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ÚVOD
Po komunálních volbách v roce 2010 vstoupilo nové vedení města do svého prvního pracovního roku a začalo pracovat na postupné realizaci volebních záměrů, pokračovat v realizaci
rozpracovaných akcí a plnění i sestavování nových plánů rozvoje města. Rok 2011 tak byl dalším
rokem naplňování strategických záměrů města. Bylo připraveno a realizováno mnoho důležitých
investičních i neinvestičních akcí, včetně zajištění potřebných finančních prostředků. To se městu v
posledních letech podařilo a daří.
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KOPŘIVNICE V ROCE 2011
ZAJÍMAVOSTI PO MĚSÍCÍCH
LEDEN
Počátkem roku byla veřejnost informována, že plánované stěhování Technického muzea
do nových prostor neproběhne. Automobilka oznámila, že nezískala 335milionovou dotaci potřebnou pro přestavění historické tovární haly a její přerod v moderní Vědecko-technické muzeum Tatry
s řadou interaktivních a multimediálních prvků.
Počátkem roku automobilka začala připravovat prodej své dceřiné společnosti Tawesco.
Kopřivnická radnice začala připravovat podklady pro vyhlášení nové mnohamilionové veřejné zakázky na systém zabezpečení správy a údržby komunálního majetku města. Doposud tyto
činnosti pro město vykonávala společnost Slumeko stoprocentně vlastněná městem.
V rámci obecního plesu měla premiéru „Kopřivnická hymna“. Ta vznikla na popud provozovatele kulturního domu, který vypsal soutěž pro autory. Porota nakonec vybrala píseň „Ahojte”
Karla Polacha.
Budovu městského úřadu opustili kriminalisté, kteří měli své kanceláře v 9. patře. Část z
nich se přestěhovala v rámci Kopřivnice do budovy místního obvodního oddělení PČR, druhá skupina pak do Nového Jičína.
Odchovanec kopřivnického hokeje Tomáš Fleischmann musel v zámoří předčasně ukončit
sezonu. Důvodem byly sraženiny v plicích.
Kopřivnický smíšený badmintonový tým si vybojoval postup mezi elitní trojici I. ligy, která si
zahraje o postup do baráže.
Odchovankyně kopřivnické atletiky Lenka Masná splnila v běhu na 800 metrů limit pro halové mistrovství Evropy.
Mladší dorost házené vybojoval v tradičním domácím turnaji „O pohár starosty města Kopřivnice“ cenné vítězství před Zubřím a Povážskou Bystricí.
Kopřivnická ZŠ Emila Zátopka vyhrála v kategorii mladších chlapců krajské finále Orion
Florbal Cupu, soutěže pro týmy základních škol. Později stejného triumfu dosáhli i starší hoši.
ÚNOR
Ve vestibulu radnice proběhla výstava futuristických výtvarných děl místních školáků. Děti
v samostatných i kolektivních pracích naznačily svou představu o budoucí podobě centra města.
Radnice výstavu uspořádala v rámci veřejné diskuze o rekonstrukci centrální části Kopřivnice.
Společnost vyrábějící teplo a teplou užitkovou vodu Komterm neuspěla se svou námitkou
u Nejvyššího správního soudu. Komterm nesouhlasil se změnou územního plánu týkající se budoucích možných rozvodů tepla po městě.
V budově úřadu proběhla panelová diskuze na téma bezdomovectví. Beseda byla určena
nejen pro pracovníky sociálních odborů, neziskových organizací, ale zúčastnili se jí i mnozí zastupitelé a veřejnost.
Zastupitel za ČSSD Zdeněk Polášek rezignoval na svůj post. V zastupitelstvu jej nahradil
Luděk Polášek. V této straně šlo už o druhou výměnu. Po volbách nepřijal mandát Jiří Tichánek.
Poprvé od komunálních voleb se sešli starostové obcí Lašské brány, aby projednali další
spolupráci v oblasti cestovního ruchu.
Rada města Kopřivnice schválila složení Sportovní komise města. Poradní orgán rady
města, který vzešel z návrhů koaličních politických stran a sportovních klubů, má nyní devět členů.
V kině Puls proběhla filmová přehlídka Projekt 100. Během měsíce nabídla divákům celkem šest celovečerních filmů a jeden krátký film.
Kopřivnici schází téměř třiapadesát milionů na odstranění havarijních technických stavů a
nejnutnějších oprav městského majetku. Dokumentem, který detailně popisoval skutečný stav majetku města, se zabývala městská rada.
Starosta města Josef Jalůvka s místostarostkou Dagmar Rysovou převzali v Chrudimi
ocenění - stříbrný stupeň Ceny ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok
2010.
V Mořkově na zasedání Rady Svazku měst a obcí Novojičínska byla podepsána smlouva
s dodavatelem jedné z největších staveb posledních let, a to na vybudování kanalizace. Firma
Zlínstav, která zvítězila v soutěži, získala zakázku za více než 300 milionů korun.
Zastupitelé těsnou většinou schválili rozpočet pro rok 2011. Město tak přestalo nakládat se
svým majetkem dle rozpočtového provizoria. Schválený rozpočet počítá s částkou 590,548 milionu
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korun jak na straně příjmů, tak i výdajů. Městu chybí příjmy, a tak je rozpočet o 97 milionů nižší než
v roce 2010.
Kopřivnice na sociální služby poskytla v dotacích 749 tisíc korun. Nejvyšší podpory, a to
180 tisíc korun, se dočkal azylový dům pro rodiče a děti v tísni Salus
Loutkoherecký soubor Rolnička připravil po roční pause pro veřejnost zajímavé představení. O dvě představení pohádky O koze Róze byl velký zájem. Pozici loutkového divadla ve městě
značně ztěžuje špatný stav divadelní budovy.
Hvězdou Foxáckého plesu v kulturním domě byla mladá pěvecká hvězda Ewa Farna.
V muzeu Fojtství začala vernisáží výstava věnovaná sakrálním památkám Kopřivnice. Na
ní byly k vidění dokumenty a historické předměty ilustrující praktikování náboženství ve městě.
Hokejisté nezvládli závěr krajské ligy. Z prvního místa, které jim patřilo po většinu soutěže,
je odsunul Horní Benešov. Do kvalifikace o II. ligu nepostoupili.
Atletka Lenka Masná se v Praze stala halovou mistryní ČR v běhu na 1 500 metrů.
Krasobruslaři místního klubu vybojovali na domácí Velké ceně Kopřivnice celkem čtyři
cenné medaile. Postarali se o ně Robin Grussmann, Petra Milčinská, Samuel Tran a Nikol Zátopková.
Mladší žáci kopřivnického klubu házené skončili třetí v Česko-slovenské lize.
BŘEZEN
Radní se zabývali soupisem nevyužívaných pozemků a budov. Výsledkem jednání bylo
doporučení, jak naložit se zbytným majetkem.
Radní rozhodli, že příjem dětí do školek bude probíhat podle nových kritérií. Přednost při
přijímaní nově dostanou nejstarší děti bez ohledu na to, zda matka pracuje či je doma s dalším
dítětem.
V podkrovní galerii Katolického domu byla za velkého zájmu veřejnosti otevřena retrospektivní výstava prací zdejšího architektonického studia Kamila Mrvy. Plány, modely i fotografie realizací bylo možné na výstavě vidět až do poloviny roku 2012. I potom ale na požádání bylo možno
galerii navštívit.
Netěsnící plynový kotel přiotrávil v rodinném domku v Mniší osm lidí, z toho čtyři děti.
Všichni byli odvezeni do nemocnice.
Domácnosti začali navštěvovat sčítací komisaři a lidem předávali formuláře. Rozhodným
okamžikem pro sčítání lidu byla stanovena půlnoc z 25. na 26. března.
Úřad práce oznámil, že nezaměstnanost v regionu klesla pod 10 % a dostala se tak na
úroveň z poloviny roku 2010.
Prohlídka stavu ukázala, že dlažba na nové cyklostezce na ulici Panské není úplně v
pořádku. Vzhledem k tomu, že velké množství dlaždic bylo po zimě poškozených, dohodlo se město s realizačními firmami na provedení zkoušky použitého materiálu. Podle výsledku pak bylo rozhodnuto, jak velký úsek bude znovu předlážděn.
Po víc jak čtyřech měsících a patnácti kolech jednání mezi odbory a managementem Tatry
byla podepsána nová kolektivní smlouva. Ta zajistila tatrovákům alespoň dvouprocentní růst mezd.
Nová kolektivní smlouva byla podepsána jen 3 dny před vypršením platnosti té předchozí.
Domácnosti v místních částech Mniší a Vlčovice napojené na místní kanalizaci budou platit stočné až od roku 2013. O úlevě, kterou město vychází občanům vstříc, rozhodli radní proto, aby
byl čas lidem problematiku svodu odpadních vod dostatečně vysvětlit.
Rock&Roll Band Marcela Woodmana zahrál na Direkt plesu v Katolickém domě. Netradiční večírek skupiny místních recesistů byl zároveň tečkou za plesovou sezonou ve městě.
Kopr Music fest v kulturním domě nabídl milovníkům muziky během jedné noci 18 živých
koncertů a navíc reprodukovanou hudbu na párty nebo projekce koncertů světových kapel. Mezi
hvězdami festivalu konaného ve všech prostorách kulturního domu byli Xindl X, Arakain nebo jesenická kapela Priessnitz.
Mezi nejúspěšnější sportovce kraje se z Kopřivnice probojovali Libor Burýšek, silový trojbojař klubu URTICA Kopřivnice, a Stanislava Dratvová, cvičitelka ASK Kopřivnice.
Budapešťský Evropský pohár mládeže byl pro krasobruslařský klub FSC Kopřivnice
úspěšný. Robin Grussmann získal zlatou a Samuel Tran stříbrnou medaili.
Celkem osm zástupců kopřivnických klubů figurovalo mezi nejlepšími sportovci okresu
Nový Jičín: Milan Burget (karate), David Kunčar (plavání), Bára Lichnovská (vzpírání), Nikol Zátopková (krasobruslení), Mojmír Axman (plavání), Václav Indruch (badminton), Stanislava Dratvová
(cvičení ASPV) a družstvo FSC Kopřivnice (krasobruslení).
Hráčka badmintonového klubu BK Kopřivnice Eliška Kelnarová se v Hradci Králové, kde
se utkala kategorie U15, stala vícemistryní ČR ve dvouhře. Spolu s klubovou kolegyní Karlou Ptáčkovou získaly i bronz ve čtyřhře.
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Stříbrný výškař z halového ME Jaroslav Bába opět přijel na exhibici Kopřivnické laťky. Jako bonus přidal nový rekord závodu. Výkonem 221 cm překonal své tři roky staré maximum.
Šachový tým dospělých ASK Tatra Kopřivnice získal jistotu postupu do II. ligy.
Kopřivnická střelkyně Šárka Jančaříková vybojovala v Plzni titul mistryně ČR ve vzduchové pušce
na 40 ran mladších dorostenek.
Extraligový tým mužů kopřivnického klubu házené odvolal vzhledem ke slabým výsledkům
mužstva trenéra Libora Hrabala. K mužstvu se jako kouč vrátil Miroslav Bartoň.
Juniorky kopřivnického volejbalového klubu vyhrály krajský přebor a vybojovaly si postup
do kvalifikace o II. ligu. Tam ale na konci dubna neuspěly.
Vítězem kopřivnické městské ligy v ledním hokeji se stal tým Siemens Predators. Ke změně na trenérském postu došlo i u hokejového týmu mužů. V tomto případě se však týká až další
sezony, ve které místo Miroslava Pokorného povede mužstvo Václav Slabý.
DUBEN
Na radnici začala platit vnitroorganizační směrnice kopřivnické radnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zveřejňování informací o městem zadaných veřejných zakázkách.
Nový systém je ještě transparentnější než doposud a bude využívat například i možností elektronické aukce.
Úřady práce prošly reorganizací, klienti to však kromě změny označení na dveřích kanceláří nijak poznali. Úřady práce svou strukturu změnily po dvaceti letech fungování, centralizace
měla přinést racionalizaci provozu.
Bylo rozhodnuto o vybudování tzv. „Oranžového hřiště” ve Vlčovicích. Dětské hřiště, které
z velké části zaplatí Nadace ČEZu, vyroste v tamním sportovním areálu. ČEZ poskytne na jeho
stavbu 800 tisíc korun.
V Katolickém domě měla opět po roce základnu divadelní přehlídka Kopřiva připravená
dramaturgem Jiřím Cachnínem. Cenu diváka si z přehlídky odvezlo bratislavské Túlavé divadlo.
Také v kopřivnickém kulturním domě se odehrál 25. ročník divadelní přehlídky Kopřiva.
Ten přinesl několik netradičních představení, Duo Na sekeru například odehrálo své představení ve
vlaku cestou do Veřovic a zpět. Pražské divadlo Skutr zase hrálo v tovární hale na scéně tvořené
nákladními tatrovkami.
Tradiční jarní koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice byl zároveň premiérou sbormistra
Michala Holuba, který se smíšeným sborem poprvé nastudoval kompletní program.
Velkým vzpomínkovým koncertem v Katolickém domě oslavila cimbálová muzika Pramínky desáté výročí své existence a dokázala, že už dávno není jen dětskou cimbálovou muzikou, ale
vyzrálým hudebním tělesem plným muzikantských osobností.
Základní škola sv. Zdislavy pořádala den otevřených dveří. Připravený program věnovala
historii budovy postavené před sto lety.
Sčítací archy vyplňovali v Kopřivnici i bezdomovci. V historii sčítání lidu šlo o novinku, kterou ve městě zajišťovali pracovníci nízkoprahového centra Racek a azylového domu na ulici Horní.
Automobilka Tatra prodala v dubnu svou nejúspěšnější dceřinou společnost Tawesco firmě Promet Group. Zprávy o prodeji pronikly na veřejnost až v květnu.
Dokončovací práce na I/58 v Lubině přinesly řadu uzávěrek, které byly nutné k pokládání posledních vrstev asfaltového povrchu.
Třináctiletý Radim Výborný obhájil své vítězství v pěvecké soutěži KoprStar. Jeho triumf
byl oznámen v rámci tradičního jarního koncertu škol.
Nejstarší školní budova v Kopřivnici nezískala dotaci z programu Dotace úsporám. Ministr
životního prostředí zastavil poskytování dotací pro zateplování
veřejných budov.
Město začalo oficiálně hledat partnera, který by chtěl v hájence na Janíkově louce provozovat ekologické aktivity a zároveň byl schopen získat peníze na její opravy.
Politici na zastupitelstvu řešili, jak naložit s objekty Kavárny a bývalým Závodním klubem.
Vzhledem k tomu, že se neshodli na jednoznačném řešení, uložili radě zpracovat návrh, kterým se
pak budou znovu zabývat.
Na dětském dopravním hřišti se uskutečnil první ročník závodu, v němž si žáci místních základních
škol porovnávali své znalosti v dopravní výchově.
Celkem 186 plavců ze čtrnácti moravských klubů se představilo v 16. ročníku Velké ceny
Kopřivnice. Závod byl čistě mládežnickou záležitostí a domácí závodníci v něm vybojovali řadu
medailových umístění.
Běh Papratnou odstartoval už 18. ročník Lašské běžecké ligy.
Krasobruslaři FSC Kopřivnice dovezli z finálového závodu Evropského poháru mládeže z
italského Canazei dvě cenné medaile. O stříbro se postaral Robin Grussmann, o bronz Samuel
Tran.
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Házenkářský mladší dorost KH Kopřivnice vybojoval bronz na Prague Handball Cupu,
prestižním celosvětovém turnaji mládeže.
Kopřivnice hostila 17. ročník gymnastického závodu Brnkačka. Celkem v něm startovalo
70 závodnic z celé Moravy.
Vzpěračka Bára Lichnovská vyhrála mistrovství ČR juniorek do 20 let. Je to už její devátý
titul.
Odchovanci kopřivnického hokeje Radek Bonk a Václav Varaďa vybojovali s Oceláři Třinec titul v hokejové extralize. Pro oba je to první extraligový titul.

KVĚTEN
Rodiče a děti z Vlčovic si mohli na veřejném projednání vybrat herní prvky, které se měly
objevit na hřišti vybudovaném za peníze Nadace ČEZu. Radnice požadavky rodičů pak zapracovala do zadávacích podmínek veřejné soutěže.
Zaměstnanci firmy Erich Jaeger poslali na radnici dopis, v němž město žádají o vybudování přechodu pro chodce na křižovatce u vjezdu do průmyslového parku. O svou bezpečnost se bojí
především v noci, kdy je při přecházení není vidět.
Výtvarný obor ZUŠ Zdeňka Buriana připravil po sedmi letech velkou výstavu na Fojtství.
Šlo o reprezentativní, víc jak měsíc trvající přehlídku všech technik a žánrů, které se ve výtvarných
ateliérech školy vyučují.
Modelářská Beskyd Model Kit Show otestovala další prostor. Patnáctý ročník velkého soutěžního setkání modelářů a vyznavačů příbuzných forem zábavy se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ
Emila Zátopka.
Na zdejší střední škole začaly první jednotné státní maturity, ale vzhledem k tomu, že se
skládaly ze tří povinných částí, výsledky se studenti dozvěděli až 17. června.
Radnice nechala očkovat část svých zaměstnanců proti žloutence typu A a B. Impulzem
pro toto rozhodnutí byl incident, při němž se v březnu v rámci své běžné činnosti poranily dvě pracovnice o injekční stříkačku.
Ani po roce se Tatře nepodařil návrat do zisku, její hospodaření v roce 2010 skončilo ztrátou 105 milionů korun. Vedení přesto optimisticky hovořilo o pozitivním trendu. Automobilka sice
prodělala, ale meziročně si polepšila ve svém hospodaření o bezmála půl miliardy.
Městský dechový orchestr Kopřivnice odehrál v kulturním domě koncert, který označil už
dopředu za vrchol sezony. Mezi hosty programu byla také mladá pěvkyně Patricie Janečková, která
s orchestrem nastudovala čtyři náročné skladby.
Radnice zveřejnila svůj záměr zpoplatnit parkování v centru města. Své plány představila
široké veřejnosti na veřejné diskuzi. Lidé bydlící v centru budou parkovat na rezidenční karty, podnikatelé pak získají abonentní karty. Celý systém by měl naběhnout až na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2012.
Provizorní kruhová křižovatka na mostu se rušit nebude. Město vyjednává se Správou silnic Moravskoslezského kraje o jejím zachování do doby, než bude vybudován nový sjezd z mostu s
napojením na ulici Dělnickou.
Kopřivnice na dotacích získala dalších sedmdesát milionů z Regionální rady Moravskoslezsko.
Slavnostně byla otevřena zrekonstruovaná a rozšířená kopřivnická čistička odpadních vod.
Ta byla uvedena do provozu už na konci roku 2010. Společnost SmVaK do rekonstrukce investovala zhruba 32 milionů korun.
Čtvrtý ročník festivalu Šostýnská Venuše přilákal do prostoru louky na koupališti víc než
sedm set návštěvníků a zhruba dvě stovky účinkujících.
Na diskuzním fóru sestavovali lidé i představitelé zájmových organizací a spolků žebříček
10 problémů. Za nejpalčivější byl označen neutěšený stav místních sportovišť, který by město mělo
řešit. Výsledky z fóra prošly celoměstskou anketou.
Zhruba pět set lidí využilo akce Noc kostelů a navštívilo jinak nepřístupná místa v místním
farním kostele sv. Bartoloměje. Pořadatelé byli mile překvapeni nečekaně vysokým zájmem o komentovanou prohlídku, koncerty a další připravené akce.
Radní schválili hospodářské výsledky Slumeka. To vytvořilo v roce 2010 zisk ve výši 4,6
milionu korun. Ten byl víc jak dvacetkrát vyšší než zisk za předešlý rok. Rada města v pozici valné
hromady města proto rozhodla, že milion korun vyplatí Slumeko městu jako vlastníku firmy. Další
dva miliony pak musí vložit do investic.
Kopřivnický plavec David Kunčar stanul třikrát na stupních vítězů při Velké ceně Ostravy,
která se plavala jako druhý závod Českého poháru. Odchovankyně místního klubu Petra Klosová
vybojovala v Ostravě čtyři medaile.
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Mladší žáci ZŠ Emila Zátopka vybojovali zlato v národním finále Novinářského kalamáře,
prestižním turnaji základních škol v házené.
Mladší dorost kopřivnického klubu házené vybojoval v I. lize mladšího dorostu cenný
bronz.
ČERVEN
Do soutěže na provozování kopřivnického kulturního domu na další období se přihlásily tři
firmy. Soutěžní dialog na výběr provozovatele kulturního domu na další pětileté období byl nakonec
zrušen. Vzhledem k tomu, že soutěž nesla náznaky koncese, rada města dosavadní průběh soutěže zrušila a pověřila oddělení školství, kultury a cestovního ruchu k vypracování podmínek pro
zahájení koncesního řízení.
Na Základní škole dr. Milady Horákové byla otevřena nová polytechnická učebna, jejíž vybudování přišlo zhruba na 1,9 milionu korun. Učebna bude sloužit žákům dalších tří škol k výuce a
popularizaci technických předmětů.
Vystoupení Dominica Millera v kulturním domě se zařadilo mezi nejlepší koncerty roku.
Světový kytarista, známý především svou spoluprací se zpěvákem Stingem, publikum v kinosále
nadchl svým muzikantským výkonem.
Nejmladší základní škola ve městě – ZŠ 17. listopadu – oslavila své dvacetileté jubileum.
Škola připravila nejen zajímavý program ve svých prostorách, ale i výstavu výtvarných prací učitelů
a žáků, kterou se prezentovala ve vestibulu radnice.
Byla zahájena stavba cyklostezky podél Kopřivničky vedoucí napříč městem od ulice Horní
až po vlakovou zastávku.
Na veřejné schůzi v Lubině byli místní obyvatelé seznámeni s harmonogramem stavby
kanalizace. Stavební práce, které byly zahájeny 1. června, by měly skončit 31. srpna 2012.
Rada dala zelenou projektu vybudování nové rozhledny na Brdech. Schválila podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Rozhledna je nejnákladnější
částí projektu který má zvelebit příměstský les okolo Šostýna, stát by měla asi 1,11 milionu korun.
Realizace se předpokládá na jaře 2012.
V Lubině došlo k rozšíření hřbitova, které místní obyvatelé žádali už delší dobu. Ke stávajícím 314 hrobům a urnovým místům tak přibylo 61 klasických a 36 urnových míst.
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší bylo rozhodnuto, že škole
začnou prázdniny již ve středu 22. června a celý příští školní rok bude výuka probíhat v prostorách
tamního kulturního domu.
Zastupitelé schválili pravidla podpory přípojek nově budované kanalizace v Lubině. Občané, kteří se napojí, dostanou dvoutisícový příspěvek na pořízení projektové kanalizace a finanční
příspěvek na její vybudování ve výši 400 Kč na běžný metr, maximálně 40 000 Kč.
Automobilka Tatra zrušila z technických důvodů ohlášené jednání valné hromady. Jednání
akcionářů bylo přeloženo na podzim.
Ve městě proběhlo druhé Lašské laškování. Celodenní zábavná akce nabídla čtyři desítky
nejrůznějších hudebních, tanečních a jiných vystoupení. Vrcholem akce byl koncert Marcela W oodmana a jeho Rock&Roll Bandu.
Sbor dobrovolných hasičů si připomněl soutěží, schůzí i mší svatou založení svého spolku
před 110 lety.
Do nultého ročníku akce Evropský plavecký den se v Kopřivnici zapojilo 308 dětí a dospělých.
Kopřivnický fotbalový tým mužů si po dlouhých jedenácti letech zajistil návrat do I. B třídy.
Dvě kola před koncem okresního přeboru jistotu postupu získal.
Beskydské vrcholy na kole se při Kopřivnickém drtiči letos vydalo zdolávat 662 bikerů,
čímž byl překonán účastnický rekord z roku 2009.
Plavec David Kunčar vybojoval na Mistrovství ČR dorostu ve Zlíně dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili.
Atletka Veronika Šádková získala bronz na V. letní olympiádě mládeže konané v Olomouci, a to za 551 cm ve skoku dalekém.
Hokejový útočník Tomáš Demel, odchovanec kopřivnického hokeje, vybojoval s českým
reprezentačním týmem titul mistra světa v in-line hokeji.
ČERVENEC
V prvním červencovém týdnu byla uzavřena komunikace na ulicích Dělnické a Panské.
Důvodem byla oprava asfaltového povrchu. Ten byl odfrézován a poté nově položen.
Kopřivnické kino Puls se poprvé stalo svědkem půlnoční premiéry. Diváci na premiéře posledního dílu Harryho Pottera zaplnili sál do posledního místa.
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O prázdninách se rozjely naplno stavební práce na rekonstrukci dvou zahrad mateřských
škol, které byly součástí rozsáhlého projektu Svět je velká zahrada. Na realizaci se p. o. Mateřské
školy Kopřivnice podařilo získat téměř osmimilionovou dotaci.
V programu největšího tuzemského Open Air festivalu Colours of Ostrava se objevily dvě
kopřivnické kapely. Kopřivnická ska kapela Tatroska si zahrála i na hlavní scéně festivalu. Na jedné
ze žánrových scén pak bylo možné potkat také Stanley’s Dixie Street Band.
Radnice vyhlásila novou soutěž na provozovatele kulturního domu. Nové podmínky koncesní soutěže schválila rada. Jednalo se o zcela nový model vztahu mezi městem a provozovatelem KD.
Petra Klosová získala na českém šampionátu dospělých v plavání tři tituly.
Lucie Hinnerová z Kopřivnice se stala juniorskou mistryní ČR v golfu.
Atletka Lenka Masná musela kvůli zranění achilovky předčasně ukončit sezonu.

SRPEN
Krytý bazén z důvodu oprav nezahájil novou sezonu. Důvodem byla unikající voda z bazénové vany. Havarijní situací se zabývalo město, které rozhodlo o způsobu opravy.
Zástupci společnosti Tatra a společnosti DAF Trucks podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci a o týden později Tatra oficiálně představila nový vůz Tatra Phoenix, jenž byl výsledkem
dosavadní spolupráce.
Stovky starých aut se sjely na tatrovácký polygon, kde se konala již potřetí motoristická
show nazvaná Tisíc veteránů.
Po náhlých zdravotních obtížích zemřel nečekaně místostarosta Alois Janek, který by se
za necelé tři týdny dožil 53 let.
Vydatné přívalové deště zaměstnaly hasiče. Ti museli odčerpat velké množství vody například ze suterénu hotelu Tatra.
Kopřivnice oslavila tradiční pouť. Sobotní program nabídl jak starodávný jarmark v parku
Edvarda Beneše, tak Bartolomějský večer. Ten ale předčasně přerušila silná bouře.
Úřadující mistři hokejové extraligy, HC Oceláři Třinec, se představili v exhibičním fotbalovém utkání s týmem Lubiny. Třinec si odvezl vítězství 3:2.
Nové travnaté hřiště pod internáty slavnostně otevřel zápas výběru Kopřivnice s Klubem
fotbalových internacionálů. Zápas skončil vítězstvím internacionálů 3:2.
Byla zahájena další sezona na zimním stadionu. V prvním týdnu se o využití lední plochy
starali hlavně mladí hokejisté z Třince, ale i kopřivnická hokejová mládež a krasobruslaři. O týden
později na led vyjel místní hokejový celek mužů.
Už počtvrté se na kopřivnickém polygonu konal cyklistický závod s názvem „O pohár automobilky Tatra“.
Na volejbalových kurtech se konal už 25. ročník mezinárodního turnaje. Jeho vítězem se
stal tým spřáteleného německého klubu Markgröningen.
Jubilejní 50. ročník házenkářského turnaje „O pohár Tatra, a. s.“ vyhrál Frýdek-Místek,
Kopřivnice skončila třetí.
ZÁŘÍ
Slumeko znovu začalo provozovat třídicí linku. Tu od roku 2007 až do května 2011 provozovala firma Nehlsen Třinec. Vzhledem k tomu, že ceny za vytříděný plastový odpad se zvýšily,
předpokládá Slumeko, že provoz třídicí linky nebude ztrátový.
Do školních lavic v září zasedlo 259 prvňáčků, což je v porovnání s loňským rokem o 50
víc. Jako jediná má tři první třídy ZŠ Emila Zátopka.
Mateřská škola na ulici Krátké, která přes prázdniny prošla celkovou rekonstrukcí, zahájila
nový školní rok s pětidenním zpožděním. Důvodem byl časový skluz na straně provádějící firmy.
Do nově otevřené mateřské školy v ZŠ 17. listopadu nastoupilo 28 dětí. Nová školka
vznikla po rekonstrukci části nevyužívaných tříd v Základní škole 17. listopadu. Má nejen svůj
vlastní vstup, ale i jídelnu, zahradu a další potřebné zázemí. Jméno nového předškolního zařízení
je Polárka.
Během léta pokračovala expanze největšího zaměstnavatele v průmyslovém parku. Firma
Brose staví další výrobní halu, jejíž součástí bude také administrativní, sociální a stravovací zázemí. V roce 2012, po jejím vybavení technologiemi, tam má najít práci 120 až 130 lidí.
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V Muzeu na Fojtství byla otevřena výstava výtvarných prací studentů ostravské soukromé
umělecké školy Ave Art. Tentokrát se mladí výtvarníci zaměřili na osobnosti a cesty slavné cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda.
KČT Kopřivnice pořádal v září 28. ročník tradiční akce Pochod Lašskem a Valašskem. Za
krásného počasí se u Šustalovy vily v parku sešlo kolem čtyřiceti turistů a vydali se po několika
trasách. Cíl byl opět u vily a všichni měli možnost navštívit toto muzeum.
Automobilka Tatra představila novinářům novou Tatru Phoenix. Management podniku o
novém modelu mluví jako o začátku nové éry, který má přinést automobilce odbyt. Vedení společnosti hovoří o tom, že v horizontu šesti měsíců začne přibírat nové zaměstnance. Parametry nového vozidla mají předčit konkurenci.
Skauti otevřeli zrekonstruovaný areál zdraví u své základny široké veřejnosti. Rekonstrukce se skautům podařila díky 6,2milionové dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V areálu vyrostla posilovna pod širým nebem, lezecká stěna, lanové centrum a řada dalších věcí.
V Kopřivnici proběhl první farmářský trh. Město nalákalo místní a regionální prodejce zajímavými podmínkami. Farmářské trhy měly regulovaný prodejní sortiment. Ohlasy veřejnosti byly
kladné a trhy se mají pravidelně opakovat.
První elektronická aukce ušetřila městu více než šest set tisíc korun. Město tímto způsobem vybralo nového poskytovatele pojistných služeb.
Na jednání zastupitelstva proběhla volba nového místostarosty, který nahradil uvolněný
post za zesnulého Aloise Janka. Třetím místostarostou byl zvolen jeho spolustraník Jaroslav Šula a
uvolněné místo v radě města získala Michaela Kopřivová.
Zastupitelé na svém zasedání rozhodli, že parkování bude v centru v příštím roce zpoplatněno.
Projekt stěhování umělecké školy Zdeňka Buriana do objektu bývalé ZŠ náměstí získal
podporu všech zastupitelů, realizace ale závisí na zisku dotace.
Hokejisté Radek Bonk a Václav Varaďa představili v hale kopřivnické ZŠ Emila Zátopka
pohár pro vítěze extraligy.
Za přítomnosti Dany Zátopkové bylo otevřeno nové dětské hřiště, které město postavilo
díky Nadaci ČEZu ve Vlčovicích v tamním sportovním areálu.
Vítězem 9. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátoka se stal Erkolo Ashenafi, Etiopan žijící v Maďarsku. Kategorii žen vyhrála Judit Földin-Nagyová. Na trať z Kopřivnice do Rožnova se
vydalo 204 běžců. Součástí akce byl i 2. ročník Běhu dětí Kopřivnicí s 247 závodníky.
Hokejový celek Kopřivnice vstoupil do krajské ligy těsnou porážkou 3:4 v Orlové.
ŘÍJEN
Zrekonstruované školní hřiště na Základní škole Milady Horákové bylo slavnostně otevřeno. Akce měla sportovní charakter. Hrála se malá kopaná, volejbal, vrhalo se koulí a děti soutěžily v
atletickém víceboji.
Radní schválili plán zimní údržby. Ten počítá pro příští rok opět s pěti miliony. Do seznamu v zimě neudržovaných komunikací přibyly čtyři nové lokality v okrajových částech města.
Režisér Tomáš Luňák přijel členům kopřivnického filmového klubu osobně představit svou
filmovou adaptaci komiksu Alois Nebel.
V Mateřské škole v Lubině byla otevřena zrekonstruovaná zahrada. Ta je nyní věnována
ptačímu světu.
Nezaměstnanost poklesla pod hranici osmi procent. Na konci září bylo na Kopřivnicku registrováno 1 673 uchazečů o zaměstnání. Oznámil to úřad práce.
Kopřivnická radnice uspořádala konferenci o ovzduší. Do města přijeli diskutovat o ovzduší erudovaní odborníci z různých oblastí.
Festiválek krátkých filmů Kopřivnické Kraťasy představil kromě povětšinou studentských
aktualit také retrospektivu starších filmů Heleny Třeštíkové a Olgy Sommerové.
Pěvecké sdružení Kopřivnice opět uspořádalo přehlídku pěveckých sborů, tentokrát jeho
program ozvláštnil folklorní soubor Paniháj z Moravan.
Nová stravovna ve Středisku sociálních služeb Kopřivnice zahájila zkušební provoz. Stravovat se zde mohou nejen senioři, kteří ve středisku bydlí, ale i široká veřejnost. Kuchyň navíc
dodává také jídla pro lidi se specifickými dietologickými potřebami.
V Lubině byl ustaven přípravný výbor, jehož kroky mají vést k vyhlášení referenda o odtržení Lubiny od Kopřivnice. Pokud by se jeho záměr vydařil, samostatná obec by mohla vzniknout k
1. lednu 2013.
Kopřivnická firma Bike Fun International vyrobila milionté kolo a letos tak oslavila desetileté výročí od svého založení. Firma zaměstnává asi 230 lidí a z jejích linek sjíždí až 3 000 jízdních
kol týdně.
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Veřejného projednání, jehož hlavním bodem bylo seznámit obyvatele Mniší s projektem
chodníku, který zde radnice chtěla nechat zbudovat, se zúčastnila asi padesátka občanů. Ti se
dozvěděli, že se chodníky mohou vybudovat najednou nebo po etapách v závislosti na finančních
možnostech.
Atletka Veronika Šádková poprvé reprezentovala, a to na mezistátním pětiutkání žactva v
Nitře. Výkonem 549 cm zde skončila ve skoku dalekém druhá.
Konala se premiéra střeleckého maratonu Kopřivnický tvrďák.
Vítězem nultého ročníku turnaje základních škol v malé kopané, jenž se hrál na nově zrekonstruovaném hřišti ZŠ M. Horákové, se stala pořádající škola.
Titul v I. lize KMK vybojoval tým 1. FC Bari, který v nadstavbové části vyšachoval z první
pozice FC Jelita. Mužstva KMK si nadstavbu zahrála už na umělé trávě zrekonstruovaného hřiště
ZŠ M. Horákové. Právě tam klub v příští sezoně přesune všechny své aktivity.
Plavkyně Petra Klosová splnila limit pro start na prosincovém ME v polském Štětíně. Podařilo se jí to na Světovém poháru v Berlíně.
LISTOPAD
Radnice vyhlásila nový dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu. Jeho
součástí je nově i dotace na trenérskou činnost a podpora organizování volnočasových nízkonákladových aktivit pro kopřivnické děti a mládež v době letních prázdnin. V návrhu rozpočtu je 8,2 milionu korun, z toho 7,5 milionu spolknou jen nájmy.
Problémy s drogami v Kopřivnici nadále rostou a propadají jim stále mladší. Během půl roku vyměnili streetworkeři společnosti Renarkon o 85 % injekčních stříkaček víc než vloni za stejné
období.
Městská policie oslavila dvacáté výročí svého vzniku dnem otevřených dveří, během kterého si návštěvníci mohli prohlédnout veškerou její techniku a prostory. Strážníci se dočkali také
ocenění ze strany vedení města.
Patnáctý ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí Motýlek
proběhl v námořnickém duchu. I tentokrát dokázala přehlídka zcela zaplnit kopřivnický kulturní
dům.
Pěvecké sdružení Kopřivnice vystoupilo 26. listopadu na podiu na Staroměstském náměstí
v Praze před rozžehnutím Vánočního stromu. Ještě před tím se účastnilo mezinárodní soutěže
v pražském Národním domě na Smíchově, kde pěvci získali Bronzové pásmo.
Jednání komise hledající nejvhodnějšího partnera pro projekt Centrálního zásobování teplem Kopřivnice pokračovalo už pouze s jednou firmou. Druhá odstoupila.
O objekt Kavárny neměl v dražbě nikdo zájem. Vyvolávací cena objektu byla stanovena na
částku 5,9 milionu korun, tedy o milion vyšší než cena odhadní. Do dražby se nepřihlásil ani jeden
zájemce.
Do Kopřivnice se sjelo 24 televizních studií z ČR a Slovenska na 15. ročník přehlídky Kafka. Jejich snímky v pěti kategoriích hodnotila odborná porota. Ocenění dostala nejen místní KTK,
ale také Junior TV z DDM.
Základní škola dr. Milady Horákové se stala místem, kde publicisté i politici diskutovali na
masarykovském fóru o politické odpovědnosti. Hostem setkání Myšlenky TGM a současnost byli
například novinář Martin Komárek nebo socioložka Jiřina Šiklová.
Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubina seznámil občany na shromáždění se
všemi svými záměry. Přesto se obyvatelé Lubiny na osamostatnění obce dívali spíše s despektem.
Sehnat podpisy třiceti procent obyvatel nutných k vyvolání referenda o osamostatnění se ukázalo
velmi náročným úkolem.
Společnost Teplo Kopřivnice získala stomilionovou dotaci na realizaci projektu, jehož cílem je výstavba nového tepelného zdroje a vybudování nových rozvodů. Tento fakt by měl mít
pozitivní vliv na cenu tepla pro domácnosti v Kopřivnici v příštích letech.
Zahrada smyslů v MŠ Jeřabinka, realizovaná v rámci projektu Svět je jedna zahrada, byla
dokončena před termínem.
ZŠ Alšova se chce stát školou jednadvacátého století a připravila projekt na zkvalitnění
výuky i vybavení. Náklady projektu jsou odhadovány na 8,85 milionu, přičemž jen výměna elektroinstalace přijde na 4,8 milionu.
ZŠ Emila Zátopka připravila pro děti z mateřských škol druhý ročník soutěže Sportujeme s
Emílkem.
Byl dokončen silniční obchvat Příbora.
Slavnostní otevření stravovny ve Středisku sociálních služeb Kopřivnice se uskutečnilo za
přítomnosti všech, kteří měli podíl na jejím vybudování. Po měsíčním zkušebním provozu stravovna
vaří asi dvě stě obědů denně, což odpovídá zhruba polovině její maximální kapacity.
Pětačtyřicátý ročník taneční soutěže Tatra sledoval vyprodaný kulturní dům. Na parketu
soupeřilo 19 párů ve standardních a 28 v latinskoamerických tancích.
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Tatrovácký Phoenix zaznamenal úspěch v prestižní soutěži trucků. V anketě odborných
časopisů se stal druhým nejlépe hodnoceným vozem a v kategorii plněpohonných vozidel bylo jeho
hodnocení dokonce nejlepší.
Závišický judista Radek Rýpar vybojoval bronz na přeboru ČR mladších žáků, kde startoval ve váhové kategorii do 34 kg.
Klára Štěpánová, krasobruslařka FSC Kopřivnice, vyhrála v kategorii dívek r. 2002 závod
Evropského poháru mládeže ve slovinském Celje.
Do Kopřivnice se na akci nazvanou Za Posledním puchýřem sjelo na 1 400 turistů z celé
republiky. O pořádání 40. jubilejního ročníku se podělil Klub českých turistů Kopřivnice a Příbor ve
spolupráci s krajskou organizací. Na akci, která byla symbolickým zakončením sezony, měl svou
premiéru i nový elektronický turistický průvodce Lašskou bránou do mobilních telefonů.
18. ročník Lašské běžecké ligy uzavřel běh Kolem Koupaliště. Závod i celý seriál vyhrál v
hlavní kategorii mužů Jakub Ambros z Maraton klubu Kopřivnice.
PROSINEC
V katolickém domě se představilo vokální kvarteto STK celovečerním koncertem. Program, který byl ohlédnutím za dosavadní kariérou skupiny, byl zároveň oslavou pěti let existence
STK.
Žáci ze ZŠ dr. Milady Horákové a Emila Zátopka byli spolu s dalšími dětmi, které se zapojily do humanitárního Stonožkového hnutí na vlastních nohou, pozváni na slavnostní mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Kopřivnice popáté v řadě obhájila své postupy k udržitelnému rozvoji a zapojování veřejnosti. Navíc se město zapojilo do tvorby metodiky hodnocení pro kategorii A.
Posledního listopadu skončila v Kopřivnici veřejná služba organizovaná městem. Organizace veřejné služby se přesunula ze sociálního odboru radnice na úřad práce.
Zastupitelstvo odhlasovalo rozpočet města pro rok 2012. Kopřivnice bude hospodařit s víc
jak 615 miliony na straně příjmů i výdajů města. Nižší výnosy budou pokryty z přebytků z minulých
let.
Byla schválena smlouva, kterou do společnosti Teplo Kopřivnice vstoupila partnerská firma Tenza. Ta za 49,5% balík akcií zaplatila deset milionů korun a slíbila také zajistit financování
rekonstrukce rozvodů tepla a stavbu nové kotelny ve městě.
Cimbálová muzika Pramínky a novojičínský pěvecký sbor Ondráš připravili vánoční program sestavený především z lašského folkloru. Jediné kopřivnické vystoupení proběhlo v kulturním
domě. Celkem měl program šest repríz.
Pěvecké sdružení Kopřivnice uspořádalo v kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje velmi
úspěšný vánoční koncert. Podobné koncerty uskutečnili pěvci i v řadě dalších obcí.
Mikulášský běh přilákal téměř stovku závodníků.
V kopřivnickém plaveckém bazénu se konal Zimní pohár jedenáctiletého žactva. Domácí
Roman Kučera zde získal bronz.
Plavkyně Petra Klosová se na ME v polském Štětíně v individuálních startech dvakrát probojovala do semifinále.
Plavkyně Petra Klosová vybojovala na mistrovství ČR dospělých v Chomutově celkem pět
medaili, z toho dvě zlaté. David Kunčar mezi dospělými získal dvakrát bronz.
Na kopřivnickém zimním stadionu se konala Malá cena Kopřivnice v krasobruslení. Závod
byl součástí Českého poháru.
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ŽIVOT NA RADNICI
VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2010 je v počtu 21
členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2011 (podle
zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2011 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 5 pracovních seminářů ZM, na nichž
se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Příjmení a jméno

Navrhující strana
Politická příslušnost

Zdeněk Babinec, Mgr.

