finančních důvodů
několikrát přerušena a obnovena. V roce 1961 mužstvo s názvem Sokol Vlčovice
vyhrálo III. okresní třídu a roku 1963 byl otevřen nový sportovní areál na místě, kde
je dodnes. Nejvíce se o to zasloužili Emil a Stanislav Žabincovi.
Roku 1977 Vlčovice podruhé zvítězily ve III. okresní třídě a postoupily do
okresního přeboru. Pod vedením trenéra Miroslava Kubaly se týmu začalo dařit a
hned následující sezonu zvítězil v okresním přeboru. Poté Vlčovičtí postoupili do
krajské I. B třídy, kde se úspěšně drželi až do roku 1988. Na počátku devadesátých
let tým zvítězil v Poháru Rozkvětu a roku 1993
opět postoupil do I. B třídy. V roce 1997 klub
změnil název na FC Vlčovice-Mniší. V Mniší se
programově věnovali žákům a mládeži, zatímco
Vlčovice provozovaly pouze muže a dorost.
Neustálá letitá spolupráce tak vyústila ve spojení,
ke kterému došlo díky návrhu Karla Myšáka. Na
přelomu tisíciletí muže vedl trenér Svoboda a pod
jeho vedením se mužstvu v roce 2000 podařilo
opět postoupit do krajské I. A třídy. Hned v dalším roce však opět Vlčovičtí sestoupili
do I. B třídy, kde hrají doposud.
Od počátku letošního roku stojí v čele klubu nový předseda Roman
Gajdušek, který nahradil Václava Lichnovského. Ten strávil v této funkci posledních
deset let.
Zemřel předseda klubu házené František Šácha
Kopřivnický sport přišel ve čtvrtek 18. září 2008 o výraznou osobnost. Po
krátké nemoci zemřel ve věku 69 let ing. František Šácha, předseda kopřivnického
Klubu házené.
František Šácha zastával nejvyšší funkci v klubu nejprve v letech 1977 1992 a pak znovu od roku 1996 až do posledního dne života. Jako kdysi aktivní
sportovec se v době, kdy přišel z Českých Budějovic do Kopřivnice, nadchl pro
házenou a obětoval jí svůj veškerý volný čas. Klub v něm ztrácí člověka, který se
podílel na jeho úspěších a dělal vše, co bylo v jeho silách, pro to, aby tento sport v
Kopřivnici dosáhl v rámci možností co nejvyšších cílů.
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Život ve městě
Zajímavosti ze života občanů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice (SDH)
Jednotka města v současné době zabezpečuje akceschopnost jednotky s
dobou výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu v obsazení velitel, strojník a dva
hasiči v pracovní dny v době od 15 hodin do 5 hodin následujícího dne a o
víkendech nepřetržitě. Celkem má jednotka dvacet členů.
Hned první výjezd letošního roku (15. 1.) stojí za zmínku, a to noční požár
restaurace Kavárna, kde zasahovalo celkem pět jednotek požární ochrany. Z
dalších zásahů je třeba připomenout požár v bývalém objektu kasáren na ulici
České (24. 2.), kde bylo evakuováno 40 osob a zasahovaly zde celkem tři jednotky
se šesti vozidly, a únik nebezpečných látek v místní části Mniší (23. 3.), kdy
následkem dopravní nehody osobního automobilu došlo k přeražení hlavního
uzávěru plynu a následnému úniku této látky u rodinného domu. Při dalším zásahu požáru na ulici Sokolovské (18. 3.) kvůli špatně zaparkovaným vozidlům na obou
stranách jednosměrné ulice, se jednotky nedostaly k místu požáru, proto se musely
vrátit a dojet k místu zásahu jinou příjezdovou cestou.
1. března ohrozila město větrná smršť
Počasí se ve městě i v okolí v sobotu 1. března pořádně vyřádilo. Hasiči
museli na cestě do Závišic pořezat a odstranit patnáct stromů, které během sobotní
vichřice napadaly na cestu a bránily motoristům v jízdě. Ke třem zásahům jednotka
vyjížděla v souvislosti s větrnou smrští Emma a jeden zásah byl nakonec
přehodnocen z požáru na technickou pomoc. Takovou četnost zásahů v jeden den
spolu s profesionály historie místních dobrovolných hasičů nepamatuje. Na ulici
Štefánikově hrozily pádem uvolněné plechy na střeše budovy Základní školy sv.
Zdislavy. K zásahu byli povolání hasiči z Tatry s výškovou technikou. Poté byly
uvolněné části střešní konstrukce za použití automobilového žebříku zajištěny.
Další z událostí, které si vyžádaly výjezd hasičů
Kromě požárů byli dobrovolní hasiči u dalších 19 mimořádných událostí, při
nichž bylo potřeba nejvíce technické pomoci. Vůbec nejnáročnějším zásahem
uplynulého čtvrtletí byl požár bytu v 6. patře panelového domu na Francouzské 11.
září letošního roku. U tohoto požáru zasahovalo celkem pět hasičských jednotek a
bylo evakuováno pět osob.
Větrná smršť v listopadu si vyžádala čtyři výjezdy tatrováckých hasičů.
Hasiči odstraňovali následky větrné smršti, která se přehnala nejen nad Kopřivnicí,
ale i nad celou Moravou. Hned ráno likvidovali spadlý strom na ulici Školní, o pár
minut později pak vyjížděli k vyvrácenému sloupu pouličního osvětlení v
automobilce, který odklidili z komunikace, a o půl hodiny později došlo k uvolnění
střechy na kolárně opět v automobilce. Střechu hasiči provizorně upevnili.
Naposledy vyjížděli hasiči krátce před desátou, a to na výzvu městské policie, neboť
došlo k uvolnění plechů na střeše panelového domu č. p. 1170 na ulici Pod Morávií.
Hasiči po příjezdu zjistili, že došlo k uvolnění plechů nad balkonem v osmém
podlaží. Odstranili plechy a střechu provizorně opravili, to vše za použití lezecké
techniky.