ODS, bezpartijní

Tomáš Hof, Mgr.

ČSSD

Tomáš Hrnčárek

ČSSD

Radim Hyvnar, Ing.

KSČM, bezpartijní

Josef Jalůvka, Ing.

ODS

Dagmar Jančálková, Mgr.

ODS

Alois Janek (do 15.08.2011)

KDU-ČSL

Milan Kapica

KSČM

Miroslav Kopečný, Ing.
Michaela Kopřivová, Mgr.
(od 16.08.2011)
Dušan Krompolc, Mgr.

ODS

Karel Kuboš, Rsdr.

KSČM

Robert Lakomý, Mvdr.

SNK, bezpartijní

Jiří Novák, Bc.

TOP09, bezpartijní

Zdeněk Polášek, Ing. (do 04.02.2011)

ČSSD

Luděk Polášek, Ing. (od 05.02.2011)

ČSSD

Lumír Pospěch, Mgr.

ŠANCE 2010, bezpartijní

Dagmar Rysová, Bc.

SNK, bezpartijní

Marie Streitová

ODS

Ladislav Stehlík, Ing.

ČSSD

Jaroslav Šula, Ing.

KDU-ČSL

Xenie Šustalová, Mgr.

ODS

Ivan Telařík

NEZÁVISLÍ, bezpartijní

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
US-DEU

KDU-ČSL
ČSSD

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
Unie svobody – Demokratická unie

Rok 2011 přinesl hned zkraje změny v sestavě zastupitelstva. Na post zastupitele rezignoval Zdeněk Polášek, zastupitel za ČSSD. V případě Zdeňka Poláška, který na radnici pracuje jako
vedoucí oddělení dopravních agend správního odboru, vznikla tak zvaná neslučitelnost funkcí.
Zastupitelské místo Zdeňka Poláška obsadil jeho jmenovec Luděk Polášek. Dvaašedesátiletý technik a člen ČSSD v nejvyšším kolektivním orgánu města už zasedal v letech 2003 až 2006.
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V pondělí 15. srpna odpoledne nečekaně, po náhlých zdravotních obtížích, zemřel
místostarosta Kopřivnice Alois Janek. Janek, který by se za necelé tři týdny dožil třiapadesáti let,
byl v místní politice činný více než dvacet let. Aktuální volební období bylo již šesté v řadě kdy Alois
Janek působil ve funkci zastupitele. Kromě aktuálního volebního období byl místostarostou
Kopřivnice také v letech 1998 až 2002 po prvních svobodných volbách v roce 1990 byl navíc čtyři
roky členem městské rady. Alois Janek byl činný i v jiných oblastech veřejného života. V devadesátých letech byl tajemníkem radnice v Brušperku, později několik let působil jako poradce
ministra životního prostředí Libora Ambrozka a dva roky pracoval také na Ministerstvu pro místní
rozvoj. Alois Janek byl dlouholetým členem KDU-ČSL a působil v různých stranických funkcích. Byl
okresním předsedou i místopředsedou krajského výboru KDU-ČSL.
Na nejbližším jednání zastupitelé do rady města zvolili Michaelu Kopřivovou, zvolenou za
KDU-ČSL a třetím místostarostou města se stal dosavadní radní za tutéž stranu Jaroslav Šula.
Nová členka rady města kandidovala jako bezpartijní na kandidátce KDU-ČSL, avšak o
měsíc později se stala členkou této strany. Po volbách skončila jako druhá náhradnice a svůj
mandát získala poté, co Pavel Janek, bratr zesnulého místostarosty Aloise Janka, na tuto funkci
rezignoval. Michaela Kopřivová je absolventkou Palackého univerzity v Olomouci a již devátým
rokem vyučuje výtvarné obory a společenské vědy na Střední škole Educa v Novém Jičíně.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2011
Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice






obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2011 O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Kopřivnice
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2011 O stanovení míst a času, ve kterém
mohou být provozovány sázkové hry pomocí technických zařízení
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 4/2011 O místním poplatku ze psů
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2011 O místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního
herního systému

FINANČNÍ A MAJETKOVÁ ROZHODNUTÍ, OSTATNÍ …
schválení:






Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2011–2012,
Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2011,
Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2010, prodeje a výkupu pozemků, dohod
o přistoupení k závazku,
Poskytnutí dotací městským organizacím, spolkům, klubům apod.
a jiné …

Jedním z problémů, které letos zastupitelstvo nevyřešilo, bylo zřízení majetkového výboru. Jeho
zřízení od počátku funkčního období prosazovala opozice, koalice ale jeho vznik zatím odmítla.
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RADA MĚSTA
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2011 v tomto složení:
Starosta města:

Ing. Josef Jalůvka

Místostarostové:

Ing. Miroslav Kopečný
Bc. Dagmar Rysová
Alois Janek (do 15.08.2011)
Ing. Jaroslav Šula (od 22.09.2011)

Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Michaela Kopřivová (od 22.09.2011)

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:
Působnost starosty pana Ing. Josefa Jalůvky:
a) strategické plánování, územní plánování a rozvoj, rozvoj podnikání, investice
b) doprava,
c) koordinace investičních akcí v regionu,
d) evropské záležitosti, mezinárodní vztahy,
e) vnější vztahy, komunikující msto,
f) marketing, cestovní ruch, muzejnictví
Působnost 1. místostarosty pana Ing. Miroslava Kopečného:
a) rozpočet a finance,
b) školství,
c) sport,
d) energetika, tepelné hospodářství,
e) záležitosti místní části Mniší,
Působnost 2. místostarostky Bc. Dagmar Rysové:
a) sociální věci, zdravotnictví a prevence kriminality,
b) bytové hospodářství,
c) kultura,
d) životní prostředí,
e) zdravé město a místní Agenda 21
f) záležitosti místní části Vlčovice,
Působnost 3. místostarosty pana Aloise Janka (do 15.08.2011), od 22.09.2012 pana Ing. Jaroslava
Šuly:
a) správa komunálního majetku,
b) místní záležitosti veřejného pořádku – (městská policie),
c) komunální služby – (Slumeko, s. r. o. – mandátní smlouva),
d) vodovody a kanalizace, odkanalizování místních částí,
e) záležitosti místní části Lubina.
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.
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V roce 2011 se uskutečnilo celkem 24 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:

Výbory zastupitelstva města

Předseda

finanční

RSDr. Karel Kuboš

kontrolní

Mgr. Tomáš Hof

Komise rady města

Předseda

pro mezinárodní vztahy

Mgr. Jarmila Filipová

školská

Mgr. Jan Mužík

sportovní

Miroslav Bartoň

pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci

Pavel Obrátil

pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21

Bc. Dagmar Rysová

Rada Kabelové televize

Oldřich Rys

Komise místních částí

Předseda

Vlčovice

Ing. Radim Hyvnar

Lubina

Ondřej Raška

Mniší

Ing. Jan Jalůvka

Z RADNICE

AGENDA 21 A ZDRAVÉ MĚSTO

Kopřivnice již popáté v řadě obhájila své postupy k udržitelnému rozvoji a zapojování veřejnosti. Tentokrát probíhala veřejná obhajoba na půdě senátu, kde spolu s Kopřivnicí prezentovali
plnění nejvyšší doposud dosažené kategorie místní Agendy 21 zástupci dalších tří měst, jedné
městské části a jednoho mikroregionu. Aktivity Kopřivnice přednesli místostarostka Dagmar Rysová, koordinátorka místní Agendy 21 a Zdravého města Ivana Rašková a vedoucí odboru životního
prostředí Hynek Rulíšek. Obhajoba v senátu byla druhým kolem, první proběhlo již 26. října v Kopřivnici. Členové hodnotící komise, kteří do města přijeli, již tehdy neskrývali spokojenost nad dosaženými výsledky. Jedním z plusů pro Kopřivnici byla skutečnost, že spolu s dalšími třemi městy,
která s ní obhajovala nejvyšší kategorii, byla letos zapojena do přípravy tvorby metodiky a hodnotících kritérií pro kategorii A.
Kopřivnice byla jedním z pětadvaceti měst v republice, která se zapojila do mezinárodní
kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, a proto ve spolupráci s dalšími organizacemi připravila v týdnu od 16. do 22. září několik dnes již tradičních akcí. Jejich hlavním smyslem
bylo propagování alternativních druhů dopravy a zdravého životního stylu. Protože Kopřivnice je
Zdravým městem, zapojila se do této osvětové kampaně, jejímž cílem bylo upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy, již poosmé.
Akce k tomuto týdnu zahájila ve vestibulu radnice výstava s názvem Ekologická stopa.
Tento pojem se dá označit jako zelené účetnictví, které měří, kolik přírodních zdrojů obyvatelé a
firmy na území města za rok spotřebovali a kolik odpadů přitom vytvořili.
V pátek 16. září se uskutečnily hned dvě sportovní akce, soutěž pro mateřské školy s názvem Minizátopek a pro žáky z místních základních škol Zátopkova štafeta. Odpoledne bylo za
účasti Dany Zátopkové otevřeno nové dětské hřiště, které bylo postaveno za finanční pomoci Nadace ČEZu ve sportovním areálu ve Vlčovicích.
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V sobotu se pak uskutečnily hned tři běžecké závody, a to Běh dětí Kopřivnicí, Lidový běh
a Běh rodným krajem Emila Zátopka. V odpoledních hodinách se pak konal již tradiční pochod
všech generací. Asi padesát lidí všech věkových kategorií se vydalo z náměstí T. G. M. přes Šostýn, Janíkovo sedlo na chatu na Červený kámen, kde pro ně bylo připraveno opékání špekáčků.
Týden mobility ukončila akce s názvem Město je naše společné hřiště, která se uskutečnila ve středu 22. září v centru města.
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA V KOPŘIVNICI
Zastupitelé schválili Plán Zdraví a kvality života v Kopřivnici a výstupy z Fóra Zdravého
města, které se uskutečnilo letos v květnu. Zapojování veřejnosti a občanů a diskuze s nimi v jednotlivých oblastech života ve městě se stalo v Kopřivnici již tradicí. V květnu se uskutečnilo Fórum
Zdravého města, jehož hlavním cílem bylo definovat deset problémů či příležitostí, které by podle
mínění veřejnosti měli město a zastupitelé řešit. Na fóru bylo definováno celkem 16 problematik,
které následně prošly celoměstskou anketou. Z ní pak vzešla Top 10 největších problémů či příležitostí města. Ankety se zúčastnilo různými formami jak písemnou formou, tak prostřednictvím elektronického vyplnění dotazníku celkem 741 občanů.
Výsledky, získané jak z Fóra, tak z celoměstské ankety, byly jedním z podkladů pro sestavování Akčního plánu na následující období a také jedním z podkladových materiálů pro návrh
rozpočtu města pro následující období.
Celý dokument i výsledky celoměstské ankety byly zveřejněny na webových stránkách
města.

OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE
Městský úřad nechal naočkovat osmadvacet svých zaměstnanců proti žloutence typu A a
B. Impulzem pro toto rozhodnutí byl incident, kdy se v březnu při běžné činnosti dvě zaměstnankyně města poranily o injekční jehlu. K očkování byli vybráni ti zaměstnanci, kteří v rámci své práce
pravidelně přicházejí do styku s rizikovými osobami. Především má jít o pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zaměstnankyně informací, zaměstnankyně odboru majetku města řešící
nájemní vztahy, ale také pracovnici pokladny nebo asistentky vedení města. Výběr zaměstnanců
byl konzultován také s lékaři. Proočkování jednoho člověka třemi vakcínami přišlo zhruba na 4 600
korun, radní proto na tento mimořádný výdaj z rezerv vyčlenili 130 tisíc korun.
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kopřivnice byla zřízena starostou města
jako poradní orgán pro přípravu na krizové situace v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů. Pravidelné jednání bezpečnostní rady se uskutečňuje alespoň dvakrát v roce.
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje: přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, krizový plán obce s rozšířenou působností, vnější havarijní
plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností, finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností, závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v
rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, stav připravenosti složek integrovaného
záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, způsob
seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení, další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.
Město Kopřivnice, včetně jeho správního obvodu, je organizačním celkem správního obvodu kraje, a proto také krizové řízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je subsystémem krizového řízení ve správním obvodu kraje.
K řešení krizových situací zřizuje starosta města Kopřivnice jako svůj pracovní orgán Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Krizový štáb projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě
podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností. Předseda krizového štábu (starosta) rozhodne podle druhu
krizové situace nebo mimořádné události o uvedení pracovní skupiny, nebo její části, do pohotovosti a o povolání kompetentních osob. Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při
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koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání
krizového štábu, jehož je součástí.

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie Kopřivnice završila v roce 2011 své dvacetileté působení ve městě. Již
čtvrtým rokem se personální stav stabilizoval na celkovém počtu 19 strážníků a jedna administrativní pracovnice. Městská policie pracuje v nepřetržitém provozu s nerovnoměrným rozvržením
pracovní doby. Strážníci jsou rozděleni do čtyř směn, které se pravidelně střídají podle předem
zpracovaného plánu pracovních směn. Tento harmonogram je rozšířen o mimořádné služby při
konání preventivně bezpečnostních, kulturních a sportovních akcí. Věkovou strukturu strážníků z
hlediska životních a profesních zkušeností lze považovat za optimální. Průměrný věk strážníků
městské policie dosáhl 42 let, déle než 15 let sloužilo 12 strážníků.
V roce 2011 úspěšně absolvovalo prolongační zkoušky před zkušební komisí Ministerstva
vnitra ČR 6 strážníků. Získali tím osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na
období dalších tří let.
V roce 2009 byla schválena novelizace zákona O obecní policii č. 553/1991/ Sb., která
stanovila, že strážníci, kteří nemají v době účinnosti zákona středoškolské vzdělání s maturitou, si
toto vzdělání musí doplnit do konce roku 2015. Letos si vzdělání doplňovalo 5 strážníků.
Rozpočet městské policie byl k 31. 12. 2011 čerpán z 97%. Převážnou část rozpočtu tvořily náklady na mzdy strážníků. Rozpočet na rok 2011 byl koncipován jako vyvážený, přičemž výdaje byly podloženy reálnými potřebami chodu organizace při dodržení zásady ekonomičnosti.
Během nočních služeb a o víkendech se městská policie nejvíce zaměřovala na kontrolu
veřejného pořádku v okolí heren, barů, restaurací a zábavních zařízení. V průběhu roku prováděla
městská policie kontroly na podávání alkoholu mladistvým, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s
Policií ČR. Celkem bylo řešeno 576 přestupků v oblasti veřejného pořídku, 398 přestupků proti
vyhláškám města a 1958 dopravních přestupků.
Na velmi dobré úrovni byla i spolupráce s jednotlivými odbory a odděleními MÚ Kopřivnice
(asistence při vyklizování bytů, doručování písemností, monitorování černých skládek, evidence
vraků, podněty pro Slumeko …).
Bezproblémová byla spolupráce se složkami, které jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému (dopravní nehody, nebezpečné prořezy vysokých či spadlých stromů, zranění
občanů, sezónní povodně, požáry …).
Na městskou policii se obracejí odbory města, soudy a jiné instituce s žádostí o doručení nedoručitelných písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě místní znalostí doručili v loňském roce
123 těchto písemností, které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na městskou policii se v roce 2011 obrátilo 3435 občanů města (v roce 2010 – 3344 občanů) s nejrůznějšími žádostmi o pomoc nebo o radu. Strážníci se v rámci svých zákonných povinností snažili občanům vyjít vstříc a v problémových situacích jim pomoc poskytnout.
Městská policie rozvíjela svou činnost i na úseku prevence kriminality. Jako v předchozích
letech organizovala řadu akcí a činností,které byly určeny předškolním dětem, školákům, studentům i seniorům. (Šlo o besedy, návštěvy a ukázky techniky městské policie, služby pro seniory –
montáž bezpečnostních řetízků, akce na dopravním hřišti, dopravně bezpečnostní akce apod.)
V listopadu loňského roku u příležitosti dvacátého výročí působnosti Městské policie v Kopřivnici byli oceněni strážníci městské policie za dlouholetou obětavou práci v radě města. V rámci
této akce se konal „Den otevřených dveří“ na služebně městské policie, kdy byla prezentována
historie i současnost výkonu služby a činnosti městské policie. Tato akce se setkala s ohlasem
široké veřejnosti. Plaketu za dvacetiletou práci u městské policie převzal z rukou starosty Jan Müller, za osmnáct a více let plaketu dále získali Hana Sopuchová, Jaroslav Bělaška, Blanka Kosová,
Vladimír Krompolc, Lumír Rozsíval a Jaroslav Supík. Také ostatní strážníci obdrželi drobné dárky z
rukou členů rady města jako ocenění práce, kterou pro občany Kopřivnice a místních částí odvádějí.

POŽÁRNÍ OCHRANA
Město Kopřivnice zřizuje pět jednotek Sboru dobrovolných hasičů:
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice, 20 členů, (velitel Ing. Tomáš Melčák)
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I, 16 členů, (velitel Jaromír Prašivka)
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II, 14 členů, (velitel Jaromír Durček)
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice, 17 členů, (velitel Vlastimil Mrkva)
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší, 22 členů, (velitel Svatopluk Holub)
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Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice v roce 2011:
V roce 2011 vyjela jednotka ke 206 událostem, kromě 38 požárů vyjeli hasiči ke 132 technickým pomocem, 18 dopravním nehodám, 3 únikům nebezpečných látek, 12x k záchraně osob a
zvířat a 3 události byly kvalifikovány jako planý poplach. V roce 2011 byla zajišťována pohotovost k
výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.
27 výjezdů činilo navýšení počtu výjezdů vzhledem ke 179 výjezdům v roce 2010. V souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, je jednotka rovněž zařazena v systému
jednotek určených k zásahům u dopravních nehod.
Mezi vážnější zásahy patřil i požár střechy dvoupodlažního domku v Lubině v pondělí 28.
března. Na místo vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru MSK ze stanice v Novém Jičíně a
společně s ní dvě jednotky dobrovolných hasičů z Kopřivnice a Příbora a také podnikoví hasiči z
Tatry Kopřivnice. Hasiči dostali požár pod kontrolu za necelou hodinu, zhruba stejnou dobu pak
střechu rozebírali, dohašovali a částečně také vynášeli předměty a materiál z prvního patra rodinného domku.
K tradičním zásahům patří i vyprošťování osob. V průběhu roku hasiči nejčastěji vyjížděli k
vyprošťování osob z výtahů. V posledním období však zaznamenali i výjimečné případy. V červenci
pomáhali malému dítěti dostat se ze sevření prolézačky na dětském hřišti. Další dítě vyprošťovali
hasiči v závěru září. Dveře osobního vozu, který byl zaparkován na parkovišti místního supermarketu, se zabouchly, přivolaní hasiči šetrným způsobem vozidlo otevřeli a dítě si převzali rodiče. Na
začátku září vyprošťovali hasiči zraněného muže z větrací šachty u komerčního objektu. K jeho
vytažení museli použít páčidla a také hydraulické vyprošťovací zařízení. Protože muž byl zraněn,
byl ze šachty vytažen ve vakuované matraci a poté předán lékařům k ošetření.
V letních měsících vyjížděli hasiči především k likvidaci nebezpečného hmyzu. Byl to rekordní rok, neboť jednotka vyjížděla hned k 44 takovým případům. V létě zasáhly Kopřivnici a okolí
silné přívalové deště a vyžádaly si tři výjezdy hasičů z důvodu čerpání vody. Voda zatopila bar v
suterénu hotelu Tatra. V celém prostoru cca 600 metrů čtverečních činil sloupec nateklé vody 20 30 centimetrů. Téměř ve stejném čase byla k dalšímu zásahu vyslána podniková jednotka k zásahu
na ulici Kpt. Jaroše a pak odstraňovali škody napáchané vodou v automobilce. Ve městě, zejména
na ulici Pabla Nerudy, ale i v rodinných domcích v okolí, byla zatopena řada sklepů. Lidé si s odstraňováním škod většinou pomohli sami. Někteří si pak od radnice půjčili vysoušeče.
Závěr loňského roku se zapíše do historie jednotky, neboť započala nutná rekonstrukce
zbrojnice a jednotka se přestěhovala do náhradních prostor.
Vybavení jednotky technickými a zásahovými prostředky
V rámci zásahové činnosti jednotky využívá řadu technických prostředků, mezi něž patří:
• hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro, jehož příslušenstvím je otevírač dveří,
• lanový naviják RAMSEY RE,
• elektrocentrála GEKO,
• přetlakový ventilátor RAMFAN,
• 2 kusy plovoucích čerpadel,
• 2 kusy kalových čerpadel,
• 2 kusy motorových řetězových pil.
Členové jednotky jsou vybaveni ochrannými prostředky:
• 6 kusy dýchacích přístrojů Dräger.
Každý člen jednotky má k dispozici:
• zásahový komplet zn. Fireman nebo Tiger,
• zásahovou přilbu Gallet,
• zásahovou obuv, rukavice, kuklu,
• svítilnu.
V roce 2011 zůstalo vybavení mobilní technikou nezměněno, kopřivnická jednotka při své činnosti
využívá:
• cisterny CAS 24 T815, CAS 32 T148,
• vozidlo MB Vito,
• nákladní přívěs valníkový s plachtou.
Koncem roku získala jednotka SDH Kopřivnice digitální radiostanici Matra jako dar Moravskoslezského kraje dobrovolným hasičům. Jednotný systém tak urychlí vzájemnou komunikaci mezi zasahujícími jednotkami a operačním střediskem.
Odborná způsobilost členů jednotky
Osm členů disponuje odbornou způsobilostí na funkci velitel, funkci strojníka s předepsanou odbornou způsobilostí vykonává 10 členů, 2 členové jsou vyškolenými techniky jednotky, odbornou přípravu pro obsluhu motorových pil v r. 2011 absolvovali další 2 členové jednotky, konečný
počet absolventů této odborné přípravy je 12 členů. Výjezdovou činnost jednotky mimo ostatní
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členy vykonává 8 profesionálních hasičů a 1 zaměstnanec Územního střediska záchranné služby
MSK.
Technické vybavení jednotky přináší zvyšující se nároky na odbornou přípravu všech členů. Velitelé družstev a strojníci absolvovali každoroční kurzy k udržení odborné způsobilosti, obdobně jako další absolventi specializovaných kurzů. Z důvodu předurčení jednotky kopřivnických
dobrovolných hasičů, podle aktualizovaného plošného pokrytí, k zásahům u dopravních nehod,
prošli členové odbornou přípravou zaměřenou především na vyprošťování osob z havarovaných
vozidel a poskytování předlékařské první pomoci. Z obvyklých každoročních témat provedli letos
např. nácvik zásahů ve výškových budovách v budově radnice a výcvik uskutečněný na Větřkovické přehradě v letním období, ale i na zledovatělém povrchu. Taktické cvičení proběhlo v roce 2011
v Základní škole a Mateřské škole Motýlek ve spolupráci s jednotkou Hasičského záchranného
sboru MSK, územní odbor Nový Jičín.
POŽÁRNÍ SPORT
Požární sport patří neoddělitelně k odborné přípravě členů jednotky. Soutěžní družstvo
hasičů Kopřivnice se obdobně jako v předchozích letech zúčastnilo mnoha soutěží v požárním
sportu, včetně soutěží „Toughest Firefighter Alive“ (nejtvrdší hasič přežije). Třetí ročník Rallye Albrechtice, soutěže dobrovolných jednotek v záchranářských disciplínách, přinesl družstvu úspěch v
podobě druhého místa.
NEJMLADŠÍ GENERACE HASIČŮ
Členové jednotky pracují s kroužkem mladých hasičů, kterým předávají své zkušenosti v
rámci pravidelných schůzek v hasičské zbrojnici, zaměřují se na nácvik disciplín požárního sportu.
Družstva mladších i starších žáků z Kopřivnice se zúčastnila soutěže o pohár Okresní rady mládeže Okresního sdružení hasičů ČMS, soutěž přinesla pro mladší žáky 9. místo, starší žáci skončili
na 6. místě. Obě družstva se zúčastnila dvaceti pohárových soutěží, přičemž starší žáci byli zapojeni rovněž v lize Floriánek Cup, kde v celkovém hodnocení obsadili 9. místo.
Mladí hasiči nejen soutěžili, ale jejich kolektiv prožil tradiční víkendový pobyt na Kletné v
rámci soustředění před soutěžní sezónou a letos poprvé vyjeli na výměnný pobyt ke kolegům ze
sboru dobrovolných hasičů do Prahy Kunratic.
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. Členové jednotek jsou vybaveni zásahovými prostředky
(zásahovými obleky, obuví, přilbami, rukavicemi a plášti proti dešti) pro minimálně devět členů
každé jednotky, což odpovídá základnímu početnímu stavu členů jednotky. Jednotky SDH Lubina
I., Lubina II., Vlčovice, Mniší jsou nyní rovněž vybaveny radiostanicemi.
V roce 2011 byla z navýšeného rozpočtu jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice financována rozsáhlá oprava dopravního požárního automobilu AVIA.
Významnou kapitolou událostí roku 2011 se staly oslavy 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů Mniší. Započaly mší v místní kapli, poté pokračovaly slavnostní schůzí, které se zúčastnilo 114
osob včetně mladých hasičů, členů místního i okolních sborů, zástupců města, okresního sdružení
hasičů a dalších hostů. Hosté byli seznámeni s historií a současným děním ve sboru, členům byly
předány věrnostní stužky dle doby aktivní působnosti v hasičstvu. Dále byli nejaktivnější členové
odměněni medailemi a čestnými uznáními. Následovala ukázka požárního útoku mladších a starších žáků a posléze pohárová soutěž „O pohár SDH Mniší“ v požárním útoku.
POŽÁRNÍ SPORT
Každoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotek v požárním sportu, který je
nedílnou součástí odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Především družstvo mužů SDH Mniší, které v loňském roce obhájilo 2. místo v okresním
kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů. V běhu na 100 m s překážkami jednotlivců se
stal okresním přeborníkem Pavel Špaček. Družstvo mužů se v roce 2011 zaměřilo i na účast v
novojičínské lize v požárním útoku, kde v konečném hodnocení dosáhlo šestého místa. Rovněž
bylo úspěšné v šesti pohárových soutěžích mužů, o čemž svědčí první místo, třikrát druhé místo a
jednou třetí místo. Úspěšnou sezónou se mohou pochlubit muži v kategorii veteránů nad 35 let. V
této kategorii jsme se zúčastnili sedmi soutěží. Zvítězili jsme v pěti soutěžích a druhé místo dovezli
veteráni ve dvou případech. Hezkého úspěchu na pohárové soutěži u příležitosti oslav 110 let zalo-
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žení sboru v Mniší dosáhly ženy, které se daly dohromady po sedmi letech a obsadily v této soutěži
druhé místo.
Družstvo mužů SDH Lubina II. dosáhlo v r. 2011 jedenkrát prvního místa v pohárových
soutěžích, třikrát se umístili třetí, v rámci novojičínské ligy jim patří celkově desátá pozice. Družstvo
žen obsadilo tři první místa v pohárových soutěžích, pět druhých míst a čtyři třetí místa. V novojičínské lize se mohou pyšnit celkovým umístěním na druhém místě.
Tradičně významných úspěchů dosahuje družstvo žen SDH Vlčovice s podporou členek z
Mniší, které se může pochlubit dvěma prvními místy v pohárových soutěžích za r. 2011. Za muže
se do klání v pohárových soutěžích zapojuje družstvo mužů a rovněž družstvo mužů v kategorii nad
35 let, kteří v loňském roce obhájili 4 vítězství.
ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V MNIŠÍ
Mladší žáci z Mniší se zapojili především do pohárových soutěží, rovněž se zúčastnili soutěže o pohár Okresní rady mládeže Okresního sdružení hasičů ČMS. Pro starší žáky byl rok 2011
bohatou sezónou co do počtu odjetých soutěží, celkem absolvovali patnáct soutěží. Poprvé se
družstvo starších žáků zapojilo do ligy Floriánek Cup., kde se v konečném pořadí umístili na 4.
místě. V soutěži o pohár starosty krajského sdružení hasičů soutěžili žáci z Mniší v disciplínách
štafeta 4 x 60 m a požární útok. Konečný součet bodů z obou disciplín znamenal pro naše družstvo
nepopulární, ale významné 4. místo.
Dne 7. 5. 2011 proběhlo v Mniší okresní kolo dorostu a soutěž o pohár Odborné rady mládeže Okresního sdružení hasičů ČMS. Do závodu dorostu se v kategorii jednotlivci zapojil závodník
z Mniší Jakub Marák. Ten vyhrál nejen svou kategorii ve všech disciplínách, ale stal se i celkovým
přeborníkem okresu v běhu na sto metrů s překážkami. V krajském kole dorostu, kam se svým
úspěchem z okresu Jakub Marák probojoval, skončil celkově čtvrtý. V podzimním kole zpečetil
Jakub Marák svým suverénním výkonem nejlepším běžeckým časem své vítězství.
ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V LUBINĚ
Žáci i dorost cvičili po celý rok společně z obou lubinských sborů. Dorost se zúčastnil
okresního kola postupových soutěží ročníku 2010 - 2011 v kategorii družstev dorostenek a jednotlivcích dorostencích. Dorostenky byly druhé a nepostoupily. Radek Váňa a Lukáš Krupa obsadili 2.
a 3. místo a vybojovali si účast v krajském kole. Zde obsadil Lukáš Krupa 5. a Radek Váňa 8. místo. V podzimní části ročníku 2011 - 2012 obsadila děvčata 1. a 2. místo v jednotlivcích a chlapci 3.
místo ve svých kategoriích. Kromě těchto soutěží se dorostenci a dorostenky účastnili i soutěží
dospělých.
V jarní části hry Plamen obsadili starší žáci konečné 5. místo a mladší byli osmí. V podzimní části nového ročníku byli starší opět na 5. místě a mladší byli desátí. V soutěži o pohár
Okresní rady mládeže Okresního sdružení hasičů ČMS získali mladší 2. místo a tím i postup do
soutěže o pohár krajského starosty. Zde skončili na 12. místě. Kromě soutěží pořádaných Okresním sdružením hasičů ČMS se starší zúčastnili 14 pohárových soutěží a získali jedno první místo,
jedenkrát druhé místo a také se umístili třetí. Mladší žáci se utkali ve dvanácti soutěžích
a získali jedenkrát druhé a třetí místo. V lize Floriánek Cup byla obě družstva shodně na 5. místě.
REKONSTRUKCE ZBROJNICE
Do soutěže, jejímž cílem bylo vybrat dodavatele rekonstrukce zdejší hasičské zbrojnice, se
přihlásilo velké množství firem. Osmnáct firem bylo vyřazeno pro nesplnění stanovených požadavků. Město nakonec zhotovitele vybíralo ze čtyř nabídek. Vybrána byla nejvýhodnější z nich. Beskydská stavební nabídla rekonstruovat hasičskou zbrojnici za cenu lehce převyšující 11,5 milionu
korun.
Práce na modernizaci sídla místní hasičské jednotky začaly v říjnu. Po dobu rekonstrukce
našli hasiči provizorní umístění hasičské zbrojnice v prostorách autoservisu Vašek na Štramberské
ulici, kde získali víc jak rok své zázemí a místo pro garážovaná auta. K výjezdům budou hasiči
jezdit pouze s novým vozem, stará cisterna se do nově obývaných prostor nevešla. Ta byla po
dobu rekonstrukce vyčleněna z výjezdové techniky. Cisternu mají hasiči uschovanou v jiných prostorách na opačném konci města.
Rekonstrukce požární zbrojnice by měla trvat do 10. prosince příštího roku. Na její realizaci má město k dispozici sedmimilionovou dotaci z Moravskoslezského kraje a o zbývající čtyři miliony chce radnice požádat.

19

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTY
AKČNÍ PLÁN

Akční plán rozvoje Kopřivnice na letošní a příští rok obsahuje Akce za více než 458 milionů korun. Dvouletý Akční plán, jehož aktualizaci radnice připravila, koresponduje s harmonogramem postupné realizace patnáctiletého Akčního plánu do roku 2022. Za první tři roky plnění Strategického plánu se podařilo jej naplnit téměř na 50 procent. Řada realizací naplánovaných akcí
letos pokračovala, jiné se začaly realizovat, nové žádosti byly podány. Rozběhnuté projekty značně
zatížily i v budoucnu zatíží rozpočet města.
Největšími akcemi investičního charakteru, které jsou součástí plánu na roky 2011 a 2012,
jsou pokračování regenerace bytových domů a úprav veřejných prostranství v oblasti sídliště Jih,
budování nové kanalizace v Lubině, nebo připravované zahájení rekonstrukce ulice Štefánikovy.
Kromě konkrétních investic ovšem Akční plán obsahuje také termíny vypracování řady koncepčních
materiálů, které mají určovat budoucnost města například v oblasti školství, bydlení, kultury nebo
muzejnictví.
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTY

Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města schváleným
Akčním plánem rozvoje města Kopřivnice pro období 2011-2012. Akční plán je základní jednotkou
v naplňování dlouhodobé strategie města zpracované ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022. Oba tyto strategické dokumenty jsou zveřejněny na internetových
stránkách města.
V souladu se strategickými dokumenty města byly v roce 2011 připravovány žádosti o dotace na různé rozvojové projekty. Město se snaží využívat jak zdrojů ze strukturálních fondů, které
jsou v České republice přerozdělovány prostřednictvím jednotlivých operačních programů, tak
zdrojů národních, především ze státního či krajského rozpočtu.
V roce 2011 bylo podáno 6 žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko, OPŽP, IOP, PRV), 4 projekty byly schváleny a 2 jsou v procesu hodnocení.
Schváleny a zrealizovány (ještě realizovány) byly tyto projekty:
Regenerace městských bytových domů – sanace sklepů
POSEZ – Skládka kalů Kopřivnice
Příměstský les Šostýn
Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – místní část Kopřivnice - úsek Vlčovice
V procesu hodnocení koncem roku byly ještě dva projekty: Regenerace zeleně sídliště „Korej“ v
Kopřivnici a Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice.
V letošním roce byly podány také 4 žádosti o dotaci z národních zdrojů (rozpočet ČR, rozpočet MSK, nadace), 2 projekty byly schváleny a realizovány (Oranžové hřiště ve sportovním areálu v Lubině a Realizace MA 21 v Kopřivnici anebo Jsme to co jíme!), 1 schválen jako náhradní
(Přechod přes ulici Záhumenní u České spořitelny) a nerealizován a 1 neschválen (Revitalizace
Sadu dr. E. Beneše).
Zároveň bylo realizováno dalších 21 projektů s pomocí dotací ze Strukturálních fondů EU nebo
národních zdrojů, kterým byla přiznána dotace již v roce 2010 či dříve:
 Lokalizace starých ekologických zátěží
 Revitalizace mateřské školy Krátká v Kopřivnici
 Modernizace školního sportovního hřiště rozšiřující nabídku sportovních aktivit v centru
Kopřivnice
 Rozšíření kapacity mateřské školy Mniší
 Rekonstrukce škvárového hřiště v areálu Pod Červeným kamenem
 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dr. M. Horákové v Kopřivnici
 Regenerace sídliště SEVER RC 29
 Regenerace městských bytových domů – rekonstrukce výtahů
 Předprojektová příprava řešení brownfield – depozitář muzea Tatra v parku E. Beneše
 Regenerace městských bytových domů – energetická opatření
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V roce 2012 bude pokračovat realizace dalších projektů:
 Realizace MA 21 v Kopřivnici aneb „Živá Kopřivnice“
 Kompetenční přístup v řízení lidí na MÚ v Kopřivnici
 Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 – II. plánovací
období
 Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I - III
 Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší
 Cyklostezka Kopřivnička
 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici
 Rekonstrukce vestibulu radnice v Kopřivnici
 Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra v Kopřivnici
 Revitalizace ulice Štefánikovy včetně přilehlého veřejného prostranství
 Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice
Město Kopřivnice rovněž dílčími projekty realizuje schválený Integrovaný plán rozvoje
města – obytná zóna Kopřivnice JIH, na jehož realizaci má město Kopřivnice v Integrovaném operačním programu alokovanou částku ve výši 4 052 tis. EUR. Tyto finance spolu s financemi města a
bytových družstev budou použity na regeneraci bytového fondu a revitalizaci veřejného prostranství
na sídlišti JIH. Realizace dílčích projektů probíhá od roku 2009 a bude ukončena v roce 2015.
Ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Novojičínska realizuje město Kopřivnice velký projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“. Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v Novém Jičíně – Žilině a Loučce, v Mořkově, v Životicích u Nového
Jičína a v Kopřivnici – Lubině. Stavební práce v rámci dílčího projektu „Aglomerace Kopřivnice –
místní část Lubina, odkanalizování“ byly zahájeny v červnu 2011 a budou ukončeny v srpnu 2012.
Město Kopřivnice v souvislosti s projektem připravilo podpůrný program pro vlastníky nemovitostí,
kteří se na nově budovanou kanalizaci připojí.
V roce 2011 také probíhala projektová příprava dalších projektů, na jejichž realizaci podalo
město žádost o dotaci v roce 2012. Jde např. o projekt rekonstrukce vily dr. I. Bönishe, rekonstrukce zimního stadionu, rekonstrukce hřiště u ZŠ E. Zátopka, rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Náměstí
pro potřeby ZUŠ Zdeňka Buriana a další.
Město Kopřivnice realizovalo také významné projekty a akce, které financovalo pouze ze
svých zdrojů, popř. se stalo finančním partnerem jiných subjektů. Mezi takovéto projekty patří dokončení výstavby I. etapy domova pro seniory Stravovny na ulici Česká, která zajišťuje přípravu
dietní stravy jak pro seniory, tak pro ostatní obyvatele města.
V roce 2011 byla také dokončena rekonstrukce silnice I/58, která zahrnovala obchvat města Příbora, vybudování okružní křižovatky v Lubině a rekonstrukci komunikace až k Průmyslovému
parku Kopřivnice. Město se na této akci, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, finančně
podílelo v rozsahu výstavby nového chodníkového tělesa a osvětlení podél silnice I/58 v místní
části Lubina.
SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY REGULUJÍCÍ HAZARD NA ÚZEMÍ MĚSTA
Od Nového roku začne v Kopřivnici platit vůbec první vyhláška regulující hazard na území
města. Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst a času, ve kterém mohou
být provozovány sázkové hry pomocí technických zařízení. Regulaci hazardu ve městě měly ve
svém volebním programu téměř všechny strany. Přesto se někteří zastupitelé přikláněli k ještě
přísnějším opatřením. Aktuálně schválená vyhláška počítá se striktním stanovením míst, kde bude
možné hazardní techniku provozovat a také reguluje čas, kdy bude v provozu. V Kopřivnici bude
podle vyhlášky devatenáct konkrétních míst, kde bude možné na základě příslušných povolení
výherní automaty a loterijní videoterminály provozovat. Nikde jinde to už nově možné nebude.
Seznam lokalit ve vyhlášce kopíruje místa, na nichž jsou v současné chvíli provozovány tyto sázkové hry na území města Kopřivnice. Kromě toho oproti současnému stavu, kdy mohou provozovatelé svá hazardní zařízení mít v provozu klidně nonstop, zavádí nová vyhláška také výrazné časové
omezení. Nově totiž bude možné provozovat výherní automaty a videoterminály pouze 8 hodin
denně mezi 17. hodinou večerní a jednou hodinou ráno.
Dodržování nové vyhlášky budou moci kontrolovat jak městští strážníci, tak pověření pracovníci finančního odboru radnice. Problém je, že nová vyhláška se nebude ještě tři roky vztahovat
na hrací přístroje, jejichž povolení bylo uděleno v době platnosti loterijního zákona před jeho novelizací.
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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (dále NSZM
ČR) již od roku 2004. Tato asociace sdružuje a poskytuje metodickou podporu tzv. Zdravým městům, které pracují na zvyšování své kvality pomocí metody místní Agenda 21.
Projekt Zdravé město (dále PZM) je projektem komunitním, kdy se na jeho realizaci podílí
nejen městská samospráva, ale i partneři z řad neziskového a soukromého sektoru a především
veřejnost. Cílem obou (PZM i MA21) je zvyšování kvality života obyvatel souběžně se zapojováním
veřejnosti do procesu rozvoje města.
Města realizující místní Agendu 21 musí (stejně jako u jiných metod zvyšování kvality) plnit
předepsaná kritéria pro jednotlivé kategorie vyjadřující kvalitu veřejné správy a míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů ve městě. Na podzim roku 2011 se městu podařilo popáté obhájit
kategorii B v rámci sady povinných celonárodních kritérií MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
ČR. V rámci projektu Zdravé město získala Kopřivnice rovněž další ocenění:




Stříbrná cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za metodu místní Agenda 21
3 000 Kč – Poukázka pro Zdravé město Kopřivnice na produkty Fair Trade za ukázkový a dlouhodobý postup ke kvalitě Zdravého města (XVII. celostátní konference NSZM
ČR)
Oficiální poděkování vedení města a pracovníkům městského úřadu Kopřivnice za celoroční spolupráci na přípravě a testování metodiky pro hodnocení kategorie A v kritériích MA21, dar 10 000 Kč
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VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ
Mezi již tradiční aktivity oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů patří veřejná projednání (dále VP) projektů a záměrů města. V roce 2011 se uskutečnily tyto:
Panelová diskuse na téma Bezdomovectví
Veřejné projednávání v místní části Vlčovice
Veřejné projednávání v místní části Mniší
Veřejné projednávání v místní části Lubina
Veřejné projednávání na téma Oranžové hřiště
Veřejné projednávání regulace parkování
Fórum Zdravého města aneb S Vámi o všem? Ovšem?
Kulatý stůl MSK – cyklo
Veřejné projednávání Lokalizace a charakteristika ekologických zátěží
Veřejné projednávání odkanalizování Lubiny
Veřejné projednávání na téma Oranžové hřiště II
S Vámi o všem? Ovšem! ... tentokrát o ovzduší
Veřejné projednávání Chodník v Mniší
ZAČALO DVOULETÉ OBDOBÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Další dva roky bude v Kopřivnici probíhat plánování rozvoje sociálních služeb na období
let 2013 až 2016. Dlouhodobý proces, do kterého jsou zapojeny úřady, odborníci na sociální problematiku stejně jako laičtí uživatelé sociálních služeb, je plně financován z víc jak dvoumilionové
dotace.
Konečným cílem plánovacího procesu je zvyšování dostupnosti, sortimentu a kvality sociálních služeb nejen v Kopřivnici, ale i v širším regionu. Podmínkou získání dotace je, že obce by
měly, pokud to bude možné a pokud bude zájem dalších subjektů, plánovat na úrovni širšího regionu, to znamená nejen v Kopřivnici, ale minimálně na úrovni obce s rozšířenou působností. V rámci
procesu plánování proběhne kvalitativní výzkum potřeb osob se zdravotním postižením. Vznikne
také elektronický katalog sociálních služeb s různými verzemi pro zadavatele, poskytovatele a
veřejnost, který umožní hodnocení kvality služeb.
Hlavním výstupem projektu bude druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici. Podklady pro jeho sestavení budou čerpány jednak z již existujícího dokumentu na roky
2009 až 2012, ale také z pracovních skupin, finanční analýzy stávajících služeb, dotazníkového
šetření mezi veřejností nebo z mapování potřeb osob se zdravotním postižením.
PLÁNOVANÁ REGULACE PARKOVÁNÍ
Vedení města se již delší dobu snaží o regulaci parkování v centru města. V letošním roce
se začalo pracovat na nové koncepci, která by měla pomoci řešit tento dlouhodobý problém. Záměrem radnice je rozdělení centra města do několika zón, které budou mít svůj režim pro parkování. V
obytných zónách by mohli bezplatně a bez omezení parkovat obyvatelé s trvalým bydlištěm z dané
lokality, tedy rezidenti, a dále abonenti, tedy lidé, kteří mají v lokalitě svou provozovnu. Regulované
parkování se týká centra města, tedy parkovišť před radnicí a na ulici Štefánikově, parkoviště u
Alberta a dále bude regulováno parkování na ulicích Sokolovské, Dukelské, Kpt. Nálepky a Lidické.
Ve středu 18. května se uskutečnilo veřejné projednání, na které přišla téměř stovka lidí. V
centru města už parkovací automaty jednou byly, a to v období od roku 1999 až do roku 2005, kdy
se začalo mluvit o tom, že by se měla změnit koncepce. V návrhu byli občané seznámeni jednotlivými lokalitami, které byly zařazeny do zóny s regulovaným parkováním. Návrh počítá i s tím, že by
každá domácnost, která vlastní automobil, dostala jednu nepřenosnou rezidentní kartu. Na základě
přednesených připomínek a podnětů z řad občanů byl návrh dále upraven a v mnoha ohledech i
zmírněn.
Došlo například ke změně systému přidělování parkovacích karet či k úpravě režimu parkování v rezidentních zónách. Návrh zásad pro regulaci parkování vymezuje v centru města čtyři
lokality se zpoplatněným parkováním. Ochrana okolních ulic je zajištěna systémem rezidentních a
abonentních karet pro občany bydlící v této lokalitě nebo zde podnikající. Občané bydlící na ulicích
Sokolovské, Dukelské, Kpt. Nálepky, Lidické a části ulice Štefánikovy budou mít na nich přednostní
právo parkovat vozidla, a to díky rezidentním nebo abonentním kartám. Ty však místo pro parkování nezaručují. Rezidentní kartu získá každý, kdo prokáže vlastnický či nájemní vztah k bytové jednotce a provozuschopnému vozidlu. Karta bude přenosná, takže si ji budou moci v rodině půjčovat.
Osoby s trvalým pobytem v Kopřivnici dostanou jednu kartu zdarma, každou další za dva tisíce
korun. Podnikatelé, kteří mají v rezidentní zóně své provozovny a budou chtít u nich parkovat,
zaplatí za první kartu 2 000 korun a za každou další čtyřnásobek základní taxy. Návštěvy budou

23

moci v těchto zónách parkovat ve všední dny v době od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin
pouze s parkovacím kotoučem po dobu dvou hodin. V době od 18 do 7 hodin zde bude možné stát
bez jakýchkoliv karet a povolení.
Zpoplatněním veřejných parkovišť v centru chce město uvolnit místa pro turisty a lidi, kteří
zde dnes mají problém zaparkovat, když si chtějí nakoupit nebo vyřídit své záležitosti na úřadech.
O regulaci parkování bylo rozhodnuto zastupitelstvem v září při schvalování Strategického
plánu rozvoje města na léta 2007 – 2022 a potvrzeno v Akčním plánu na letošní a příští rok. Vzhledem k plánovaným úpravám ulic a opravám cest v příštím roce bylo dohodnuto odložit realizaci této
regulace až na dobu po dokončení rekonstrukce ulice Štefánikovy. Zásady budou ještě dopracovány a občané města s nimi budou seznámeni v rámci informační kampaně v místních médiích.
ÚZEMNÍ STUDIE V LUBINĚ
Obec Lubina se stále rozrůstá a je nesnadné najít vhodné lokality pro výstavbu dalších rodinných domků. Vhodné pozemky jsou v soukromých rukou a většina majitelů nechce prodávat. Z
výsledků územní studie, která se zabývala nezastavěnou oblastí orámovanou hlavní silnicí od kruhové křižovatky ke Katolického domu, hlavním tahem na Příbor a stávající zástavbou vyplynulo, že
v oblasti pod restaurací „Horačkou“ v Lubině je vhodný prostor pro výstavbu až třiačtyřiceti nových
rodinných domů. Studie vznikala v období mezi dubnem a prosincem minulého roku v ateliéru architekta Pavla Pazdziory. Během její tvorby proběhly i tři schůzky s majiteli pozemků v dané oblasti,
kteří budou mít ve věci budoucího využití lokality rozhodující slovo. Studie vznikla proto, aby se
pojmenovaly možnosti a rizika využití dané oblasti pro rodinnou zástavbu a byla odhadnuta finanční
náročnost. Základní podmínkou pro novou zástavbu v Lubině pod křižovatkou je vybudování nové
komunikace, která napojí toto území na stávající silnici od kruhové křižovatky ke Katolickému domu. Bydlet by se podle studie mělo asi na 5,3 hektarech plochy, další 1,3 ha je určeno na komunikace a 1,5 ha pro veřejná prostranství. Autor územní studie na východním okraji řešené plochy
navrhl také retenční nádrž. Pro využití dané oblasti je ale nejdůležitější dohoda vlastníků pozemků,
těch je ale velké množství a museli by se nejen dohodnout na takovém využití lokality, ale také
investovat do vybudování základní infrastruktury. Studie, která je uložena na stavebním úřadě a na
odboru rozvoje města, byla v elektronické podobě poskytnuta vlastníkům pozemků v dané lokalitě.
Další zpracovaný návrh územní studie se týkal lokality Lubina Sýkorec 1. Vlastníkům dotčených pozemků byl představen návrh, který zpracovali architekti Kateřina a Pierre Buschovi.
Zpracování územní studie vyplynulo z platného Územního plánu Kopřivnice, který vymezuje celkem
deset různých ploch, v nichž je nutno územní studii pořídit. V Lubině je velký zájem o individuální
výstavbu. Lokalita Sýkorec 1 je již čtvrtou studií. Radnice už má tři zpracované studie, a to lokality
Kopřivnice západ (za benzinovou pumpou), Kopřivnice u Kopřivničky (za tenisovými kurty) a v
Lubině pod kruhovou křižovatkou a další dva návrhy studií se zpracovávají.
Dle zpracované studie by na území v Sýkorci, ohraničeném ulicí Dělnickou a komunikacemi od kruhové křižovatky ve směru na Frenštát a na Kopřivnici, o celkové rozloze přibližně šesti
hektarů mohlo být postaveno až 36 rodinných domků včetně nových obslužných komunikací a
inženýrských sítí.
Až do pondělí 31. října mohli majitelé dotčených pozemků podávat písemné připomínky.
Studie byla v průběhu listopadu a prosince projednána s dotčenými orgány, správci a vlastníky
inženýrských sítí a na základě podaných připomínek upravena. Dále bude předána odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice, který se jí bude
řídit při povolování staveb. Zpracovaná územní studie usnadní vlastníkům pozemků a budoucím
stavebníkům první kroky při realizaci rozvoje tohoto území. Město Kopřivnice v řešeném území
nevlastní žádné pozemky, stavebníkům však může pomoci při organizaci zástavby. Společnou
snahou města i občanů je získat pozemky pod bývalou železniční tratí od Českých drah.
ZAKLÁDACÍ SMLOUVA MUZEA
Zastupitelstvo města letos aktualizovalo zakládací smlouvu Regionálního muzea Kopřivnice. V pořadí už čtvrtý dodatek základního dokumentu obecně prospěšné společnosti, která zajišťuje provoz všech zdejších muzeí, si vynutily změny v legislativě.
Od prvního ledna vešla v platnost rozsáhlá novela zákona o obecně prospěšných společnostech a do poloviny roku bylo nutné upravit zakládací smlouvu tak, aby novele odpovídala. Podle
nového znění zákona se statutárním orgánem společnosti nově stává její ředitel. Členové správní a
dozorčí rady mohou být za výkon svých funkcí odměňováni. Zákon zrušil horní hranice počtu členů
správní a dozorčí rady a zákaz opětovného členství a zásadně posílil odpovědnost členů orgánů
obecně prospěšných společností za porušení povinností při výkonu funkce. Novela také zpřísnila
podmínky převodu movitých a nemovitých věcí a upravila i další podmínky fungování tohoto druhu
společností.
Kromě technických úprav zadávací smlouvy si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc navrhovat zástupce obce do dozorčí správní a dozorčí rady a také možnost ovlivnit jejich případné odvolání.
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA A VÝSTAVBA
Hospodařením města se podrobně zabývá Ročenka města Kopřivnice. Na tomto místě
jsou zmíněny pouze hlavní údaje.
Letos byli městští úředníci pověřeni zpracovat soupis nevyužívaných městských pozemků
a budov. Důvodem tohoto soupisu bylo mapování současné využitelnosti tohoto majetku, ať už šlo
o pozemky nebo o budovy. V další fázi by se mělo rozhodnout, jak s majetkem dále nakládat. Město si nemůže ve stávající rozpočtové situaci dovolit dlouhodobě udržovat a temperovat prázdné
budovy, investovat do nich částky v řádu desetitisíců, a přitom je nevyužívat.
Na seznamu se objevilo 22,8 ha pozemků pro bydlení, případně podnikání a dalších pětatřicet hektarů zemědělských pozemků v různých místech Kopřivnice i místních částí. Na seznamu
byly mimo jiné pozemky za čerpací stanicí OMV zamýšlené pro výstavbu bytů, plochy v průmyslové
zóně, lokalita Dolní Roličky v Lubině i lyžařský areál na Červeném kameni.
Mezi budovami, jejichž další osud bude politická reprezentace města zvažovat, je celkem
dvanáct objektů. Suverénně největším z nich je nevyužívaná základní škola na náměstí TGM, ale
zařazena sem byla také vila na ulici Sokolovské, ve které sídlil dům dětí a mládeže. Na seznamu je
rovněž objekt bývalého závodního klubu, který město teprve nedávno koupilo od Tatry, vedle stojící
podzemní objekt v parku Edvarda Beneše, stejně jako chátrající loutkové divadlo, objekt Muzea
Fojtství nebo hájenky na Janíkově louce.
ČÁST MAJETKU JE V HAVARIJNÍM STAVU
Kopřivnice by potřebovala investovat v roce 2011 do odstranění havarijních technických
stavů a nejnutnějších oprav majetku města téměř třiapadesát milionů korun. Návrh rozpočtu přitom
počítal na opravy majetku jen s částkou necelých 12,7 milionu korun. Dvanáctistránkový materiál
obsahoval celkem 58 nezbytně nutných oprav, a to v mateřských a základních školách, kulturních
zařízeních, sportovištích, ve středisku sociálních služeb, stejně jako na komunikacích, veřejném
osvětlení, samotné radnici a dalším majetku města.
Jednou z nejnákladnějších položek seznamu je oblá plechová střecha zimního stadionu.
Finanční náročnost opravy byla odhadnuta zhruba na 4 miliony korun. Téměř 2,4 milionu by měla
stát také generální rekonstrukce zastaralého a korodujícího výměníku v Kulturním domě v Kopřivnici. Zhruba 2,1 milionu je odhad nákladů na rekonstrukci sociálních zařízení v družině a na hlavní
chodbě ZŠ Milady Horákové. Oprava cesty v Mniší v oblasti Dolních Spružin by měla vyjít asi na
milion osm set tisíc korun. Také další školní budovy potřebují nemálo peněz na opravy, ZŠ sv.
Zdislavy potřebuje kompletní opravu střechy asi za 1,6 milionu, ZŠ Emila Zátopka vyžaduje výměnu
oken a vstupních dveří za zhruba 1,5 milionu a stejná částka je potřebná i na výměnu cirkulačního
potrubí pod pětadvacetimetrovou vanou zdejšího krytého bazénu.
Ze seznamu vyplynulo dlouhodobé podfinancování nutných oprav a postupné chátrání nejen budov v majetku města. Nejhůř vypadá situace u dlouhodobě neužívaných objektů, jako je
základní škola náměstí anebo bývalé sídlo DDM na Sokolovské ulici. Tento stav byl důvodem pro
zpracování dalších projektů a žádostí o dotace.
Letos na jaře Úřad Regionální rady Moravskoslezsko potvrdil dotaci Kopřivnici v celkové
hodnotě přes sedmdesát milionů korun. Město získalo téměř třetinu všech rozdělených dotací v
rámci celého Moravskoslezského kraje. Zřejmě největším úspěchem byl zisk víc jak 52milionové
dotace na dlouho očekávanou rekonstrukci ulice Štefánikovy. Zcela novou podobu má dostat frekventovaná komunikace v centru města, a to v úseku od radnice až po Katolický dům. Rekonstrukcí
projde nejen samotná silnice a křižovatka s ulicí Husovou, která se změní v kruhový objezd, ale
nové budou také chodníky v dané oblasti a projekt pokryje i část plánovaných úprav v parku E.
Beneše, kde mají vzniknout mimo jiné nové samoobslužné veřejné toalety. Další dotaci převyšující
částku 10,8 milionů korun město dostalo na svůj projekt rozšíření azylového domu a vytvoření
zázemí pro denní centrum, do kterého by se mělo následně přemístit centrum Racek ze svého
stávajícího, částí veřejnosti kritizovaného působiště v suterénu bývalé školy náměstí. Bezmála 5
milionů bude mít Kopřivnice k dispozici také na rekonstrukci vestibulu zdejší radnice, který by měl
být nejen vzhlednější, ale také účelnější a bude víc vyhovovat lidem přicházejícím na úřad vyřídit
své záležitosti.
Město se v dotačním programu určenému pro podporu rozvoje subregionálních center
ucházelo ještě o prostředky na modernizaci zimního stadionu a požární zbrojnice, v těchto dvou
případech ovšem úspěšné nebylo. Naopak v jiné části operačního programu Kopřivnice uspěla se
svým projektem cyklostezky, která by měla v budoucnu spojit Poodří a Beskydy. Vzhledem k tomu,
že s projektem své části této cyklistické komunikace uspěl i Příbor, je pravděpodobné, že se lidé
brzy dočkají cyklostezky mezi Příborem a Lubinou. Kopřivnická část povede od oblasti Orinoka
zhruba po železný most na Habeši a dotace na její výstavbu je víc jak 2,9 milionů korun.
Kopřivnická radnice bude usilovat o získání dotací z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko na rekonstrukci tří sportovních zařízení. Žádosti s projektovou dokumentací se
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budou odevzdávat v rámci 5. výzvy ROP v únoru 2012. U všech investic činí spoluúčast města 15
procent z celkových nákladů.
Největší investicí, na kterou by chtěla radnice finanční podporu získat, je I. etapa rekonstrukce zimního stadionu, jež by měla vyjít na 45 milionů korun. V tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace, v níž se počítá s modernizací vybraných technologických a stavebních celků
zimního stadionu s ohledem na zvýšení kvality zázemí pro sportovce. Konkrétně jsou v plánu
především oprava a zateplení střechy, rekonstrukce chlazení a modernizace sociálních zařízení a
šaten.
Dalším sportovním zařízením, na jehož rekonstrukci bude město požadovat dotaci, je
školní hřiště Základní školy Emila Zátopka. Jeho modernizace by měla vyjít na 9 milionů korun. Jde
tedy o nepoměrně nižší investici. Na asfaltovém plácku za školou by za tyto peníze měl vyrůst
atletický ovál s umělým povrchem, běžecká dráha s pískovým doskočištěm, sektor pro vrh koulí,
víceúčelové hřiště na házenou a malou kopanou se zakresleným tenisovým kurtem, hřiště pro
volejbal, koše pro streetball a variantně i lanové prolézačky.
V neposlední řadě by se město chtělo pokusit získat peníze na financování rekonstrukce
zázemí sportovního areálu v Lubině. Tato akce by měla vyjít na 5 190 000 korun a měla by čítat
rekonstrukci šaten a sociálního zařízení, propojení pohoštění a šaten s toaletami a také vybudování
dětského hřiště s předpokládaným odstraněním stávajících nefunkčních herních prvků.

CYKLOSTEZKA
Páteřní stezka s odděleným pruhem pro chodce a cyklisty, která povede celým městem
podél Kopřivničky od loutkového divadla až po ulici Horní, bude celá dlážděná. O povrchu budoucí
cyklostezky se vedly dlouhé diskuze. Asfaltobetonový povrch, který je hladký a nabízí cyklistům
nebo třeba in-line bruslařům větší komfort, by byl vhodnější. Pro dláždění ale rozhodla skutečnost,
že místa, kterými stezka povede, jsou tak protkaná inženýrskými sítěmi, že je v podstatě jisté, že v
bližší nebo vzdálenější budoucnosti bude z důvodu oprav nutné její rozkopání, a pokud by byl povrch asfaltový, uvedení do původního stavu by bylo náročnější a dražší. Pracovníci odboru rozvoje
města prověřili namátkou zhruba 500 metrů dlouhý úsek budoucí cyklostezky. Na úseku mezi ulicí
Erbenovou a mostkem přes Kopřivničku u Dětského centra našli 15 stavebních zásahů do chodníku z důvodu oprav a nového vedení sítí. Dále bylo zjištěno souběžné vedení horkovodů, u kterých
dochází k častým opravám havarijních stavů, stejně jako vedení dešťové a splaškové kanalizace,
datových kabelů, rozvodů pitné vody a kabelové rozvody elektřiny. Bezmála dva a půl kilometru
stezky bude tedy zhotoveno z dlažby. Dva metry široký chodník z betonové dlažby se sraženými
hranami, cyklostezka bude stejně široká, její dlažba bude ale červená a její hrany budou přimykat k
sobě nesraženými fazetami, což umožní komfortnější pocit z jízdy. Oba pásy budou odděleny třiceti
centimetry reliéfní dlažby a deset centimetrů širokým žlutým vodicím páskem pro občany se zhoršenou orientací.
Výběrové řízení na její realizaci vyhrála firma SWIETELSKY, stavební s. r. o, České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby Morava se střediskem v Novém Jičíně, která bude tuto
stavbu realizovat.
Celá realizace byla rozdělena do čtyř částí, přičemž letos měly být dokončeny dvě, a to až
po ulici Husovu. Další dvě části byly v plánu během příštího roku. Stavba cyklostezky šla rychleji,
než se v červnu, kdy byly práce zahájeny, předpokládalo. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a nasazení pracovníků firmy Swietelský stavební, s. r. o., se postavil i další úsek cyklostezky mezi ulicemi Husovou a Erbenovou. Cyklostezka je spolufinancována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Hodnota díla činí přibližně 12,6 milionu korun, přičemž 8,5
milionu korun pokryje radnice z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celá
cyklostezka až po ulici Horní včetně terénních a sadových úprav by měla být dle smlouvy dokončena v příštím roce do 29. června.
NA CYKLOSTEZCE DO ZÓNY BYLA VYMĚNĚNA ČERVENÁ DLAŽBA
Na vloni otevřené cyklostezce vedoucí do průmyslové zóny se musela vyměnit červená
dlažba. V souvislosti se špatným technickým stavem probarvené zámkové dlažby, jejíž horní části
se odlupovaly, a s vypracováním nezávislého posouzení kvality použité dlažby, které si nechalo
město zpracovat u Institutu pro testování a certifikaci a. s. ve Zlíně v průběhu května a června,
došlo mezi dodavatelem stavby, výrobcem dlažby a městem k dohodě o provedení výměny této
dlažby v celém rozsahu stavby.
Zahájení předlažby bylo limitováno posouzením kvality podkladních vrstev cyklostezky ze
strany výrobce dlažby a technologickými možnostmi výrobní linky.
Od 15. srpna se začalo s postupným předlážděním, což byl nejkratší možný termín pro dodání
zhruba cca 3 000 m2 červené probarvené betonové dlažby bez fazet, a práce měly být ukončeny
do 15. října. Po dobu opravy docházelo k částečnému omezení dopravy na ulici Panské i Dělnické.

26

OPRAVA KANALIZACE NA ULICI ŠTEFÁNIKOVA
Na části ulice Štefánikovy u městského parku probíhaly v druhé polovině roku stavební
práce, které téměř až do konce roku částečně omezovaly nejen řidiče, ale i chodce. Severomoravské vodovody a kanalizace zahájily výměnu kanalizačního řadu, který byl v havarijním stavu, a
jehož oprava nemohla počkat do jara, kdy město plánuje zahájení prací úpravy prvního úseku komunikace Štefánikovy a Štramberské, na kterou získalo dotaci z evropských fondů.
Postupně bylo vyměněno asi čtyři sta metrů kanalizačních rozvodů v úseku mezi ulicemi
Kpt. Jaroše a Husovou, které jsou vedeny pod chodníkem a komunikací podél městského parku.
Součástí této akce byla i dvě nová vodovodní propojení na tomto úseku dotčeném stavebními pracemi. V průběhu výměny kanalizačního potrubí byla přemístěna také výstupní autobusová zastávka.
NOVÁ SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Koncem letošního března vstoupila v Kopřivnici v platnost novelizovaná směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která zpřísnila podmínky vyhlašování a výběru dodavatelů, zakotvila povinnost zveřejňování veškerých informací na webu města a zavedla možnost využívání elektronického tržiště pro nákup kancelářské techniky, drobného spotřebního materiálu, oprav
a podobně. Účelem nové úpravy, na jejíž přípravě se podílela také pracovní skupina složená z
pracovníků radnice a koaličních i opozičních zastupitelů, byla především minimalizace množství
neveřejných informací o procesu zadávání veřejných zakázek a posílení prvků veřejné kontroly.
Elektronická aukční síň, kterou radnice k výběru pojišťovny využila, má oproti klasickým
výběrovým řízením, kdy zájemci předkládají své nabídky v zalepených obálkách a již je nemohou
měnit, tu výhodu, že účastníci aukce mohou reagovat na nabídky konkurence v reálném čase.
Soutěžící firmy mají možnost přes internet sledovat průběh licitace, znají cenu konkurence a mohou na ni okamžitě reagovat. Snaha trumfnout konkurenci a získat veřejnou zakázku se pak může
odrazit na její konečné ceně.
Elektronické tržiště pro kopřivnickou radnici začala provozovat na základě výběrového řízení pražská společnost B2B Centrum. Ta byla vybrána na základě nejnižší provize, kterou provozovatel e-tržiště vybírá od vítězů výběrových řízení realizovaných tímto způsobem. V případě Kopřivnice tak budou firmy dodávající radnici drobný materiál platit 0,9 % z vysoutěžené ceny zakázky. Od zavedení nového systému nákupu vybraných komodit očekává městský úřad úspory,
zejména díky nižší ceně. Tento způsob zadávání drobných zakázek k nim navíc otevře cestu pro
více dodavatelů a urychlí proces vyhodnocování nabídek.
Hned první elektronická aukce ušetřila Kopřivnici více než šest set tisíc korun. Tímto způsobem byl vybrán nový poskytovatel pojistných služeb pro město. Kopřivnice tak udělala další krok
k maximální transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky.
ZACHOVÁNÍ PROVIZORNÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY
Letos konečně skončila uzávěra komunikace I/58 z Lubiny ve směru na Frenštát pod Radhoštěm. Provizorní kruhová křižovatka na příjezdové komunikaci na mostě ve směru od Lubiny se
ale nezrušila. Vedla přes ni objízdná trasa z Frenštátu do podniků v průmyslové zóně, neboť komunikace od křižovatky U Křížku k bráně č. 6 do automobilky bude rozkopána z důvodu přeložky vodovodního řadu a realizace nové křižovatky. Provizorní okružní křižovatka zvýšila bezpečnost na
příjezdu do města, zrychlila dopravu a zabránila vytváření front automobilů přijíždějících z ulice
Dělnické.To bylo důvodem, proč město začalo jednat se Správou silnic Moravskoslezského kraje,
střediskem Nový Jičín o zřízení kruhové křižovatky s trvalejším charakterem. Správa silnic Moravskoslezského kraje ve spolupráci s městem má zpracovaný projekt na dobudování tzv. brýlí, tedy
vybudování sjezdu na ulici Dělnickou a celkovou rekonstrukci mostu přes trať, ale ani správa, ani
město nemají dostatek financí na její realizaci. Prozatím byl zachován alespoň stávající stav.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V ulicích Kopřivnice a místních částí dnes funguje asi dva půl tisíce svítidel. Jen necelé
čtyři stovky z nich jsou mladší deseti let a jejich stav je dobrý. U zhruba dvou stovek sloupů veřejného osvětlení odborníci doporučili jejich výměnu, u dalších 1 700 by pak nechali provést defektoskopii, která by mohla odhalit případné skryté závady. V drtivé většině případů jde totiž o sloupy
veřejného osvětlení starší než 30 let, jejich životnost je přitom podle metodik 25 až 30 let. V posledních letech se systém veřejného osvětlení značně rozrostl i díky nově vybudovaným chodníkům na ulici Panská a v Lubině.
Z odborného posouzení stavu systému veřejného osvětlení, které si Kopřivnice nechala
zpracovat, vyplynula potřeba významnější investice. Investice do osvětlení ulic jsou nutné nejen
kvůli technickému stavu některých sloupů veřejného osvětlení, ale také díky velmi vysoké energetické náročnosti.
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Revitalizace systému veřejného osvětlení by podle návrhu odborných firem měla znamenat výměnu 1 038 svítidel a zhruba dvou kilometrů kabelového vedení. Použití moderních typů
svítidel a zavedení individuální regulace příkonu svícení by pak přinesly úspory v podobě sníženého odběru elektrické energie. Doporučené opravy systému byly kvůli finanční náročnosti navrženy
na rozložení do období deseti let.
Celková výše potřebné investice je odhadována na 18,5 milionu korun, roční úspory jsou
pak spočítány na zhruba 1,5 milionu korun, a návratnost investice by tak byla zhruba dvanáct let.
Nejvíc by se ušetřilo právě na elektrické energii díky užití moderních svítidel s lepší světelnou účinností a řízenému snížení příkonu o 30 % v době nočního klidu.
Další úspory má přinést snížení doby svícení pomoci přesnějšího řídicího systému zapínání. Stejný standard osvětlení, jaký je dnes, by vyšel městskou pokladnu podle návrhu o 820 tisíc
ročně levněji. Dalších 630 tisíc korun ročně by město mohlo ušetřit na provozních nákladech tím, že
nová světla budou méně poruchová a budou vyžadovat menší údržbu. Další peníze pak Kopřivnice
může ušetřit i na paušálních poplatcích za elektroměr. Těch by totiž po snížení příkonu a sloučení
některých okruhů veřejného osvětlení nebylo potřeba tolik jako dnes.
Kromě ekonomických přínosů by měla rekonstrukce systému pouličních svítidel také svůj
ekologický rozměr. V souladu se svým plánováním by tak radnice dosáhla snížením spotřeby ener2
gie o víc jak 750 kilowatthodin ročně snížení emisí CO o 882 tun.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
Kopřivnická čistička byla dokončena už na konci minulého roku. Slavnostně otevřena byla
ale zrekonstruovaná a rozšířená čistička odpadních vod v Kopřivnici až letos na jaře. Společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace, které zařízení na severovýchodním okraji Kopřivnice
patří, do něj v minulém roce investovala 32 milionů korun, což ze stavby nových aktivačních nádrží
a změny technologie v Kopřivnici dělají největší investici vodohospodářské firmy v kraji. Kopřivnická
čistička odpadních vod je po svém rozšíření schopna zpracovat 11 tisíc metrů krychlových odpadních vod za den, ve skutečnosti do ní přitéká zhruba 8 tisíc metrů krychlových tekutého odpadu,
rezerva tedy počítá s možným napojením zhruba deseti tisíc dalších obyvatel. Čistička by tak měla
bez problémů zvládnout nejen napojení nové kanalizace z Lubiny a po její výstavbě i z dalších
místních částí, ale počítá i s možným růstem počtu obyvatel.
Za posledních deset let bylo do místní čističky investováno celkem 77 milionů korun, poslední a zatím největší investice z roku 2010 znamenala takřka zdvojnásobení objemu aktivačních
nádrží pro biologické čištění a kompletní změnu technologie v této části čističky. Zatímco doposud
zde byl užíván systém RDN, nyní je to systém kaskády, ve které dochází biologickým procesem ke
zbavování organických živin, jako je dusík nebo fosfor ve vodě.
Díky nové technologii je nová čistička nejen téměř automatizovaná, ale také vypouští do
Kopřivničky výrazně čistější vodu než dřív, a dokonce hluboko pod stanovenými normami. Čistička
v Kopřivnici tak patří k nejúčinnějším v republice. To je také v případě Kopřivnice velmi důležité,
neboť množství vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Kopřivničky je velmi významné.
Zejména v letním období korytem za čističkou protéká více vody než před ní, a kdyby byla významně kontaminovaná, znamenalo by to pro životní prostředí poměrně značný problém.
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Odstraňování autovraků z ulic a parkovišť města již pět let zajišťuje odbor životního prostředí ve spolupráci s městskou policií. Strážníci při pochůzkách monitorují opuštěná a nepojízdná
vozidla a v případě, že jsou delší dobu bez pohybu, vylepí na něj výzvu k jejich odstranění s dvouměsíční lhůtou. Stejná výzva je vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kopřivnice a úřední
desce v trvalém bydlišti vlastníka vozidla. Pokud vlastník na tuto výzvu nereaguje, je vozidlo odtaženo na vyhrazené parkoviště Autovrakoviště Ženklava, s jejímž majitelem město v minulosti na
tuto činnost uzavřelo smlouvu. Město má dle zákona o odpadech povinnost zajistit na dobu dvou
měsíců parkování odtaženého vozidla. Pokud si vlastník nepřevezme vozidlo po stanovené době,
má se za to, že vozidlo je autovrakem, a město jej předá oprávněné osobě k ekologické likvidaci.
Náklady na odstranění kompletního vozidla, včetně jeho odtažení představují částku cca 7
500 korun, za nekompletní vůz činí náklady deset tisíc korun. Tyto náklady je povinen uhradit městu poslední vlastník opuštěného vozidla, který je uveden v registru motorových vozidel. Tento majitel by měl městu uhradit i poplatek na vyhrazeném parkovišti, který činí 119 korun za den. Autovrakoviště Petr v Ženklavě ve spolupráci s kopřivnickou radnicí se snaží této situaci předejít a každoročně organizuje akci Dny bez autovraků, během níž mohou majitelé starých automobilů předat tyto
k bezplatné ekologické likvidaci. O tyto akce je zájem, například v roce 2009 bylo takto zlikvidováno
69 vozidel a vloni 42 vozidel.
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ZMĚNA FIRMY NA ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ
Zateplení domů a sanaci balkonů v domech na ulici Alšově neprováděla firma REVITA G,
a. s., ale akciová společnost Hochtief cz.
Přestože firma REVITA G podala ve výběrovém řízení, které město vyhlásilo na přelomu
roku, cenově nejvýhodnější nabídku, nedošlo ze strany REVITA G k podepsání smlouvy o dílo, jak
ukládá zákon. Poněvadž firma nereagovala na další výzvy, k podpisu smlouvy nedošlo. Následně
pak Rada města Kopřivnice schválila uzavření smlouvy o dílo s dalším uchazečem vpořadí a to
společností HOCHTIEF CZ a.s. Ta ve své nabídce uvedla, že provede zateplení domů a sanaci
balkonů č. p. 1139 – 1146 na Alšově ulici a č. p. 1132 -1134 na ulici Štramberské za 32 233 077
korun včetně DPH. Práce na revitalizaci obvodových plášťů bytových domů v této lokalitě byly
provedeny ve druhé polovině roku v návaznosti na termínech dokončování jednotlivých etap sanace suterénu. Zhotovitelem těchto sanačních prací byla firma Europia CS, a. s.
REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ NA SÍDLIŠTI JIH
Letos skončily stavební práce na regeneraci panelových bytových domů na sídlišti Jih. V
roce 2009 město získalo téměř stomilionovou dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci
několika projektů v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice Jih
(IPRM), a to nejen na regeneraci bytových domů, ale i revitalizaci veřejných prostranství. Cílem
projektu bylo zlepšení podmínek bydlení v této lokalitě, která je ohraničena ulicemi Štramberská Horní - Záhumenní - starý hřbitov.
S opravami domů ve vlastnictví města se začalo vloni v červenci, kdy byly postupně vyměněny okna a vstupní dveře do domů. Letos byly ve všech domech vyměněny výtahy a proběhly
práce na zateplování venkovních plášťů, rekonstrukce balkonů a sanace a izolace sklepních prostor. Následně se započalo s venkovními úpravami.
Město za loňský a letošní rok zaplatilo za rekonstrukci městských domů na ulici Štramberské č. p. 1132-34 a na ulici Alšově č. p. 1139-46 téměř 51 milionů korun. Protože z dotace lze pokrýt 40 procent způsobilých výdajů, dostala radnice letos zpět 11,036 milionu a v příštím roce dalších devět milionů.
Dotaci na regeneraci svých domů mohou vzhledem k lokalitě žádat i bytová družstva. Této
možnosti už využila bytová družstva Máchova 1132 a Štramberská 1126, která dotaci použila na
pokrytí energetických opatření a sanace balkonů, jež je přišla na 11 milionů korun, přičemž 4,4
milionu korun činila dotace v rámci IPRM.
OPRAVA KRYTÉHO BAZÉNU
V průběhu poslední sezony začala unikat voda z bazénové vany na zdejším krytém bazénu. Koncem sezony činila ztráta až šest kubíků za den.
Krytý bazén zahájil provoz v roce 1993. I když od té doby byla provedena řada oprav, na
rozvody cirkulační vody a vypouštěcí potrubí nikdy nedošlo. Ty jsou navíc umístěny pod bazénovou
vanou v betonové desce. V roce 2004 byla realizována opatření energetického auditu, která měla
zajistit nižší energetickou náročnost provozu areálu. Tehdy byla opravena střecha, fasáda, vyměněna okna. V rámci této akce došlo také na modernizaci úpravny bazénové vody, byly vyměněny
filtry, jímky a související rozvody vody, které byly napojeny na stávající rozvody u paty bazénové
vany. Rozvody vody pod bazénovou vanou však zůstaly původní, a ty letos dosloužily. Přes ně
docházelo k velkým únikům vody. Pokud by město mělo dostatek volných finančních prostředků,
ideálním řešením by byla výměna stávající vany za nerezovou, a to včetně potrubí. Letos ale byla
provedena pouze prozatímní částečná oprava havarijního stavu.
OPRAVY SILNIC – LETOS TROCHU JINAK
Pracovníci firmy Slumeko, které má na starosti údržbu komunikací v majetku města, se
snaží najít jiné metody, které by mohly snížit náklady na opravy poškozených komunikací. Letos
vyzkoušeli novou technologii oprav komunikací od externího subdodavatele. Jedná se o tepelnou
homogenizační recyklaci stávajícího asfaltového krytu komunikace, která je ve světě známá pod
názvem Infrared Asphalt repair. Tento způsob opravy asfaltových povrchů se začal používat v USA
poprvé v padesátých letech, v principu se jedná o recyklaci a regeneraci stávající asfaltové komunikace při využití infračerveného ohřevu povrchu vozovky a použití dalších asfaltových materiálů
zlepšujících kvalitativní parametry asfaltové směsi.
Výtluky na ulicích Nádražní a Štefánikova opravoval malý stroj, obsluhovaný jedním nebo
dvěma pracovníky. Tímto způsobem však nelze opravovat všechny závady, ale je vhodný především na menší plochy. Na velké opravy se bude nadále používat klasická vysprávková technologie,
při níž se v létě používá teplá asfaltová směs a v zimě studená obalovaná směs. V místních částech byly některé komunikace opravovány technologií emulzních vysprávek, kdy se do výtluků
stříká směs kameniva a asfaltové emulze.
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ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Na podzim proběhlo ve sportovním areálu ve Vlčovicích slavnostní otevření nového dětského hřiště, které vzniklo za finanční pomoci Nadace ČEZu. Přestřižení pásky a předání nového
hřiště dětem se ujala olympionička a čestná občanka města Kopřivnice Dana Zátopková, kterou
doprovázeli další členové Klubu olympioniků. O úvod slavnostního zahájení se postaraly děti z
místní mateřské školy. Pro všechny děti byl připraven doprovodný program s pohádkou, cvičením a
malováním na obličej.
Na podobě nového hřiště se výraznou měrou podíleli občané Vlčovic. V rámci veřejného
projednávání definovali, jaké atrakce by na hřišti neměly chybět a také pomáhali s výběrem zhotovitele stavby. Hřiště postavila brněnská společnost Hřiště, s.r.o. Hřiště disponuje osmi herními prvky
dvěma novými lavičkami.
Celkové náklady dosáhly částky 816 tisíc korun, z toho 800 tisíc bylo z Nadace ČEZU,
zbytek uhradilo město. Skupina ČEZ tak významnou měrou přispěla na stavbu tohoto krásného
hřiště. Toto hřiště je jedním z téměř dvou set, které vznikly za přispění Nadace ČEZu.
RESTAURACE KAVÁRNA
Jedním z pronajímaných objektů v majetku města je i restaurace Kavárna na ulici Školní.
Objekt sice přináší městu nájemné, na druhou stranu potřebuje velkou investici do údržby a rekonstrukce. Jako nejvhodnější variantu město zvolilo jeho prodej. Vzhledem ke sporům mezi zastupiteli
ohledně kupní ceny se zastupitelé dohodli, že si objekt prohlédnou na místě.
Objekt je součástí komplexu občanské vybavenosti postaveného v roce 1967 a od tohoto
roku je nepřetržitě užíván jako kavárna a restaurace s výjimkou čtyř měsíců na přelomu let 1994 a
1995, kdy nebyl provozován vůbec. Stav objektu je poměrně špatný a jen v posledních pěti letech
město na nutné opravy vynaložilo zhruba 2 miliony korun, příjmy z nájmu přitom činí 273 tisíc ročně. Navíc odhad dalších oprav pro období příštích deseti let se pohybuje kolem deseti milionů korun.
Sedm politiků jak z koaličních, tak opozičních řad, si prošlo restaurační provozy v přízemí i
prvním patře budovy a také jejich technické zázemí. Prohlídku budovy žádali někteří zastupitelé v
čele s Ivanem Telaříkem, zvoleným za Nezávislé, aby si na základě vlastní zkušenosti mohli udělat
názor na případný prodej objektu a jeho hodnotu.
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu se současným nájemcem objektu o
pět měsíců. Důvodem bylo, že prodej nebyl ještě připraven. Nakonec bylo rozhodnuto, že objekt
bude nabídnut zájemcům formou dobrovolné veřejné dražby 11. listopadu tohoto roku.
Vyvolávací cena budovy i s pozemkem, na kterém stojí, bude 4,9 milionu korun a licitátor ji
nebude oprávněn snížit. Vyvolávací cena, se kterou jde objekt do dražby, je přitom o milion korun
vyšší, než na jakou ji stanovil odhadce. Případní dražitelé musí před vstupem na dražbu složit
půlmilionovou dražební jistinu a při licitaci přihazovat minimálně po deseti tisících. Případný budoucí majitel se účastí v dražbě zavazuje také k tomu, že uzavře s městem smlouvu o zřízení věcného
břemene na spoluužívání schodiště a části terasy, které slouží k přístupu do provozoven v sousední budově. Navíc nový majitel bude muset do dvou let od pořízení Kavárny na své náklady vybudovat novou vodovodní přípojku a odběrné místo elektřiny.
V pátek 11. listopadu se do dražební místnosti v devátém patře radniční budovy nedostavil
ani jediný zájemce s dražebním číslem. To bylo důvodem k dalšímu prodloužení nájemního vztahu,
který měl původně skončit už na konci listopadu. Nová smlouva byla uzavřena od 1. prosince letošního roku na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