Během poslední listopadové neděle vyjeli tatrováčtí i místní dobrovolní hasiči
několikrát z důvodu větrné smrště, která řádila po celý víkend. Krátce před devátou
hodinou vyjížděli hasiči k uvolněnému nadstřešení nad vchodem do obchodního
centra naproti Kauflandu, poté se přesunuli k objektu velkoobchodu Šerý, kde došlo
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k uvolnění obložení bočního pláště budovy, a následně hasiči zjistili, že ze střechy
vedlejší provozovny odlétají části střešní krytiny. Hasiči zde provedli nouzové
zajištění poškozené části střechy. Ještě dvakrát hasiči vyjížděli k odstranění
spadlého stromu, a to na ulici Husovu a Pod Bílou horou.
Neplatič zapálil byt
Pětačtyřicetiletý muž z Kopřivnice svůj dvoupokojový byt, kde žil se svou
družkou a neplatil nájemné, odmítl vyklidit. Místo toho jej zapálil a ohrozil tak
všechny obyvatele domu. Ohlášení požáru v domě číslo 1196 na Francouzské ulici
obdrželi hasiči ve čtvrtek 11. září večer. Na místo vyjelo pět profesionálních a
dobrovolných hasičských jednotek. Než objevili samotné ohnisko požáru v
nejvyšším patře šestipatrového panelového domu, vylomili hasiči násilím dveře pěti
bytů. Pět bylo také lidí, kteří byli evakuováni do bezpečí z okolních bytů. Oheň
dostali hasiči pod kontrolu asi po půl hodině, následovaly ještě dohašovací práce.
Škoda způsobená plameny byla odhadnuta na 490 tisíc korun, nikdo naštěstí nebyl
zraněn. Oheň sice další byty neponičil, ale škody způsobila voda, která zatekla do
bytů v nižších patrech. Žháře policisté zadrželi ještě během likvidace požáru v
nedaleké restauraci a následně jej obvinili ze spáchání trestných činů obecného
ohrožení a poškozování cizí věci, za což mu hrozí až osm let vězení.
Hasič Tomáš Melčák
Česká výprava získala na 10. světových hrách hasičů na počátku září v
anglickém Liverpoolu čtrnáct zlatých, jedenáct stříbrných a jedenáct bronzových
medailí. V celkovém hodnocení národů podle medailí
skončila na 9. místě. K tomu i letos přispěl
Kopřivničan Tomáš Melčák, když spolu s Lukášem
Drozdíkem z Pardubického kraje získal 1. místo v
orientačním běhu dvojic. Jako člen reprezentačního
družstva České republiky v TFA, která simuluje
požární zásah, vybojoval třetí místo v soutěži
družstev. Nesmírně náročné a obtížné soutěže, která
prověřila absolutní fyzickou připravenost sportovců, se letos účastnilo na šest set
hasičů z šestatřiceti zemí. V jednotlivcích se Tomáš Melčák umístil na 10. místě v
kategorii do 35 let.
Satelity na domech
Městská rada na svém posledním zasedání schválila, že během dvou let
musí zmizet satelity, ale i další přídavné konstrukce a zařízení ze společných částí
bytových domů ve vlastnictví města, na které nebyl vydán souhlas k jejich instalaci.
Město připravuje rekonstrukce bytových domů, a proto již v předstihu začalo řešit
otázku zejména satelitů, které byly na bytové domy umísťovány bez souhlasu
vlastníka.
Bylo rozhodnuto nadále nepovolovat jakékoli instalace zařízení, které
komplikují revitalizaci bytových domů ve vztahu k zásahům do obvodového pláště
domů a střešních konstrukcí. Termín odstranění byl stanoven individuálně ve vazbě
na provádění rekonstrukcí domů, nejpozději musí proběhnout odstranění do konce
roku 2010.
Tuning Show
Tato akce je pořádána dvakrát do roka na polygonu Tatry. Každoročně díky
velké popularitě a množství návštěvníků vyvolává dopravní kolaps na příjezdu do
města. Na radnici proto proběhla koordinační schůzka organizátorů s radnicí,
městskou a státní policií. Výsledkem bylo přijetí nových opatření. Pro motorizované
účastníky byl jedinou možnou přístupovou cestou sjezd ze železničního nadjezdu v
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Kopřivnici. Pro pěší účastníky jdoucí na polygon byla otevřena cesta skrz areál Tatry
a vstup branou číslo pět u zimního stadionu.
Areál Tuning Show se návštěvníkům otevřel v osm hodin ráno. Proběhla
opět soutěž o nejlepší tuning a nejlepší audio ve voze, nechyběly tradiční sprinty a
novinkou byl závod mistrovství republiky v jízdě smykem. Po celý den byla pro hosty
připravena výstava amerických automobilů.
Beskyd Model Kit Show
Již po dvanácté Kopřivnice hostila jednu z největších modelářských akcí v
republice. Do soutěží bylo letos přihlášeno asi pět set modelů. Celkový počet
vystavených modelů včetně klubových expozic byl asi 850. V sobotu si je prohlédlo
kolem 2 220 návštěvníků, v neděli dalších 600.
Stoly byly obsazené modely všech měřítek, žánrů a vyrobené ze všech
materiálů.
I letos bylo před kulturním domem k vidění velké množství technických
unikátů v měřítku 1:1 a vojenské ležení bojovníků z druhé světové války i
napoleonských vojáků, kteří ranami z děla odměřovali každou celou hodinu trvání
akce. Mezi technikou vystavenou před kulturním domem pak dominovaly tatrovky.
Díky spolupráci s Technickým muzeem byly z jeho depozitářů vyvezeny před
publikum opravdové skvosty (např. vojenské obrněné vozidlo OT 810)
Jedním z vrcholů sobotního programu byl také příjezd valašského krále
Bolka Polívky, který je už léta jakýmsi patronem místního modelářského festivalu.
Celou přehlídku zahájil výstřelem z děla a následně vybral držitele Řádu zlaté ručky,
ceny za modelářskou kuriozitu. Řádem byl dekorován Kopřivničan Břetislav
Hubeňák za svůj perníkový model tatrováckých aerosaní, jejichž věrná replika stála
přímo před kulturním domem.
Sportovní hry postižených
Centrum města v sobotu 24. května patřilo 11. celostátním sportovním hrám
zdravotně handicapovaných dětí a dospělých, které pořádala Asociace zdravotně
postižených Kopřivnice. Tohoto sportovního klání se každoročně zúčastňují
zdravotně postižení občané z celé republiky a děti z dětských center našeho
regionu. Tato akce pomáhá integraci zdravotně postižených spoluobčanů. Do
Kopřivnice se letos sjelo celkem 217 soutěžících, z toho 36 dětí.
Soutěžilo se v hodu oštěpem, granátem, vrhu koulí, petangu, střelbě z luku a
vzduchovky, elektronických šipkách, slalomu mechanických a elektrických vozíků,
okruhu mechanických vozíků a běhu na tisíc metrů. Novinkou letošního ročníku bylo
zprostředkování možnosti zdravým spoluobčanům vyzkoušet si jízdu na
mechanickém vozíku nebo simulace běžných úkonů nevidomých lidí. Sportovní hry
doprovázely společenské a zábavní akce. Před kulturním domem vystoupil Městský
dechový orchestr Kopřivnice s mažoretkami, country skupina Kondoři a další.
Pro děti byly navíc připraveny pracovníky domu dětí a mládeže doplňkové
hry. Zdravotně postižení účastníci her mohli využít bezplatné prohlídky Technického
muzea.
Na slavnostním večeru v místním kulturním domě pak došlo k předání cen z
rukou starosty města Josefa Jalůvky, místostarostky Dagmar Rysové a vedoucí
odboru sociální péče Jiřiny Mikulenkové. Vyhodnoceno bylo deset nejúspěšnějších
mužů a žen, ale ceny dostali všichni účastníci.
Sedmikvítek 2008
Již potřetí se v Kopřivnici uskutečnilo republikové finále pionýrského
Sedmikvítku. Šlo o akci zaměřenou na podporu umělecké a tvořivé činnosti dětí a
mládeže. V klubovně Pionýrské skupiny Obránců míru se sešlo 129 prací z
okresních kol v rukodělné a výtvarné činnosti. Dvě ceny pionýrského Sedmikvítku
2008 v rukodělných pracích získala místní organizace.
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Zajímavostí je, že prostřednictvím této organizace lze bezplatně vycestovat
každým rokem do zahraničí na odborné stáže, semináře nebo mezinárodní pobyty.
V loňském roce byli členové kopřivnického Pionýra v Litvě, Portugalsku a Německu,
letos absolvovali kurz digitální fotografie v Turecku a seminář o rasismu v Berlíně.
O letních prázdninách připravila dětská organizace Pionýr tři turnusy na své
základně v Olbramkostele u Znojma pro asi 150 dětí. Jejich náplň byla jako
každoročně táborová - spousta her, závody, výlety do přírody i za kulturními
památkami, zpívání, sport, koupání a táborák.
Bubla City Ranch
Bubla City Ranch vystavěl před deseti lety Radim Kuboš. Díky westernové
turistice a pořádaným akcím se za dobu působení zvedla jeho popularita i v rámci
republiky. Kuboš se specializuje na chov dvou amerických plemen - honáckého
quarter horse a atraktivně zbarveného paint horse, zároveň je členem těchto klubů
ve Spojených státech amerických.
Pro děti od dvanácti let je na ranči jezdecký kroužek, pro zájemce zajišťují
základní výuku jízdy na koni. Zatím odchoval kolem dvaceti hříbat. Pro veřejnost
organizuje mimo jiné Hubertovu nebo Štěpánskou jízdu a hlavně Western Show,
která se již po páté konala v srpnu.
Ta se konala druhou sobotu v srpnu. Návštěvníky neodradil ani nepříjemný
déšť. Westernového klání se zúčastnilo třiačtyřicet koní. Soutěžilo se v šesti
tradičních disciplínách - při Barel Race objíždí jezdec s koněm sudy, u Pole Bengigu
tyče, při Keyholo Race musí jezdec dostat koně do přesně vymezeného prostoru,
zkrátka u všech disciplín rozhodovala nezbytná souhra jezdce a koně. Trestné
vteřiny se pak soutěžícím přičítaly za ztrátu klobouku, za použití nepřiměřených
pomůcek nebo špatnou práci s koněm. Absolutním vítězem se stejně jako vloni stal
František Hatlapatka z Prostřední Bečvy, který následně v exhibičním vystoupení
předváděl divákům práci s koněm.
Výstava o Hansi Ledwinkovi
Moderně koncipovaná výstava v Technickém
muzeu byla největším projektem muzea v tomto
roce. Progresivním grafickým zpracováním mapovala
život proslulého konstruktéra od jeho narození až do
smrti. Expozice nazvaná Hans Ledwinka od
Präsidenta do síně slávy byla umístěna v okolí
repliky Präsidenta u vstupu do muzea. Podle autorů
výstavy jde o záměr, neboť každý návštěvník muzea si nejdříve projde Ledwinkovu
expozici a následně v muzeu může obdivovat vozy, na kterých se velmi výrazně
podepsal. Autorem výstavy byl Radim Zátopek. Design výstavy byl dílem Robina
Marszalka, studenta ostravské střední umělecké školy Ave Art. Panely s minimem
textů ve třech jazykových mutacích a zajímavě zpracovanými fotografiemi a
dobovými plány na výstavě doplnily trojrozměrné exponáty. K vidění byly především
Ledwinkovy přelomové konstrukční nápady, podvozek s centrální nosnou rourou,
první aerodynamický vůz T77 a další exponáty, které byly ukryty v depozitářích celá
léta. Výstavu zahájil generální ředitel Tatry Ronald Adams. Již před zahájením
výstavy bylo naplánováno její následné instalování v řadě evropských měst.
Boj se sprejery
Kopřivnici i letos trápili vandalové. Ničili dopravní značky, vybavení
cyklostezek i informační tabule. Sprejeři s nečitelnými klikyháky nastříkanými ve
spěchu po sobě chtějí zanechat aspoň nějakou stopu. Podle policejních statistik v
loňském roce výrazně přibylo majetku zničeného barvou ve spreji. Vloni policisté
řešili 34 podobných případů, a přestože se na tento typ činů kvalifikovaný jako
poškození cizí věci zaměřili, nedaří se jim tento fenomén vymýtit.