SLUMEKO
Rok 2010 byl pro firmu Slumeko, zajišťující technické služby pro město, rokem prudkého
ekonomického obratu. Zatímco v roce 2009 firma vydělala pouhých 228 tisíc korun, vloni její zisk
činil 4,6 milionu korun, byl tedy víc jak dvacetkrát vyšší.
Produktivitu práce se Slumeku podle její výroční zprávy skutečně daří zvyšovat, zatímco v roce
2008 vyprodukoval jeden zaměstnanec služby za 320 tisíc, v roce 2010 už to bylo 412 tisíc korun.
Slumeko přitom vloni zaměstnávalo 87 lidí, tedy o deset méně než v roce 2008.
Obrat firmy se vloni pohyboval okolo 40 milionů korun. Většinu zakázek, konkrétně 67 %,
realizovalo Slumeko pro město Kopřivnici, zbylých 37 % byly zakázky jiných objednavatelů. V loňském roce se Slumeku rozrostlo také portfolium služeb, když do něj přibyla správa kanalizací v
místních částech. Firma také postupně rozšiřuje své technické zázemí, aby mohla nabízet další
činnosti, nejnověji to prý bylo zakoupením stroje na vyžínání příkopů okolo cest.
Firma Slumeko začala v polovině roku opět provozovat třídicí linku na ulici Panské v Kopřivnici. V uplynulém období provoz zařízení, které město vybudovalo v roce 2007, provozovala
soukromá firma Nehlsen Třinec, s. r. o. Ta ovšem vypověděla nájemní smlouvu a v květnu letošního roku podnikání v Kopřivnici opustila.
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Slumeko nyní využilo toho, že byl prostor třídicí linky zcela vyklizený, k provedení celkové
údržby technologie. Po ukončení údržby Slumeko rozjelo nábor zaměstnanců pro linku a také ustavilo vedoucího třídicí linky a sousedního sběrného dvora.
Třídicí linka se specializuje na třídění plastů, odpad z kontejnerů na papír se bude dál odvážet na třídírnu do Nového Jičína. Přestože v roce 2007 skončilo Slumeko s provozováním třídicí
linky kvůli nerentabilnosti provozu, nyní je předpoklad, že se provoz linky zaplatí. Cena za vytříděný
plastový odpad je vyšší než bývala i v období před pronájmem linky firmě Nehlsen. Kromě plastu z
Kopřivnice se bude na zdejší lince třídit také plastový odpad z Hranic a Slumeko jedná i s dalšími
zájemci.
Město letos vyhlásilo velkou soutěž na dodavatele služeb v oblasti zabezpečení správy a
údržby komunálního majetku města. Dosud tyto služby pro město provádí městská společnost
Slumeko. Mandátní smlouva se Slumekem byla uzavřena už v roce 1997 v současnosti je zastaralá, navíc Slumeko pro město dnes dělá služby v řádově jiném rozsahu a jiné skladbě než v době
jejího uzavření. To vše je pak řešeno spoustou dodatků, a smlouva se tak stává značně nepřehlednou.
Radnice pověřila přípravou výběrového řízení poradenskou firmu Mott MacDonald, která
už připravovala například projekt odkanalizování místní části Lubina.
Slumeko v současné době vlastní majetek v hodnotě zhruba 50 až 70 milionů korun, který
de facto vlastní město. I to bude hrát roli ve výběrovém řízení.
Parametry soutěže byly postaveny tak, aby z ní vzešel jeden vítěz zastřešující poskytování
celého komplexu služeb. Nová mandátní smlouva může být uzavřena na dobu neurčitou s několikaměsíční výpovědní lhůtou. Zda ve výběru uspěje Slumeko nebo jiná firma, bude známo zřejmě
až ve druhé polovině roku 2012.
STRAVOVNA DOMOVA PRO SENIORY
V průběhu dostavby nové stravovny se ukázalo, že původní stavba je v daleko horším stavu, než se předpokládalo. Při budování panelového skeletu z roku 1993 nebyly dodrženy technologické postupy ani původní projektová dokumentace, a tak firma musela podniknout celý soubor
původně neplánovaných prací. Havarijní byl například stav stropních konstrukcí, které musely být
dokonce posuzovány statikem, problémy měli stavbaři také s celkovou křivostí železobetonového
skeletu a dalšími jednotlivostmi.
V říjnu se zkušební provoz nově vybudované stravovny spojené s domem s pečovatelskou
službou na ulici České rozběhl. Od prvního listopadu pak začal běžný provoz a nová dietní kuchyně
začala nabízet jídla nejen seniorům, ale také lidem s diabetickou či bezlepkovou dietou.
Provozovatelem nové stravovny se stalo Středisko sociálních služeb města Kopřivnice.
Personál stravovny tvoří pět zaměstnanců. V počátcích kuchyně produkovala a distribuovala zhruba 175 obědů každý všední den, konečná kapacita je pak nastavena tak, aby uspokojila potřeby
budoucího domova pro seniory. Plánovaná kapacita jídelny je 400 jídel denně. Strávníci si v novém
zařízení mohou vybírat ze dvou jídel, vhodných i pro diabetiky, a mimo to se zde vaří také bezlepková dieta.
Po stavební stránce byla stravovna dokončena přesně podle smlouvy už na konci září.
Dodavatelská společnost Beskydská stavební předala stavbu nejen v termínu, ale také bez nedodělků nebo nutnosti reklamací. Konečná cena díla byla 36,08 milionu korun. Tyto peníze město
zaplatilo z vlastních zdrojů. V objektu, který vznikl kompletní přestavbou původního betonového
torza nedostavěné společenské části domova s pečovatelskou službou, vznikla kromě kuchyně
jídelna pro zhruba 56 strávníků, společenská místnost pro potřeby DPS či města a také nájemní
prostory pro podnikatele, kteří by zde mohli zřídit cukrárnu, kadeřnictví, kosmetiku či jiné služby.
Dokončená stavba stravovny je první etapou budování chybějícího domova pro seniory.
Druhou etapou by měla být stavba lůžkové části s předpokládanou kapacitou šedesáti míst. Na tuto
investici však město bude potřebovat odhadem víc jak 100 milionů korun.
DODÁVKY TEPLA V KOPŘIVNICI
Vloni na podzim přijatá změna číslo jedna územního plánu přímo souvisí s projektem centrálního zásobování teplem v Kopřivnici, protože vymezila nové trasy tepelných rozvodů, včetně
jejich ochranných pásem, jako veřejně prospěšné stavby.
Provozovatelem ústředního zdroje tepla pro město je v posledních letech společnost Komterm. Ta
nesouhlasila se změnou územního plánu Kopřivnice týkající se budoucích možných rozvodů tepla
po městě. Společnost Komterm podala k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně v listopadu minulého
roku návrh na zrušení opatření obecné povahy, kterým změna územního plánu je. Nejvyšší správní
soud odmítl návrhy společnosti Komterm a potvrdil, že změna územního plánu proběhla v pořádku.
Společnost Komterm, vyrábějící teplo, provedla před sezonou několik oprav, které by měly zajistit
bezproblémovou dodávku tepla během topné sezony v Kopřivnici.
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V měsíci říjnu jsou dodávky tepla zajišťovány kotlem K5, protože je dokončována oprava
kotle K7, který bude zajišťovat teplo pro Kopřivnici celou topnou sezonu se zálohou v kotlích K5 a
K8.
V průběhu roku byla provedena generální oprava výměníkové stanice pro dodávky horké
vody a provedeny plánované opravy na rozvodech tepla. Po technické stránce je Komterm na topnou sezonu připraven. Zásoby paliva pro zimní měsíce má dostatečné a pro rok 2012 smluvně
zajištěné.
Město Kopřivnice jako vlastník výměníkových stanic a sekundárních rozvodů se dlouhodobě snaží zachovat a modernizovat systém centrálního zásobování teplem. Projekt modernizace
tepelného hospodářství je součástí Akčního plánu a potřeboval získat dotaci. Po ukončení koncesního řízení byla společnost Teplo Kopřivnice, s. r. o., pověřena přípravou realizace projektu Modernizace centrálního zásobování teplem Kopřivnice (CZT). V současné době má město podíl 90 % ve
společnosti a 10 procent vlastní Oblastní stavební bytové družstvo, které je největším odběratelem
tepla a teplé užitkové vody ve městě.
Město si nechalo zpracovat a posoudit dvě základní varianty realizace projektu firmou PPP
Centrum Praha, a. s. První varianta předpokládala oddělenou realizaci projektu a udělení koncese
privátnímu partnerovi na provozování centrálního zásobování teplem. Druhá varianta, která je dle
PPP Centra pro město vhodnější, představuje majetkový vstup privátního partnera do společnosti a
vznik společného podniku.
Na realizaci projektu podala společnost Teplo Kopřivnice žádost o finanční podporu z
Operačního programu podnikání a inovace, program Eko-energie, kde je možné získat až 40 %
dotace na realizaci projektu, přičemž předpokládaná výše investice činí 250 milionů korun.
Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásily tři firmy, přičemž hodnotící komise doporučila dle schválených podmínek dále jednat se dvěma uchazeči – firmami Tenza a RWE Plynoprojekt, protože jejich bodový rozdíl byl menší než pět bodů. Společnost RWE Plynoprojekt však 25.
října ze soutěže odstoupila. Radnice si nechala posoudit nejen nabídky firem přihlášených do soutěže, ale také posouzení stávajícího stavu dodávek tepelné energie od společnosti Komterm. Jak
ČVUT Praha, tak PPP Centrum se shodují v tom, že nejlepší nabídka je právě od společnosti Tenza. Finanční prostředky z dotace je ale možné čerpat po dokončení projektu, proto budou použity
jako mimořádná splátka úvěru. Nejdůležitějším kritériem pro realizaci projektu Modernizace CZT
Kopřivnice je snížení ceny tepla pro konečného spotřebitele, kterými jsou občané města. Projekt
zahrnuje výstavbu nového tepelného zdroje a vybudování nové tepelné sítě s objektovými předávacími stanicemi.
Hlavním úkolem se stalo zdárně dokončit proces získání stavebního povolení na výstavbu
tepelného zdroje, kde společnost Komterm podala námitky proti souhlasnému stanovisku státní
energetické inspekce. Dosavadní společníci společnosti Teplo Kopřivnice se nebudou podílet na
realizaci a následně provozování projektu Modernizace CZT Kopřivnice finančně ani formou záruky
či ručením, ale budou mít dostatečný vliv na dění ve společnosti. Vliv bude zajištěn smluvně.
Koncem roku společnost Teplo Kopřivnice skutečně získala stomilionovou dotaci na realizaci tohoto projektu. Dotace v maximální možné výši 100 milionů korun získala z Operačního programu podnikání a inovace. Náklady na realizaci celého projektu, tedy renovaci rozvodů a výstavbu
nové plynové kotelny, která by měla stát v prostoru za dnešním hypermarketem Tesco, jsou odhadovány na 300 milionů korun. V soutěži ale mohou náklady klesnout.

NOVÁ KANALIZACE V MÍSTNÍ ČÁSTI LUBINA
Město Kopřivnice v roce 2008 nechalo aktualizovat společností Koneko, spol. s r. o., technicko-ekonomickou studii na odkanalizování místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší.
V rámci studie bylo posouzeno celkem pět základních variant odkanalizování a čištění odpadních vod ze zájmového území. Z provedené analýzy investičních a provozních nákladů vyplývá,
že v případě požadavku na centrální likvidace odpadních vod z celého řešeného území je varianta
výstavby gravitační splaškové kanalizace s následnou likvidací odpadních vod na stávající čističku
odpadních vod (dále jen ČOV) města Kopřivnice optimálním řešením. V případě místních částí
Vlčovice a Mniší to znamená, že místo lokální ČOV bude vybudován kanalizační řád (gravitační
nebo tlakový), který propojí navrženou kanalizační síť místních částí Vlčovice, Mniší s kanalizací
navrženou na územní místní část Lubina. Trasa stoky byla navržena kolem toku Lubina, přes zahrádkářskou kolonii a byla ukončena napojením na navrženou stokovou síť v Lubině. Realizace
navrženého řešení je podmíněna výstavbou centrální čerpací stanice na katastru místní části Lubina, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod z celého zájmového území na stávající
mechanicko-biologickou ČOV města Kopřivnice.
Už od počátku přípravy realizační fáze odkanalizování místní části Lubina bylo jasné, že investici za zhruba 94 milionů Kopřivnice neufinancuje jen z vlastních prostředků. Na základě soutěže se podařilo získat výhodný úvěr od České spořitelny. Přijetí úvěru doporučila rada města a potvrdil ho také Svazek obcí Novojičínska, pod jehož křídly se kanalizace buduje. Česká spořitelna
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nabídla Kopřivnici úvěr ve výši 18,6 milionu korun s desetiletou splatností. První splátku by radnice
měla bankovnímu domu poslat v lednu příštího roku a celá půjčka by měla být doplacena do 31. 12.
2021, město ale má také možnost mimořádných splátek bez peněžních sankcí. Bezplatné bylo také
sjednání úvěru. Kopřivnice bude platit pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,98 % ročně. Výhodou je
také to, že město nebylo nuceno zastavit žádný svůj majetek, úvěr totiž banka poskytla bez zajištění. Kanalizaci v Lubině vybuduje firma Zlínstav. Smlouva s dodavatelem jedné z největších staveb v
posledních letech byla podepsána v Mořkově v rámci zasedání rady Svazku měst a obcí Novojičínska. Společnost Zlínstav zvítězila v soutěži a získala tak zakázku v hodnotě přesahující 300 milionů
korun. Dohled nad stavbou má Sdružení MOTT/Garnets.
V červnu 2011 byla zahájena stavba kanalizace včetně odboček pro domovní kanalizační
přípojky v místní části Lubina, která až do srpna 2012 ovlivní život místních obyvatel. O zahájení
výkopových prací jsou majitelé nemovitostí informováni čtrnáct dnů předem. Do schránky jim je
doručen letáček s termínem zahájení a dokončení výkopových prací a kontaktem na zástupce
zhotovitele. Ten je v případě zájmu informoval o dopadu stavební činnosti, o omezení přístupu a
dopravní obslužnosti v konkrétní lokalitě a případně k monitoringu technického stavu nemovitostí v
okolí stavby. Aby občané získali co nejvíce informací, bylo svoláno na 13. června do Katolického
domu v Lubině veřejné projednání. Na něm hovořili nejen představitelé města, ale i zástupci stavební firmy a správce stavby.
Oficiální zahájení stavby v rámci celého Svazku obcí regionu Novojičínska proběhlo ve středu 15. června v dopoledních hodinách v Loučce u Nového Jičína. Původní předpokládané náklady
na realizaci projektu se pohybovaly okolo půl miliardy korun, díky soutěži se ale podařilo tuto sumu
téměř o dvě stě milionů snížit, za řešení problematiky odvádění odpadních vod z Mořkova, Životic u
Nového Jičína, Nového Jičína a Lubiny jako místní části Kopřivnice zaplatí svazek dohromady 318
milionů korun bez DPH. Za tyto peníze bude vybudováno celkem 52,42 kilometru kanalizace a do
konce roku 2012 by na ni mělo být nově napojeno 4 977 obyvatel.
Město Kopřivnice se rozhodlo podporovat všechny vlastníky nemovitostí určených k bydlení
na území Lubiny, kteří se budou moci napojit na nově budovanou kanalizaci. Pravidla podpory byla
schválena Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 23. 6. 2011.
Vyplácení příspěvků je podmíněno splněním všech stanovených podmínek. Nejzákladnější
podmínkou je napojení nemovitosti do splaškové kanalizace, do které mohou být z nemovitosti
napojeny pouze odpadní splaškové vody z koupelen, WC, kuchyní nebo prádelen. Srážková voda
ze střech stavebních objektů, zpevněných i nezpevněných ploch a z drenáží musí být oddělena od
odpadních splaškových vod a odváděna do stávající kanalizace, popřípadě likvidována jiným způsobem v souladu s platnými zákony, například vsakováním na pozemku. Do nové ani stávající
kanalizace nesmí být zaústěny závadné látky z chlévů a hnojišť, přepady z jímek. Další podmínkou
je, že každý vlastník musí zrušit septik, žumpu, popřípadě domovní čistírnu, tzn. jejich obsah zlikvidovat nezávadným způsobem na vlastní náklady, a to rovněž v souladu se zákonem, nebo je možno tato zařízení využít pro shromažďování dešťové vody z nemovitosti. Třetí podmínkou je uzavření
smlouvy s provozovatelem nové kanalizace a oboustranně potvrzený protokol o splnění všech
stanovených podmínek.
Během prací na budování nové kanalizace se objevila řada problémů. Práce stavebním firmám komplikoval průtok spodních vod, uložení plynového potrubí, ale i nepříznivé klimatické podmínky. Budovaná kanalizace, která je v největší hloubce, se totiž musela uložit pod již provedené
rozvody vody, plynu, elektřiny a komunikačních kabelů. Kvůli dodržení harmonogramu tak realizátor
stavby musel do práce nasadit další stroje, zvýšit počet pracovních čet z pěti na osm a prodloužit
pracovní dobu na šest dnů v týdnu. Na řadě cest se objevovaly semafory, řídící jednosměrný provoz. Někdy bylo nutné komunikaci zcela uzavřít. Mezi nejproblematičtější úseky patřila uzavírka
hlavního tahu obcí směrem na Hájov a Hukvaldy.
Ještě před zahájením stavby byla vedení města předána petice, která žádala radikální změnu plánovaného přístupu k odvádění a čištění odpadních vod v této místní části. Vznik podpisové
akce iniciovalo občanské sdružení Lubiňan. V petici občané žádají Městský úřad v Kopřivnici, aby
stávající jednotná kanalizace byla využita pro odvod splaškových i dešťových vod. Toho by podle
nich mělo být dosaženo napojením existujících kanalizačních sítí na nově budované potrubí vedoucí k přetlakové stanici. Navíc lidé podepsaní pod peticí chtějí po radnici, aby nechala zpracovat
nezávislým projektantem jiný alternativní návrh zpracování odpadních vod z místní části Lubina. Ty
by podle nich mohly končit v komunální čistírně odpadních vod umístěné v katastru Lubiny bez
nutnosti budovat přetlakovou stanici a trasu vedoucí do centrální čistírny v Kopřivnici. Petice měla
asi 80 podpisů.
Požadované řešení bylo již před pěti lety součástí studie, která řešila pět možných variant
zpracování odpadních vod. Nejracionálnější a v konečném důsledku nejméně nákladná se nakonec
ukázala varianta přečerpávání odpadních vod do čističky v Kopřivnici, která má dostatečnou kapacitu.
Ve svém konečném důsledku bude novou kanalizací dosaženo vysokého efektu v ochraně
životního prostředí, kterého nelze dosáhnout ani individuálními domovními čistírnami. Nejenom
zápach a hnilobné procesy, ale také obsah choroboplodných zárodků v odpadní vodě je velkým
nebezpečím pro zdraví obyvatel, pokud jsou znečištěné splašky vypouštěny do potoků a řek.
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V současné době ústí do řeky Lubiny devět výustních objektů, na které je napojeno 16 stok.
Současný projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“ řeší kompletní
převedení tří výustních objektů a sedmi stok na pouze „dešťovou kanalizaci“. Zbývajících devět
kanalizačních stok (šest výustních objektů) zatím zůstane jednotnou kanalizační sítí a přepojení
jednotlivých uživatelů na novou kanalizaci bude jen částečné. Bude tomu tak proto, že přísné podmínky dotačního titulu a zejména ekonomicko-technická vyváženost projektu víc nedovolily. Město
bude muset řešit převedení zbývajících částí těchto devíti stok z vlastních rozpočtových prostředků
v období navazujícím na dokončení současného projektu. Po vybudování bude řeka Lubina bez
otevřených a páchnoucích stok, ve vodním toku bude proudit opět čistá voda a její okolí bude možné využít pro odpočinek a rekreaci zdejších obyvatel.

ROZVOJ MĚSTA A OKOLÍ
V polovině května byly ukončeny stavební práce na rekonstrukci části silnice I/58 obchvatu
Příbora v úseku od okružní křižovatky v Lubině po napojení na stávající silnici I/58 u průmyslového
parku ve směru na Frenštát pod Radhoštěm. V tomto termínu skončila uzavírka komunikace a
odkloněná doprava byla převedena zpět z objízdné trasy na původní silnici I/58. Po této obnovené
trase začaly jezdit i autobusové linky. Ještě předtím bylo na celém úseku dokončeno osvětlení a
chodník kolem okružní křižovatky. Před dokončením bylo nutno provést i předláždění některých
části chodníků z důvodu zvlnění dlažby a vyměnit dlažební kostky za silnější, pak ještě dokončit
menší nedodělky ve vztahu k okolním nemovitostem. Do konce března byl opět zprovozněn i místní
rozhlas na nových sloupech. Město po zhotoviteli požadovalo odstranění škod, které vznikly na
místních komunikacích na ulicích Dělnická a Panská, po nichž vedla objízdná trasa.
Od 15. května došlo k uzavření původní silnice I. třídy od lokality „U Křížku“ do průmyslového parku. Doprava do průmyslové zóny ve směru od Frenštátu byla vedena přes kruhovou křižovatku v Lubině a malý ’kruháč’ na mostě a dále po ulicích Dělnické a Panské. Během uzávěry doby
byla provedena přeložka vodovodu pro Tatru, který vedl pod silnicí vedoucí od Křížku k bráně č. 6.
Dle původních plánů se počítalo, že by se tato akce dělala po polovinách, ale vzhledem k velkému
výškovému rozdílu a malé hloubce uložení vodovodního řadu se musela celá práce udělat najednou, a po dobu rekonstrukce tak uzavřít celá silnice. Na komunikaci I/58 byla mezi obchodem Tempo a poslední zástavbou v Lubině umístěna dočasná obousměrná autobusová zastávka pro výstup
a nástup sloužící k obsloužení průmyslového parku - zastávka Erich Jaeger.
Další dopravní omezení se týkalo ulic Dělnické a Panské. Od malé kruhové křižovatky na
ulici Čs. armády přes křižovatku s Panskou ulicí a části této komunikace až po vjezd do sběrného
dvora byl odstraněn asfaltový povrch. Od 2. do středy 6. července došlo k úplné uzávěrce ulice
Dělnické a Panské, a to z důvodu pokládky vrchní krycí vrstvy asfaltu. Provedení bezesparého
povrchu nebylo nožné za dopravního provozu na komunikaci. Úpravu povrchu komunikace prováděla firma Colas. Po dobu uzávěrky komunikace nebyly obsluhovány autobusové zastávky na ulici
Panské a trasa linek i osobní dopravy byla přesměrována přes komunikaci I/58 v Lubině. Odfrézovanou asfaltovou drť z dočasných skládek postupně odebíralo Slumeko pro lokální opravy místních
komunikací.
Dokončovací práce na komunikaci I/58 si v září vyžádaly zastavení dopravy v úseku mezi
Příborem a Lubinou, a to během soboty 17. a neděle 18. září. Doprava ve směru od Příbora do
Kopřivnice byla během uzavírky odkloněna přes Točnu. Na základě žádosti sdružení stavebních
firem, které prováděly samotnou stavbu silnice I/58 – Obchvat Příbora a které zastupovala společnost Colas, a. s., vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodnutí, jímž povolil úplnou uzavírku komunikace I. třídy v Kopřivnici v místní části Lubina. Účelem bylo položení jednolité finální
živičné vrstvy nahrazující původní vrstvy, které byly na tomto úseku sejmuty.
Úplného otevření nové komunikace se občané dočkali 28. listopadu. Hned poté došlo k
uzavření staré - stávající komunikace vedoucí z Lubiny do Příbora, a to v úseku u čerpací stanice
LPG v Lubině, zvaném Holota. Důvodem jejího uzavření byla stavba malé okružní křižovatky a
úprava povrchu stávající komunikace mezi Kopřivnicí a Příborem. Do konce roku byla cesta uzavřena.
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PŘECHOD PRO CHODCE V PRŮMYSLOVÉM PARKU
Sto sedmdesát zaměstnanců zdejší firmy Erich Jaeger připojilo svůj podpis pod žádost, aby
se město zasadilo o zvýšení bezpečnosti chodců na křižovatce u vjezdu do průmyslového parku.
Lidé, kteří mnohdy za tmy pěšky docházejí do závodu na opačném konci průmyslové zóny, se
právem obávali o svou bezpečnost.
Hlavním problémem je absence přechodu pro chodce v místě, kde se křižují ulice Panská a
Ke Křížku. Vzhledem k vysokému provozu je téměř nemožné silnici přejít. Denně v tomto místě
vznikají nebezpečné situace, hrozící vážnou dopravní nehodou. Většina zaměstnanců chodí do
práce pěšky nebo vystupuje z autobusu na zastávce Dura na ulici Panské a musí dále pokračovat
pěšky. Impulzem pro sepsání dopisu byl údajně incident, kdy na jednu ze zaměstnankyň firmy při
její cestě do práce najíždělo auto a až na poslední chvíli se chodkyni vyhnulo, přitom už vloni v září
došlo na ulici Ke Křížku ke srážce osobního vozu s chodkyní a sražená žena, která svým zraněním
podlehla, byla rovněž zaměstnankyní firmy Erich Jaeger. Podle původních záměrů města měl v
místě dnešní problematické křižovatky vzniknout kruhový objezd a chodníky i cyklostezka, v loňském roce dokončené na Panské, měly pokračovat i podél ulice Ke Křížku. Komunikace je ale ve
vlastnictví Tatry a pokud se ta nedohodne s městem, nelze pokračovat v dobudování plánovaných
chodníků a cyklostezky. V uvedeném místě chodník není vybudován, a vyznačení přechodu tak
nelze zrealizovat. Podle současných norem musí každý přechod pro chodce vést z chodníku na
chodník, a město by tedy muselo nechat postavit minimálně krátký úsek chodníku, aby tomuto
požadavku vyhovělo.
UBYTOVNA POD ČERVENÝM KAMENEM
Dnešní ubytovna Pod Červeným kamenem byla uvedena do provozu po rekonstrukci 1.
června 2010. Předtím budovu na základě pronájmu využívala zdejší střední škola. Před změnou
funkce prošel objekt menší rekonstrukcí. Došlo k výměně rozvodů vody, k vybudování prádelny, do
které byly zakoupeny dvě automatické pračky. Upraveny byly i místnosti kuchyněk, které byly vybaveny sporáky, digestořemi a kuchyňskými linkami. Celkově bylo do ubytovny před jejím otevřením
investováno přibližně 350 tisíc korun.
Do konce minulého roku, tedy za šest měsíců provozu, ubytovna za své služby inkasovala
něco přes 1,2 milionu korun, náklady tvořené především platbami za spotřebovanou elektřinu, plyn,
vodu a běžnou opravu a údržbu pak dosáhly částky 1 071 680 Kč. Bez započítání mzdových nákladů, které by se měly pohybovat okolo tří set tisíc ročně, tak ubytovna skončila s mírným, zhruba
140tisícovým ziskem.
V následujícím období by ubytovna měla přinášet mírný zisk i se započítáním prostředků
na mzdy personálu, poněvadž se vzhledem ke stavu objektu nepředpokládají větší investice. Město
na její provoz nebude doplácet z rozpočtu. Na ubytovně platí poměrně přísný ubytovací řád, který
jsou obyvatelé povinni dodržovat. První porušení ubytovacího řádu znamená pro obyvatele výstrahu a při jakémkoliv dalším porušení musí ubytovnu okamžitě opustit.

STAV ZVONICE V MNIŠÍ
Radnice obdržela žádost obyvatel a farníků Mniší o obnovení zvonění v její zvonici. Zvon v
Mniší utichl před třemi lety a důvodem je špatný stavební stav krovů kostelíka.
Některé trámy na krovech jsou v havarijním stavu, avšak konstrukce zvonice, ve které je
zvon uchycen, je z dubových trámů a podle místních obyvatel v havarijním stavu není. Podle faráře
Romana Macury navíc zvon není tak těžký, aby měl vliv na krovy, a v Mniší se zvoní jen třikrát
denně. Dle Macurových slov by lidé velmi stáli o to, aby se zvon v obci znovu rozezněl. Farnost
dokonce uspořádala sbírku, v rámci které se povedlo na opravu kostela vybrat zhruba 100 tisíc
korun. Zvonění v kapli sv. Máří Magdalény bylo zakázáno na základě statického posudku budovy.
Současně byly náklady na opravu krovu včetně nutnosti udělat nový věnec a další práce odhadnuty
zhruba na dva miliony korun. Na základě žádosti farnosti nechá město znovu prověřit stav krovu
statikem. Kaple sv. Máří Magdalény byla postavena na konci 19. století, vysvěcena roku 1891. U
příležitosti stého výročí jejího vysvěcení byl pořízen nový zvon. Slavnostně vysvěcen byl samotným
arcibiskupem olomouckým Msgr. Janem Graubnerem.
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NOVÁ MÍSTA K PARKOVÁNÍ
Na sídlišti Sever byla letos dokončena IV. etapa urbanistické, funkční a prostorové regenerace, jejíž součástí bylo nejen navýšení parkovacích a odstavných stání, ale i úprava chodníků,
místních komunikací a doplnění veřejného osvětlení.
Z původních parkovacích ploch o velikosti cca čtyřiceti míst parkujících vozidel se podařilo
vytvořit nových plnohodnotných 77 parkovacích stání, přičemž čtyři z nich jsou vyhrazena držitelům
průkazky ZTP. Nová parkovací místa vznikla před domy č. p. 1216 až 1220 a 1231 a 1232. V rámci
stavebních prací došlo i k přeložce stávajících slaboproudých a nízkonapěťových kabelů. Tyto
práce mohly provádět pouze specializované firmy ve spolupráci se správci těchto zařízení, firmami
ČEZ Distribuce, a. s., a O2 Telefónica Czech Republic, a. s. Hlavní stavební práce provedla firma
Strabag, a. s.
Kopřivnice získala na realizaci této etapy téměř čtyřmilionovou dotaci z ministerstva pro
místní rozvoj, která pokryla zhruba 65 % uznatelných nákladů, přičemž celkové náklady včetně
přeložky kabelu činily 5,6 milionu korun.
OTEVŘENÍ SKAUTSKÉHO CENTRA VANAIVAN
Regionální rada Moravskoslezsko vloni v létě podpořila dotací ve výši 5,5 milionu korun
projekt proměny zchátralého areálu zdraví v prostor vybavený k aktivnímu trávení volného času.
Letos na jaře začala jeho realizační fáze a do podzimu bylo vybudováno krásné skautské centrum.
Dodavatelem byla stavební společnost Nosta z Nového Jičína, manažerem projektu se stal Zdeněk
Michálek.
V prostoru bezprostředně přiléhajícímu k novému skautskému centru Vanaivan na Komenského ulici za letním stadionem vyrostlo během roku venkovní cvičiště s posilovacími stroji,
umělou lezeckou stěnou, lanovým centrem, lukostřeleckou zónou a hřištěm na spiroball. Součástí
projektu bylo vybudování scény pod širým nebem s malým pódiem a hledištěm ve svahu nebo
budovou, která skautskému oddílu slouží jako sklad lodí a stanů.
Přímo v přírodním prostředí rekonstruovaného areálu zdraví vzniklo také menší tábořiště a
táborový kruh s možností posezení u otevřeného ohně. Po dokončení na konci léta začal areál
zdraví sloužit jak skautům, tak široké veřejnosti všech věkových skupin a přístupný je po celý rok
od rána až do pozdních večerních hodin. Areál znovu začal plnit funkci, jakou měl v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století.
Kopřivničtí skauti jsou v čerpání dotačních peněz z Evropské unie mimořádně úspěšní a
nedokládá to jen aktuální projekt revitalizace areálu zdraví, ale především v závěru roku 2009 otevřené skautské centrum Vanaivan za téměř 20 milionů korun, z nichž 18,7 milionu získali právě z
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Aktuální projekt je druhou fází celého záměru, který měl zdejšímu skautskému oddílu, jenž je druhým největším v celém kraji, zajistit po mnoha
letech provizoria důstojné zázemí odpovídající jejich potřebám.
HŘBITOV V LUBINĚ
Nedostatek míst k pohřbívání se v Lubině řešil již delší dobu. Město vyslyšelo přání občanů a v letech 2008 – 2010 nechalo zpracovat studii a posléze i projektovou dokumentaci projekční
kanceláří Víta Doležala. Její návrh nyní realizuje kopřivnická firma V+V Saveko, která vyhrála výběrové řízení. Stávající počet 314 hrobových a urnových míst se rozšířil o dalších 61 klasických a 36
urnových hrobů. Zároveň došlo k rozšíření veřejného osvětlení o dva sloupy, byly vybudovány nové
chodníky, obvodová zídka a dále bylo vybudováno pítko. Proto se musel udělat i nový rozvod vody.
Za odvedenou práci zaplatilo město zmíněné firmě ze svého rozpočtu zhruba 950 tisíc korun. Z
důvodu rozšíření zakázky o vybudování podezdívky pod oplocením jižní strany areálu došlo k prodloužení termínu do 24. června.

KOPŘIVNICKÁ FIRMA BIKE FUN LETOS VYROBILA MILIONTÉ KOLO
Z výrobního pásu kopřivnické firmy Bike Fun International už sjelo milion jízdních kol. Miliontým kolem byl model Rock Machine Tsunami 70 a vyroben byl v
říjnu. Kromě miliontého kola navíc společnost Bike Fun letos slaví
také deset let své existence. Firma začínala v roce 2001 výrobou
především dětských kol pro země Beneluxu, ale ve svém produktovém portfoliu měla jízdní kola vlastní značky Superior.
Ovšem v Kopřivnici byla vyráběna i kola jiných značek. V roce
2008 pak Bike Fun představil novou značku STR, o rok později
koupil Rock Machine, světově respektovanou značku v cyklistické
technice, a kola s jejím logem distribuuje do více než dvaceti
evropských zemí.
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V současnosti Bike Fun International disponuje portfoliem velmi silných a vhodně se
doplňujících značek, což dává společnosti velice pevné základy pro budování úspěšného obchodu
a silné pozice nejen na domácím, ale především mezinárodním trhu. Je to nejen kombinací různě
orientovaných značek, ale také komplexní nabídkou vyráběných modelů, zahrnující kola horská,
krosová, treková, silniční, městská, dětská a elektrokola, která dokážou oslovit široký okruh zákazníků.
Firma působící v areálu automobilky Tatra zaměstnává 230 lidí a v kopřivnickém provozu
vyrábí až 3 000 kol týdně. Větší část produkce je určena na export, především na evropský trh.

TATRA
V předchozím roce roce 2010 se Tatře nepodařil návrat do zisku, její loňské hospodaření
skončilo ztrátou 105 milionů korun. Tatra sice prodělala, ale oproti roku 2009, kdy ztráta činila 588
milionů, si polepšila o 483 milionů korun. Celkové tržby Tatra Group včetně jejích dceřiných
společností činily v roce 2010 4,281 miliardy korun. Pouze dceřiné společnosti vykázaly tržby
přesahující částku 1,7 miliard. Tafonco utržilo 505 milionů, Taforage 375 milionů a tržby společnosti
Tawesco se vloni vyšplhaly na sumu 963 milionů korun.
Na brněnském veletrhu Idet a Pyros 2011 představila automobilka Tatra nové speciály pro
vojsko a hasičské jednotky. Tatra se zaměřila na technický vývoj svých produktů. Výsledkem byla
tzv. nová „sedmičková“ řada vozidel T815-7. Proběhla modernizace celého podvozku, bylo
zavedeno vzduchové pérování, upraveno bylo také řízení umístěné za přední nápravou, které se
stalo odolnější vůči nárazům, a řada dalších prvků. Díky tomu je inovovaná řada osmsetpatnáctek
určena pro provoz v extrémních terénních a klimatických podmínkách a k plnění a podpoře mírových misí a k nasazení do bojových podmínek při
válečných konfliktech. Na veletrhu automobilka
představila například svůj nový podvozek T8157Z0R9T 44 440 8x8.1R, který je základem speciálního vyprošťovacího vozidla KWZT-1 Mamut
polského výrobce. Hasičům se Tatra chlubila
především svým hasičským speciálem na podvozku 815-731R32/411.
Cestou, která vyvede Tatru ze současných
problémů, by měl být podle managementu automobilky globální rozvoj. Před krizí byly pro Tatru nejdůležitějšími trhy Rusko, Indie a střední a
východní Evropa. Na těchto trzích Tatra uplatnila veškeré vozy, které mohla vyprodukovat. Nyní
přišla Tatra se záměrem založit montážní podniky a marketingové aktivity v mnoha jiných zemích.
Klíčové komponenty, které dělají tatru tatrou, tedy nápravy a odpružení, mají být vyráběny v České
republice. Co se týče montáží a nadstaveb, tak ty mohou být prováděny kdekoli ve světě. Letos
byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí o montážní lince v Brazílii, smlouva o partnerství se
společností v Saúdské Arábii a navázána spolupráce s americkým koncernem Navistar.

TATRA PRODALA TAWESCO SPOLEČNOSTI PROMET GROUP
Podnikatelská skupina Promet Group se v dubnu stala majitelem nejúspěšnější dceřiné společnosti Tatry - firmy Tawesco. Bývalá nářaďovna automobilky podnikající v oblasti lisování, svařování a výroby nářadí dodává součástky kromě Tatry i Škodě Auto, Visteonu nebo firmě Magna.
Firma Tawesco, s. r. o., vznikla v roce 1995 vyčleněním provozu nářaďovna z Tatra, a. s., následně
se rozrostla v roce 1997 o lisovnu a v roce 2005
ještě o svařovnu. Právě široké uplatnění a velká
flexibilita provozu byla zřejmě důvodem toho, že
právě Tawesco měla z tatrováckých dceřiných
společností nejmenší obtíže s naplněním svých
výrobních kapacit nejen zakázkami od Tatry, ale
také od externích zákazníků. Tawesco byla také
dlouhodobě nejúspěšnější ze tří výrobních dceřiných společností Tatry. V loňském roce, který byl
pro hospodaření skupiny extrémně nepříznivý,
podle výroční zprávy dosáhla ztráty zhruba 19,5
milionů korun, zatímco sesterská Taforge prodělala
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96,1 milionů a slévárenská společnost Tafonco dokonce 114,9 milionů korun.
Důvodem prodeje Tawesca podle generálního ředitele Tatry Ronalda Adamse byla dlouhodobá, pro Tatru výhodná dodavatelská smlouva a také peněžní částka ve výši 150 milionů korun.
Nový majitel Tawesca skupina Promet se zaměřuje zejména na slévárenský, ocelárenský a strojírenský průmysl. Nový majitel se společností převzal také přibližně 710 jejich zaměstnanců.
V pátek 7. října v časných ranních hodinách na několik desítek minut zkomplikoval dopravu
v Kopřivnici stotřicetitunový postupový lis na šestnáctinápravovém návěsu. Přibližně šest metrů
široké zařízení bylo vyrobeno firmou Schuler v Německu a Českou republikou od Rozvadova do
Kopřivnice putoval od 5. do 7. října. Aby nadměrný náklad vůbec mohl projet, bylo třeba nejen
omezit dopravu v úsecích, kterými projížděl, ale například u ostrůvků u kruhového objezdu v Kopřivnici také odstranit dopravní značení.
Nákup nového lisu byl jednou z prvních větších investic nového vlastníka bývalé dceřiné
společnosti Tatry, firmy Tawesco. Vyráběny na něm budou především komponenty pro automobilku
Škoda.

PRODUKTOVÁ ŘADA PHOENIX
Začátek srpna přinesl v automobilce Tatra řadu očekávaných novinek. Nejprve 2. srpna zástupci společnosti Tatra a společnosti DAF Trucks podepsali smlouvy o vzájemné spolupráci. O
týden později pak Tatra oficiálně představila
nový vůz, který je výsledkem této spolupráce.
Hlavním cílem spolupráce byly dodávky motorů a kabin vyráběných společností DAF a
jejich využití v nové řadě vozidel Tatra. Obě
automobilky mají také spolupracovat při distribuci těchto produktů. Tatra bude využívat
nejen své, ale i dealerské sítě Dafu. Nizozemský výrobce nákladních vozů na oplátku
získal devatenáctiprocentní akciový podíl v
Tatře.
Produktová řada Phoenix staví opět
především na inovovaném tatrováckém podvozku. Vůz je vybaven také novou přídavnou
převodovkou a pneumatickým odpružením všech náprav a osazen dvěma variantami kabiny DAF a
motory PACCAR MX ve čtyřech variantách s výkonem od 265 kW až po 375 kW. Nová Tatra podle
svých konstruktérů zachovává tradici pohonu všech kol s možností připojení či odpojení pohonu
přední nápravy kdykoliv během jízdy a bude se vyrábět ve variantách 4 x 4, 6 x 6, 8 x 8 a nově také
8 x 6. Tatra Phoenix je výhradně vozem civilním.
V pondělí 3. října se uskutečnila řádná valná hromada akcionářů Tatra, a. s. Stalo se tak s
víc jak tříměsíčním zpožděním oproti tradičnímu termínu. Představenstvo společnosti informovalo
akcionáře o již dříve zveřejněných hospodářských výsledcích firmy. Podnik podle svého vedení
splatil více než polovinu svých bankovních úvěrů. Zatímco před krizí prý podnik dlužil půldruhé
miliardy korun, nyní jeho závazky činí zhruba 700 milionů korun.

BROSE
Největší zaměstnavatel v průmyslové zóně, ale také už v celé Kopřivnici, firma Brose pokračovala i letos ve své expanzi. Vedle dosavadních výrobních prostor vyrostla další výrobní hala,
která zvětšila bývalé sídlo firmy Rieger v Kopřivnici. Brose tak po dokončení investice bude mít k
dispozici další výrobní plochu o výměře 14 603 m2 a její součástí bude také administrativní, sociální a stravovací zázemí na víc jak 4 300 čtverečních metrech. Součástí stavby jsou také nové parkovací plochy, hodnota celé investice by se měla pohybovat okolo 12 milionů eur, tedy víc než 291
milionů korun. Samotná stavba byla dokončena do 23. prosince. Následně proběhne její vybavení
technologií a s rozjezdem výroby se počítá zhruba v květnu příštího roku.
V nových prostorách plánuje výrobce komponentů pro automobilový průmysl rozšířit produkci elektromotorů pro systémy EBS, ABS či klimatizace. Podle informací z podniku by zde mělo
najít práci dalších zhruba 120 až 130 lidí. V nové hale budou plně automatizované výrobní linky.
Investiční plány společnosti Brose v Kopřivnici jsou ale zdá se výrazně rozsáhlejší. V budoucnu by měla vyrůst nová víc než dvacet metrů vysoká skladovací hala a zaměstnance potěší
posílení sociálního zázemí. Brose totiž plánuje vybudovat také novou mateřskou školu až pro 80
dětí svých pracovníků.
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Firma plánuje vyjít z modelu ’Kids clubu’, který už od začátku minulého roku funguje v jejich
centrále v německém Coburgu. Inovativní instituce by měla dětem v různých věkových kategoriích
od 3 do 15 let nabídnout širokou škálu vzdělávacích a tvůrčích činností, různé kurzy a další programy, a to pod dohledem zkušených pedagogů. Firma chce prostřednictvím zajištění péče o děti
dosáhnout větší rovnováhy mezi soukromým životem a kariérou svých zaměstnanců.
Společnost Brose letos finančně podpořila další veřejnou stavbu v Kopřivnici. Částkou 5 000
euro, tedy více než 120 tisíc korun, přispěla na stavbu sportovního hřiště u školy dr. Milady Horákové. Peníze Brose byly využity na vybudování zábran s tlumící sítí a na další nezpůsobilé výdaje
projektu podpořeného dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
V minulosti už Brose podpořilo finančním darem nejen stavbu chodníku a cyklostezky vedoucí do průmyslového parku, ale například také stavbu dětského hřiště sousedícího se ZŠ dr.
Milady Horákové, nebo firma věnovala čtvrt milionu korun na zlepšení stavu zdejších mateřských
škol, či zaplatila místním žákům základních a mateřských škol filmové představení v kině Puls.