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Nájezd sprejerů, jaký nikdo nepamatuje, zažila Kopřivnice v noci na pátek
16. května. Dvojice mladíků ve věku 17 a 19 let dokázala barvami ve spreji
napáchat škodu za zhruba padesát tisíc korun. Centrem jejich řádění se stala část
města od obchodního centra Hans směrem ke Štramberku, jejich cílem bylo vše od
dopravních značek, přes fasády budov až po zaparkovaná auta. Jejich řádění
neunikly fasády kopřivnického minipivovaru, Autoservisu Vašek, domy číslo 115 a
1146, jeden rodinný domek, Potraviny Melecký, ale poškodili dokonce také
historické objekty na starém hřbitově. Nejvíce se ale dvojice vyřádila na budově ZŠ
Alšova. Spreje na noční řádění ukradli z drogerie v obchodním centru Hans.
Do prodejny vnikli asi o půl jedné ráno po rozbití skla dlažební kostkou a
odcizili jednašedesát barevných sprejů.
Radnice požádala městskou policii o zintenzívnění hlídek v okolí hradu, kde
se na jaře objevily čmáranice sprejem, a vyplatilo se. V úterý 17. června dopadla
cyklohlídka městské policie přímo na Šostýně dva mladíky s barvou v ruce. Mladí
vandalové letos již po několikáté zaútočili na nejstarší místní památku, středověký
hrad Šostýn. Svými spreji poničili informační tabule, na několika místech zbytky
hradebních zdí a ušetřena nezůstala ani oblast hradního paláce s dochovaným
pískovcovým portálem. Čtrnáctiletý a patnáctiletý mladík byli předvedeni na Policii
ČR, která případ převzala. Podobné nápisy jako na hradě Šostýně se objevily i na
dalších místech v oblasti, a to především na informačních tabulích naučných stezek
a cyklostezek v oblasti Brd a Červeného kamene. Vyčištění poškozených částí
hradu bylo krajně problematické. Zcela dostat agresivní barvu z pórovitého kamene
nešlo beze stop.
Se zajímavou iniciativou v tomto směru přišlo dětské zastupitelstvo. To se
mezi svými vrstevníky rozhodlo uspořádat soutěž o nejlépe pomalovanou popelnici.
Mladí Kopřivničané měli ve svých školách odevzdat své návrhy, jak popelnice
pomocí barev proměnit, vybrané návrhy byly následně samotnými autory
realizovány za použití sponzorských barev. Popelnice v novém barevném kabátě
pak byly k vidění i na internetu.
Sprejeři nestojí o vyčleněný prostor pro svou tvorbu. Řada z nich nemá
ambice vytvářet skutečné graffiti nebo streetart, ale pouze zanechat svou stopu na
co možná největším počtu viditelných míst.
Cílem vandalů se stalo značení cyklostezek
Ze čtyř informačních tabulí s texty a mapami byly dvě pomalované a jedna
zcela zničená. Z patnácti cykloturistických směrovek, které byly na trasách
instalovány, bylo devět v pořádku, ostatní byly pomalované a prostřílené. Nejvíce
utrpěly tabule u Husovy lípy, u Váňova kamene a na Pískovně. Tabule se nacházejí
na místech, které jsou mnohdy s technikou velmi obtížně dostupné, takže jejich
údržba či oprava je o to náročnější. Jedna nová textová tabule včetně krycího
plexiskla stála tři tisíce korun. K tomu je nutno přičíst náklady na dřevěné části
tabule a další finance na provedení samotné opravy, cena se tak vyšplhala až na
sedm tisíc korun za jednu kompletní opravu
Celá síť cykloturistických tras jako majetek města byla předána do správy
příspěvkové organizaci města Správě sportovišť, která se dohodla s CykloArt bike
clubem Kopřivnice na pomoci při kontrole a obnově pásového značení.
Celková délka cykloturistických tras v Kopřivnici a okolí vytvořených městem
je 34,9 kilometrů a na výrobu a instalaci značení v roce 2003 padlo 161 tisíc korun.
Dalších 1 149 tisíc korun stála oprava a zprůjezdnění nevyhovujících úseků v
celkové délce 852 metrů.
Den Země
Den Země se letos přestěhoval z areálu Pod Červeným kamenem do
Kamenárky ve Štramberku. Poprvé se při této akci organizačně spojila obě
sousední města - Kopřivnice a Štramberk spolu s domem dětí a mládeže včetně

93

jeho štramberské pobočky. Při ekologických zastaveních v Kamenárce vzbuzoval u
dětí obdiv kovář. Každý chtěl využít možnosti vlastnoručně si ukovat malou
hliníkovou podkovu pro štěstí.
Pohádkový les
Pohádkový les měl v posledních letech vždy vysokou návštěvnost. I letos se
na něm potkalo kolem 330 dětí a dvakrát tolik dospělých. Kostýmy a divadelní pojetí
jednotlivých zastavení všech pohádkových bytostí byly obdivuhodné. V
Pohádkovém lese nejvíc zaujala postava ptáka Ohniváka. Nejtěžší úlohu měli
chlapci tahající řepu – ti poctivě s každým příchozím táhli, táhli, až se při vytažení
svalili na zem. Jedinou nepříjemností byli bikeři, kteří nebrali ohled na davy
vystupující k rozhledně a sjížděli bezohledně v protisměru.
Včelařský kroužek
Při DDM Kopřivnice pracoval od roku 1999 kroužek Mladých včelařů. Během
jeho činnosti se v něm vystřídalo asi dvacet dětí. Postupně se naučily znát něco o
včelách, jejich životě. Naučily se praktické činnosti s nimi. Z uvedeného počtu již
včelaří pět chlapců. Ostatní se možná ke včelaření dostanou později, nebo také ne.