OBYVATELSTVO
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2011
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

22 803
11 593 žen (50,8 %)
11 210 mužů (49,2 %)

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Oddělení správních agend spolupracovalo začátkem roku při zajišťování celostátní akce
Sčítání lidu, domů a bytů, která se uskutečnila k 26. březnu.
Jednou z novinek byl první pokus zahrnout do sčítání také bezdomovce. V Kopřivnici se
centrem sčítání lidí žijících na ulici stalo Nízkoprahové denní centrum Racek a Azylový dům na ulici
Horní. Nakonec bylo odevzdáno jednačtyřicet vyplněných dotazníků lidí bez střechy nad hlavou.
Podle předběžných výsledků zpracovaných a zveřejněných Českým statistickým úřadem žije ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kopřivnice celkem 41 511 obyvatel, z toho 20
479 mužů a 21 032 žen, přičemž největší skupinu tvoří obyvatelé ve věku 15 – 64 let, což představuje 29 354 obyvatel. Ekonomicky aktivních je 20 681, z toho zaměstnaných 18 715. Ve správním
obvodu se nachází 5 920 obydlených domů a 15 522 bytů.
Podle výsledků letošního sčítání lidu, domů a bytů v Kopřivnici je zřejmě, že za posledních
deset let ubylo v Kopřivnici 848 obyvatel. Zatímco v roce 2001 jich zde žilo 23 747, v březnu letošního roku se jich ve sčítacích arších přihlásilo jen 22 899. Více ubylo mužů, kterých je 11 259, tedy
o 458 méně než před deseti lety. Žen žije v Kopřivnici o něco více, celkem 11 640, ovšem i těch
390 ubylo.
Z předběžných výsledků sčítání lidu je jasně patrné také stárnutí obyvatelstva. Největší úbytek byl zaznamenám v kategorii dětí do 14 let. Těch je nyní ve městě 3 452, tedy o bezmála třináct
set méně než v roce 2001. O víc jak 400 lidí se zúžila také skupina obyvatel v produktivním věku
mezi patnáctým a šedesátým čtvrtým rokem života, těch nyní žije v Kopřivnici přes 16,5 tisíce.
Naopak posiluje skupina seniorů nad pětašedesát let, kterých je v současnosti v Kopřivnici 2 893,
což je o 852 více než před deseti lety. I přes klesající počet obyvatel ale roste počet domů. Těch je
letos podle údajů statistického úřadu v Kopřivnici 2 167, tedy o 276 více než v minulé dekádě. Nepatrný nárůst je v počtu obydlených bytů, kterých za desetiletí podle statistiků přibylo 71 na aktuálních 8 738.
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ADRESA = ÚŘAD
Shodnou adresu s městským úřadem měla letos v Kopřivnici už téměř tisícovka občanů.
Jejich počet se každoročně zvyšuje stejně jako roční přírůstek. K 1. lednu letošního roku bylo na
adrese ohlašovny evidováno 954 občanů.
V sídle ohlašovny mají trvalý pobyt jednak občané, u kterých nelze zjistit místo trvalého
pobytu, například se může jednat o nalezené dítě, jehož matka není známa, dále občané, kteří
nemohou po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR doložit vlastnictví bytu
či domu. Další skupinu tvoří občané, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu správním
rozhodnutím, a to na základě neplatných dokladů nebo nepravdivě uvedených skutečností, nebo
byl-li objekt trvalého bydlení odstraněn nebo zanikl. V neposlední řadě jsou na radnici evidováni
občané, jimž zaniklo užívací právo k objektu, a také občané, kteří objekt neužívají.
Důvody pro podání žádostí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jsou různé. Především
jde o případy, kdy se občané dostanou do tíživé sociální situace, ať už po rozvodu manželství nebo
ztrátou zaměstnání, nebo z jiných důvodů, například exekucí, která byla nařízena za neplacení
nájmu. Když jsou po exekucích lidé vystěhováni, případně se odstěhují sami, a protože nemají
prostředky na to, aby si zajistili vlastní bydlení, jsou ubytováni v podnájmu, kde jim majitel neumožní přihlásit se k trvalému pobytu. Tito občané jsou stále evidováni v informačním systému evidence
obyvatel na poslední adrese, kde už se ve skutečnosti nezdržují.
O zrušení trvalého pobytu žádají rodiče zletilých dětí, které již opustily společnou domácnost. Rodiče ruší jejich pobyty z obavy z exekucí majetku nebo z důvodu přiznání sociálních dávek.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Významnou úlohu v péči o občany zastává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
V roce 2011 se skládal ze tří oddělení, a to z oddělení dávkového, péče o osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany a z pracovníků v rámci samosprávy. Činnost odboru
zajišťovalo celkem 26 zaměstnanců. V rámci činnosti odboru byla zajišťována veřejná služba s 2
koordinátory.
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
V roce 2011 bylo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí nově zaevidováno 266 rodin. V
tomto roce byla provedena rozsáhlá archivace spisové dokumentace - do archivu byly předány
spisy dětí, které v posledních třech letech dosáhly zletilosti. K 31.12.2011 bylo tedy na oddělení
sociálně-právní ochrany dětí vedeno 2487 spisů.
Dle statistických údajů je zřejmé, že v roce 2011 došlo k mírnému nárůstu počtu dětí umístěných do ústavní výchovy. V tomto roce bylo takto umístěno 23 nezl. dětí, z toho bylo 17 dětí předáno do ústavní výchovy na základě usnesení soudu o předběžném opatření. V těchto případech
byly dětí ve velmi nevyhovujících podmínkách, příp. byla jejich situace natolik vážná, že bylo nutné
stav dítěte řešit bezodkladně, tedy okamžitým umístěním do ústavního zařízení. Důvody vedoucí k
těmto situacím jsou ve většině případů totožné. Rodiče se ocitají ve stavu, kdy již nejsou schopni
nadále zajišťovat a zvládat péči o nezl. děti, zpravidla z důvodu ztráty bydlení, špatné finanční
situace, z důvodu své závislosti apod. V pěti případech (z celkového počtu 23 dětí) byly nezl. děti
předány do ústavní výchovy pro závažné výchovné problémy. Tíživá životní situace dětí, které již
nemohou zůstat v prostředí rodiny, je řešena bezprostředně po zjištění tohoto stavu. V těchto případech je často využíváno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterým je ve městě Kopřivnice zařízení Salus.
V roce 2011 bylo celkem 8 dětí předáno do péče jiné fyzické osoby než rodiče, jedná se
vždy o příbuzné osoby. Důvody odebrání dětí rodičům jsou zpravidla totožné s důvody vedoucími k
nařízení ústavní výchovy. V těchto případech je v rodině dítěte osoba, která je schopna dítě převzít
do péče a nadále zajišťovat jeho výchovu. Celkový počet dětí nacházejících se v péči příbuzné
osoby je nyní 16 dětí.
V roce 2011 se též zvýšil počet dětí umístěných v náhradní rodinné péči, tedy v péči pěstouna nebo poručníka. Ve sledovaném roce bylo takto umístěno 8 dětí, celkem je v péči poručníka,
příp. pěstouna 39 dětí.
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ODDĚLENÍ HMOTNÉ NOUZE
V roce 2011 došlo k následujícím důležitým změnám v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi:
Byl zrušen sociální příplatek ze systému státní sociální podpory. Tímto došlo ke zvýšení
částky příspěvku na živobytí a přiznání nových příspěvků na živobytí. Byly poskytovány mimořádné
okamžité pomoci v individuálních případech klientům, kterým hrozilo sociální vyloučení, neboť
neměli dostatečné finanční prostředky na zajištění výživy a základních osobních potřeb.
Došlo k rozšíření úkolů pověřeného úřadu o poskytování informací vedoucích k řešení
hmotné nouze nebo jejímu předcházení u příslušníků třetích zemí, kteří vstupují a pobývají na
území ČR za účelem výkonu zaměstnání.
Od září 2011 došlo k individuálnímu přístupu v zohledňování fondu oprav spojených s
družstevní formou bydlení. Tím došlo ke zvýšení některých doplatků na bydlení a přiznání nových
doplatků na bydlení.
Oddělení spolupracovalo na řešení problémů s bytovou otázkou klientů s oddělením bytové správy OMM, spolupráce při řešení sociální situace klientů nadále trvá se zařízením Racek a
Azylovým domem na ulici Horní.
Při mapování nájemného v čase a místně obvyklém bylo zjištěno, že nejdražší bydlení v
Kopřivnici je v bytech v domě na ul. Záhumenní 1151, které jsou pronajímány osobám z širokého
okolí (Studénka, Příbor, Štramberk, Ženklava, Bílovec, ale i z jiných měst). Pronajímatelé těchto
bytů dávají ubytovaným souhlas s trvalým pobytem, čímž se tito ubytovaní stávají občany města
Kopřivnice. Z důvodu vysokých nákladů na bydlení se následně ubytované osoby dostávají do
platební neschopnosti, v důsledku čeho je s nimi ukončena smlouva o ubytování. Tito občané pak
řeší svoji bytovou situaci bydlením v pronajatých bytech, kde náklady spojené s bydlením časem
také překračují jejich finanční možnosti. Dostávají se do další platební neschopnosti, o bydlení
přichází a ocitají se na pokraji chudoby.
Od 1. 1. 2012 budou vyplácet dávky pomoci v hmotné nouzi úřady práce, proto ve III. a ve
IV. čtvrtletí roku 2011 pracovníci oddělení mimo jinou činnost kontrolovali, doplňovali a připravovali
spisovou dokumentaci k předání na Úřad práce. Následně bylo úřadu předáno 321 aktivních spisů
příspěvků na živobytí, 132 aktivních spisů doplatků na bydlení a 1 aktivní spis mimořádné okamžité
pomoci, 169 ukončených spisů, které byly součástí aktivních sdružených spisů.

ODDĚLENÍ PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V roce 2011 bylo několik legislativních změn v oblasti poskytování PnP – kromě snížení
I.stupně z 2.000 na 800 Kč, bylo nejzávažnější změnou posuzování stupně závislosti, kdy již nebyla
při prováděném sociálním šetření zapisována schopnost zvládat úkony soběstačnosti a péče o
vlastní osobu ve všech 36 posuzovaných úkonech, ale závislost byla vyjadřována popisem jednotlivých oblastí klientova života a jeho prostředí. Naopak posudkový lékař se nově musel k jednotlivým
úkonům vyjádřit, a posudková lékařská služba proto nyní zasílá pro účely rozhodování o PnP kopii
posudkového zhodnocení. V souvislosti se změnou výše příspěvku na péči 1. stupně došlo ke
snížení celkové částky vyplacené na tyto dávky i přes nárůst počtu příjemců.
Během roku 2011 vydaly pracovnice oddělení 2580 rozhodnutí. V závěru roku se oddělení
věnovalo přípravě na legislativní změny platné od 1. 1. 2012, kdy došlo k přesunu části agendy
oddělení péče o osoby se zdravotním postižením na Úřady práce ČR. O chystaných legislativních
změnách a přechodu kompetencí na úřad práce pak pracovnice oddělení písemně informovaly cca
2700 občanů - držitelů mimořádných výhod a příjemců příspěvku na péči. V souvislosti se zasláním
těchto sdělení poté oddělení navštívilo se svými dotazy a požadavky zvýšené množství klientů a
mnoho se jich také snažilo své dotazy vyřídit telefonicky.
K 31. 12. 2011 pracovnice oddělení připravily cca 2.720 aktivních spisů k předání na úřad
práce. V posledním prosincovém týdnu byly žádosti klientů o dávky vyřizovány tak, aby přiznané
dávky mohly být ihned vyplaceny prostřednictvím pokladny MÚ.
Na oddělení byla vykonávána funkce sociálního kurátora pro dospělé osoby.
Klienti kurátora pro dospělé: v průběhu roku 2011 bylo evidováno 119 osob propuštěných z VTOS
nebo 44 osob z vazby, a 24 z nich vyhledalo pomoc tohoto soc. kurátora. Celkem bylo přijato 33
písemností z okresních soudů, 60 písemností z věznic a 34 písemností z vazebních věznic. Počet
provedených šetření byl 19, zpráv pro soud bylo vypracováno 13 a 6 zpráv pro věznice.
Zprávy, předkládané orgánům města dle plánu i aktuální potřeby:
V samosprávné činnosti odbor SVZ vykonával i v r. 2011 koordinátora projektů:
- rozšíření azylového domu a zřízení denního centra
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- příprava na zahájení provozu stravovny jako 1. etapy domova pro seniory a praktické zavedení stravovny do provozu v rámci SSSmK
- Agenda žádostí o poskytnutí příspěvku (daru) na činnost neziskových organizací v oblasti sociálně-zdravotních služeb a služeb s nimi souvisejících
- Agenda „veřejného opatrovnictví“ – vlivem celospolečenských změn tato agenda rok od roku
narůstá a město se stává stále častěji opatrovníkem osob, které byly soudem zbaveny nebo
omezeny ve způsobilosti k právním úkonům. V r. 2011 bylo opatrovníkem 12 osob se změnou
způsobilosti, dalším 2 osobám vykonává zvláštního příjemce důchodu.
- zajišťování tzv. sociálních pohřbů osobám, kterým nikdo nezajistil pohřbení v době stanovené
zákonem o pohřebnictví – v r. 2011 bylo vypraveno 5 sociálních pohřbů
- vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením
na úseku spolupráce s odborem majetku města – oddělením bytovým OSVZ podává vyjádření k
žádostem o udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města
- evidence žadatelů o byty v domech zvl. určení
OSVZ spolupracuje s pobytovými zařízeními soc. služeb
v rámci OSVZ je zajišťován provoz Klubu důchodců a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici, Mniší a Vlčovicích i Lubině, včetně osobní účasti na některých stěžejních akcích.
- v rámci týdne mobility a EDBA odbor zorganizoval ve spolupráci s RBP, pobočkou Kopřivnice
a Správou sportovišť „Pochod všech generací“- září 2011
Agenda sociálního poradenství (prům. 16 případů týdně) a akutní pomoci v krizových životních
situacích osob zejména v seniorském věku a osob se zdravotním handicapem (v r. 2011 cca 25
případů) patří k nedílné součásti práce na úseku samosprávných činností. Obsahuje zejména
soc. depistáž, soc. šetření a zprostředkování akutní pomoci i adekvátní sociální služby, spolupráci se zdrav. zařízeními, vyhledávání a kontaktování příbuzných klientů, kteří vyžadují pomoc.
Veřejná služba
Rok 2011 byl posledním rokem, kdy město prostřednictvím odboru SVZ organizovalo veřejnou službu, která byla institutem ze zákona o pomoci v hmotné nouzi. Letos bylo smluv na veřejnou službu uzavřeno 129. Zatímco doposud byla pro lidi účast ve veřejné službě možností, jak o
několik stokorun zvýšit dávky a tím si zachovat určitou minimální životní úroveň, od ledna je chápána jako „sankce“, která má v co nejvyšší míře zabránit práci načerno. Za práci ve veřejné službě
tedy lidé nebudou dostávat žádné peníze navíc. Objem práce může být navíc podstatně vyšší.
Zatímco doposud mohli lidé ve veřejné službě odpracovat 20 až 30 hodin měsíčně, po Novém roce
to může být až 20 hodin týdně. Kdo a kolik práce bude muset ve veřejné službě odvést, pak bude
na rozhodnutí úřadu práce.
Terénní sociální práce
Terénní sociální práce v Kopřivnici je zaměřena na osoby sociálně vyloučené i osoby a rodiny sociálním vyloučení ohrožené. Jedná se především o klienty, kteří se dostali do těžké sociální,
finanční či bytové situace, kterou již nejsou schopni vlastními silami řešit. Spolupráce s terénním
sociálním pracovníkem je vždy dobrovolná, řídí se zásadami mlčenlivosti, důvěrnosti, rovnocenného přístupu a aktivního přístupu klienta.
V rámci terénní sociální práce v Kopřivnici byla v roce 2011 navázána spolupráce se 190
klienty, kteří nějakým způsobem definovali problém, který mají zájem řešit, tedy zakázku. Jednalo
se především o klienty Odboru majetku města (OMM) a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(OSVZ), ostatní se o nabízené službě většinou dozvěděli od klientů stávajících. Celkem bylo řešeno 421 problémů.
V oblasti samosprávných činností odbor zajišťuje:
Kluby důchodců

Městský klub důchodců v Kopřivnici

Klub důchodců Vlčovice – Mniší

Spolupráce s Asociací zdravotně postižených v rámci KD v Kopřivnici

Město Kopřivnice v r. 2011 podpořilo činnost klubů důchodců (mimo provozní náklady) 41
tis.Kč.
Klub Kamarád
Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo
pohybující se na území města, kteří se mohou setkat se složitou životní situací nebo svým chováním do konfliktu s normami společnosti, nevyužívají či nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových služeb nebo mají již nějaký problém. Současné právní normy kladou do
popředí podporu samostatné aktivity uživatelů, partnerský přístup pracovníků k uživatelům a také
smluvní princip při poskytování sociální služby. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a
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mládeži bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim.
Cílem Klubu Kamarád je:

orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady

pomoc se vzděláváním, se zdravím

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pomoc s uplatněním na trhu práce

rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti.
V roce 2011 byl Klub Kamarád otevřen 231 dní, z toho 205 dní v pobočce KK na Francouzské a 41 dní v klubu na Horní a 40 dní se konaly víkendové akce a tábor Klubu Kamarád.
V loňském roce navštěvovalo zařízení nejvíce klientů v pátky, druhým nejfrekventovanějším dnem bylo úterý.
Mezi nejčastější úkony pracovníků v roce 2011 patřil kontakt s klienty na téma škola, práce, rodina, osobní-intimní, partner, ubytování, vrstevnické skupiny, drogy a alkohol, sex, dávky a
dluhy. Práce ve skupině se účastnili klienti 1448x, situační intervence se týkaly 431 klientů, byl
poskytnut informační servis, individuální plán se s klientem domlouval 83x, sociální poradenství
bylo poskytnuto 72x, s institucí jednali ku prospěchu klienta pracovníci 6x a 2x nastala v KK krizová
intervence.
Do Miniškoličky docházelo v roce 2011 celkem 19 dětí. Stále se zvyšuje informovanost o krizové
poradně – na internetu, MÚ, na webových stránkách klubu.
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ SOC. SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KOPŘIVNICE
Město Kopřivnice je zřizovatelem Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizace sídlící na ulici Česká 320 a pracující pod vedením ředitelky Ing. Evy Mündleinové.
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje domy, kde je poskytována pečovatelská služba:
1.DPS na České 320 – 95 bytových jednotek, 14 lůžek pro krátkodobé umístění občanů –
domovinky (odlehčovací služby)
2.DPS na Masarykově náměstí 650 - 27 bytových jednotek
V obou domech je poskytována pečovatelská služba. Sociální služba je poskytována převážně jako
terénní a ambulantní, osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení.
Poskytované sociální služby:

Pečovatelská služba (jako terénní služba vykonávaná v domácnostech občanů města Kopřivnice a místních částí)

Odlehčovací služby (časově omezená pobytová soc. služba – 14 lůžek ul. česká čp. 320)

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)
Pečovatelskou službu v roce 2011 využilo celkem 92 uživatelů.
Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba je prioritně směrována k pečující osobě na dobu nutnou pro nezbytný odpočinek. Délka poskytované služby je omezena na dobu max. 6 měsíců a v roce 2011
byla služba poskytnuta 61 uživatelům.
Azylový dům, Horní 1114
Vedoucí AD - p. Anežka Šajtarová
Kapacita zařízení je 20 míst - pro 16 mužů a 4 ženy.
Azylový dům je sociální služba pobytová, poskytována na přechodnou dobu (zpravidla nepřekračující 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení. V roce 2011 byla kapacita Azylového domu využita na 94,9 % K 31.12. 2011 bylo evidováno celkem 40 neuspokojených
žádostí o ubytování v azylovém domě.
Noclehárna
V noclehárně poskytujeme ambulantní službu osobám bez přístřeší, kteří mají potřebu využití hygienického zařízení a přenocování. Tato sociální služba na Horní ul. č. 1114 byla v roce
2011 využívání z 61,2 a evidujeme 6 odmítnutých žadatelů o službu v noclehárně.
Denní stacionář Kopretina
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Denní stacionář Kopretina funguje už desátým rokem v bývalé školce ve Vlčovicích. Zařízení slouží dospělým občanům s mentálním postižením, případně přidruženým kombinovaným
postižením. V denním stacionáři je poskytována ambulantní služba osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživateli této služby jsou dospělí lidé starší 18 let. V průběhu roku 2011 navštěvovalo denní centrum 20 uživatelů. Denní program začíná skupinovým povídáním o plánovaných akcích, aktuálních zážitcích klientů nebo o aktuálním tématu podle jejich
volby. Následně se klienti v jednotlivých dílnách věnují nejrůznějším činnostem. Tkaní, pletení košíků či práce se dřevem, která byla v minulosti hodně preferovaná, patří nyní spíš k okrajovým činnostem.
Cílem této sociální služby je hlavně pomoc a podpora při začleňování do společnosti. Zařízení nabízí uživatelům individuálně zajišťovanou podporu a pomoc tak, aby byli schopni žít samostatný a plnohodnotný život v rámci své stávající rodiny, popřípadě samostatně mimo rodinu s
určitou podporou.

PÉČE O OBČANY
NESTÁTNÍ ZAŘÍZENÍ SOC. SLUŽEB VE MĚSTĚ
SALUS, o.p.s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
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 zařízení byla 18 míst (z toho 6 míst pro krizové pobyty dětí).
V r. 2011 využilo služeb Domova SALUS celkem 102 osob.
Charita
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česká republika, jejímž zřizovatelem je římskokatolická církev. Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti formou
ošetřovatelské a pečovatelské služby osobám se sníženou soběstačností.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, kterou poskytují kvalifikované zdravotní
sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře. Tyto výkony jako např. aplikace injekcí, inzulínu,
odběry krve a ostatního biologického materiálu, ošetření dekubitů, měření tlaku apod., jsou hrazeny
zdravotními pojišťovnami. Rodinám jsou také poskytovány zdravotní pomůcky.
V rámci pečovatelské služby je dle individuálních potřeb uživatelů využíváno především
těchto úkonů: donáška obědů, nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání jídla, hygiena apod.
Charita dále provozuje Dům pokojného stáří v Mořkově.
V roce 2011 využilo služeb Charity 40 uživatelů z Kopřivnice.
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice
Provozovatelem Občanské poradny je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Občanská poradna je sociální službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální
situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. Služba je bezplatná, zajišťována sociálními pracovníky s
vysokoškolským vzděláním. Poradenství probíhá v oblasti: sociálních dávek, sociální pomoci, pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních
vztahů a náhradě škody, finanční a rozpočtové, školství a vzdělávání, ochrany spotřebitele.
Občanská poradna nenahrazuje specializované poradny (např. advokátní kanceláře, klinické psychology) a neradí v komerčních záležitostech. V roce 2011 navštívilo poradnu 748 uživatelů, kteří vznesli 769 dotazů.

OSOBNÍ ASISTENCE KOPŘIVNICE
Provozovatelem služby Osobní asistence Kopřivnice je Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zajišťována osobám z města Kopřivnice a jeho místních částí.
Minimální věk uživatele služby je 6 let.
Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a
seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu
nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. Asistent klientovi pomáhá zabezpečovat základní životní po-
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třeby, jako je například příjem potravy, hygiena, pomoc při obstarání domácnosti, nákupech a podobně. Jeho služby lze využít také při výchově dětí, vzdělávání, výkonu povolání či při kulturních a
sportovních činnostech. V roce 2011 službu využilo celkem 11 uživatelů z města Kopřivnice nebo
jeho místních částí. Náklady na poskytování služby v letošním roce činily zhruba půl milionu korun.
Přibližně polovinu této částky pokryla dotace Moravskoslezského kraje, jednapadesáti tisíci přispělo
i město Kopřivnice a zbývající část hradili uživatelé z dávek na péči.
KURZ SEBEOBRANY PRO SENIORY
Kopřivničtí senioři se v kurzu sebeobrany učili, jak se mají chránit nejen na ulici, ale i ve
svých obydlích. Deset lekcí absolvovalo pětadvacet seniorů, z toho 15 žen. V nich se seznamovali
s technickými prostředky, které jim pomohou při obraně.
Učili se používat na svou obranu věci denní potřeby, jako jsou klíče, kabelky či hole.
Smyslem kurzu bylo rozebrat situace a říci si, kdy je lepší oželet ukradenou věc, než se bránit za
každou cenu. Důležité jsou především zdraví a život sám.
Případy loupežného přepadení nebo krádeží na osobách přímo na ulicích jsou ve městě a
okolí zatím velmi ojedinělé. Nejvíce problémů způsobují podvodníci, kteří starší lidi navštěvují doma, nabízejí různé výhodné koupě, odpočty energií a další smyšlené služby. Na pořádání kurzu
získalo město dotaci z Moravskoslezského kraje a jeho cílem je předcházení rizikovému chování.
HRY HANDICAPOVANÝCH
Letošní XIV. ročník Sportovních her zdravotně postižených dětí a dospělých poznamenalo
deštivé počasí. Některé disciplíny byly zrušeny úplně, jiné byly přesunuty do vestibulu kulturního
domu, který techničtí pracovníci provozovatele improvizovaně přizpůsobili vzniklé situaci. Účastníci,
kterých se letos do Kopřivnice sjelo 137, si mohli kromě tradičních disciplín vyzkoušet i simulovanou střelbu zajišťovanou krajským střediskem registrovaných služeb pro nevidomé a slabozraké
TyfloCentrum Ostrava. Novinkou sportovních her byla účast nevidomých masérů, kteří zajistili
ukázku cvičitele Milana Dvořáka ze Školy pro výcvik vodících psů. Navíc v průběhu pátku a soboty
poskytovali masérské služby a výtěžek věnovali organizátorům na XV. ročník, který se uskuteční v
příštím roce.
ROZŠÍŘENÍ POLIKLINIKY
Necelý rok od počátku stavebních prací byla letos na jaře otevřena přístavba polikliniky.
Její hlavní částí je stravovna – tedy moderní kuchyň a velká jídelna, určená jak zaměstnancům
polikliniky a pacientům, tak široké veřejnosti. Do té doby mohli návštěvníci zdravotnického zařízení
využívat pouze služeb malého bufetu. O patro níž je pro veřejnost vybudováno rehabilitační zařízení.
REGISTR ŘIDIČŮ
K datu 31. 12. 2011 je v našem správním obvodu evidováno 30 206 řidičů. Přestupku nebo trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče se v r. 2011 dopustilo 1 734 řidičů, 12 bodů dosáhlo 97 řidičů.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PODÍL VEŘEJNOSTI NA ROZHODOVÁNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Jednou z možností, jak se veřejnost může podílet na rozhodování o záměrech a koncepcích, které mohou závažně ovlivnit stav životního prostředí, je posuzování vlivů na životní prostředí
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí známém i pod anglickou zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment).
Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Odbor životního prostředí zahájil koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového systému
o životním prostředí v Kopřivnici. Prostřednictvím webových stránek věnovaných čistě problematice
životního prostředí informuje odbor o aktualitách, nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých
složek životního prostředí.
SOUTĚŽ ZELENÁ INFORMACÍM
Město Kopřivnice se zúčastnilo prvního ročníku celostátní soutěže Zelená informacím za
nejlépe pojatou prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst. Kopřivnice je
jediným městem v republice, které má svůj vlastní web věnovaný čistě životnímu prostředí. Hodnotitelská komise ji přiřkla druhou příčku z 280 měst nad pět tisíc obyvatel z celé republiky, vyjma
Prahy a Brna. Po desátém místě v nultém ročníku je to významný postup vpřed.
Weby měst byly hodnoceny na základě pěti kritérií: přehlednost, úprava, přístupnost informací o životním prostředí, kvalita obsahu, pravidelnost aktualizace. Hodnotící komisi tvoří zástupci Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR), Ministerstva životního prostředí,
Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Svazu měst a obcí ČR.
OVZDUŠÍ
Znečištění ovzduší je na území ČR sledováno Českým hydrometeorologickým ústavem.
Monitoring kvality ovzduší byl do roku 2003 prováděn prostřednictvím Automatické imisní stanice v
rámci celostátní sítě i v místní části Lubina. V rámci redukce sítě měřících stanic v ČR byl však
zrušen.
Nejbližší monitorovací stanice ČHMU, podle níž se posuzuje znečištění ovzduší v Kopřivnici, se nachází ve Studénce, pro Kopřivnici pak platí hodnoty tam naměřené ± 10 %. 24hodinový
imisní limit pro suspendované částice PM10 (prašný aerosol) je 50 µg/m3, povolený počet překročení limitu během roku je 35. V roce 2011 byl tento limit překročen 71krát.
INFORMAČNÍ SYSTÉM O STAVU OVZDUŠÍ V KOPŘIVNICI
Pořízením infopanelu (LCD TV), který je umístěn ve vestibulu radnice, jsou zobrazována
data ze stanice AIM Studénka. V pravidelných hodinových intervalech je přenášena koncentrace
polétavého prachu (prašný aerosol PM10). Data jsou podsvícena zeleně, jsou-li koncentrace prachu v ovzduší v normě anebo v případě překročení imisního limitu červeně (50 – 100 µg/m3), fialově (100 – 150 µg/m3) a černě (150 a více µg/m3). Dále jsou zde doplňková data (meteorologická
mapa, teplota, počasí či stav řeky Lubiny ve Vlčovicích). V zimních měsících, při smogových situacích, jsou vyhlašovány pokyny pro občany (vyhlášení/odvolání smogových situací, jak se při těchto
stavech chovat atp.).
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
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 pro celé správní území Kopřivnice, jako
obce s rozšířenou působností (ORP). Dle tohoto zákona městský úřad rozhoduje o vyměření poplatku provozovatelů středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), vede
evidenci středních a malých stacionárních ZZO a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování
ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší evidoval v roce 2011 na území ORP 60 provozovatelů středních
ZZO (provozujících na 200 nejrůznějších zdrojů znečišťování ovzduší) a 29 provozovatelů malých
ZZO. Přímo na území města působí 6 provozovatelů velkých ZZO (Komterm, a. s., Tatra, a. s.,
Tafonco, a.s., Brose CZ, s. r. o., Cirex s, CZ, s. r. o. a GalvanKO, s. r. o.).
V roce 2011 bylo vydáno 47 správních rozhodnutí, bylo provedeno 7 kontrol provozovatelů
malých zdrojů znečištění a bylo vydáno 42 závazných stanovisek nebo vyjádření.
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ODPADY
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a souvisejícími vyhláškami, obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 města Kopřivnice o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Kopřivnice a místních částí Lubina, Mniší a
Vlčovice a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 města Kopřivnice o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V roce 2011 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno celkem 9 542,9 t odpadu, z toho 17,8 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad nevhodný k využití je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti
SKLADEKO, s. r. o. Staříč. Tříděný odpad je předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů
odpadů jako tzv. druhotná surovina. Biologicky rozložitelný komunální odpad a odpad ze zeleně je
předáván na kompostárnu Točna v Příboře.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdat nebezpečné odpady na sběrném dvoře, který mají k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo v pojízdné sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2011 uskutečnil v období od
13.5. do 27.5. Občané odevzdali 1 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo odevzdáno
12,65 t nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Při likvidaci nepovolených skládek bylo odstraněno 4,19 t nebezpečných odpadů. Shromážděný nebezpečný odpad je
pak průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Současně s mobilním svozem objemného odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů je
z různých částí města prováděn 1 x měsíčně mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na
komunální odpad. Kromě nábytku jde převážně o vyřazené televizory, chladničky či mrazničky,
které občané neoprávněně odkládají k těmto nádobám. Celkově bylo v roce 2011 vysbíráno na
sběrném dvoře a mobilním svozem 908,72 t objemného odpadu.
TŘÍDĚNÝ ODPAD
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2011 do
387 (r. 2010 – 378) barevně odlišených nádob o objemu 1100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 13
699 kusů nádob. Od roku 2009 mají občané žijící v rodinných domech možnost odkládat plastový
odpad do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na městském úřadě. Z celkového množství plastů bylo
v roce 2011 systémem pytlového sběru sesbíráno 23,344 t plastového odpadu.
Majitelé rodinných domů z Kopřivnice a místních částí si mohou vyzvedávat žluté pytle na
plastový odpad na odboru životního prostředí. Do žlutých plastových pytlů mohou občané odkládat
plastové obaly, PET láhve, fólie, plastové kelímky od jogurtů, sýrů, másla, polystyrén apod. Plné
pytle pak mohou odkládat přímo k popelnicím v den jejich svozu, nebo je vozit do sběrného dvora
na ulici Panskou.
NOVÉ KONTEJNERY NA PLAST
Počet žlutých kontejnerů, do nichž občané odkládají plastové odpady určené k dalšímu
zpracování, se v říjnu zvýšil díky projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice, který
je financován z fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
V červenci mohli lidé v anketě svým hlasem na webových stránkách města rozhodovat o
rozmístění dalších kontejnerů na plast. Pracovníci životního prostředí vytipovali patnáct lokalit a
koncem října umístili kontejnery na deset z nich.
Podle výsledků ankety, do které se zapojilo asi sto hlasujících, byly nové sběrné nádoby
na plast umístěny na ulici Lidickou, 17. listopadu, Štramberskou, Českou, Dukelskou, Erbenovu,
Zdeňka Buriana, Ke Koryčce, Školní a Obránců míru.
NEPOVOLENÉ SKLÁDKY ODPADŮ
V roce 2011 bylo na území města Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených skládek celkem 7 864,5 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 66 921,60 Kč.
Nejčastější výskyt nepovolených skládek byl v okolí garáží Pod Bílou horou, na ul. Francouzské, na
ul. Dělnické kolem kontejnerů na tříděný odpad a ul. Panské u sběrného dvora. Je nutno uvést, že
díky kamerovému systému došlo k rapidnímu úbytku páchaných přestupků – odložení odpadů
mimo vyhrazená místa, zejména v Lubině u mostu. Zakládání nepovolených skládek fyzickými
osobami řeší odbor životního prostředí jako přestupky proti veřejnému pořádku. V roce 2011 bylo
šetřeno 11 přestupků, za něž byly uděleny mimo jiné finanční sankce v celkové výši 3 100 Kč.
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu probíhal v roce 2011 ve spolupráci s firmou SLUMEKO, s.r.o. Systém tvoří sběr, svoz a následné využití odpadu ze zahrad
(tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál apod.) rodinných domů v Kopřivnici a
místních částech. Biologický odpad je sbírán do velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m3 a
svážen na kompostárnu Točna v Příboře. Kontejnery jsou postupně umisťovány na 36 stanovištích
od pátku do pondělí s četností svozu 1x za 3 týdny (každý týden 12 stanovišť). Svoz probíhal od 1.
4. do 14. 11. 2011. Celkové náklady na systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem činí
ročně kolem jednoho milionu korun.
MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů.
Ústřední motto roku bylo „Lesy pro lidi“. Odbor životního prostředí při této příležitosti připravil během roku několik akcí, které měly široké veřejnosti připomenout význam lesů a lesního hospodářství pro naši společnost. Jednalo se o:
Výukový program pro děti ZŠ s názvem „Život a hospodaření v lese aneb od semínka po výrobek“
V květnu 2011 pracovníci odboru životního prostředí připravili výukový program pro děti ze
základních škol v Kopřivnici s názvem „Život a hospodaření v lese aneb od semínka po výrobek“.
Jednalo se o terénní program, který byl určen žákům 4. a 5. tříd ZŠ. Výuka probíhala v lesích kolem
Janíkova sedla. Žáci při něm pracovali s pracovními listy a formou úkolů a her byli seznámeni se
způsoby orientace v přírodě, se značkami a zařízeními v lese, vývojem a významy lesa. Rozeznávali lesní patra a jejich obyvatele, určovali vybrané druhy stromů, poznali rozdíl mezi lesním hospodářem a dřevorubcem a viděli praktickou ukázku těžby dřeva.
LESOHRÁTKY
Akce probíhala v sobotu 14. 5. 2011 od 10.00 do 15.30 na Janíkově sedle. Bylo připraveno 12 soutěžních disciplín zaměřených na tématiku lesa a hospodaření v lese, výtvarná dílna, kontaktní stolek s preparáty zvířat a kostí. Akce se zúčastnil sokolník se sokolem a také myslivci se
svými psy, trofejemi i ukázkou pušek. V lesích pod Janíkovým sedlem probíhala praktická ukázka
těžby, přibližování dřeva pomocí koně a také traktoru.
Při organizaci soutěžních aktivit pomáhali pracovníkům OŽP členové občanského sdružení Hájenka, Pionýrské skupiny Obránců míru a další dobrovolníci. Preparáty ke kontaktnímu stolku
zapůjčila ZOO Ostrava, stánky na akci zapůjčilo Středisko ekologické výchovy Vita Ostrava.
Soutěží na akci „Lesohrátky“ se zúčastnilo 80 dětí, celková návštěvnost byla odhadnuta
na 150 lidí.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
V červnu 2011 byla vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „Život v lese očima stoletého
stromu“ a podtitulem „co vše je možné zažít v království rostlin a zvířat“. Soutěž byla určena kolektivům dětí z kopřivnických mateřských, základních a uměleckých škol. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, uzávěrka soutěže byla 5. 10. 2011. Poté byly vybrány tři vítězné kolektivy v každé kategorii a oceněny 15. 11. 2011 na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v prostorách
Kulturního domu v Kopřivnici. Celkem se soutěže zúčastnilo 17 týmů.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Pro Kopřivničany starší 12 let byla v červnu 2011 vyhlášena fotografická soutěž na téma
„Kopřivnické lesy objektivem fotoaparátu“. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích a úkolem
bylo vyfotografovat kreativním, tvůrčím a originálním způsobem prostředí kopřivnických lesů. Každý
soutěžící mohl zaslat maximálně 2 fotografie. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 15. 11. 2011 v
prostorách Kulturního domu v Kopřivnici. Celkem se soutěže zúčastnilo 19 fotografů.
Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2011 nacházejí honitby Lubina, Závišice - Štramberk, Příbor I. (část katastrálního území Drnholec nad Lubinou), honitba Tichá (část
katastrálního území Mniší) a honitba Lichnov-Bordovice (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.
LAŠSKÁ NAUČNÁ STEZKA
Město zajišťuje pravidelnou údržbu kopřivnické části Lašské naučné stezky, která spojuje
významná místa v Kopřivnici a ve Štramberku. Údržba zahrnuje především výměnu rozbitých
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ochranných plexiskel a opravy poškozených tabulí. V roce 2011 byla poškozena tabule zastavení č.
11 „Kamenárka“. Musela být vyhotovena nová textová tabule i ochranné krycí plexisklo. V červenci
2011 došlo k rekognoskaci stavu turistického značení Lašské naučné stezky a následně k opravě
stávajícího nevyhovujícího značení a doplnění nových značek do míst se zhoršenou orientací.
Oprava byla provedena za použití speciální písmomalířské barvy, jež odpovídá standardu pro turistické značení.
ÚDRŽBA LUK NA ČERVENÉM KAMENI
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných rostlin z čeledi vstavačovitých a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení s důsledným odstraňováním posečené hmoty. Náklady na údržbu luk činily v roce 2011 113 724,- Kč, z
toho 13 420,- Kč bylo hrazeno z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu.
VÝZNAMNÉ DŘEVINY
Ke konci roku 2011 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem
115 ks významných stromů, z toho 5 ks bylo v tomto roce nově zařazeno do evidence (4 lípy velkolisté a 1 jírovec maďal na ul. Pod Morávií u „Loutkového divadla“). Významné stromy jsou vedeny
pouze pro potřeby správy zeleně, kde jsou označeny v GIS mapě zeleně, v terénu zatím nijak
označeny nejsou. Jedná se jak o solitérní stromy, tak i o menší skupiny nebo stromořadí. Aktualizace evidence významných stromů je prováděna každý rok, včetně sledování jejich zdravotního
stavu, výskytu jmelí apod.
Do seznamu významných dřevin jsou na základě průzkumu v terénu zařazovány pouze
dřeviny, které jsou jedinečné některými svými parametry, jako jsou např. parametry růstové (výška
a šířka koruny, tloušťka nebo obvod kmene), vzhledové (typický habitus odpovídající danému druhu), dosažený věk (dřeviny s vysokým věkem, například nad 100 let či více) nebo pokud se jedná o
ojedinělý či vzácný druh dřeviny v Kopřivnici.
Údržbu zeleně v Kopřivnici a místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice zajišťuje dle
schváleného rozpočtu města firma SLUMEKO, s.r.o. Plocha veškeré zeleně ve městě činí cca 86
ha, z toho v majetku města je 69 ha.
PŘESTUPKY
V roce 2011 došlo k rapidnímu nárůstu přestupků, jejichž většina má oporu v obecně závazné vyhlášce města Kopřivnice č. 1/2008 o místních záležitostech veřejného pořádku, resp.
zákoně na ochranu zvířat proti týrání, v níž je ošetřen volný pohyb psů (toulaví psi, pohyb psů bez
vodítka a náhubku). Celkem bylo sankciováno 21 případů oproti roku 2010, kdy bylo takto řešeno
případů pouze 5. Nelze opomenout, že ve čtyřech z 21 případů došlo k ublížení na zdraví - zranění
občana psem – kousnutím.
PROJEKT EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA
V tomto roce se město Kopřivnice zapojilo společně s 22 městy a obcemi ČR do projektu
Ekologická stopa českých měst, který organizovalo občanské sdružení TIMUR (Týmová iniciativa
pro místní udržitelný rozvoj). Cílem tohoto projektu je vytvoření metodiky výpočtu ekologické stopy
(ES) měst, zapojení co největšího počtu měst ČR do stanovení ekologické stopy a biokapacity a
popularizace problematiky ekologické stopy jako významného nástroje udržitelného rozvoje.
Ekologická stopa Kopřivnice má hodnotu 5,87 gha/obyvatele. Indikátor vztažený na jednoho obyvatele vychází lehce nad průměr celé České republiky (5,7 gha/obyvatele). Odráží to zejména přetrvávající průmyslový charakter města a také dává šanci na zlepšování do budoucna.
LOKALIZACE A CHARAKTERISTIKA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
V polovině dubna 2010 byly zahájeny práce na 1. etapě Projektu odstraňování starých ekologických zátěží (POSEZ) nazvaném Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží
(LCHSEZ) v Kopřivnici. Odpady, které vznikaly při rozvoji automobilky Tatra, byly před desítkami let
ukládány na skládku ve Vlčovicích, ale pro nedostatečnou kapacitu také všude po okolí včetně
Kopřivnice. Odpady se zavážela údolí, vytěžené prostory, mokřady, vyrovnávaly se vodní toky nebo
komunikace, zarovnávala pole. V té době se nehledělo na to, jakého původu a stupně nebezpečnosti odpady jsou a jak mohou škodit životnímu prostředí. Na každé z desíti lokalit (Pod
Benčákem, Jezdecký areál, Skládka kalů, Nad Letním koupalištěm, Pod Brdy, Pod Velovou, Přední
potok, Nad Marákovými, Pod Břehem a Nohlice) byl proveden geofyzikální průzkum, vrtné práce,
vzorkařské a terénní práce, laboratorní analýzy, geodetické práce a na závěr zpracována analýza
rizik pro danou lokalitu. Účelem 1. etapy projektu bylo především provedení průzkumných prací a
zpracování analýza rizik pro jednotlivé lokality v okolí Kopřivnice a místních částech. Projekt byl
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přípravou na další fázi řešení ekologických zátěží v Kopřivnici – vytipování prioritních ekologických
zátěží s reálnými riziky pro lidské zdraví a ekosystémy.
Na základě vyhodnocení získaných výsledků a provedené kvantifikace rizika na všech lokalitách, byla pro aktivní sanační zásah vybrána pouze lokalita č. 3 – Skládka kalů. Na ostatních
lokalitách nebyla rizika a nutnost nápravných opatření konstatována. Většina skládek ve městě i v
okolí je tvořena stavebním odpadem, kaly, slévárenskými písky a slévárenskými odlitky. Až na
skládku kalů je doporučeno všechny skládky monitorovat a víceméně nechat zatravněné, aby nedocházelo k narušování zeleně, která vytvořila jakýsi přirozený kryt, v lokalitě U Benčáku pak doporučení zní změnit pěstební kulturu.
Největší zjištěné problémy jsou v lokalitě č. 3, což je skládka kalů. Skladovaly se tam organické a anorganické látky, těžké kovy – kadmium, olovo. Na její sanaci byla podána žádost o
dotaci do Operačního programu životní prostředí. Pokud se skládka zapouzdří, nebude docházet k
šíření kontaminované vody a ohrožování okolních podzemních a povrchových vod. Náklady na tuto
sanaci skládky jsou odhadovány na 50 - 60 milionů korun, přičemž pokud bude město se svou
žádostí o dotaci úspěšné, může dostat až 90 % uznatelných nákladů.
Na realizaci projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši něco přes 4 miliony korun.
PŘÍMĚSTSKÝ LES ŠOSTÝN
V rámci projektu má být odstraněna stará „Bezručova vyhlídka“ a vybudována nová dřevěná vyhlídka a dva přístřešky nad stávající dřevěná posezení. Na realizaci projektu byla získána
800tisícová dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Vlastní stavba proběhne v roce 2013.
REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI KOREJ
Projekt řeší obnovu zeleně na jednom z nejstarších sídlišť v Kopřivnici. V rámci projektu by
měly být odstraněny nevhodně umístěné, poškozené a neperspektivní stromy a keře a vysazena
nová zeleň. Tím by se měla zvýšit kvalita životního prostoru obyvatel sídliště. Na realizaci projektu
byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Celkový rozpočet projektu je
cca 4,5 mil Kč.
VÝSADBY V KOPŘIVNICI
Na sídlišti Sever byly v roce 2011 vysázeny kromě stromů a keřů také trvalkové záhony.
Tak jako v předešlých letech i letos zajišťoval odbor životního prostředí nové výsadby zeleně v
našem městě. Jednalo se většinou buď o revitalizaci původní zeleně, nebo o výsadby na zcela
nových plochách, které vznikly při výstavbě budov, chodníků či parkovišť. V průběhu loňského roku
bylo na pozemcích města vysazeno celkem 45 stromů, 1 028 keřů, 3 310 trvalek a okrasných trav,
7 456 cibulovin, 3 085 letniček a 2 312 dvouletek. Většinu výsadeb financovalo město jak z prostředků vlastních, tak i dotačních, část vysazovaly také organizace a firmy, kterým byla uložena
náhradní výsadba za kácení.
Mezi hlavní akce patřila výsadba spojená s rozšířením hřbitova v Lubině, kde bylo vysazeno celkem pět stromů, 202 keřů a dvacet trvalek. V rámci dotovaného projektu Regenerace panelového sídliště Sever byla po dostavbě nového parkoviště na ulici 17. listopadu provedena náhradní
výsadba za kácení, kde byly vysazeny tři okrasné jabloně a 512 trvalek a okrasných trav.
Náhradní výsadba byla provedena rovněž v areálu nového hřiště ZŠ dr. Milady Horákové,
kde bylo v srpnu a v říjnu vysazeno dvanáct okrasných jabloní a čtyři zmarliky kanadské.
Po dostavbě nové stravovny Střediska sociálních služeb byly v průběhu září provedeny
sadovnické úpravy na okolních plochách. Bylo zde vysazeno celkem 653 rostlin, převážně půdopokryvné růže, mochny, levandule, kakosty, okrasné trávy a ibišky. V září byla nově upravena také
plocha zeleně u sochy T.G.M. na Masarykově náměstí, kde bylo po odstranění trávníku vysazeno
přes dvě stě trvalek a okrasných trav, které kvetou celé léto. Ve stejném období bylo vysázeno 500
trvalek a okrasných trav na autobusovém nádraží v Kopřivnici.
V říjnu byla na přibližně 500 metrů dlouhém pásu mezi novou cyklostezkou a komunikací
ulice Panská zahájena I. etapa výsadeb. V této etapě bylo vysazeno celkem 800 trvalek, okrasných
trav a půdopokryvných růží. V letošním roce byly osázeny tři z celkových deseti ploch.
Byla provedena i trvalková výsadba u supermarketu Albert, kde bylo vysázeno 347 trvalek
a okrasných trav, a dále výsadby 7 456 tulipánů, narcisů a krokusů, které byly vysázeny v parku dr.
E. Beneše a v parku za kostelem sv. Bartoloměje.
Poslední větší akcí v loňském roce byly sadovnické úpravy ploch před řadovými domy na
ulici Štramberské, které byly dokončeny začátkem prosince. Výsadby navazují na rekonstrukci
parkoviště a chodníků v této lokalitě z loňského roku. Byly zde vysázeny čtyři stromy, 514 keřů a
203 trvalek a okrasných trav, které průběžně pokvetou od časného jara až do podzimu.
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ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘI VNICE
– příspěvková organizace města, organizace sdružuje 9 pracovišť. Ředitelkou organizace byla
Zdeňka Krišková, sídlící v MŠ Krátká.
SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL:
MŠ Jeřabinka, 75 dětí
MŠ Krátká, 104 dětí
MŠ Pionýrská, 76 dětí
MŠ Francouzská, 109 dětí
MŠ Ignáce Šustaly, 78 dětí
MŠ Záhumení, 78 dětí
MŠ Česká, 75 dětí
MŠ Lubina, 42 dětí
MŠ Mniší, 45 dětí
Celkem bylo ve školkách umístěno 682 dětí.
PŘÍJEM DĚTÍ DO ŠKOLEK
Podle nových kritérií se už nebude přihlížet k tomu, zda má matka přislíbeno zaměstnání
či pracuje. Předškolní vzdělávání má být přístupno všem dětem. Podle nově vydaných kritérií budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně děti s trvalým bydlištěm v Kopřivnici včetně
místních částí, které v období od 1. září letošního roku až do konce roku následujícího dosáhnou
věku šesti let. Dále budou přijímány děti s ortoptickými vadami jako šilhavost a tupozrakost, a to na
základě doporučení smluvní oční lékařky. U těchto dětí není podmínkou trvalé bydliště v Kopřivnici.
Při příjímání dětí do školky budou mít přednost starší děti. Děti mladší tří let budou do mateřské
školy přijímány pouze v případě, že budou volná místa. Do jednoho ročníku mateřské školy mohou
být přijaty maximálně dvě děti mladší tří let, a to z bezpečnostních a vzdělávacích důvodů.
Posledním kritériem, které bude rozhodovat o přijetí do zařízení, je délka předpokládané
docházky a délka denního pobytu dítěte. Podle kritérií budou mít přednost děti s celoroční, celoměsíční a celodenní docházkou. Aby bylo vyhověno více zájemcům o umístění dětí do mateřských
škol, přistoupilo vedení města k naplnění slibu o navýšení jejich kapacity. Kapacita ve školkách
bude navýšena od září o dvě třídy, které budou otevřeny v Základní škole 17. listopadu.
REKONSTRUKCE DALŠÍCH ZAHRAD MŠ
Projekt Mateřských škol Kopřivnice s názvem Svět je velká zahrada letos vstoupil do druhé etapy. V první etapě byly přebudovány zahrady Mateřské školy na ulici Záhumenní v Kamenný
svět a na ulici České ve Vodní svět. Zahrady dalších dvou mateřských škol se letos začaly proměňovat. Zahrada Lubinské ZŠ v Ptačí svět a na ul.Zdeňka Buriana v Kopřivnici v Zahradu smyslů.
Z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko město získalo na rekonstrukci zahrad Mateřské školy Zdeňka Buriana a v Lubině dotaci ve výši 7,9 milionu korun. Další náklady ve
výši 640 tisíc korun šly z rozpočtu města.
MŠ JEŘABINKA
Rekonstrukce druhé zahrady mateřské školy, MŠ Jeřabinka na ulici Zdeňka Buriana, která
byla součástí projektu Svět je velká zahrada, byla čtvrtou dokončenou v rámci celého projektu.
Zahrada smyslů v Mateřské škole Jeřabinka, která byla dokončena v předstihu, bude sloužit na
rozvíjení všech smyslů, od čichu, přes zrak a sluch až po hmat. V bylinkové zahradě rostou například měsíční jahody, máta, meduňka a další bylinky, o které se děti budou starat, budou je zalévat,
okopávat, ale budou si na zahradě i hrát. Instalované herní prvky rozvíjejí další smysly. Objevila se
tady nejen nová pískoviště, v nichž jsou místo písku kamínky různých velikostí, ale i další herní
prvky od pavoučích stěn, přes sportovní hřiště až po prolézačky. Cílem bylo využít zahradu k výchově i vzdělávání dětí, a to se nám podařilo i díky nově vybudované terase či posezení v atriu.
Práce na úpravě zahrady pozorně sledovaly i děti, protože se prováděly za provozu školky.
NOVÁ ZAHRADA ŠKOLKY V LUBINĚ JE VĚNOVÁNA PTÁKŮM
Děti na zahradě mají nový okruh pro koloběžky včetně hracích prvků a doplňků. Na naučné stezce jsou na tabulích vyobrazeni různí ptáci, kteří v okolí žijí. Tato stezka je nápadem a tvůr-
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čím dílem paní Rečkové, vedoucí učitelky z Mateřské školy Lubina, která tabule na začátku sestavila, vymyslela a vytvořila. Na nich jsou základní informace o ptácích i kontrolní otázky.
Zahrada se pro veřejnost otevře až na jaře 2012, až se dostatečně zakoření trávník. Rekonstrukci lubinské zahrady provedla firma Konstruktial, které stačily na všechny stavební práce
včetně montáže herních prvků tři měsíce. Díky ní se Mateřským školám Kopřivnice podařilo snížit
cenu stanovenou projektem o půl milionu korun.
REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY KRÁTKÁ
Budova školky, která byla postavena v roce 1974 a po celou dobu sloužila těmto účelům,
už nevyhovovala dnešním předpisům z hlediska bezpečnosti i provozu. V rámci rekonstrukce byl
vyřešen nebezpečný vstup, lokální trhliny a defekty v obvodovém plášti. V průběhu letních prázdnin
byly provedeny rozsáhlé úpravy interiéru, vyměněny okna a dveře, dále došlo k úpravě hlavního
vstupu a kompletní rekonstrukci rozvodů vnitřních instalací vody, kanalizace i vzduchotechniky. Po
zahájení nového školního roku se prováděly práce na objektu zvenku, které už méně omezovaly
provoz mateřské školy. Byla změněna dispozice prvního nadzemního podlaží z důvodu oddělení
vedení organizace MŠ Kopřivnice od samotné mateřské školky. Došlo k zateplení obvodového a
střešního pláště. Z důvodu splnění současných norem byla vybudována přístupová rampa se schodištěm na nově vzniklou podestu se zádveřím, čímž dojde ke snížení úniků tepla z objektu.
Celkové náklady projektu revitalizace MŠ Krátké činily zhruba šest milionů korun, přičemž
tři miliony korun pokryla dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZŠ dr. Milady Horákové, ředitel Mgr. Lumír Pospěch, 422 žáků
ZŠ Emila Zátopka, ředitel Mgr. Jan Mužík, 482 žáků
ZŠ Alšova, ředitel Mgr. Milan Bureš, 376 žáků
ZŠ a MŠ 17. listopadu, ředitel Mgr. Jiří Stoško, ZŠ 344 žáků, MŠ 24 žáků
ZŠ Mniší, ředitel Mgr. Ivana Zdarsová, 35 žáků
ZŠ Lubina, ředitel Mgr. Ivana Davidová, 104 žáků
ZŠ sv. Zdislavy, školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským, ředitel Ing.
Pavel Janek, 173 žáků
Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským
krajem, ředitel Mgr. Aleš Čabla, 49 žáků
Celkem docházelo do ZŠ 1988 žáků.
ZŠ A MŠ MOTÝLEK, příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem, ředitel Mgr.
Dagmar Jančálková, ZŠ 35 žáků, MŠ 70 žáků
Dětské centrum a dalších patnáct obdobných zařízení v celé republice získalo v rámci
ukončeného projektu Konta Bariéry Cesty k lidem nový Fiat Ducato. Nový velkoprostorový vůz
bude sloužit pro přepravu tělesně či mentálně handicapovaných klientů. Motýlek si ze slavnostního
předání v Praze přivezl nejen nové auto, ale také sadu pneumatik a navíc 140 tisíc korun na nutné
úpravy interiéru. Nové auto Motýlka bylo pojmenováno Bělásek. Kromě dovybavení zvedací plošinou byla odstraněna třetí řada sedadel, místo které vznikla místa pro vozíčkáře. Celková hodnota
daru pro speciální školu Motýlek přesáhla 660 tisíc korun. Speciální škola Motýlek ke svozu svých
žáků využívá dva velkoprostorové automobily. Ty už ale fungují šestým, respektive sedmým rokem
a vzhledem k tomu, že se s každým z nich denně najezdí až 300 kilometrů, už pomalu dosluhují.
Nový vůz tak nahradil jeden ze stávajících. Velkoprostorové vozy slouží především každodennímu
svozu klientů do Motýlka, ale také k převozu postižených dětí na nejrůznější další aktivity, jako jsou
plavání, hipoterapie, solná jeskyně či kulturní pořady.

ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOL
ZŠ 17. LISTOPADU OSLAVILA DVACET LET A BYLA PŘEJMENOVÁNA
Oslavy dvacetin Základní školy 17. listopadu vyvrcholily v úterý 7. června zábavným odpolednem pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost. Nejmladší z místních základních škol otevřela
své brány prvním žákům v září 1991.
V rámci rodinného programu nazvaného Přijďte se k nám podívat byla připravena nejen
hudební a taneční vystoupení žáků, ale i celá řada soutěží určených dětem a také smíšeným týmům dětí a rodičů. Lidé, kteří na školní hřiště během celého odpoledne dorazili, si navíc mohli
vyzkoušet nejen jednoduché fyzikální a chemické pokusy, ale třeba si také namalovat vlastní hrníček, ozdobit květináč, vyzkoušet japonské umění Origami nebo tradiční zdobení perníčků.
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Ještě v devadesátých letech minulého století se tehdy stále poměrně nová škola dočkala
rozsáhlé rekonstrukce vzduchotechniky ve své jídelně. Do oblasti stravování šla také dosud vůbec
největší investice. V roce 2004 byla nákladem zhruba třiadvaceti milionů kompletně zrekonstruována a nově vybavena školní kuchyně.
Od té doby školní kuchyně vaří nejen svým žákům ale i pro Základní školu Emila Zátopka
a Dům s pečovatelskou službou v Kopřivnici. Kuchyň je největší v Kopřivnici. Zatím poslední velkou
investicí bylo vloni provedené kompletní zateplení školy. Tato renovace stála zhruba 20 milionů.
Jejím největším problémem byl velmi krátký čas na realizaci. Hlavní práce musely být hotovy během dvouměsíčních letních prázdnin. Další drobnější změny ve škole se děly průběžně podle měnících se kapacitních potřeb školy a potřeb výuky. V průběhu let vzniklo několik speciálně vybavených učeben a podobně. V průběhu letošních prázdnin se komplex školy opět změnil. V jednom z
pavilónů prvního stupně vznikla nová mateřská škola. Pro její potřeby bylo vyčleněno pět nevyužitých tříd. Rekonstrukce byla provedena nákladem přes 2,4 milionu korun. Po rekonstrukci zde
vznikla dvě oddělení mateřské školy s potřebným zázemím. Školka má samostatný vchod a došlo
také k odpovídajícím změnám v organizaci školy. Otevření školky si vyžádalo i změnu názvu.
Nejmladší kopřivnická škola se nyní jmenuje Základní a mateřská škola 17. listopadu. Samotná školka pak nese název MŠ Polárka. Od pondělí 19. září ji navštěvuje 28 dětí a jejich počet
má v novém roce vzrůst až na 58.
DĚTSKÉ CENTRUM VYDALO OSM SPECIÁLNÍCH UČEBNIC
Základní škola a mateřská škola Motýlek Kopřivnice vydaly již osm učebnic určených pro
vzdělávání dětí a žáků tohoto zařízení s poruchou autistického spektra a těžkou poruchou komunikace. Vydané učebnice včetně pomůcek vydatně přispěly ke zkvalitnění komunikace těchto dětí s
okolím.
V roce 2009 získaly ZŠ a MŠ Motýlek od Moravskoslezského kraje téměř třímilionovou dotaci z operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na vydání nových výukových materiálů. Za její pomoci byly vydány učebnice - Čtení v jazyce VOKS, Výtvarná výchova v jazyce
VOKS, Pracovní výchova v jazyce VOKS, Člověk a jeho svět v jazyce VOKS, Počty v jazyce
VOKS, Hudební výchova v jazyce VOKS, Psaní v jazyce VOKS a Říkadla a pohádky v jazyce
VOKS.
Podle těchto učebnic se učí ve třídách nejen v Kopřivnici, ale také v Základní a mateřské
škole speciální v Novém Jičíně a Základní škole Kpt. Vajdy v Ostravě. Učitelé, kteří podle nich učí,
se pravidelně scházejí, aby si předali své poznatky, které se zapisují a zapracovávají do metodických postupů.
NÁSTUP DO PRVNÍCH TŘÍD
Do prvních tříd v Kopřivnici včetně místních částí letos nastoupilo 259 dětí, což je o 50 víc
než vloni. Také letos bylo v porovnání s loňským rokem méně odkladů. Zatímco vloni jich bylo 83,
letos jich bylo o dvacet méně, přičemž k zápisům přišlo letos v únoru 322 dětí.
V první den školního roku všechny žáky přivítali nejen ředitelé škol s učiteli, ale i představitelé města, kteří dětem popřáli hodně studijních úspěchů. Prvňáčci si navíc odnesli dárky, které jim
měly zpříjemnit začátek školy.
Nejvíce prvňáčků má Základní škola Emila Zátopka, kde do tří tříd chodí celkem 61 žáků. Po dvou
prvních třídách mají školy Alšova, 17. listopadu, dr. Milady Horákové a letos nově také Základní
škola v Lubině. Jednu třídu prvňáčků otevřela ZŠ sv. Zdislavy a v Mniší a do ZŠ Štramberské letos
nastoupila jedna žákyně do první třídy.
ZŠ MNIŠÍ
Pro 39 žáků Základní školy v Mniší začaly prázdniny o týden dřív. Vysvědčení si školáci
vyzvedli už ve středu 22. června. Důvodem předčasného ukončení školního roku byla připravovaná
rozsáhlá rekonstrukce školní budovy. Zatímco žáci si už užívali prázdnin, zaměstnanci školy volno
využili k demontáži vybavení budovy, balení učebních pomůcek a jejich stěhování do Kulturního
domu v Mniší. Z tohoto důvodu provedla radnice ve dvou místnostech, v nichž probíhá výuka, rekonstrukci osvětlení a pro zvýšení bezpečnosti byla na skleněné dveře nalepena bezpečnostní
fólie. Za tyto a další drobné úpravy radnice zaplatila sto dvacet tisíc korun.
Z osmi hodnocených nabídek na dodavatele stavby byla vybrána ta od novojičínské stavební společnosti Nosta, která stavbu ocenila na 17,878 milionů korun. Pracovníci firmy Nosta
začali na rekonstrukci školní budovy pracovat 1. července. Nejdříve byla odstraněna střecha, poté
došlo na další bourací práce. Do 30. dubna 2012 by měly být všechny práce dokončeny, a to včetně terénních úprav. Poté bude ještě probíhat instalace nového vnitřního vybavení. V rámci rekonstrukce dojde k navýšení počtu tříd ze dvou na tři, dále vznikne nová učebna PC a výtvarné výchovy, kterou bude škola využívat jako družinu, a také herna pro tělesnou výchovu.
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NOVÉ HŘIŠTĚ U ZŠ MILADY HORÁKOVÉ
V sobotu 1. října bylo otevřeno zmodernizované sportovní hřiště u Základní školy dr. Milady Horákové. Areál disponuje hřištěm na malou kopanou s umělou trávou, rozběhovými drahami,
hřištěm pro volejbal, atletickou rovinkou se třemi drahami a délkou něco přes šedesát metrů. Vybavení nového hřiště doplňují dvě písková doskočiště a koulařský sektor.
Hřiště podle návrhu firmy Arting plus z Valašského Meziříčí postavila za tři letní měsíce
společnost Eurovia CS. Celková cena nového sportovního areálu, který nebude sloužit pouze škole, ale také široké veřejnosti, je 6,4 milionu korun.
Většinu z této částky, přesněji 5,6 milionu korun město získalo z dotace z Regionálního operačního
programu, zbytek pak hradilo město ze svého rozpočtu i za pomoci sponzora, firmy Brose, která
přispěla na dovybavení hřiště asi sto dvaceti tisíci.
Současně s otevřením nového hřiště škola uspořádala také den otevřených dveří, v rámci
kterého se veřejnosti pochlubila některými svými rekonstruovanými interiéry. Během prázdnin se
interiér školy dočkal významných změn. Kromě pavilonu školní družiny a jídelny byla v celé škole
vyměněna veškerá elektroinstalace včetně svítidel.
Zcela novou tvář dostalo i pět speciálních učeben. Škola nyní disponuje novou učebnou
chemie, fyziky, ale má také literární místnost s knihovnou, zrcadlový taneční sál a multimediální
učebnu s interaktivní tabulí, která bude sloužit také jako klidová zóna, kde budou moci žáci školy
trávit čas o přestávkách. Lidé si mohli prohlédnout nové specializované učebny chemie, fyziky,
novou školní knihovnu a počítačovou třídu. Zájem byl zejména o nově vzniklý zrcadlový sál.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LUBINĚ
Základní škola v Lubině se dále rozvíjela. Letos školní zahradu ozdobily květinové sluneční hodiny. Hodiny, které jsou společným projektem žáků, jejich rodičů a učitelů, mají být nejen dekorací, ale zároveň i učební pomůckou. Díky své formě jsou navíc poměrně unikátní. Při přípravě
bylo totiž zjištěno, že 95 procent slunečních hodin na celém světě je umístěno na fasádách budov a
jen 5 % je ozdobou zahrad, jako je tomu nově i v Lubině.
Myšlenka slunečních hodin na školní zahradě v Lubině nebyla nová. Původně se o jejich
zřízení uvažovalo už v roce 2008, kdy bezprostřední okolí školy prodělalo řadu změn. Tehdy se
však hodiny nepodařilo vměstnat do rozpočtu rekonstrukce, nyní byl tedy původní záměr pouze
oprášen a realizován v rámci akcí vztahujících se ke Dni Země. Sluneční hodiny mají dětem symbolizovat odměřování doby lidského života, ale také čtyři roční období a čtyři přírodní živly.
Největší oříšek, kterým bylo přesné zaměření ukazatele nových slunečních hodin, pak Lubinským pomohli rozlousknout milovníci slunečních hodin sdružení pod hlavičkou Astronomické
společnosti z Hradce Králové. Zaslali škole třístránkové tabulky s výpočty a konečné zaměření bylo
na minutu přesně provedeno pomocí GPS. Týden slunečních hodin, v rámci kterého se všichni do
jejich realizace zapojili, byl vyhlášen od 11. do 19. dubna.
Vznik slunečních hodin podpořilo také město Kopřivnice pětitisícovou dotací, která se
vztahovala k oslavám Dne Země. Celkové náklady na hodiny byly ovšem minimálně dvojnásobné a
jejich vznik by nebyl možný bez podpory obyvatel Lubiny, kteří poskytli sazeničky rostlin ze svých
zahrádek, a pomoci Sdružení rodičů a přátel školy v Lubině. Celá realizace hodin byla navíc o to
náročnější, že kromě jejich vzhledu muselo být bráno v potaz také to, že zahrada školy už v minulosti několikrát čelila nájezdům zlodějů. Usazení ukazatele nebo třeba i žulových kamenů s římskými číslicemi na „ciferníku“ hodin proto muselo být takové, aby případným nenechavcům jejich
řádění pokud možno znemožnilo.
Letos se ve škole odehrál již 11. ročník soutěže Lubinský zpěváček, při které své pěvecké
dovednosti a hru na flétnu poměřili žáci z pěti malotřídních škol.
Dvaačtyřicet dětí bylo rozděleno do pěti kategorií podle věku. Pět medailových ocenění
zůstalo v pořadatelské škole, Bernartice a Lichnov si odvezly po třech oceněních a Libhošť se
Závišicemi po dvou. Zvláštní cenu poroty získal Radim Ištok ze Základní školy v Libhošti, jehož
zpěv je daleko za hranicemi této soutěže. I tak výkony soutěžících mají rok od roku vyšší úroveň.
Pěvecká soutěž, které předsedal semifinalista soutěže Česko-Slovenská SuperStar Václav Lebeda, se tradičně konala pod záštitou města Kopřivnice ve spolupráci s místním svazem žen
a Domem dětí a mládeže v Kopřivnici.
BUDOVA ZŠ SV.ZDISLAVY OSLAVILA 100 LET
V objektu se za století vystřídalo šest různých škol. Budova byla postavena v roce 1911 na
místě staré ordinace a bytu ’placmajstra’. Vlastníkem objektu byla automobilka, která v něm měla v
suterénu svou kuchyň se závodní jídelnou. Kuchyň už sloužila v době velké stávky v roce 1912 pro
stávkokaze z Německa. Během druhé světové války se budova proměnila v učňovský domov, po
osvobození pak do této budovy měli být internováni kopřivničtí Němci.
Ve druhé polovině roku 1945 došlo k obnovení učňovské školy, kterou zrušily okupační
úřady v roce 1939. Škola převzala učebny po německé učňovské škole v budově bývalé automobilky, a to 7 učeben, 3 kabinety a 3 kanceláře. Kromě ředitele, kterým byl Oldřich Vrba, měla škola pět
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interních učitelů a další vyučovali externě. Na škole vyučoval nejen větší počet odborných pracovníků ze závodu Tatra, ale i několik učitelů z místních škol. Činnost této školy, která mívala několik
set žáků, skončila v Kopřivnici 31. 8. 1951, kdy byla přestěhována do Příbora.
Z důvodu zvyšujících se nároků na složitost a rozšiřování výroby rozhodlo podnikové ředitelství národního podniku Tatra v roce 1948 zřídit průmyslovou školu, která byla otevřena 1. 10.
1948 pro tříleté večerní studium nižšího stupně. První absolventi ukončili své vzdělání už za tři
roky. V budově nebyla jen škola, ale v 50. letech minulého století v ní měly sídlo také poštovní úřad
a služebna SNB.
Pod správu ministerstva školství a kultury přešla škola na podzim roku 1953 a od té doby
se rozšířila výuka o čtyřleté celodenní studium ukončené maturitou.
Průmyslová škola se postupně rozšiřovala, byly vybudovány laboratoře a dílny. Místo v
budově však nedostačovalo, a tak se další třídy otevíraly ve Studénce, Novém Jičíně, Fulneku a
Příboře. Škola dosáhla svého maxima v roce 1964, kdy se vyučovalo ve 36 třídách (8 v denním a
28 ve večerním studiu).
První generální opravy byly zahájeny v létě 1966, kdy došlo k adaptaci střechy. Postupně
byl škole uvolněn celý prostor v přízemí a obou poschodích a následovala druhá fáze opravy budovy, po které škola měla 12 učeben, dobře vybavené strojní laboratoře a elektrolaboratoře. Generální opravu zafinancoval patronátní podnik Tatra za přispění Vagonky Studénka. Už tehdy bylo jasné,
že budova nebude stačit, a začala se plánovat výstavba nového objektu.
Vyučování ve staré budově průmyslové školy strojnické na tehdejší ulici Rudé armády bylo
slavnostně ukončeno 18. 12. 1987, kdy studenti v čele se svými učiteli přešli v průvodu do nové
školy na ulici Husovu, v níž se škola nachází dodnes. Poté se v objektu střídali různí nájemci. Jako
první objekt využívalo místní střední odborné učiliště, a to v letech 1991 – 1993, od roku 1993 do
1998 se o objekt s učni dělila i střední škola podnikání a managementu. Poslední nájemce, kterým
je Základní škola sv. Zdislavy, se do těchto prostor nastěhoval v roce 1998 a využívá je dodnes.
Historii školy, podobně jako historii dalších dalších škol a budov ve městě, zpracoval vedoucí muzea Fojtství Ondřej Šalek.
U příležitosti výročí budovy připravili její dnešní nájemci den otevřených dveří. Pozvali absolventy škol, které v ní měly kdysi své sídlo. Všichni si mohli prohlédnout prostory celé školy, historické fotografie a kroniky. Vedení školy s učiteli a žáky připravilo zajímavý program, jimž si všichni
připomněli, jak se budova a její obyvatelé měnili.
ZAHRADA DĚTSKÉHO CENTRA
Děti ze Základní a mateřské školy Motýlek v červnu absolvovaly dvě akce, které obohatily
jejich život o nevšední zážitky. První se uskutečnila v úterý 21. června, kdy na zahradě vystoupil
maďarský kytarista Sandor Mester, jenž poprvé ve městě koncertoval na Evropském svátku hudby.
V pátek se uskutečnila poslední, třetí část III. ročníku Her bez hranic. První část proběhla
na kopřivnickém krytém bazénu, druhá na Hermelín ranči v Novém Jičíně a poslední s názvem
Ostrov splněných přání se uskutečnila na zahradě Dětského centra. Akci připravily učitelky ZŠ a
MŠ Motýlek Eva Strejčková a ZUŠ Zdeňka Buriana Hana Lengálová. Cílem nejen této poslední
části projektu je jednak navazování přátelství mezi dětmi zdravými a dětmi s handicapem, jednak
také možnost získat zkušenosti, jak si navzájem pomáhat. O začátek akce se postarali žáci ze ZUŠ
Zdeňka Buriana, kteří přičarovali ostrov a navodili mystickou atmosféru. Děti si hrály na ostrově
plném překvapení, kde dohromady vytvořily čtyři skupinky, v nich pak společně procházely kouzelným ostrovem a odhalovaly jeho kouzla.

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Mgr. Jan Pavelka, 1097 studentů
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice vstoupila
do nového školního roku s novým ředitelem. Dosavadní ředitel školy, která byla až doposud největším středoškolským vzdělávacím ústavem v kraji, Jaroslav Ponec, odešel do penze. Ve funkci jej
nahradil Jan Pavelka, který dosud na škole vyučoval fyziku a základy techniky a uspěl ve výběrovém řízení vypsaném krajem. Jmenovací dekret převzal od Věry Palkové, náměstkyně hejtmana
pro školství, přímo v aule školy. Jaroslav Ponec vedl zdejší střední školu dvě desetiletí, v oblasti
středního školství se angažoval i na celostátní úrovni, působil například jako předseda Asociace
středních průmyslových škol.
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Po šestiletém období bez přijímaček se letos na zdejší střední škole znovu skládaly přijímací zkoušky. Zájemci, kteří si podali přihlášku na technické lyceum a obchodní akademii, museli
projít testy z matematiky a českého jazyka. Zkoušky tedy nebyly obnoveny plošně, ale pouze na
krajem doporučené obory.
K přijímacímu řízení na ostatní obory střední školy i učiliště škola stejně jako v minulosti
využila systém přijímání budoucích studentů na základě jejich prospěchu v profilových předmětech
na základních školách.
Od úterý 26. do čtvrtka 28. dubna probíhaly přijímací zkoušky na osmapadesáti středních
školách zřízených Moravskoslezským krajem. Zkoušky probíhaly formou didaktických testů s šedesátiminutovým limitem. Test z jazyka českého obsahoval pouze uzavřené úlohy, test z matematiky
byl složen z 30 % z otevřených úloh a ze 70 % z úloh uzavřených. Autorem testů je Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání známé jako CERMAT, které připravuje také zkoušky blížících se
státních maturit.
V přijímacím řízení má zkouška ale jen padesátiprocentní váhu. Druhá polovina zůstává i
nadále na bodovém systému hodnocení uchazečů na základních školách.
Známky uchazečů v některých klíčových předmětech jsou převedeny na body a podle počtu bodů jsou žáci přijímáni. Na rozdíl od většiny škol má kopřivnická škola stanovenu pevnou
hranici minimálního zisku bodů, a pokud jí uchazeč nedosáhne, není přijat, i kdyby to ještě kapacitně bylo možné.

UMĚLECKÉ ŠKOLSTVÍ:
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
Ředitel: Mgr. Zdeněk Babinec, 689 žáků
VÝTVARNÝ OBOR PŘIPRAVIL VELKOU VÝSTAVU NA FOJTSTVÍ
V pátek 6. května zaplnily výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ výstavní prostory v podkroví Muzea Fojtství. Na výstavě byly k vidění práce všech skupin žáků od nejmladších dětí navštěvujících přípravky až po studenty připravující se ke studiu na vysokých školách a své umění
prezentovaly jak děti z Kopřivnice, tak z pobočky školy ve Štramberku na Bařinách. Původní záměr
byl udělat retrospektivní výstavu toho nejlepšího, co se na škole urodilo za posledních pět let, ale
nakonec se sešlo takové množství kvalitních věcí z posledního roku, že téměř vše, co bylo vystaveno, vzniklo letos.
Slavnostní vernisáž absolventů výtvarného oboru třídy počítačové grafiky spojená s prezentací a promítáním jejich prací proběhla letos v rámci velké školní výstavy v prostorách Muzea
Fojtství. Ve čtvrtek 19. května pak ve školní galerii ve vestibulu školy proběhla vernisáž absolventské výstavy zbylých absolventů výtvarného studia. Týž den večer byly na tanečním koncertu ve
velkém sále kulturního domu představeny absolventky prvního i druhého stupně tanečního oboru
školy. Končící žáci hudebního oboru své umění předvedli v první polovině května na třech absolventských koncertech školy.
Poslední velkou školní akcí před prázdninami byl závěrečný koncert žáků hudebního oboru ve středu 15. června. Poněvadž se koncert konal v kulturním domě, kde je k dispozici kvalitní
klavír, dostali tentokrát přednost hlavně klavíristé. Koncert tradičně zahájil smyčcový orchestr pod
vedením Petra Davida. Pak se představili hráči na jiné nástroje, především ti, kteří v letošním školním roce úspěšně reprezentovali školu v krajských a celostátních soutěžích. Konec koncertu pak
patřil cimbálové muzice Pramínky a také její nástupnické mladší variantě.
V listopadu byla ve školní galerii ZUŠ Zdeňka Buriana zahájena výstava devátého ročníku
výtvarné soutěže věnované odkazu tohoto slavného ilustrátora „Svět dobrodružství a fantazie“. Lidé
ji mohli vidět až do konce měsíce. Tento ročník byl zaměřen především na kresbu a grafiku. Důvodem bylo, že jubilejní desátý ročník bude v prostorách muzea Fojtství už na jaře a všechny velké
věci a malby tam budou mít vhodnější místo.
V sobotu 17. prosince proběhl vánoční koncert cimbálové muziky Pramínky. Nový vánoční
program připravili žáci ZUŠ s novojičínským pěveckým sborem Ondráš. V programu pořadu, jehož
autorem byl vedoucí cimbálovky Vladan Jílek a sbormistři Ondráše Eva Polášková a Petr Lichnovský, se objevily dvě desítky skladeb. S výjimkou orchestrálního provedení dvou částí Rybovy České
mše vánoční a přídavku v podobě staré vánoční písně Narodil se Kristus Pán autoři dramaturgie
volili vždy méně známé, ale o to zajímavější skladby. Téměř polovinu koncertu navíc tvořily koledy
a vánoční písně pocházející přímo z Lašska, které jsou typické nejen svým jazykem, ale také ne-
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zaměnitelným hudebním podáním. Všechny tyto písně zazněly v aranžích Vladana Jílka nebo cimbalistky Pramínků Gabriely Jílkové. Název celému koncertu pak propůjčila píseň Petra Ulricha,
která jen podtrhla žánrovou pestrost programu. Během koncertu se střídaly písně plně v režii Pramínků s čistě sborovými skladbami, ale velká část koncertu byla skutečně společným dílem muziky
i sboru. Tímto koncertem Pramínky uzavřely rok 2011, ve kterém absolvovaly nejen slavnostní
koncert ke svému desátému výročí, ale také natočily dvanáct lašských písniček do pořadu Sedmihlásky a taky jeden hodinový pořad pro TV Noe a zúčastnily se prestižního pražského folklorního
festivalu Setkání lidových muzik.
PROJEKT PŘEMÍSTĚNÍ ZUŠ
ZUŠ s téměř sedmi sty žáky ve třech oborech se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostoru. Proto vedení školy po úvaze projevilo zájem o využití vyprázdněné historické budovy na
náměstí, která kdysi sloužila základní škole. Projekt přemístění umělecké školy do historické části
bývalé školy náměstí je výsledkem opakovaného zjišťování zájmu o tento objekt, které radnice
provedla v dubnu a květnu. ZUŠ Zdeňka Buriana byla tentokrát jediná, která svůj projekt s podmínkou využití objektu pro školské a vzdělávací účely a pro volnočasové aktivity občanů podala. Vedení města tento návrh podpořilo a pověřilo místního architekta Kamila Mrvu zpracováním architektonické studie tohoto záměru. Podle předběžných propočtů náklady na jeho realizaci měly být maximálně kolem třiceti milionů korun.
Město nechalo vypracovat projektovou dokumentaci a získalo veškerá potřebná povolení,
aby v polovině února 2012 mohlo podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Její
získání je podmínkou pro realizaci celého záměru, bez dotačních peněz si město tuto investici
nebude moci dovolit.
PRVNÍ SOUKROMÁ ZUŠ MIS MUSIC, O.P.S.
Ředitel: Petr Suttner, 404 žáků
Každé jaro je pro obě umělecké školy ve městě dobou, kdy se úročí to, co se jejich žáci za
rok naučili. Zatímco v galerii v Šustalově vile byla v květnu k vidění výstava prací žáků výtvarného
oboru První soukromé ZUŠ MIS music, v kinosále kulturního domu ve středu 25. května proběhl
Jarní koncert posluchačů hudebního oboru.
V programu se představili nejlepší sólisté školy, mezi jinými také Michal Čižmar, který v
soutěži vyhlášené ministerstvem školství postupoval se svým akordeonem až do celostátního kola,
kde skončil třetí, a také Lukáš Jadrníček, který rovněž postoupil do ústředního kola soutěže ve hře
na kontrabas. Zahrála také žesťová fanfárová skupina, vokální soubor a v závěru také estrádní
orchestr Proměny vedený Janem Hanibalem. Hlavní chlouba školy, její Big-bandový orchestr, tentokrát v programu nebyla, poněvadž pro veřejnost připravila samostatný koncert.
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ:
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Eva Müllerová, 1180 členů v různých kroužcích
Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže:
Pionýrská skupina Obránců míru, 93 členů
Junák-svaz skautů a skautek České republiky – středisko Kopřivnice, 248 členů
Junák - svaz skautů a skautek České republiky – středisko Příbor, oddíly Lubina, 60 členů
DEN UČITELŮ
Jako každoročně ředitelé místních škol navrhli k ocenění u příležitosti Dne učitelů pedagogy, kteří se v poslední době významněji podíleli na rozvoji jejich škol. Dvě desítky kopřivnických
pedagogů se sešly v pondělí 28. března v Šustalově vile. Učitelům ze všech typů zdejších škol za
jejich práci poděkoval starosta Josef Jalůvka a další členové vedení města.
Oceněny byly tři učitelky místních mateřských škol - Hana Maková pracující jako vedoucí
učitelka v Mateřské škole Česká, Soňa Miková, která je vedoucí učitelkou v MŠ I. Šustaly, a Lenka
Šafářová, která s předškolními dětmi pracuje v Mateřské škole Záhumenní.
Po dvou zástupcích ze svých pedagogických sborů vybraly také zdejší velké základní školy. Na ZŠ Alšově město ocenilo Marii Novákovou a Petra Liberdu, ZŠ dr. Milady Horákové na slavnostním aktu zastupovaly paní učitelky Eva Špačková a Anna Dočkalová. Na ZŠ Emila Zátopka
mezi oceněné vybrali Naděždu Vištejnovou a Zdenku Kotrcovou a ze ZŠ 17. listopadu byly oceněny Jana Dobiášová a Květoslava Ručková. ZŠ sv. Zdislavy ze svého středu vybrala k ocenění
učitele informatiky Jana Žižlavského, ZŠ Štramberská Janu Hyklovou, ZŠ Lubina Martinu Galiovou
a speciální ZŠ a MŠ Motýlek zastupovala Jaroslava Blažková.
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Po jednom pedagogovi bylo oceněno také ze sborů zdejších uměleckých škol. Za ZUŠ
Zdeňka Buriana to byl zástupce ředitele a učitel hudební nauky Břetislav Chovanec a za MIS music
dlouholetá učitelka výtvarné výchovy Vlasta Šimíčková. Oceněn byl také Jiří Socha, pracující v
místním domě dětí a mládeže, a Rudolf Šebek a Zuzana Špačková, kteří vyučují na zdejší střední
škole.

KRAJ OCENIL KOPŘIVNICKÉHO UČITELE
Ladislav Cvíček, kopřivnický učitel dějepisu a českého jazyka, byl jedním z pětadvaceti pedagogů oceněných krajem na konci letošního března. Ze 113 nominací bylo vybráno 25 učitelských
osobností. Ocenění v podobě pamětního listu, finančního daru a květin předala vybraným kantorům
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství Věra Palková společně s dalšími hosty. Cvíček, který je činný i v dalších oblastech společenského života v Kopřivnici, byl oceněn
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
PŘEHLÍDKA ŘEMESEL
Dějištěm výstavy Řemeslo má zlaté dno se po čtyřech letech znovu stala sportovní hala
zdejšího učiliště. Své jednotlivé studijní a učební obory představila nejen pořádající Vyšší odborná
škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, ale také partnerská Střední
škola Šenov u Nového Jičína a Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel z
Frenštátu pod Radhoštěm. Kromě vzdělávacích institucí se žákům osmých tříd, kterým byla akce
především určena, představilo také několik zaměstnavatelů z regionu jako firmy Brose, Tatra, Visteon nebo BikeFun.
Na výstavě bylo možné nejen načerpat veškeré informace o jednotlivých vyučovaných
oborech, ale také zhlédnout přehlídku úspěchů jednotlivých škol, a co bylo asi nejzajímavější, také
praktické ukázky aspoň některých řemesel. Motivací vybrat si technickou profesi mohl být pro některé školáky také atraktivní elektromobil vyvinutý a vyrobený na půdě Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě.
Během dvou dní si výstavu prohlédlo bezmála 1 400 lidí. Organizovaně na prohlídku dorazilo 702 žáků osmých tříd z 32 základních škol celého novojičínského okresu.