Jedním ze zakladatelů kroužku je Petr Figala z Vlčovic. Dnes již student
Technického lycea v Kopřivnici získal jako včelař mnoho ocenění. Na soutěžích
Zlatá včela se pravidelně dostával do celostátního finále, kde dosahoval dobrých
výsledků. Vedoucím kroužku byl Oldřich Němec.
Protože v posledních letech upadal zájem dětí navštěvovat kroužek včelařů,
byla letos jeho činnost přerušena.
Oslavy Dne dětí
Oslavy Dne dětí se tentokráte uskutečnily ve spolupráci s Lašským muzeem
a kulturním domem. Akce byla zároveň součástí projektu Brána otevřena 2008 Africká kultura v Kopřivnici. V centru města děti vítala africká domorodá vesnice,
kostýmy pořadatelů i řada soutěží. Pro děti bylo připraveno jedenáct zastavení, kde
po splnění úkolů dostaly nejen drobné dárky, ale zároveň možnost bezplatně
navštívit Lašské muzeum.
Šostýnská Venuše
V sobotu 24. května se po mnoha deštivých dnech objevilo slunce. Díky
němu úspěšně proběhla celodenní akce plná tance, bubnů, her a soutěží.
Dopoledne to bylo krajské kolo soutěže Světlo orientu, ve které se o postup do
celostátního kola utkaly taneční skupiny dětí i dospělých.
Odpoledne se Šostýnská Venuše přesunula do areálu nad letním
koupalištěm. Na travnaté louce byl postaven stan šermířů, kteří vyučovali nové
rekruty a předváděli kruté boje. Pracovníci DDM Kopřivnice připravili pro děti řadu
výtvarných dílen a soutěží. Připraven byl taneční a bubenický workshop pod širým
nebem. Premiéru na Moravě měl tanec s koněm a milovníci zvířat mohli zhlédnout i
tanec se psem. O hradu Šostýně zahrály divadlo děti z DDM Kopřivnice a jejich
kamarádi předvedli své žonglérské umění.
Odpoledne se na improvizovaném pódiu v záři slunce představily orientální
tanečnice. Vystoupení byla velmi pestrá a celý program vyvrcholil ve večerních
hodinách, kdy se na parketu vystřídaly skupiny z Frýdku-Místku, Ostravy, Nového
Jičína, Kopřivnice. Hlavní organizátorkou byla Hana Chocholatá, lektorka
orientálního tance. Na organizaci se podíleli dobrovolníci z tanečních skupin
Jasmína, Ženšen a Mandragora z pořádajícího Studia orientálních tanců Farridah,
šermíři a tanečnice ze skupiny Les Enfants Perdus a pracovníci DDM Kopřivnice.
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Motýlek 2008
Letošní Motýlek byl muzikantský, vystupující ze zdejšího Dětského centra tak
sáhli po popové legendě a ztvárnili známou píseň Mamma Mia od Abby. Motýlek
nebyl pouze přehlídkou tance, zpěvu a dramatické tvorby soustředěné do sobotního
odpoledne. Celou akci provázela spousta doprovodných programů pro účinkující. Ti,
kteří v pátek právě neabsolvovali prostorové zkoušky na jevišti, procházeli
jednotlivými sály, kde hrála cimbálová muzika Pramínky, dívčí kapela Grácie, nebo
se věnovali muzikoterapii spolu s Naďou Smazovou.
Přes 350 vystupujících dětí s nejrůznějšími druhy mentálního či tělesného
postižení předvedlo před publikem svá vystoupení. Letošní přehlídka Motýlek měla
muzikantské téma, ale přesto se na jevišti před zcela zaplněným velkým sálem
především tančilo. Na mnoha vystoupeních bylo vidět, že vystoupení na Motýlku je
cílem celoročních příprav. Předvedená vystoupení tak byla často nejen
choreograficky, ale také po stránce výpravy daleko náročnější než v minulosti.
Celkem bylo k vidění dvaatřicet samostatných vystoupení a program
přerušený pouze vernisáží trval celých pět hodin. O sobotní dopolední program se
postarali skauti a pracovníci domu dětí a mládeže. Odpoledne už bylo vyhrazeno
vlastní přehlídce, během které proběhla vernisáž výstavy fotografií pod názvem
„Ohlédnutí za pátečním muzicírováním“. Ta byla oficiálně zahájena přestřižením
pásky starostou Josefem Jalůvkou, který navíc společně s Lubomírem Sazovským
předali kytičky a dárky vítězkám soutěže „Muzikantský Motýlek“ o grafický návrh na
plakát, pamětní list a poděkování návštěvníkům - Dominice Hvozdíkové, Kateřině
Jarošové a Romaně Obodové.
Kabelová televize
Kabelová televize Kopřivnice nabídla v rámci KTKdigi čtyřicet devět
televizních a dvaadvacet rozhlasových programů. Pro vietnamské spoluobčany KTK
zařadila program VTV4 v jejich rodném jazyce. Z cizojazyčných programů KTKdigi
šíří také programy v angličtině a francouzštině. Po zakoupení vhodného SET-TOPBOXu, televizoru s DVB-C tunerem či po dovybavení počítače vhodnou televizní
kartou je možné sledovat volně v nabídce KTKdigi 17 programů základní nabídky,
po dovybavení přístupovou kartou pak dalších 26 programů Rozšířené nabídky
nebo šest z nabídky Prémiové.
Junior TV
V pátek 5. září odstartovalo v místní kabelové televizi premiérové vysílání
Junior TV. Diváci mohli zhlédnout reportáž o zmrzlině, poslední zvonění a ohlédnutí
za přehlídkou Schody.
Čtveřice mladých nadšenců ve věku od 15 do 19 let, mezi nimiž je i jedna
dívka, od té doby přináší pravidelně každý měsíc zajímavosti, které proběhly v
našem městě. Veškeré příspěvky si zmíněná čtyřka natáčí, stříhá, případně
doplňuje titulky a komentářem sama, radí jim hlavně pracovníci kabelové televize.
Spory o rybářské využívání větřkovické přehrady
Kamil Zajonc si Větřkovice od Tatry pronajal vloni na podzim a měl zájem z
vodní nádrže vytvořit soukromý rybářský revír. Rybáři organizovaní v Českém
rybářském svazu a nájemce přehrady Kamil Zajonc se o to, kdo na přehradě smí
rybařit, přeli už od loňského listopadu.