SPORT VE MĚSTĚ
O údržbu městských sportovišť se už od roku 1995 stará Správa sportovišť Kopřivnice.
Zajišťuje provoz většiny tělovýchovných a sportovních zařízení města.
Příspěvková organizace sice vznikla k datu 25. září 2005 usnesením zastupitelstva, ale oficiálně
začala fungovat už od 1. ledna 1996. Kopřivnice byla mezi prvními městy v republice, která zřídila
svou organizaci, jejíž hlavní činností je starost o sportovní areály. V sedmdesátých letech byly
sportovní areály předány Tatře, protože tehdy tělovýchovná jednota neměla dostatek prostředků
ani možností zajišťovat kvalitně provoz sportovních areálů. Na začátku 90. let byly areály krátce
předány zpět sportovním klubům.
V době vzniku organizace přebírala od města a klubů sjezdovku, letní stadion, volejbalový
areál, krytý bazén, zimní stadion, tenisový areál, hřiště ve Vlčovicích a navíc dostala na starost
všechna dětská hřiště, kterých byla po celém městě téměř stovka. Koupaliště přešlo pod její správu
až před sezonou v roce 1996. Od samého počátku je ředitelem organizace Milan Gilar.
V současné době správa sportovišť zaměstnává v hlavním pracovním poměru 43 pracovníků a dalších víc než šedesát lidí zaměstnává v sezonách buď na vlecích, nebo na koupališti a
ostatních sezonních pracích.
K stávajícím sportovním zařízením přibrala správa sportovišť ještě další, a to hřiště v Lubině a skatepark, kondiční okruhy cyklostezek okolo Červeného kamene a na Pasekách a v zimě
zabezpečuje běžkařské tratě.
Nejztrátovější jsou nejnákladnější areály, tedy zimní stadion a těsně v závěsu je krytý bazén, a to zejména z důvodu extrémních výdajů na energie a vodu. Na zimním stadionu je to chlazení a v bazénu voda, úprava a ohřev vody, vytápění.
Koncem roku 2010 sportovištím pochyběly peníze, a tak město v závěru roku navýšilo rozpočet
Správy sportovišť Kopřivnice o 368 tisíc korun. 118 tisíc z této částky bylo účelově vázáno na nákup nového vybavení (nové vysoušeče vlasů pro krytý bazén a přenosný defibrilátor na zimní stadion).
Čtvrt milionu bylo určeno na dodatečné dokrytí financí na neplánované opravy a údržbu
zařízení, jež spravuje. Šlo například o opravu motorové jednotky bazénového vysavače, odstraňo-
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vání námrazy a opravu střechy zimního stadionu, opravu rolby, vymalování hlavní haly zimního
stadionu nebo nátěr bazénových van na koupališti, jenž byl nezbytnou podmínkou jeho letního
provozu.
V letošním roce správa sportovišť získala na svou činnost opět zhruba deset milionů korun, ačkoli žádala o dva miliony více.

ASOCIACE SPORTOVNÍCH KLUBŮ TATRA KOPŘIVNICE
Asociace sdružovala letos 15 klubů. Hlavní náplní výroční konference Asociace sportovních
klubů Tatra Kopřivnice, která se konala 26. května, byly doplňkové volby do orgánů tohoto občanského sdružení a ocenění osobností z řad členů sdružení za rok 2010. Do funkce prezidenta byl
zvolen Evžen Knězek, který nahradil Milana Okřesíka, prezidenta badmintonového klubu. Okřesík
funkci prezidenta složil ke 30. 6. 2010 a dočasným vedením byl pověřen právě Knězek, který dosud
vykonával funkci ředitele ASK. Hlavním důvodem odstoupení Okřesíka bylo osamostatnění badmintonového klubu k 1. 1. 2011.
Nejlepší cvičitelkou ASK Tatra Kopřivnice byla zvolena Lucie Kostelníková z ASPV. Ta je
dlouholetou cvičitelkou, která po období úspěšné cvičenky v žákovském a dorosteneckém věku
získala v roce 1999 kvalifikaci cvičitelky III. třídy. Od té doby vede cvičení žaček a vypomáhá u
dorostenců v akrobatické gymnastice. Je aktivní členkou výboru Asociace sportu pro všechny. V
současné době působí jako hospodář klubu.
Nejlepším sportovcem sdružení se stal Miroslav Kopecký z klubu pěší turistiky. Od mládí aktivně sportuje. Závodně jezdil na kole, létal na větroních a závodně lyžoval. Ve svých padesáti
letech vystoupil na Mont Blanc, Matterhorn a účastnil se expedice na Pamír, Kavkaz a Tien-Šan. V
posledních deseti letech patří mezi významné vedoucí výšlapů pěší turistiky.
PROVOZOVÁNÍ ZIMNÍHO STADIÓNU
Zimní stadion způsobil rozkol mezi sportovními organizacemi ve městě. Doposud se o
provoz a údržbu stadionu, který slouží několika kopřivnickým klubům, starala příspěvková organizace města Správa sportovišť Kopřivnice. Koncem roku 2010 požádala město nově vzniklá organizace SK Zimní stadion tvořená ASK Tatra Kopřivnice, HC Kopřivnice a TJ Sokol Kopřivnice, o
převzetí provozu. Stadion stojí na pozemcích Sokola a ostatní jsou hlavními uživateli stadionu.
Rada města Kopřivnice požádala výše zmíněné kluby o předložení podkladového materiálu. Zpracovaný podkladový materiál byl podkladem pro rozbor provozování zimního stadionu jiným
subjektem, čímž se zabývalo oddělení školství, kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem
majetku města a oddělením soukromoprávním. Vzhledem ke skutečnosti, že není jasné, jak bude
dále financován sport a jak bude pokračovat ČSTV, přiklonili se zástupci města k udržení stávajícího stavu. Pro město je převod správy zimního stadionu z SpSK na SK Zimní stadion jen jednou z
možností, které se nabízejí.
V ÚNORU 2011 VZNIKLA V KOPŘIVNICI SPORTOVNÍ KOMISE
Poradní orgán rady města vzešel z návrhů koaličních politických stran a sportovních klubů.
Pracovat bude ve složení: Miroslav Bartoň, Jana Feilhauerová, Jaroslav Hrubý, Jiří Krejčí, Zdeněk
Kurečka, René Lakomý, Evžen Milčinský, Jaroslav Šula a Luděk Židek.
Komise by měla spolupracovat při vytváření koncepce a strategie rozvoje sportu i při přípravě rozpočtu a dotačních programů ve sportu. Měla by motivovat sportovní kluby k zasílání žádostí o dotace z jiných zdrojů než města Kopřivnice. Měla by posuzovat připomínky a zpracovávat
stanoviska návrhů jednotlivých sportovních klubů radě města, zaujímat stanoviska k záměrům
sportovních klubů a v neposlední řadě by měla předkládat podněty a připomínky při přípravě investičních akcí města v oblasti investic, rekonstrukcí, udržování a provozování sportovních zařízení.
RADNICE OCENILA SPORTOVCE ROKU 2010
V úterý 5. dubna byli oceněni nejlepší sportovci, kolektivy, trenéři a organizátoři města Kopřivnice za rok 2010. Slavnostní akt se odehrál v Lašské vile v parku E. Beneše. Představitelé
radnice se setkali s jedenácti osobnostmi z řad sportovních individualit, zástupci pěti kolektivů,
třemi trenéry a stejným počtem organizátorů.
Většina vybraných sportovních osobností převzala ocenění osobně, jen hokejisté Libor
Pivko a Tomáš Fleischmann se vzhledem ke svému působení v cizině nedostavili a po omluvě
nedorazila ani atletka Lenka Masná, která v té době trénovala v Maroku.
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PŘEHLED OCENĚNÝCH NA AKCI SPORTOVEC ROKU 2010
Jednotlivci:
Milan Burget - karate, disciplína kumite, ASK Tatra Kopřivnice: dvanáct let figuruje v reprezentaci
ČR, nejprve v kategorii juniorů, dnes v kategorii mužů. V roce 2010 dosáhl těchto významných
úspěchů: na MS 2010 v Portugalsku, které se konalo na přelomu září a října, byl součástí družstva
mužů ČR, které vybojovalo 3. místo v kumite týmů, dále vybojoval titul mistra ČR v kumite do 75 kg
a v Národním poháru seniorů pak 1. místo v kumite do 75 kg a 2. místo v kategorii bez rozdílu
hmotností. Natálie Cváčková – tenis, TK Agrofert Prostějov: v roce 2010 se probojovala na 21.
místo v evropském žebříčku do 14 let a na 7. místo v žebříčku ČR starších žákyň. Byla členkou
reprezentačního výběru pro ME a MS družstev této kategorie. Na ME do 14 let v Plzni si zahrála
semifinále útěchy, na M ČR starších žákyň prohrála ve dvouhře až ve finále, ve čtyřhře skončila
třetí. Její nejlepší výsledky na turnajích TE (Tenis Europe) v roce 2010 byly tyto: semifinále turnaje
TE 14 I. kategorie v Echingu, finále turnaje TE 14 II. kategorie v Trnavě a osmifinále TE 14. I. kategorie v Rakovníku.
Tomáš Fleischmann – hokej, Colorado Avalanche: v sezoně 2009/10 opora celku Washington
Capitals v zámořské NHL, účastník olympijských her ve Vancouveru, kde ČR vybojovala 7. místo.
Jan Gřes – házená, Klub házené Kopřivnice: juniorský reprezentant ČR do 19 let, opora kopřivnického družstva mladšího dorostu, které vybojovalo na M ČR fantastické stříbro.
David Kunčar – plavání, Sportovní klub Kopřivnice, o. s.: juniorský reprezentant ČR. Ve své věkové kategorii patří k absolutní české špičce mezi juniory a díky své výkonnosti se začíná prosazovat
také mezi dospělými. V roce 2010 poprvé získal titul mistra ČR mezi dospělými plavci, a to v disciplíně 400 m volný způsob, v kategorii dorostu vybojoval 8 titulů mistra ČR v disciplínách: 200 m
(2x), 400 m (2x), 800 m (2x) a 1 500 m (1x) volný způsob a 200 m (1x) motýl.
Bára Lichnovská – vzpírání, ASK Tatra Kopřivnice: v roce 2010 se stala juniorskou mistryní ČR do
17 a 20 let a v průběhu roku 3x překonala český rekord v kategorii do 75 kg, jehož poslední hodnota dosažená při VC Kopřivnice dne 11. 12. 2010 je 141 kg ve dvojboji (nadhoz 81 kg, trh 60 kg). V
březnu roku 2010 byla vyhlášena mezi nejlepšími sportovci kraje do 19 let.
Lenka Masná – atletika, AK Olymp Brno: 6. místo ve finále běhu na 800 m na ME v Barceloně, 7.
místo v běhu na 800 m na halovém mistrovství světa v Dauhá, 3. místo na prestižním mítinku Zlatá
tretra ve Vítkovicích, 1. místo v běhu na 1 500 m na halovém mistrovství ČR v Praze, 1. místo v
běhu na 800 m na M ČR v Třinci.
Libor Pivko – hokej, Neftěchimik Nižněkamsk: jako hráč extraligových Pardubic získal v dubnu
2010 titul mistra republiky v ledním hokeji. Hokejově až do svých 15 let vyrůstal v Kopřivnici, další
léta strávil v Opavě, Havířově, Zlíně a tři roky v USA. Po 4,5 letech v Pardubicích přestoupil do
Nižněkamsku, kde momentálně hraje KHL. Ladislav Pokluda – lyžování, Ski klub Tatra Kopřivnice:
v roce 2010 vyhrál Mistrovství České republiky Masters, a to v kategorii B7 (muži 60 - 65 let) Zakončil tak svoji velmi úspěšnou lyžařskou sezonu, ve které vybojoval nejen titul mistra republiky, ale
také celkové vítězství v Českém poháru Masters a Pro senior tour. Obsadil 1. místo na Memoriálu
Dr. Jana Vedrala, což byl 2. ročník mezinárodního závodu v obřím slalomu Masters konaný 7.
března v Rokytnici. K největším loňským úspěchům však patří zisk bronzové medaile v Super G na
1. světových zimních hrách Masters Bled 2010 ve slovinské Kranjské Goře a 3. místo v obřím slalomu ve Světovém poháru FIS Masters Cup v Peci pod Sněžkou.
Nikol Zátopková – krasobruslení, Figure skating club Kopřivnice: vítězka Evropského poháru
2010. V jednotlivých závodech EP obsadila tato umístění: Canazei (ITA) 2. místo, Budapešť (HUN)
3. místo, Celje (SLO) 2. místo.
Jan Petr – letecké modelářství, MK APOLO Kopřivnice: juniorský světový a republikový šampión
2010. Získal 1. místo na Scale Model-world Telford v Anglii, což bylo MS plastických modelářů, a
další medailová umístění a speciální ocenění v dalších kategoriích tamtéž. Dále vybojoval 1. místo
na mistrovství ČR plastických modelářů na soutěži Modellbrno 2010 (oficiální SMČR) + další medailová umístění a speciální ocenění v dalších kategoriích.
Trenéři:
Petra Kahánková – plavání, Sportovní klub Kopřivnice, o. s.: trenérka úspěšného juniorského
reprezentanta ČR Davida Kunčara a hlavní trenérka sportovního plavání v Kopřivnici.
Michal Mayer – házená, Klub házené Kopřivnice: trenér kopřivnického mladšího dorostu, který
dovedl k zisku stříbrných medailí na M ČR této kategorie.
Václav Indruch – badminton, BK Kopřivnice: za 35 let svého působení v klubu vychoval dorosteneckého reprezentanta ČSSR Luďka Židka a juniorského reprezentanta Ladislava Hývnara. V
současnosti pracuje jako trenér mládeže a je členem trenérské rady SCM Kopřivnice. Jeho svěřenkyně Karla Ptáčková a Eliška Kelnarová jsou v současné době na 2. a 6. místě celostátního žebříčku kategorie U 15 a jsou členkami reprezentačního výběru ČR.
Organizátoři a cvičitelé:
Dušan Kubátko – krasobruslení, Figure skating club Kopřivnice: prezident klubu krasobruslení, je
dlouholetým činovníkem ve sportu, který v roce 2010 oslavil 50 let. Vladimír Lipový – cyklistika,
ASK Tatra Kopřivnice: hlavní organizátor třinácti ročníků úspěšného cyklomaratonu Kopřivnický
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drtič, který se stal součástí celostátního žebříčku CykloBike akcí a v posledních ročnících měl vždy
více než 500 startujících. Akce je mimořádně náročná na přípravu a průběh.
Vlastimil Kočí – dlouholetý funkcionář Klubu malé kopané Kopřivnice, v současnosti organizační
pracovník ČMFS futsalu pro MS kraj v okrese NJ a FM, předseda sportovní komise při PV OS
KOVO Tatra, a. s. Dlouholetý organizátor futsalového turnaje Tatry, dlouholetý spolupořadatel
mezinárodního házenkářského turnaje „O pohár Tatra, a. s.“ a dlouholetý spolupořadatel Tenisového turnaje neregistrovaných.
Kolektivy:
Házenkářský tým mužů KH Kopřivnice: vybojoval 8. místo v nejvyšší české mistrovské soutěži,
ZUBR Extralize.
Házenkářský tým dorostu KH Kopřivnice: vybojoval skvělé stříbro na M ČR této kategorie.
Házenkářský tým žáků KH Kopřivnice: vybojoval neméně výtečné druhé místo na M ČR této
kategorie.
Tým krasobruslařů FSC Kopřivnice: vybojoval vynikající 4. místo v Evropském poháru mládeže
2010, kterého se zúčastnilo 68 klubů z 20 států.
Badmintonový tým dospělých BK Kopřivnice: vybojoval postup do I. badmintonové ligy smíšených družstev.
BĚH EMILA ZÁTOPKA
Letos se už po deváté vydali vytrvalci na náročnou trať Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Běh se uskutečnil v sobotu 17. září. Závod dlouhý 22,3 km, který vede z Kopřivnice, tedy rodiště Emila Zátopka, do Rožnova, místa jeho posledního odpočinku, vyhrál Erkolo Ashenafi, Etiopan
žijící v Maďarsku a závodící za známý Benedek Team. Na trať se vydalo celkem 204 vytrvalců a
202 jich dorazilo do cíle. Účastnili se i hosté ze spřátelených měst. Filipe Ferreira z francouzského
Trappes skončil na celkovém šestém místě mezi muži.
Běžci se tradičně utkali o zajímavé finanční odměny, které na ně čekaly nejen v cíli, ale i
na trase. Na druhém kilometru ve Štramberku a desátém kilometru ve Veřovicích o prémii bojovali
muži, na pátém kilometru v Ženklavě ženy.
Běh rodným krajem Emila Zátopka, který pořádá město Kopřivnice ve spolupráci s Lašským běžeckým klubem Kopřivnice a Maraton klubem Kopřivnice, i letos patřil do Českého poháru.
V jeho rámci se v kopřivnickém parku Edvarda Beneše uskutečnil i Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí. Lidový běh je akce s dlouholetou tradicí určená všem nezávodním běžcům, kteří chtějí udělat
něco pro své zdraví.
Běh dětí Kopřivnicí se uskutečnil podruhé. Na jeho startu stanulo 247 dětí, a to nejen z
Kopřivnice a okolí, ale prakticky z celého Moravskoslezského kraje. Největší zastoupení měl pořádající Lašský běžecký klub, v jehož barvách běželo 34 dětí, ale tradičně hodně závodníků přijelo i z
nedalekého Slezanu Frýdek-Místek. Závod byl určen pro mládež od jednoho roku do patnácti let a
jeho součástí letos poprvé byla i soutěž pro školy.
Závod nejmladší kategorie, tedy dětí ročníku narození 2008 a mladších, odstartovala Dana
Zátopková a punc mu navíc dodala přítomnost členů Českého klubu olympioniků. Dana Zátopková
už druhým rokem sportovní akci, která nese jméno jejího manžela, podporuje také finančně. Letos
zaplatila upomínková trička pro účastníky běhu. Za 490 triček pro dospělé a sto šedesát triček pro
děti populární olympionička zaplatila víc než 46 tisíc korun.
KOPŘIVNICKÝ DRTIČ
Drtič je poloorientační nezávodní hobby MTB maraton a pořadatelem je CykloArt bike
klub. Letos se jel už jeho 14. ročník. Zdolávat beskydské vrcholy se v sobotu ráno 18. června vydalo z areálu kopřivnického letního stadionu rekordních 662 borců na horských kolech. Tímto byl
překonán rekord z roku 2009, kdy poloorientační hobby maraton jelo 607 lidí.
Letošní trať měřila 132 km a její převýšení činilo kolem 3 800 m. Nejvyššími vrcholy, které
se letos zdolávaly byly Soláň, Ondřejník a Pustevny. Na trase byla ale řada dalších kopců, jako
třeba hned ten první od kopřivnického koupaliště na vrstevnici vedoucí kolem Červeného kamene.
Těžká byla i stoupání na Santov a Ptáčnici, Petřkovickou horu, Svinec či z Valašského Meziříčí na
Malou Lhotu. Trať závodu se vždy po dvou letech mění.
Ti, kteří chtěli objet celou trasu, museli projet sedmi kontrolami umístěnými v Kojetíně, u
pramene Zrzávky, na Bystřičce, na Soláni (chata Čarták), na Martiňáku, na Pustevnách a konečně
na Ondřejníku (chata Solárka). Jako první do cíle dorazil Lukáš Konečný z Frýdlantu nad Ostravicí.
Poslední závodníci se všemi kontrolami na kontě dorazili do cíle pět minut po půlnoci.
NOVÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Kopřivničtí fotbalisté se letos dočkali nového hřiště. Šlo o proměnu starého škvárového
hřiště v travnaté. Nové travnaté hřiště, které vzniklo rekonstrukcí škvárové plochy pod internáty,
bylo slavnostně otevřeno v neděli 7. srpna. Zahajovací utkání mezi místním fotbalovým klubem a
Klubem fotbalových internacionálů ČR sledovalo asi pět set diváků.
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KULTURA VE MĚSTĚ
I letos byl centrem kulturního dění ve městě především kulturní dům. Bez jeho velkého sálu a kina Puls by se o kulturním dění nedalo mluvit.
Provozovateli, CK Agentuře Fox vyprší smlouva v polovině příštího roku. Nový provozovatel by se pak o kulturní dům a kulturně-osvětovou činnost v něm měl starat od července 2012 do
roku 2017. Budoucí provozovatel kopřivnického kulturního domu by měl být vybrán na základě
koncesního projektu. Kopřivnická radnice má s provozováním kulturního domu soukromým subjektem dlouholeté zkušenosti. Aktuální model fungující na základě komplexu čtyř vzájemně provázaných smluv se pro svou komplikovanost neosvědčil.
Na začátku května bylo vyhlášeno zadávací řízení na veřejnou soutěž, která měla proběhnout formou soutěžního dialogu. V červnu rada zrušila výběrové řízení na provozování kulturního
domu, protože se v průběhu řízení objevily pochybnosti o zvolené formě výběrového řízení.
Následně rada města schválila vyhlášení koncesního řízení na zajištění kulturněosvětových činností v rámci kulturního domu včetně jeho správy a provozování. Současně s tím
rada schválila kvalifikační dokumentaci a také oznámení o zahájení koncesního řízení, jmenovala
komisi pro ověření kvalifikačních předpokladů uchazečů a komisi pro vedení koncesního dialogu.
Přihlásili se tři zájemci o provozování kulturního domu, se kterými byl veden koncesní dialog, během kterého se postupně upřesňovaly parametry budoucí koncesní smlouvy. V té se objevila řada novinek. Na rozdíl od dosavadní praxe nebude o budoucím provozovateli rozhodovat pouze
kvalita nabízených kulturních pořadů a výše požadované dotace od města. Nově se budou soutěžící firmy předhánět v tom, jakou část z komerčních nájmů, které v budově vyberou, pošlou zpět do
městské pokladny.
Na podzim proběhla tři kola koncesního dialogu s uchazeči o pětiletou smlouvu na provozování kulturního centra města. Poslední, třetí jednání, už bylo věnováno technickým záležitostem.
Město Kopřivnice vneslo do tohoto smluvního vztahu také svou představu nejen o tom, jak bude
provoz kulturního domu organizován, ale také kolik je ochotno a schopno na provoz kulturního
domu a jeho program uvolnit finančních prostředků.
HIP-HOP
V pátek 13. května od dvaceti hodin patřil bývalý CO kryt pod Kulturním domem v Kopřivnici vyznavačům hip-hopové kultury. Akce Extreme Box - Hip Hop Culture 4 Kopr nabídla publiku
nejen koncerty, ale i další program.
Nejdříve to byly nejrůznější, především pohybové exhibice. Předvedli se Street dance,
Break dance, Hip-Hop, Parkour, Free Running, ale také žongléři, provazochodci nebo jezdci na
jednokolkách. Začátek hudebního bloku akce patřil místní skupině Emenef, po nich následovala
příborská Banda Rebelia. Do třetice pak publikum bavili Tank & Benox, také z Kopřivnice. Hlavní
hvězdou akce ale byla skupina MAAT z Hradce Králové. Po jejím vystoupení pokračovaly další
soubory.
OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO KOPŘIVU?
V uplynulých 22 měsících se o „Kopřivu“ přel bývalý kopřivnický dramaturg kulturního domu s městem Kopřivnice. Jiří Cachnín svůj požadavek na registraci ochranné známky podložil
především tím, že stál u vzniku této kulturní akce, vymyslel její název a některé její, ve své době
nové a netradiční prvky.
Město naproti tomu namítalo, že registrací známky pro Jiřího Cachnína by byla krácena
jeho práva, neboť přehlídka byla po dlouhá léta pořádána na objednávku města a s jeho finanční
podporou. Úřad průmyslového vlastnictví nakonec v r. 2010 rozhodl, že námitkám Kopřivnice vyhoví a Cachnínovi vlastnictví ochranné známky nepřizná. Letos úřad definitivně potvrdil své rozhodnutí z podzimu 2010 nezapsat toto slovní označení do rejstříku ochranných známek, o což dlouholetý
dramaturg a organizátor přehlídky usiloval. Jeho boj o výhradní užívání tohoto jména, který začal
už v polovině roku 2009, je tak u konce. Proti poslednímu rozhodnutí úřadu již není odvolání.
KOPŘIVA V DRAMATURGII JIRKY CACHNÍNA
Dvoudenní festival (8. – 9. 4.) proběhl na scénách v Katolickém domě a v kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici, na prostranství před katolickým domem, v kulturním domě a v amfiteátru Pod
Starou věží ve Štramberku a uvedl čtyři česká a čtyři slovenská divadla.
Cenu diváka získalo Túlavé divadlo z Bratislavy za nejúspěšnější představení - komedii
Rómeo, Júlia a vírus v malebných kulisách amfiteátru. O dalších cenách rozhodla odborná porota:
cenu za tvůrčí přínos udělila diváky rovněž výborně hodnocenému Teátru Víti Marčíka za Moravské
pašije v kostele sv. Bartoloměje a cenu za herecký výkon Vladovi Benkovi z Levočskej divadelnej
spoločnosti v roli pastevce krav v monodramatu Pastier. Příjemným zpestřením celé přehlídky byl
koncert kopřivnické skupiny Tatroska.
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KOPŘIVA 2011
Kopřiva v režii provozovatelů kulturního domu z Agentury Fox, začala v pátek 15. dubna
odpoledne a během dvou dní nabídla osm divadelních představení a řadu hudebních vystoupení.
Stejně jako v minulém roce i letos se Kopřiva neomezila jen na prostory kulturního domu, ale hrálo
se i pod širým nebem, v tovární hale a dokonce ve vlaku. Představení „Karle, máme všechno?“ se
odehrálo ve vlaku cestou do Veřovic a zpět. Cesta do Veřovic, čekání na tamním nádraží a cesta
zpět trvají dohromady zhruba hodinu a po celou dobu probíhalo představení. Mezitím před Kulturním domem v Kopřivnici probíhalo druhé představení. Kufr česko-slovenského divadla Fortissimo
byl určen jak dětskému, tak dospělému publiku.
Také další představení se nesla v duchu hledání originálního pojetí. Vlak nebyl jediným
neobvyklým prostorem, ve kterém letošní Kopřiva hostovala. Po roce se opět vrátila i do poloprázdné haly v automobilce Tatra. V industriálním prostoru a na scéně, kterou tvořily tři sklápěče Tatra,
odehrálo pražské divadlo Skutr provokativní a velmi živočišné představení Malá smrt.
Cenu diváků Kopřivy získala Vizita Jaroslava Duška. Přestavení, ve kterém Dušek svým
originálním způsobem představil publiku filosofii mezoamerického národa Toltéků, zaplnilo do posledního místa velký sál KD.
Příjemným doplněním byly všechny hudební produkce letošní Kopřivy od domácího Václava Kopelce a Kristýny Hasserové přes bubeníky Camara, kapelu Jablkloň po pozdní koncert
Jamese Harise v pátek v noci.
Páteční představení Čtyři dohody vyneslo osmdesát osm tisíc na dobročinné účely. Polovina této sumy byla věnována ve prospěch obětí nedávného zemětřesení v Japonsku a druhá polovina šla na účet místního azylového domu pro matku a dítě Salus.
KOPŘIVNICKÁ BEDNA
Třídenní festival dětského, studentského a jinak mladého divadla začal už ve čtvrtek 2.
června odpoledne a do sobotní noci bylo odehráno osmadvacet představení v podání pětadvaceti
souborů z Ostravy, Opavy, Přerova, Českého Těšína, Frýdlantu nad Ostravicí, Rožnova pod Radhoštěm, Slavičína, Prahy. Nechyběli samozřejmě ani domácí. Na pódiu se vystřídalo kolem 240
účinkujících.
Garantem desátého ročníku přehlídky byl opět Dan Brchel z pořádajícího domu dětí a
mládeže a s organizací mu pomohli snad všichni členové místního Údivadla, konkrétně souborů Na
Značky, Stonožka, Malá monstra, Podios amigos a Vendelín. Hrálo se na několika scénách v domě
dětí i v KDK.
Vítězem diváckého hlasování na letošní Bedně se stal divadelní soubor Dramaťák z Rožnova pod Radhoštěm. Před jejich pantomimickou hříčkou s tanečními prvky pomyslně smeklo klobouk 91 % hodnotících diváků. Druhý skončil opavský Štěk se svou komedií Otylka a třetí místo si
odvezli také opavští divadelníci ze souboru Štěkáček za svého Otesánka.
Kopřivnická bedna je spolu s kopřivnickou Vánočkou největším divadelním počinem kopřivnického DDM v roce. Divadlo se zde může pochlubit slušnou tradicí. V současné době navštěvuje
více než osmdesát dětí a studentů osm souborů sdružených pod hlavičkou Údivadla. Mladí divadelníci v posledních pěti šesti letech pravidelně přivážejí z přehlídek různá ocenění.
VÁNOČKA
Kopřivnický dům dětí a mládeže se tradičně v předvánočním období zaplnil mladými divadelníky. Od pátku 16. do soboty 17. prosince tam proběhl jedenáctý ročník nepostupové přehlídky
studentského, dětského a jinak mladého divadla Vánočka. Tentokrát zvolili organizátoři pro přehlídku růžovou barvu. Rozdávaly se růžové brýle, růžové byly moderátorky stejně jako dort a šampaňské pro vítězný soubor. Diváci mohli zhlédnout celkem osmnáct představení. Kromě domácích
divadelníků přijely také soubory z Českého Těšína, Přerova, Ostravy, Frenštátu pod Radhoštěm a
Brna. Sobotní program vyvrcholil po deváté hodině večer soutěží v divadelní improvizaci mezi soubory Rožni a Bafni. Většina představení letošní Vánočky proběhla v DDM, dvě představení byla
odehrána v čajovně Mandala v Šustalově vile. Pořadatelem bylo opět Údivadlo v čele s Danem
Brchelem.
KOPR FEST 2011
Druhý ročník Kopr Music Festu přilákal do prostor kulturního domu téměř tisícovku
návštěvníků od mládeže až po pokročilé padesátníky. Festival nabídl během jedné noci osmnáct
různých živých koncertů a také reprodukovanou hudbu, videoprojekce z koncertních turné slavných
kapel a další hudební program. Největší zájem se soustředil na Xindla X, Arakain a jesenickou
kapelu Priessnitz. Po delší době ožil muzikou také prostor CO krytu pod kulturním domem. Hrálo a
promítalo se i v prostoru bývalé Nory a před Barem 603.
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KOPRCON
V Základní škole dr. Milady Horákové se uskutečnilo již deváté setkání fanoušků sci-fi, fantasy, hororu a příbuzných žánrů. Letos dokonce s rekordním počtem návštěvníků. I ten letošní con
byl účastníky hodnocen jako nejlepší con roku. KoprCon je tradičně výborný a stejně tak i letos
dostál své pověsti díky atraktivnímu programu a hlavně pohodové atmosféře. Atraktivní program byl
složen z přednášek, besed, videoprojekcí, výtvarných happeningů, stolních her i večerní show.
Novinkou letošního ročníku byl program věnovaný deskovým hrám, jejichž popularita je v posledních letech na vzestupu. Ve spolupráci s místním klubem deskových her Deska byly uspořádány
také dva turnaje. Mezi hosty KoprConu byl tradičně také ostravský záhadolog Arnošt Vašíček, který
pro letošní ročník připravil program věnovaný především záhadnému Voynichovu rukopisu.
PRAMÍNKY OSLAVILY DESET LET
Deset let své existence si letos připomněla cimbálová muzika Pramínky. Přestože založena byla v září 2001, výročí oslavila v sobotu 23. dubna koncertem v Katolickém domě. Soubor
založil před deseti lety na zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana učitel Vladan Jílek a od té doby ho vede.
Letos někteří členové ukončili školu, ale větší část jich stále do ZUŠ dochází, proto není existence
Pramínků jako školního souboru prozatím ohrožena.
Pro jubilejní koncert si Pramínky připravily program složený nejen z lašských a valašských
písní, ale také z folkloru ze Slovácka, Slovenska a Čech. Koncert nebyl obyčejným výročním vystoupením školního souboru, ale tříapůlhodinovou hudební show, které nechyběl humor, výborné
muzikantské výkony a nápaditá dramaturgie.
KOMORNÍ ORCHESTR
V pátek 29. dubna se uskutečnil koncert Komorního orchestru Kopřivnice. Jarní koncert v
Katolickém domě Kopřivnice nabídl jedenáct skladeb různých světových skladatelů i stylových
období. Osmnáctičlenný orchestr zahrál svému publiku například Mozartovo Divertimento D dur,
Legendu Antonína Dvořáka, Bartókovy Rumunské tance nebo také slavnou skladbu Somebody
voles me George Gershwina Zpestřením koncertu byly skladby Caro mio ben Giuseppe Giordanniho, ve kterých orchestr doprovodil zpěvačku Renátu Hývnarovou, a slavný Montiho čardáš, ve
kterém své houslové umění předvedl sólista a jeden z nejmladších členů orchestru, žák ZUŠ Zdeňka Buriana Dennis Schneiderka.
Celý koncert se odehrál pod taktovkou studenta brněnské JAMU Petra Lichnovského a jeho zvukový záznam pořídil tým Českého rozhlasu 2 stanice Vltava.
MĚSTSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR
Na pátém ročníku mezinárodního soutěžního festivalu velkých dechových orchestrů v polském městě Gorzów Kopřivničtí dokázali se svým koncertním programem předčít devět orchestrů
z Polska, Německa a Rakouska. Porazit tak dokázali i dechové orchestry z Vídně, Drážďan nebo
Poznaně. Kromě koncertního programu se kapela účastnila také pochodové soutěže, ve které také
díky mažoretkám získala čestné uznání a čtvrté místo z dvanácti soutěžících.
JARNÍ KONCERT HOSTŮ
Jedním z vrcholů letošní sezóny pro Městský dechový orchestr Kopřivnice byl Jarní koncert hostů ve velkém sále KD. Orchestr pod vedením Aloise Hrnčárka a Pierra Scotta nastudoval
pro tuto příležitost 18 skladeb, a to jak z oblasti klasické hudby, muzikálu, tak i populární hudby.
Lákadlem pro publikum byla jistě především mladá pěvkyně Patricie Janečková, která se stala
populární především díky svému vítězství v televizní soutěži Talentmania. V pozici hostujícího
dirigenta se na koncertu představil Marek Prášil, dirigent karvinského dechového orchestru, jenž
řídil provedení Dvořákova Slovanského tance číslo 8 a Moravských impresí, které byly jednou z
nejpůsobivějších skladeb celého víc jak dvouhodinového programu.
Celý koncert byl zaznamenán jako živá nahrávka na CD i DVD a bude sloužit k propagaci
orchestru.
TANEČNÍ SOUTĚŽ TATRA
V sobotu 26. listopadu se v Kulturním domě v Kopřivnici konal v pořadí už 45. ročník taneční soutěže Tatra. Letošní Tatra měla opět status taneční ligy, takže na ní mohly startovat pouze
taneční páry nejvyšší výkonnostní třídy M. Proto přesunul Svaz tanečního sportu soutěž z původně
plánovaného termínu v polovině listopadu až na závěrečnou sobotu v měsíci. V původním termínu
totiž docházelo ke kolizi s mezinárodní soutěží v Hradci Králové. Program taneční soutěže byl
rozdělen na odpolední a večerní část. Základní kolo soutěže v latinskoamerických i standardních
tancích probíhalo od 14 hodin, večerní pak od 19 hodin a představilo pět standardních a pět latinskoamerických tanců v podání semifinálových a finálových párů.
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Tradiční součástí Tatry byl bohatý doprovodný program. Před místním publikem vystoupili
mistři republiky v Electric Boogie Hybrids Crew, současní mistři světa i Evropy v Disco Dance z
taneční školy Hubený z Prostějova, akrobatický rock&roll předvedla skupina Clubu Elvis Jihlava a
prostor dostaly také domácí tanečnice z tanečního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana. Novinkou letošního
ročníku byla také módní přehlídka v podání Studia 365.
TANEČNÍ SHOW CABARET
V pátek jednadvacátého října se velký sál kopřivnického kulturního domu proměnil v kabaret. Cabaret byl nosným tématem letošního ročníku taneční show připravené taneční skupinou
Shahrazad.
Letos proběhl již šestý ročník této soutěže. Na rozdíl od předcházejících byl ten letošní
oživen také jinými tanečními žánry.
Celkem bylo pro diváky připraveno devatenáct různorodých tanečních čísel v podání jedenácti tanečních skupin. Kromě kopřivnických stepařek Happy Girls, místních skupin Faridah, Shahrazad a Las Isidra přijely také hostující tanečnice z Příbora, Frýdku–Místku, Olomouce i polského
města Gliwice. Aby vše připomínalo skutečný kabaret, byl kabaretu přizpůsoben i interiér sálu a
personál chodil i obsluhoval v kabaretních kostýmech.
Diváci viděli nejrůznější taneční styly od orientálních tanců přes brazilskou sambu, scénický tanec, flamenco až po tribal fusion. Atraktivní byla i ukázka pool dance, což je stále protežovanější akrobatický tanec na tyči.
ŠOSTÝNSKÁ VENUŠE – BAREVNÁ INSPIRACE
Letošní čtvrtý ročník festivalu se uskutečnil pod názvem Barevná inspirace. Pro diváky byl
připraven pětihodinový program, kterému dominoval především orientální tanec. Kromě populárních břišních tanců byl k vidění také egyptský pop, španělský tanec, irský step, flamenco, salsa a
mnoho dalšího. Poloprofesionální taneční skupina Haya z Prahy předvedla strhující bojový tanec se
šavlemi. Velmi zaujalo vystoupení Venduly Uhýrkové. Tato taneční lektorka z Uherského Hradiště
studovala populární tanec ve stylu Bollywoodu přímo v Indii a u nás v tomto žánru představuje
absolutní špičku. V programu byla také barmanská show nebo šermíři v historických kostýmech.
Pro návštěvníky festivalu byl připraven workshop populárního brazilského bojového umění capoeiry
i možnost vyzkoušet si bubnování. Pořadatelem festivalu bylo místní taneční studio Farridah. Zatím
co dole v Kopřivnici poměrně vydatně zapršelo, na koupališti bylo celé sobotní odpoledne krásně.
Dvě stovky vystupujících na letošním festivalu zhlédlo sedm set návštěvníků.
SOUTĚŽ V ORIENTÁLNÍCH TANCÍCH – SVĚTLO ORIENTU
V Katolickém domě v Kopřivnici proběhlo letos na jaře krajské kolo postupové soutěže orientálních tanečních skupin pod názvem Světlo orientu. Do krajského kola se letos přihlásilo 20
souborů a tři lektorky z celého Moravskoslezského kraje. Celkem se tak publiku během dne představilo 177 tanečnic z Ostravy, Rýmařova, Bystřice, Hranic na Moravě, Hustopečí, Vsetína, domácí
Kopřivnice a dalších míst.
Ve všech kategoriích se objevovaly choreografie různých stylů - klasické orientální raqs sharki,
beledi, egyptský pop, orientální fusion s křídly, tanec s hedvábnými vějíři či se závoji, arabské flamenco s vějíři, tanec ve stylu indického Bollywoodu a další. Spoluorganizátorkou akce byla Hana
Chocholatá, lektorka taneční skupiny Farridah. Festival finančně podpořilo město Kopřivnice a
Katolická beseda Kopřivnice a dům dětí a mládeže poskytly prostor a pomoc při organizaci.
TANEČNÍ SKUPINA THARA
Z mistrovství republiky v orientálních tancích konaném v Táboře si tanečnice z Thary přivezly nejvyšší ocenění. V konkurenci 250 soutěžících všech věkových kategorií soutěžily letos s
šesti choreografiemi a přivezly celkem tři zlaté medaile. Miroslava Břusková společně s Radanou
Palackou, Irenou Veselou a Pavlou Jeřábkovou získaly mistrovský pohár za skupinovou choreografii Ariadny v hlavní věkové kategorii. Choreografka Břusková navíc v sólové disciplíně obhájila své
loňské vítězství a kopřivnické tanečnice oslovily porotu také v duetech s choreografií Marakeš.
Dalším úspěšným výkonem byl také duet juniorek Zuzany Danihelové a Pavlíny Palacké, které
skončily čtvrté, a to pouze o jediný bod.
Taneční skupina THARA reprezentuje Taneční sdružení RELAX Kopřivnice, které se kromě orientálních tanců zabývá i španělským flamencem, country, irskými tanci či stepem.
VELKÝ TANEČNÍ KONCERT
Ve středu 18. a ve čtvrtek 19. května patřil kulturní dům tanečnicím Základní umělecké
školy Zdeňka Buriana. Ty pro návštěvníky připravily víc jak tříhodinový taneční maraton. Na koncertě vystoupilo všech 243 posluchačů tanečního oboru školy od nejmladších dětí z přípravek až po
absolventky druhého stupně školy. Celkem předvedli 36 zcela nových tanečních čísel napříč žánry
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od klasického, přes lidový až po moderní scénický tanec. Kromě dvou odpoledních vystoupení pro
rodiče a veřejnost taneční obor připravil také celkem čtyři zkrácené verze svého programu v rámci
výchovných koncertů pro žáky kopřivnických škol.
KOPŘIVNICKÉ MECHECHE
Taneční soutěž nazvaná „Kopřivnické mecheche“ se za čtyři roky své existence nebývale
rozrostla. Zatímco na prvním ročníku vystupovalo zhruba 200 tanečníků, letos v sobotu 14. května
se jich ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka předvedlo víc než 500. Je to nepostupová pohárová
soutěž, jejímž cílem bylo předvést a porovnat umění tanečníků a nabídnout jim možnost nasbírat
nové zkušenosti a inspiraci. Probíhala v celkem dvanácti kategoriích. Nejvíce soutěžících změřilo
síly ve scénickém tanci, aerobiku a show dance. K vidění byly i choreografie ve stylu zumby, funky,
hip-hopu, irský tanec, country, street dance a další žánry. Celkem se v soutěži objevilo pětapadesát
amatérských tanečních seskupení sdružujících tanečnice a tanečníky od šesti do osmnácti let.
Porota po zhruba šesti hodinách práce, a dokonce i v mezinárodní konkurenci, protože soutěžit
přijely soubory ze Slovenska, vybrala ty nejlepší.
PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ
V sobotu 22. října proběhl již patnáctý ročník Přehlídky pěveckých sborů. Představil celkem šest různě zaměřených pěveckých sborů. Kromě pořádajícího Pěveckého sdružení Kopřivnice
bylo k vidění vystoupení Lašského pěveckého sboru z nedaleké Bašky i vystoupení nejvzdálenějšího účastníka letošního ročníku, smíšeného sboru Sonitus z Písku. Vystoupily i dva pěvecké soubory ze Slovácka.
Celou přehlídku zahájilo domácí Pěvecké sdružení Kopřivnice. Dále odpoledne nabídlo
klasické sborové zpívání v podání PS Baška a sboru Sonitus z Písku. Oba tyto sbory poskládaly
svůj program jak z klasické muziky, tak spirituálů nebo transkripcí populární hudby a lidovek. Osvěžením programu pak byli hosté z Kyjovska. Ženský sboreček Zpěvulenky z Čeložnic nabídl také
klasické sborové zpívání. Naopak panský soubor Paniháj z Moravan už se věnoval čistě folkloru
zpívanému sice a cappella a ve skupině, ale ne způsobem typickým pro sborové zpívání.
KAFKA – SOUTĚŽ REGIONÁLNÍCH TELEVIZÍ
V pátek 11. a v sobotu 12. listopadu se konal již patnáctý ročník přehlídky Kafka. Do soutěže se přihlásilo celkem čtyřiadvacet malých televizních společností z celé České republiky a Slovenska.
Soutěžilo se v pěti kategoriích - Zpravodajství, Reklamní spot, Dokument, Publicistika a
Kafka s úsměvem. Soutěžní snímky posuzovala šestičlenná odborná porota, ve které zasedli reportér a moderátor Jan Tuna, Lenka Poláková, šéfdramaturg Centra publicistiky a dokumentu z České
televize Ostrava, reportér a publicista Stanislav Motl, publicista, scenárista, redaktor časopisu Videohobby Emil Pražan, vysokoškolský pedagog se zaměřením na audiovizuální žurnalistiku z Karlovy univerzity Martin Lokšík a zpravodajský kameraman ČT24 a zástupce šéfkameramana pro
mobilní zpravodajské štáby Jiří Venclík. Hodnocení snímků z kategorie Reklamy bylo předtočeno v
Bratislavě, kde je posuzovali dva tamní vysokoškolští pedagogové z oboru. Nejobsazenější kategorií letošní Kafky byl Dokument. Kvůli časové náročnosti tohoto žánru bylo ale šest snímků vyřazeno už v předvýběru, a na plátno kina Puls se dostalo jen 11 nejlepších.
Kromě projekcí a krátkých hodnoticích besed s porotou byl připraven také vzdělávací seminář. V programu byly dvě přednášky, jejichž tématem byly zpravodajské reportáže, moderátorská
role a nové trendy ve zpravodajství. Projekce Kafky byly zdarma přístupné všem zájemcům. Nejlépe hodnocené snímky z kategorie Dokumentů se staly součástí magazínu místní televize. Na Kafce
bylo v sobotu odpoledne rozdáno celkem třiadvacet cen. Také pořádající kabelová televize získala
ocenění za svůj nový magazín a organizaci přehlídky a čestné uznání si odnesla i místní juniorská
televize za nápadité a dynamické ztvárnění příspěvků Paříž očima teenagerů a Tuning show 2011.
KRAŤASY
V pátek 21. října začal v kopřivnickém kině Puls dvoudenní festival krátkých filmů Kraťasy
2011. Letos představil nejnovější české krátké filmy a také retrospektivní filmografie dvou nejvýraznějších českých dokumentaristek současnosti, Heleny Třeštíkové a Olgy Sommerové.
V celkem šesti blocích návštěvníci Kraťasů zhlédli víc jak deset hodin krátkých filmů. Autorem přehlídky byla opět Radka Korená, která ji programově koncipovala jako první část. Kraťasy
letos představily ranou tvorbu Heleny Třeštíkové a Olgy Sommerové do roku 1989. Příští rok by to
měly zase být porevoluční snímky těchto dvou režisérek. Také jeden z dalších bloků Kraťasů bude
mít pokračování napřesrok. Konkrétně je to dvouapůlhodinová kolekce filmů studentů bratislavské
Vysoké školy múzických umění. Práce studentů této školy zatím v Kopřivnici představeny nebyly a
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škola navíc slaví dvacet let své existence. V letošním roce tak byly promítány filmy vzniklé za prvních deset let existence školy a v příštím roce to budou filmy z druhé dekády.
KOPRSTAR
Ve středu 23. března se v kulturním domě odehrál další roční pěvecké soutěže KoprStar.
Do semifinále letos postoupilo asi 70 z bezmála tří set dětí, které se zúčastnily jedenácti castingových kol. Na semifinálovém koncertu, který trval asi čtyři hodiny, vybrala šestičlenná odborná porota deset finalistů. Ti se pak utkali na finálovém koncertu 6. dubna. Novinkou letošní soutěže bylo
vyčlenění předškolních dětí do samostatné Mini KoprStar. Z dvaceti finalistů byl ten nejlepší vybrán
30. března na koncertě v DDM.
Vítězem letošního ročníku se stal třináctiletý Radim Výborný a obhájil tak loňský titul KoprStar. Na rozdíl od loňského roku nebylo zveřejněno pořadí na dalších místech diváckého hlasování. Zato bylo uděleno ocenění poroty, která se rozhodla pro Karla Hoffmana, jenž se při zpěvu
lidové písně sám doprovázel na housle. Publiku finálového koncertu se pak nejvíce líbila píseň
Hallelujah Leonarda Cohena v podání Evy Barvíkové, a ta si proto odnesla cenu diváků. Výsledky
letošního, v pořadí už sedmého pěveckého klání místních dětí byly oznámeny v úterý 19. dubna v
rámci velikonočního koncertu místních škol v kulturním domě.
VELIKONOČNÍ KONCERT
Velikonoční koncert souborů a pěveckých sborů ze všech místních základních škol a Základní umělecké školy MIS music se konal v úterý 19. dubna ve velkém sále kulturního domu. Kromě jednotlivých školních skupin a malých sborečků na akci zazpíval i velký dětský sbor Kopřivka,
ve kterém zpívají děti ze všech kopřivnických škol, a program oživila také učitelská kapela Magistr.
JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ KOPŘIVNICE
Ve čtvrtek 14. dubna v Katolickém domě v Kopřivnici proběhl Jarní koncert Pěveckého
sdružení Kopřivnice. V první části místní pěvecký sbor předvedl skladby Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Jaroslava Ježka. Ve druhé půlce programu pak společně s hostem,
Dechovým orchestrem mladých z Jistebníku, společně uvedl kompozici Missa Lyrica pro smíšený
sbor a komorní harmonii Pavla Staňka. Program nastudoval mladý dirigent Michal Holub a byl to
zároveň jeho absolventský koncert, kterým zakončil svá studia hudby na Ostravské univerzitě.
Holub už místní pěvecký sbor několikrát řídil, tentokrát ale poprvé nastudoval a řídil celý, zhruba
hodinový koncert.
MIMOŘÁDNÝ KONCERT V ZUŠ
Na koncertu, který se uskutečnil z jara na půdě ZUŠ Zdeňka Buriana, své umění předvedli
posluchači ostravské konzervatoře Gabriela Jílková, Anna Prosová, Petr Gilar a Michal Gombiřík,
studenti cimbalisty Daniela Skály. Na programu byly transkripce skladeb Johana Sebastiana Bacha, Domenica Scarlattiho či Leoše Janáčka, ale i skladby, které autoři vážné muziky napsali přímo
pro koncertní cimbál. V rámci koncertu se publiku představila také mladší školní cimbálová muzika,
která se pomalu stává nástupcem Pramínků.
KOPŘIVNICKÁ HYMNA
Oficiální předvedení vítězné skladby proběhlo v sobotu 29. ledna na obecním plese. Vítěz,
kopřivnický písničkář Karel Polách, převzal slíbenou pětitisícovou odměnu a píseň „Ahojte“ v premiéře zahrál a zazpíval s podporou vokalistek kapely Big 20. Poklidná píseň s poetickým textem
Pavla Kryškeho zaujala pětičlennou porotu složenou z muzikantů i hudebních laiků nejvíce a
skladba se teď bude používat například při některých městských akcích, při některých programech
v kulturním domě a podobně. Další soutěžní skladby skupin Zahrádkáři, Wooden Sleeping Bag,
Moravský anděl a píseň Iva Kunčara zveřejněny nebyly. To vyvolalo velkou nelibost v místních
hudebních kruzích a skladby pak byly postupně k poslechu na youtube.
K.GALERIE
V Galerii ve vile v parku E. Beneše byla letos mimo jiných výstav k vidění výstava prací
kopřivnické učitelky a výtvarnice Kateřiny Zamiškové. V komorním suterénním prostoru představila
široký záběr svých prací od obrazů malovaných akrylovými barvami přes kresbu, grafiku až po
keramické objekty a užitou keramiku.
Zamišková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a celý
její profesionální život je spjat s Kopřivnicí. Zde působila nejdříve na ZUŠ Zdeňka Buriana a nyní se
věnuje práci se staršími žáky Základní školy Emila Zátopka. Volné tvorbě se věnuje pro potěšení
své a svých blízkých. Hlavním jednotícím prvkem jejích prací jsou linie, jež se objevují v abstrakt-
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ních obrazech i dílech, které jsou odrazem reálného světa. Linie se jako hlavní prvek objevuje dokonce také v některých jejích plastikách z keramiky.
Kateřina Zamišková převzala Galerii ve vile od ostravského kurátora Petra Pivody, který ji
tam několik let provozoval. Ačkoli je galerie umístěna zcela nevhodně v suterénu budovy a špatně
osvětlena, připravila pro veřejnost zajímavý výstavní plán na zbytek roku i příští rok. Výstavní síň se
nově jmenuje K. Galerie.
6. prosince ve své galerii zahájila dost neobvyklou výstavu „I Love Bali“. Tentokrát byly v
suterénu Šustalovy vily k vidění fotografie z indonéského ostrova Bali. Autorky fotografií Lenka
Burešová a Eva Plutová představily fotografie ze svého putování po Bali. Byl to velký kontrast proti
tomu, jak Bali známe z katalogů cestovních agentur. Na výstavě byly dokumentární fotografie o
tvrdém životě rybářů, živitelů rodin i panoramata krásných rýžových políček, obydlí domorodců v
kontrastu s negativními jevy civilizace.
ÁRT TÉ CAFÉ MANDALA
Čajovna Mandala měla své zázemí rok a čtvrt v budově Staré pošty na Sokolovské ulici.
Od 1. 4. 2011 začala působit v Šustalově vile, hned vedle K. Galerie. MANDALA je zhmotněnou
podobou spolupráce a komunikace lidí, kteří se chtěli, chtějí nebo teprve budou chtít podílet na
kulturním životě ve městě a podělit se svými názory s ostatními. Především je to nový kulturní prostor, představující mladé umělce a dávající možnost uměleckým diskuzím. V prostorách čajovny
probíhají koncerty, malé výstavy, přednášky, workshopy a diskuze. Mandala znamená kruh nebo
vesmír, prostor, kde se chaos mění v harmonickou strukturu.
MORAVSKÝ ANDĚL
V listopadu oslavila kapela Moravský anděl dvacet let od svého vzniku. Zhruba před rokem
začaly výměnou tří členů bouřlivé změny, které znamenaly kompletní přerod kapely. Skupina začínala kdysi s vlastními skladbami a časem s výměnami členů přidávala do repertoáru víc a víc cover
verzí písní známých kapel. První deska čerpala pouze ze starších hudebních nápadů. Také na
druhou desku bylo z čeho vybírat. Na dalších se ale už objevovaly cover verze. Letos se skupina
vydala opačným směrem a z repertoáru chce cover verze vytlačit a hrát z devadesáti procent koncertní tvorbu, vlastní muziku. V čele souboru stojí v poslední době kapelník a klávesák Jiří Chalupa.
LAŠSKÉ LAŠKOVÁNÍ
Akci letos trochu pokazily přeháňky. Soutěžním družstvům z Kopřivnice se podařilo obhájit
25. června loňské premiérové vítězství a i letos získat trofej pro vítěze Lašského laškování hostitelskému městu. Děti ze Základní školy v Lubině vybojovaly v nafukovacím bludišti v konkurenci družstev ze Štramberka, Hukvald a Příbora třetí místo, představitelé měst na skluzavce vybojovali druhé místo stejně jako hasiči, které čekalo brodění pěnou, studená sprcha a nakonec koupel v bazénku. Vítězství nakonec na stranu Kopřivnice strhnul až výkon recesistů, kteří svedli lítý boj s
gumovým lanem. V konečném pořadí druhý skončil Příbor, třetí Hukvaldy a až čtvrtý Štramberk.
Soutěžní disciplíny ovšem nebyly to hlavní.
Hlavní prostor měly desítky tanečních a hudebních vystoupení, které bavily publikum od tří
hodin odpoledne až do pozdního večera. Zpočátku navíc dokonce na dvou scénách, protože kromě
hlavního pódia před kulturním domem byla menší scéna, určená především dětem, také v parku
Edvarda Beneše. Mezi zajímavosti programu patřilo mimo jiné premiérové uvedení Kopřivnické
hymny ve zbrusu nové aranži pro pěvecký sbor nebo vystoupení vítěze posledních dvou ročníků
KoprStar Radima Výborného. Závěr programu, který v průběhu odpoledne několikrát narušil déšť,
jemuž ale publikum statečně vzdorovalo, ukončily večerní koncerty kapel Alskapones a především
Rock&roll Bandu Marcela Woodmana.
DEN PRO KOPŘIVNICI
V neděli 26. června se lidé přišli pobavit na zahradu za Katolickým domem v Kopřivnici.
Domácí Katolická beseda tam připravila svůj již tradiční Den pro Kopřivnici. První polovinu programu obstarala svou hudební produkcí kapela K.I.S. hrající hity šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Poté patřilo pódium kapele Kondoři. Kopřivnická country skupina s víc jak desetiletou
tradicí momentálně hraje jako kvarteto ve složení Jan Křístek (baskytara, zpěv), Eva Nedjalková
(kytara, zpěv), Milena Meisslová (housle, zpěv) a Zdeněk Jaroš (banjo, kytara, zpěv). Ve svém
repertoáru mají především country, folk a spirituály. Kromě hudby připravili organizátoři atrakce
především pro dětské publikum, např. skákací hrad, jízdu na ponících a opékání špekáčků.
PROJEKT 100
Na program zdejšího kina Puls se po roce vrátila putovní filmová přehlídka Projekt 100. Ta
nabídla v období od 8. února do 8. března celkem šest celovečerních a jeden krátký film. Letošní