Rybářům z Českého rybářského svazu nakonec po intervenci na kraji a
ministerstvu zemědělství právo hospodařit a lovit na přehradě zůstalo a mají
zákonem dané právo přístupu k vodě. Nový nájemce přehrady povolil koupání lidí,
ale zrušil letní diskotéky na přehradě. Celá záležitost se dostala až do rukou policie
a soudu. Policie šetřila trestní oznámení rybářů, kteří Zajonce obvinili z
neoprávněného vydávání povolení k rybolovu a dalších přečinů. Nájemce přehrady
pak u Správního soudu napadl rozhodnutí ministerstva zemědělství, které potvrdilo
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předchozí rozhodnutí kraje a ponechalo rybářský revír a výkon rybářského práva ve
Větřkovicích Českému rybářskému svazu.
ROS Kopřivnice
Před dvěma roky vzniklo v Kopřivnici občanské sdružení Regionální obce
Slovákov (ROS). Toto sdružení má 121 členů a mnoho dalších příznivců, kteří se
účastní akcí organizovaných sdružením. Jsou to jednak výlety v okolí Kopřivnice,
sportovní akce, zájezdy a kulturní akce zaměřené na slovenský folklor.
Předposlední akcí letošního roku bylo vystoupení folklorního souboru Dunajec z
Olomouce, které se uskutečnilo v Katolickém domě a na které se přišlo podívat
kolem šedesáti členů sdružení a občanů města.
Na závěr roku 20. prosince připravilo sdružení pro své členy a širokou
veřejnost vystoupení cimbálové muziky a zábavu s tancem a občerstvením.
Koupaliště
Sezona na kopřivnickém koupališti trvala tři měsíce od soboty 31. května do
neděle 31. srpna.
Koupání využilo 21 835 návštěvníků. Značně se navýšil počet prodaných
permanentních vstupenek, protože ty s určitou slevou navíc poskytovala svým
zaměstnancům automobilka Tatra. Úvod sezony poznamenaly dva vážnější
problémy, kdy ve dvou dnech byla volána záchranná služba první pomoci. V prvním
případě se jednalo o silný epileptický záchvat a podruhé si mladý návštěvník svým
neukázněným chováním na tobogánu přivodil pád ze šesti metrů na travnatou
plochu.
Otevřeno bylo denně od 9 do 20 hodin. Zachován byl systém vstupenek
rozdělených na celodenní, odpolední a večerní koupání a tomu odpovídající ceny.
Nejdražší vstupenka vyšla dospělého na 40 korun, dítě o deset korun levněji. Využití
tobogánu bylo bezplatné. Novinkou byly vylepšené převlékárny a rekonstruované
toalety.
V areálu ukončil pro malý zájem činnost podnikatel provozující vodní fotbal,
návštěvníkům bylo k dispozici beachvolejbalové hřiště, stolní tenis, minigolf a
atrakce, které jsou součástí nově zrekonstruované restaurace Pod Šostýnem.
Skatepark
Zájem o rozšíření skateparku projevili nadšenci pro skate, in-line, bike či
parkour. Na veřejné projednání problematiky street sportů v Kopřivnici jich na
městský úřad přišlo šedesát.
Z
dřívějších
dotazníkových
průzkumů
realizovaných
Dětským
zastupitelstvem Kopřivnice vyplynulo, že mladí lidé ve věku 13 až 17 let nejsou
spokojeni se stavem zdejšího skateparku. Padl záměr přestěhovat skatepark do
haly v areálu Tatry, poněvadž Tatra s ní má jiné záměry. Jinde ve městě se
vhodnější místo nenašlo. Výsledkem pak bylo podání žádosti na rozšíření
stávajícího areálu a vytvoření dalších prvků ve skateparku.
Svět dobrodružství a fantazie.
Výstava byla otevřena 4. listopadu hned na dvou místech současně, jednak
ve školní galerii přímo v sídle pořádající ZUŠ Zdeňka Buriana a pak také ve
výstavním prostoru Lašského muzea. Městu bohužel stále schází potřebný výstavní
prostor. Výstavní sálek v Šustalově vile je velmi malý a má zkosený strop. Přesto
výstavu zhlédla řada návštěvníků, především rodičů a příbuzných vystavujících dětí.
Soutěž je vyhlašována každoročně na připomenutí památky malíře Zdeňka Buriana.
Evropský den bez aut
Kopřivnická radnice se i letos zapojila do Evropského dne bez aut a na
sobotu 20. září připravila hned několik akcí. Tou nejprestižnější byl 6. ročník Běhu
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rodným krajem Emila Zátopka. Před ním byl odstartován tradiční Běh pro zdraví s
VZP. Trať závodu pro všechny měřila 1 400 metrů a startovalo se před Technickým
muzeem. Na něj pak navázal Pochod všech generací, aneb Babičko, dědečku …
pojďme zase na výlet. Účastníci pochodu si mohli vybrat ze dvou tratí, delší přes
rozhlednu na Bílé hoře a druhou vedoucí přes Sluneční ulici. Obě měly cíl na Bubla
City ranči, kde pro ně bylo připraveno občerstvení s kulturním programem.
Kopřivnická kavárna vyhořela letos 15. ledna.
Na jaře v ní radnice nechala provést sanační práce. Náklady na odstranění
vzniklých škod dosáhly částky 1,241 milionu korun. Pracovníci brněnské pobočky
firmy MIBAG sanace, s. r. o., provedli kompletní sanaci částí objektu zasažených
požárem nebo při něm vzniklými zplodinami - omítky, dřevěné obklady stěn,
podlahové krytiny, zabudované stolařské vybavení, výplně otvorů, podhledy,
vzduchotechnika, elektroinstalace a další. Veškeré práce, které byly v rámci sanace
objektu provedeny, byly hrazeny z pojistného plnění, a tak nezatížily rozpočet
města. Práce byly dokončeny k 30. květnu.

Mezinárodní vztahy
Akce konané v Kopřivnici
Datum
16. 8. 2008

Akce
Volejbalisti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnili
„22. ročníku mezinárodního turnaje mužů a žen“ ve volejbalu v
Kopřivnici.
Celkem bylo na turnaji odehráno v kategorii mužů 24 utkání a
v kategorii žen 22 utkání.
Z Myszkówa se zúčastnilo družstvo juniorů a juniorek.
Turnaje se zúčastnila i družstva mužů a žen z Markgröningenu, se
kterým volejbalisté z Kopřivnice zároveň oslavili 20 let sportovního
přátelství.
20.- 26. 8. 2008 „60.výročí povýšení Kopřivnice na město“ se zúčastnily oficiální a
kulturní delegace z partnerských měst Kopřivnice.
Oslav se zúčastnily delegace z partnerských měst : Trappes
(Francie), Zwönitz (Německo), Myszków (Polsko) a Congleton
(Anglie). V programu na oslavách vystoupili : Kalliste z Trappes
(Francie), Jurajskie Igraszki z Myszkówa (Polsko) a Simply Six
z Congletonu (Anglie).
Běžci z partnerských měst Kopřivnice se zúčastnili „6. ročníku Běhu
19. - 22. 9.
rodným krajem Emila Zátopka“.
2008
Běh se konal 20. 9. 2008 a zúčastnili se běžci z Myszkówa (Polsko)
- 7 běžců, Zwönitz (Německo) - 3 běžci, Trappes (Francie) - 2 běžci
a Congletonu (Anglie) - 4 běžci.
7. - 8. 11. 2008

Leden –
prosinec

Děti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnily „XII.
ročníku přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek 2008“
v Kopřivnici. Přehlídky se zúčastnily děti ze 2 škol z partnerského
města Myszkówa.
Cizojazyčné konzultační středisko (rozšířené původní Francouzské
kulturně informační středisko) pracuje pod KDK, p. o. - v rámci
knihovny každý pátek od 15.30 - 17.30 hodin.
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Akce konané v partnerských městech
Datum
Akce
28. - 29. 5. 2008 Děti ze ZŠ a MŠ Motýlek se zúčastnily „XII. Festivalu Muzyczna
scena integraci – Czestochowa 2008“ (Polsko) společně s dětmi z
Myszkówa.
4. - 9. 6. 2008
Fotbalisté z Kopřivnice (dorost) se zúčastnili „Mezinárodního
fotbalového turnaje“ v partnerském městě Trappes (Francie).
Naši fotbalisté se umístili na 5. místě (z 10).
8. - 14. 6. 2008 Skupina žáků ze ZŠ Alšova navštívila partnerské město Zwönitz
(Německo).
Jednalo se o pokračující výměny žáků mezi ZŠ Alšova v Kopřivnici
a školu Matthes-Enderlein-Gymnasie ve Zwönitz. Tyto výměny
započaly již v roce 2000.
Žáci byli ubytováni v rodinách, dopoledne se zúčastňovali
vyučování ve škole, odpoledne byl pro ně připraven doprovodný
kulturně vzdělávací program.
20. - 23. 6. 2008 Volejbalisté z Kopřivnice se zúčastnili „28. ročníku mezinárodního
volejbalového turnaje“ v Markgröningenu (Německo).
Družstvo mužů se umístilo na 8. místě (z 16 družstev), junioři na
13. místě, družstvo žen na 7. místě (z 12 družstev).
26. - 30. 6. 2008 Pěvecké sdružení Kopřivnice se zúčastnilo „11. mezinárodního
festivalu Alta Pusteria“ v Itálii.
24. - 30. 9. 2008 Běžci z Maratón klubu Kopřivnice se zúčastnili „Běhu Paříž –
Versailles“ (Francie).
Výše uvedený běh je ve Francii velice populární.Výsledky našich
běžců byly velice dobré.
26. 11. - 4. 12.
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město
2008
Congleton (Anglie).
V průběhu návštěvy proběhla jednání týkající se sociálních oblastí,
dobrovolnických spolků, bydlení, turistiky, možností budoucí
spolupráce;
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Zdravotnictví
Severní Morava patří spolu se Středočeským a Jihočeským krajem k
místům, kde je dlouhodobě problém najít si praktického lékaře pro dospělé. Na
internetu se rozhodlo Sdružení praktických lékařů (SPL) po vzoru České
stomatologické komory zveřejnit seznam lékařů, kteří nové pacienty přijímají. Na
webových stránkách je uvedeno celkem 407 lékařů, u kterých se mohou zájemci
hlásit. Na Novojičínsku je to pouze pět lékařů, z toho jeden jediný v Kopřivnici.
Množství praktických lékařů pro dospělé je při počtu obyvatel Kopřivnice
dostačující, ale problém nastane zhruba do pěti let, protože někteří lékaři se blíží
důchodovému věku.
V Kopřivnici je v současné době třináct praktických lékařů, z toho na
poliklinice Therápon 98 sedm, v bývalém tatrováckém zdravotním středisku čtyři a
dva ordinují ve vlastních ordinacích ve městě.
Jediným lékařem, který podle seznamu uveřejněném na webu pacienty
přijímá, je Tibor Vicsápi. Ten má ale ještě ordinaci v Novém Jičíně, kde je plně
vytížen. K vytíženosti lékařů došlo i z důvodu vzniku velké průmyslové zóny, kde je
ze zákona nutno zaměstnancům zajistit závodní preventivní péči.

Poliklinika
Platby zregulovaly počty pacientů
Počátkem letošního roku vstoupilo v platnost
placení třicetikorunového poplatku u lékaře a za položku
na receptu.
Na poliklinice zaznamenali určitý pokles
návštěvnosti. Vyjádřeno ve finančním objemu byl úbytek
v porovnání se stejným obdobím minulého roku zhruba
deset procent. Chroničtí pacienti, kteří si pro vypsání
léků docházeli každý měsíc, teď dbají na to, aby jim byly
vypsány léky v maximálním možném objemu. U praktických lékařů se ukazuje, že si
pacienti raději zakoupí paralen přímo v lékárně, než by si jej nechali předepsat od
ošetřujícího lékaře. Ušetří tím totiž padesát korun. To byl taky jeden z důvodů
Julínkovy reformy, aby si pacienti levné léky kupovali sami a nenechali si je platit
pojišťovnou. K nejznámějším lékům, které se nevyplatí nechat si je předepsat
lékařem, patří kromě zmiňovaného paralenu anopyrin, amprobene, anavenol,
mucosolvan nebo voltaren.
K dětské a dorostové lékařce od ledna zcela přestala chodit skupina mladých
učňů a studentů. Vždy šlo o případy žaludečních nevolností, střevních potíží a
podobných jednodenních problémů, které byly vázány na písemku z neoblíbeného
předmětu nebo vyvolání. Teď peníze za simulaci vydávat nechtějí.
Od května začaly stavební úpravy na poliklinice Therápon 98. Do části
budovy začalo zatékat a ředitel polikliniky Pavel Holaň rozhodl, že nemá smysl
pouze střechu opravit, ale bude lepší nechat vybudovat novou sedlovou střechu,
která bude mít oproti původní rovné, dvacet let staré, spoustu výhod. Šikmá střecha
prozatím vznikla jenom nad hlavní částí objektu polikliniky a stála zhruba tři miliony
korun.
Polikliniku nečekala letos jen oprava střechy. Od 15. července do 15. září se
objekt polikliniky dočkal postupné výměny oken za plastová v části od parkoviště a
prodejny Diskontu.
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Den otevřených dveří na poliklinice
Poprvé v historii kopřivnické polikliniky Therápon 98 se uskutečnil Den
otevřených dveří, který poskytl veřejnosti možnost nahlédnout do střediska následné
péče dlouhodobě nemocných. V pátek 14. listopadu proběhla prohlídka oddělení a
doprovodný program. Informace o oddělení podaly vrchní sestra, hlavní sestra a
vedoucí fyzioterapeut. Během akce si zájemci mohli nechat změřit tlak a hladinu
cukru v krvi.
Ve středisku následné lůžkové péče je k dispozici 41 zdravotních lůžek a tři
lůžka sociální péče. Na oddělení jsou čtyři nadstandardní samostatné jednolůžkové
pokoje s televizí, rádiem, lednicí a vlastním sociálním zařízením. Na těchto pokojích
si pacienti připlácí. Ostatní pokoje jsou dvou nebo čtyřlůžkové. Středisko následné
péče přijímá pacienty z celé spádové oblasti.
Léčba je zaměřena na ošetřovatelskou péči, rehabilitaci a komplexní léčbu
pacientů v konečném stádiu zhoubného onemocnění. Při změně zdravotního stavu
vyšetří pacienta specialista, který doporučí další postup, případně překlad na
příslušné oddělení akutní péče. Pacientům je poskytována celodenní komplexní
ošetřovatelská péče kvalifikovanými ošetřovatelkami a zdravotními sestrami.
Lékařská služba je zajištěna během pracovních i volných dnů.
Solná jeskyně na poliklinice
Solná jeskyně je zařízení, kde panuje unikátní a nenapodobitelné klima,
vyznačující se svou bakteriologickou čistotou, silně mikro i makro elementy
nasyceným záporně ionizovaným vzduchem, dostatečnou vlhkostí a teplotou.
Kromě toho je vzduch přesycen sloučeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, brómu
a dalšími, které jsou nevyhnutelnými složkami pro správnou činnost lidského
organizmu. Tyto vlastnosti jeskyně příznivě působí na náladu, energii,
obranyschopnost a zdraví, a to na lidi jak dospělé, tak i na ty nejmenší.
Jeskyně je vybudovaná z kamenné nebo z mořské soli. Mořská sůl je
získávána z oblastí Mrtvého, Černého a Baltského moře. Největší účinek na lidský
organismus mají jeskyně, které jsou vybudovány ze solných segmentů z Mrtvého
moře. Vytěžená sůl je zpracována technologicky náročným způsobem - lisováním a
ohřevem bez použití jakéhokoli pojiva. Tím si zachovává své původní chemické
složení. Sůl z Mrtvého moře obsahuje mimo chlorid sodný až 55 % minerálů. Pro
srovnání - kamenná sůl kromě chloridu sodného obsahuje pouze 3 % minerálů.
Strop jeskyně je tvořen umělými krápníky a podlaha je pokryta hrubou vrstvou
krystalické soli. Prostředí je izolováno proti vlhku, a vzniká tak hypoalergické a
bakterií prosté prostředí blízké sterilnímu prostředí operačního sálu. Jeskyně jsou
navíc vybaveny germicidními lampami, které po každé 45minutové kůře dokonale
pročistí vzduch.

Solná jeskyně působí preventivně i podpůrně na poruchy: chronické katary
nosu, krku (rýma, kašel, angíny, průdušky, chřipky atd.), astma, zápal plic, alergie,
srdečně-cévní onemocnění (vysoký tlak, ischémie...), snížená funkce štítné žlázy,
nervový systém (neurózy, přepracovanost, stres), kožní onemocnění (lupénka,
ekzémy, alergie, zápaly, plíseň), onemocnění a poruchy zažívacího traktu a trávení
(vředové choroby, gastritida, záněty střev).
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Závěr
Rok 2008 byl pro naše město rokem šedesátého výročí povýšení Kopřivnice
na město, ale také rokem zahájení desítek potřebných akcí a projektů, které občané
společně s pracovníky radnice v předešlém roce vymysleli. Významný je fakt
vyplývající z právě dokončeného sociologického průzkumu a to, že spokojenost
našich obyvatel se životem ve městě za poslední dva roky stoupla na 92,3 %. Nejen
obyvatelé města, ale i firmy, úřady a neziskový sektor se ve stále větší míře
zapojovali do realizace projektů a spolupracovali na jejich realizaci. Výsledkem bylo
i ocenění Kopřivnice v mezinárodní soutěži o zapojování lidí do rozhodování o
věcech veřejných prvním místem.

Kroniku za rok 2008 zpracoval Mgr.Zdeněk Babinec, městský kronikář
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