68

kolekce filmů Projektu 100 vypovídala o různých podobách lásky a vášně. Na rozdíl od minulých
šestnácti ročníků, kdy přehlídka každoročně nabízela deset celovečerních titulů, letos je jich bylo
pouze šest. K redukci donutily pořadatele stále se snižující dotace na ryze nevýdělečný podnik,
jakým Projekt 100 je. Letošní Projekt 100 bylo možné zhlédnout v celkem 83 kinosálech po celé
České republice.
ROLNIČKA
Místní loutkoherecký soubor Rolnička má svou domovskou scénu v jedné z nejzchátralejších budov ve městě – v bývalé vile a toho času v loutkovém divadle. Do budovy při každém větším
dešti zatéká a vlhkost s plísní jsou stále se opakující problémy. V zimě přestalo fungovat topení v
sále i na jevišti. Bohužel na opravu budovy nejsou finanční prostředky. Městu se už dvakrát nepodařilo uspět v žádosti o dotaci na kompletní rekonstrukci historické vily, ve které divadlo sídlí. Zvažovaly se proto i náhradní varianty. Rolnička například od pracovníků radnice dostala nabídku, zda
by nechtěla vystupovat v kulturním domě. Pro tento typ představení tam ale není vhodný prostor
ani zázemí. Aby mohl soubor vůbec nazkoušet a uvést představení, vděčí firmě Slumeko, která
zajistila opravu i zapůjčení přímotopů. A tak se po zhruba roční pauze soubor opět vrátil na pódium
dvěma představeními své starší pohádky o Koze Róze ve středu 9. a 16. února.
VÝSTAVA NA FOJTSTVÍ
Vedoucí muzea Fojtství, Ondřej Šalek, připravil ve výstavních prostorách kromě jiných i
výstavu tematicky zaměřenou na sakrální památky Kopřivnice. Na výstavě byly k vidění dobové
dokumenty a také originální předměty spojené s praktikováním náboženství v Kopřivnici v minulosti.
S myšlenkou na vytvoření podobné výstavy přišel člen muzejní komise Josef Kostelník. Jedním z
hlavních témat výstavy byl zdejší již dávno neexistující dřevěný kostel. Na výstavě se objevila nejen
jeho dobová vyobrazení, ale také předměty, které v něm byly umístěny a které byly přestěhovány
do nového kostela, nebo se v rámci rozprodeje dostaly mezi místní lidi, kteří je kupovali na památku
a v domácnostech zůstaly jako dědictví po předcích. Přestože muzeum ve svých vlastních sbírkách
mělo množství předmětů vztahujících se k tématu připravované výstavy, přizvalo ke spolupráci také
kopřivnickou farnost a Okresní archiv v Novém Jičíně. Na výstavě se objevily i dobové fotografie,
informace o Váňově a Kristiánově kříži i o soše Panny Marie Lurdské pod Bílou horou. Výstava byla
k vidění od konce února do počátku května.
FOTOGRAFIE BESKYD A OKOLÍ
V létě byla otevřena v Muzeu Fojtství výstava fotografií pod názvem Beskydy. Výstava návštěvníkům představila kolekci několika desítek fotografií pořízených nejen na známých i neznámých místech tohoto pohoří, ale i ve Štramberku nebo přímo v Kopřivnici. Autorem fotografií byl
Michael Urbánek. Fotografování je pro něj už sedm let koníčkem a výstavou využil možnost seznámit se svou tvorbou veřejnost. Přestože v minulosti používal i klasický fotografický materiál, už
několik let své snímky zachycuje výhradně digitálním fotoaparátem.
Výstavu jeho fotografií v podkroví Fojtství doplnila kolekce turistických map, průvodců a
dalších propagačních materiálů, spojených s cestováním a turistikou po Beskydech od počátku 20.
století do nedávné minulosti. Nejstarší mapa, která byla k vidění, vznikla už v roce 1908.
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ
HISTORICKÁ VÝROČÍ
V pondělí 7. března odpoledne se sešlo několik desítek lidí na náměstí Tomáše Garriqua
Masaryka, aby před jeho pomníkem vzpomněli 161. výročí narozenin prvního československého
prezidenta. Po krátkém úvodu v podání Pěveckého sdružení Kopřivnice a po položení květin k
pomníku zástupci města a místního Klubu Masarykova demokratického hnutí pronesl Ladislav
Cvíček krátkou řeč, ve které vzpomenul nejen Masarykovy ideály, ale také na letošní rok připadající
120. výročí jeho prvního zvolení do Říšského sněmu právě za náš region.
Výročí osvobození si občané letos připomněli ne 8. května, na který připadá státní svátek
„Den vítězství“, ale už ve čtvrtek 5. května. Ve městě se totiž tento významný historický mezník
připomíná tradičně v předvečer osvobození Kopřivnice. Šedesáté šesté výročí oslavilo krátké
vzpomínkové setkání před pomníkem připomínajícím jak oběti první světové války, tak oběti druhé
světové války a okupace. Památku obětí uctilo vedení města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Po položení květin k pomníku starosta
Josef Jalůvka v krátkém projevu připomněl důležitost podobných výročí a význam obětí v boji za
svobodu. Zpestřením akce, které se zúčastnilo několik desítek obyvatel Kopřivnice, bylo krátké
vystoupení jedenáctiletého zpěváka a houslisty Karla Hoffmana.
V pondělí 30. května v odpoledních hodinách se na Základní škole dr. Milady Horákové
uskutečnilo vzpomínkové setkání u příležitosti 61. výročí popravy političky, po níž má škola jméno.
Tento akt se uskutečnil den před výročím zahájení procesu s Miladou Horákovou, a to za přítomnosti členů Klubu Masarykova demokratického hnutí, politických vězňů a představitelů města. K
posunutí termínu vzpomínkového setkání došlo z důvodu plánované rekonstrukce školy.
V pátek 11. listopadu v jedenáct hodin Kopřivničané s představiteli města i členové Českého
svazu bojovníků za svobodu a Vojenského sdružení rehabilitovaných uctili památku padlých i žijících hrdinů, kteří riskovali své životy v bojích za svobodu, pravdu a demokracii. Kopřivnice se tak
připojila k městům a obcím, které si připomněly 93. výročí ukončení první světové války. Starosta
města Josef Jalůvka ve svém krátkém projevu podotkl, že v Kopřivnici se pietní akt u této příležitosti uskutečnil poprvé před deseti lety a od té doby se koná každoročně. Na závěr pak přítomní zazpívali českou státní hymnu.
Události z let 1939 a 1989 si občané připomněli lampiónovým průvodem a pietním aktem. V
předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii proběhl o půl páté odpoledne krátký
pietní akt u pamětní desky obětem komunismu umístěné na bývalé budově radnice na ulici Záhumenní. Kytice k pamětní desce položili zástupci vedení města a Konfederace politických vězňů.
O půl hodiny později se sešli na náměstí TGM před sochou prvního československého prezidenta občané Kopřivnice, představitelé města a členové Konfederace politických vězňů. Před
projevy zazněly z amplionů písně Karla Kryla a pracovnice radnice rozdávaly přicházejícím dospělým svíčky. Také zde byly položeny kytice k pomníku TGM a poté zazněly projevy. V prvním vzpomněl starosta města Josef Jalůvka události z roku 1939 a po něm přiblížil události z roku 1989
Zdislav Zima z Konfederace politických vězňů. Po projevech vyšel z náměstí asi stohlavý lampionový průvod, kterému tempo udávala bubnování čtyř bubeníků. Trasa průvodu končila u kulturního
domu, kde byla připravena další část programu, a to asi třičtvrtěhodinový koncert místního studentského orchestru Academic Bigband Kopr pod vedení Pavla Písteckého.
MASARYKOVSKÉ FÓRUM O ODPOVĚDNOSTI
Po loňské přestávce se uskutečnil čtrnáctý ročník fóra netradičně na podzim a v novém
prostoru. Po kulturním domě a sálu restaurace Pod Kaštany tentokrát proběhl v jídelně ZŠ dr. Milady Horákové. Organizátoři ze zdejšího Klubu Masarykova demokratického hnutí i tentokrát do panelu pozvali celou řadu zajímavých osobností v čele s Pavlem Pecháčkem, Jiřinou Šiklovou nebo
Martinem Komárkem. Na fóru vystoupili publicista Radek Kubíček, politický komentátor MF Dnes
Martin Komárek, profesionální historik. Prokop Tomek, odborník na třetí odboj z Vojenského historického ústavu a další. V závěru vystoupili dva z místních politiků – starosta Josef Jalůvka a místostarosta Jaroslav Šula. Úplný závěr patřil Pavlu Pecháčkovi, někdejšímu šéfovi české sekce
Svobodné Evropy a dnešnímu poradci prezidenta tohoto rádia.
ZEMŘEL ARCHEOLOG EMANUEL GREPL
* 7. 9. 1941 Brno - † 3. 2. 2011 Kopřivnice
V únoru zemřel ve věku nedožitých sedmdesáti let kopřivnický archeolog Emanuel Grepl.
Rodák z Brna se po studiu archeologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně specializoval především na období paleolitu. Od šedesátých let, kdy začal pracovat v novojičínském muzeu, je jeho
výzkumná a publikační činnost spojena především se zdejším regionem. Prováděl mimo jiné vý-
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zkumy v jeskyni Šipka ve Štramberku a na hradě Starý Jičín a podobně. V nedávné době byl také
koordinátorem česko-polského projektu výzkumu pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi
Bečvou a Białou. Svou stopu zanechal přímo v Kopřivnici, kde také žil. Podílel se na výzkumech na
Šostýně, byl autorem archeologické expozice na Fojtství a spoluautorem části zastavení Lašské
naučné stezky z Kopřivnice do Štramberka. Grepl byl rovněž dlouholetým členem zdejší letopisecké komise a v letech 1994 až 1998 také kopřivnickým zastupitelem. O historii zdejšího regionu
napsal nepřeberné množství článků a odborných publikací. Jednou z jeho vášní byla také vojenská
historie a jako člen pěšího pluku Xavier Harrach č. 47 nejednou ztvárnil postavu slavného generála
Laudona. Vloni mu byl udělen titul Osobnost města Nového Jičína. V raném věku byl E. Grepl také
členem a sólistou PSK.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI…
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Jednou z nejtradičnějších akcí Klubu českých turistů je Poslední puchýř. Na závěr každé
turistické sezony se sjedou nadšenci pěších túr do jednoho místa nejen proto, aby naposledy společně vyrazili do kopců, ale také aby se společně pobavili a zhodnotili uplynulou sezonu. Tato akce
vznikla před čtyřiceti lety, když se v Krupce rozhodli uspořádat první dálkový pochod Za Posledním
puchýřem. Tenkrát se chodily pouze dlouhé padesátikilometrové trasy a vždy jen jedna. Tento
charakter měla akce v podstatě až do roku 1984, kdy se začaly přidávat kratší trasy. Už to nebyla
jen akce pro dálkové, vytrvalostní turisty. Každý rok se rozšiřovala až do dnešní podoby. Poslední
puchýř má stále více charakter setkání lidí společných zájmů než jen turistického pochodu. Účastníci často volí kratší a méně náročné trasy hlavního pochodu, aby jim zbyla energie také na další
doprovodné akce připravené pořadateli. Letos se akce konala už po čtyřicáté a to v našem městě.
Mnozí účastníci se do města sjížděli už během svátečního volna 17. listopadu. Hlavní akce byly ale připraveny až na sobotu 19. listopadu. Do Kopřivnice se sjelo kolem 1 400 turistů. Hlavní náplní Puchýře byly sobotní turistické pochody. Lidé si mohli vybrat z cekem deseti připravených
tras v délkách od 6 až po 40 kilometrů. Celkem se na trasy vydalo zhruba čtrnáct set turistů všech
věkových kategorií. Nejúspěšnější, co do počtu turistů, byla šestnáctikilometrová trasa vedoucí z
centra města na Bílou horu přes Štramberk, Lichnov, Janíkovo sedlo a Šostýn zpět do Kopřivnice.
Asi třicet turistů absolvovalo čtyřicetikilometrový pochod přes Lichnov, Horečky a Velký Javorník.
Velká většina účastníků ale zvolila pohodovou, ale přesto zajímavou trasu v okolí Kopřivnice. Pro
všechny byl v kulturním domě připraven Společenský večer. Poprvé v historii Posledních puchýřů
bylo organizováno i zimní táboření. Na Janíkově sedle přenocovaly asi dvě desítky osob. Poprvé
byl také součástí akce tzv. Pohádkový les, kterým organizátoři chtěli turistiku přiblížit také těm nejmenším dětem. Proběhl i raut v atraktivním prostředí Technického muzea. Organizátoři zajišťovali
pro stovky přítomných turistů ubytování i stravování. Kromě sobotních pěších tras bylo připraveno
několik zájezdů za pamětihodnostmi okolí nebo komentované pěší vycházky do okolí. Lidé si mohli
odvézt zážitky v podobě návštěv místních muzeí za zvýhodněné vstupné anebo suvenýr v podobě
speciálně pro tuto akci vyrobených odznaků či dřevěných turistických známek. Klub Českých turistů
Kopřivnice v čele s dlouholetým předsedou Josefem Porubou náročnou akci připravil i zvládl k plné
spokojenosti účastníků.
Účastníci akce měli možnost vyzkoušet v praxi nového elektronického průvodce Lašskou
bránou Beskyd. Nově vzniklá aplikace pro mobilní telefony nabídla turistům nejen základní informace o pamětihodnostech, ale také gastronomických specialitách či zajímavých akcích v Kopřivnici,
Štramberku, Příboře a na Hukvaldech. Stejně jako průvodce naučnými stezkami, elektronický průvodce Lašskou bránou Beskyd vznikl spojením čtyř samostatných průvodců jednotlivými městy v
našem mikroregionu, případný turista tak po jednom stažení získá informace o všech zajímavých
místech v okolí. Celkové náklady na vytvoření průvodců se pohybují okolo sto tisíc korun a z větší
části byly hrazeny z dotace kraje na podporu turistických informačních center.
PO STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
Pochod z Kopřivnice do Štramberka pod názvem Po stopách Zdeňka Buriana pořádaný
Klubem českých turistů Kopřivnice, infocentrem Relax v podhůří Beskyd a Muzeem Zdeňka Buriana se uskutečnil letos už po páté. Desetikilometrový pochod opět vedl Aleš Durčák a postaral se o
zajímavá vyprávění na všech místech v Kopřivnici a ve Štramberku, která se k osobě světoznámého malíře pravěku a dobrodružství vážou. Pro účastníky to byla nejen příjemná procházka, ale
dozvěděli se spoustu zajímavostí z Burianova života. V cíli proběhlo slosování vstupenek o upomínkové předměty. Samotná akce byla ukončena v nově rekonstruovaném podkroví štramberského muzea, kde vznikl reprezentativní prostor pro výstavní síň zasvěcený Zdeňku Burianovi.
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STOLNÍ KALENDÁŘ S RODÁKY
Koncem letošního roku dostaly všechny domácnosti v Kopřivnici a v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice stolní kalendář Kopřivnice na rok 2012. Distribuováno bylo zhruba deset tisíc
výtisků. Tématem kalendáře byli tentokrát kopřivničtí rodáci. Kalendář na rok 2012 obsahoval soubor nejznámějších osobností, které proslavily sebe i naše město v pozitivním smyslu, stejně jako
lidí, kteří prosluli spíše nechvalně. Proto se vedle zakladatele kočárovky Ignáce Šustaly, průkopníka esperanta Jana Holuba, gymnastky Zdeňky Veřmiřovské, malíře Zdeňka Buriana, mnohonásobného olympijského vítěze Emila Zátopka a mnoha dalších vzácných jmen objevila také například
kontroverzní osoba Marty Gottwaldové. Textová a fotografická část kalendáře vznikla v rámci činnosti Regionálního muzea v Kopřivnici a jejím autorem byl Ondřej Šalek. Kromě zajímavostí o kopřivnických rodácích kalendář obsahoval upozornění na kulturní a sportovní akce, dny otevřených
dveří a aktivity města, připomínal termíny zápisů do škol, splatnosti místních poplatků, přistavení
velkoobjemových van na komunální odpad nebo vydání Kopřivnických novin.
SKAUTSKÁ ZÁKLADNA VANAIVAN
V září skauti otevřeli rekonstruovaný areál zdraví u své základny i pro veřejnost. Myšlenka
vzniku areálu zdraví vyšla z idey Ivana Váni, vůdce skautů, který v této lokalitě chtěl mít klubovnu a
kolem areál zdraví. První areál zdraví skauti svépomocí budovali v 70. letech, bohužel díky restitucím se dostal do rukou původních vlastníků, kteří jej nechali zchátrat. Teprve po dlouhé době se
skautům podařilo areál znovu získat a začít pracovat na projektu, který umožnil vytvoření nového
skautského centra.
Areál zdraví vznikl díky pomoci evropských fondů. Skauti na svůj projekt, jehož hodnota
činí 6,2 milionu korun, získali dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, která
pokryla více než 92,5 procenta uznatelných nákladů. Areál vznikl i díky přispění města Kopřivnice a
také úsilí skautů, kteří se do stavby zapojili. Vzniklo dílo, jehož součástí je venkovní fitness, lezecká
stěna, lanové centrum, lukostřelba, spiroballové hřiště, malý amfiteátr, klidová zóna a táborové
posezení. To vše bude sloužit nejen skautům pro jejich klasické aktivity, ale také ostatním neziskovým organizacím ve městě a široké veřejnosti.
SKAUTI ZAČALI SPOLUPRACOVAT S POLÁKY
Kopřivničtí skauti patří k nejúspěšnějším při čerpání evropských dotací. Z evropských peněz vybudovali skautské středisko Vanaivan a revitalizovali areál zdraví. Naposled se jim pak podařilo uspět se žádostí o neinvestiční dotaci z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007–2013. Cílem projektu bylo navázání spolupráce a výměna zkušeností se zahraničním partnerem - horolezeckým klubem z polské Raciborze. Na realizaci naplánovaných aktivit se skautům podařilo získat dotaci ve výši 18 tisíc eur, tedy zhruba 450 tisíc korun.
Celý projekt by měl vyvrcholit vytvořením Česko-polského průvodce lezeckých lokalit příhraničních
oblastí obou zemí, který by měl spatřit světlo světa na konci roku 2012.
SKAUTSKÁ POUŤ
V areálu Vanaivanu se letos 7. 9. konala i skautská pouť, jejímž prostřednictvím vstoupili
nejen kopřivničtí skauti do roku oslav připomínajícího stoleté výročí založení českého skautingu. V
tento den byla přístupná všechna venkovní zařízení nejen skautům a jejích rodinným příslušníkům,
ale i celé široké veřejnosti. Zájemci si mohli prohlédnout skautské kroniky a celou skautskou základnu Vanaivan. Vyvrcholením celodenní akce byl koncert kapely Hop Trop v nově vybudovaném
přírodním amfiteátru.
VÝSTAVA KAMILA MRVY
Ve středu 2. března v podkroví zdejšího Katolického domu byla otevřena výstava prací
místního architektonického studia Kamil Mrva Architects. Výstava představila dílo místního architekta a jeho kolegů formou velkoformátových fotografií realizovaných staveb a návrhů ve stadiu
vizualizací a modelů. Výstava tak, jak ji bylo možné v Kopřivnici vidět, byla vloni instalována v pražské Galerii Jaroslava Fragnera a následně z tohoto prostoru, systematicky představujícího architektonickou tvorbu, doputovala přes Vídeň, Trojanovice a Zlín až do Kopřivnice. Kamil Mrva patří k
nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Jeho realizace je možné vidět i
ve městě a v jeho nejbližším okolí a jde o soukromé domy i větší realizace ve veřejném prostoru.
Takovou je například novostavba hotelu Olympia v centru Kopřivnice. Za svůj návrh kopřivnického
hotelu Olympia získal čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Ve stejné soutěži
získal ocenění i za atraktivní rodinný dům ze skla a betonu v Brušperku - nejzdařilejší rodinný dům
roku 2010 v Moravskoslezském kraji.
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NOVÁ KNIHA JIŘÍHO TICHÁNKA
Historik Jiří Tichánek vydal letos již svou patnáctou publikaci s názvem Fojtství na Novojičínsku. Tato bohatě ilustrovaná 775stránková kniha se věnuje objektům fojtství v novojičínském
okrese. Před dvěma lety vyšla v nakladatelství Šmíra-print kniha, která se zaměřila na tato specifická stavení na Frýdecko-Místecku, letos na ni navazuje kniha o Novojičínsku. Fojtství v historii sehrávala svou významnou a nezastupitelnou roli, která trvala zhruba od 13. století až do období
zániku feudálního řádu v revolučním roce 1848. Tichánek se ve svých knihách snaží čtenářům
osvětlit, co se skrývá pod pojmem fojtství, kdo byl fojt, či co byla rychta a kdo byl rychtář.
BESKYD MODEL KIT SHOW 2011
Jedna z největších modelářských akcí v tuzemsku Beskyd Model Kit Show letos poprvé
proběhla ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka v sobotu 7. a v neděli 8. května. Díky nesrovnatelně
větší výstavní ploše než v Katolickém domě a ještě dříve také v kulturním domě se příchozí nemuseli tísnit v davu a prohlídka výstavy, na které bylo k vidění víc jak pět stovek špičkových modelů
letadel, automobilů, lodí a další techniky, byla o poznání příjemnější.
Návštěvníci si kromě modelů mohli prohlédnout také venkovní expozice vojenské techniky
a vozů značky Tatra. Díky přejícímu počasí se velkému zájmu těšily také letové ukázky radiem
ovládaných letadel a házedel. Velmi zajímavá byla vnitřní expozice RC modelů tanků a vojenské
techniky, které spolu sváděly boje na připraveném pískovém terénu přímo uvnitř haly. Do soutěží
se aktivně zapojilo na 150 modelářů nejen z tuzemska, ale i Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Nizozemí. Výstavu navštívilo asi osmnáct set diváků.
VÝSTAVA MODELÁŘŮ
Jedenáctý ročník Kopřivnických pohárů, bodovací soutěže plastikových a papírových modelů, přilákal v sobotu 29. října 56 modelářů. Ti do soutěže přihlásili 109 svých modelů. Kromě nich
se na výstavě sešla i spousta modelářských nadšenců. Na nesoutěžní výstavě bylo k vidění dalších víc jak 120 modelů. Podívat se přijeli modeláři z celé republiky. Tak jako v předcházejících
ročnících byl pořadatelem modelářský klub Apolo. Celkem se soutěžilo asi ve dvaceti kategoriích.
Ty hlavní byly letadla, pozemní technika, papírové modely a figurky. Kopřivnický pohár, cenu pro
modeláře, který získal nejvyšší počet bodů bez ohledu na kategorii, si odvezl olomoucký Ondřej
Smékal za pozemní techniku. O pohár za nejlepší letadlo se pak museli podělit hned tři modeláři z
klubu SPL Liberec, kteří získali naprosto shodný počet bodů.
FILM O MĚSTĚ AUTOMOBILŮ
Miroslav Hofmann a Robert Nekl letos začali natáčet zhruba šestiminutový film představující Kopřivnici jako město automobilů. Propagační snímek ukazuje propojení Kopřivnice s automobilovým průmyslem a připomíná nejen zajímavou automobilovou minulost, ale také současnost. Divák prochází historií města od výroby kočárů až po první automobil i historií výroby automobilů v
Tatře. Současnost ve filmu obstarává letmý pohled na školství vztahující se k automobilismu a
stěžejní část snímku je věnována současné výrobě pro automobilový průmysl ve firmách v průmyslovém parku. Snímek představil jednotlivé firmy, jejich výrobní programy a spojení s městem i jeho
obyvateli.
Realizaci filmu, jehož cena se pohybuje kolem 315 tisíc korun bez DPH, zaplatí firmy sídlící ve zdejší průmyslové zóně - Dura, Cirex, Erich Jaeger, Röchling, Bang & Olufsen, Auto – Engineering, UnionOcel a Brose. Firmy Ecorra a Tatra se na snímku podílejí jako nefinanční partneři a
vzniku filmu pomáhají zapůjčením vozidel, zpřístupněním svých archívů a podobně. Film bude
představen veřejnosti na jaře příštího roku a umístěn i na web města.
BESEDA FILMOVÉHO KLUBU
Hlavní postavou besedy byl Vladimír Bednář, který příští rok oslaví šedesát let v promítacích kabinách místních kin. Kromě svých vzpomínek Bednář své vyprávění doplnil také o informace
z kronik, a tak se lidé mohli dozvědět například to, že současné kino Puls je už čtvrtým kamenným
kinem v Kopřivnici.
Promítání filmů přinesli do Kopřivnice sokolové. První kino zprovoznili 11. 6. 1922 v místech dnešní restaurace Pod Kaštany. Sál o rozměrech 10 x 9 metrů měl tehdy údajně kapacitu až
160 diváků, přitom současný nesrovnatelně větší sál Pulsu pojme 155 diváků. V roce 1930 se začalo promítat v sále nově vybudované sokolovny, která je v současnosti součástí dnešního zimního
stadionu. Tady se už na dvou promítacích strojích promítalo až pro 580 diváků do poloviny šedesátých let, kdy štafetu definitivně přebralo v té době již několik let fungující ’Bio Lido’, později po adaptaci v roce 1965 přejmenované na kino Mír a v devadesátých letech fungující jako kino Satelit.
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ÚSPĚCH KOPŘIVNICKÉHO STUDENTA
Kopřivnické Střední odborné učiliště má opět po roce nejúspěšnějšího mladého programátora CNC strojů. Soutěž, která se uskutečnila v říjnu v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně, vyhrál místní student Martin Ševčík, který již čtvrtým rokem studuje maturitní obor mechanik
seřizovač na zdejším učilišti. Letošní ročník byl třetí v pořadí a kopřivničtí studenti zatím dokázali
zvítězit v každém z nich. Letos se v Brně sešlo 155 soutěžících z dvaatřiceti škol z celé republiky.
Soutěž probíhala ve třech samostatných částech a byla rozdělena podle druhu řídicích systémů.
Jednotlivé školy přihlásily své žáky do určité části podle toho, který systém je u nich vyučován.
Pětice kopřivnických mladých CNC programátorů však soutěžila ve všech třech systémech Heidenhein, Siemens a Fanuc. Úkolem soutěžících bylo podle zadaného výkresu sestavit program, na
základě kterého CNC stroj vyrobí požadovaný výrobek. Hodnocen byl přitom nejen nejlepší čas, ale
také dodržení všech zadaných technologických postupů a zvolení co nejlepší cesty k cíli. Kopřivnický Martin Ševčík byl nejúspěšnější ve splnění zadání v systému Siemens Sinumerik. Kromě
mobilního počítače s tabletem od sponzora soutěže Martin Ševčík převzal také diplom ministra
průmyslu a obchodu, který celou soutěž zaštiťoval v rámci politiky podpory technického vzdělávání.
NOC KOSTELŮ
Noc kostelů v Kopřivnici v pátek 27. května umožnila zájemcům prohlédnout si novogotickou stavbu zdejšího kostela sv. Bartoloměje. Lidé, kteří do kostela sv. Bartoloměje dorazili, měli
možnost si prohlédnout nejen samotný interiér kostela, ale také kůr s varhanami a věž, do které se
jinak není možné podívat. Poněvadž věž, dominanta kostela, nemá žádná okna, mohli si návštěvníci alespoň zblízka prohlédnout zvony a hodinový stroj. Pro všechny byla připravena komentovaná
prohlídka kostela, malá výstava historických fotografií a hudební vystoupení. Se svým programem
se představila malá i velká schola, připravena byla improvizace zdejšího varhaníka a v devět hodin
večer také krátký koncert violoncellistky Judity Šprochové.
MOTÝLEK
Na již patnáctý ročník přehlídky tance zpěvu a dramatické tvorby dětí s různými druhy
smyslových, mentálních či tělesných handicapů se do Kopřivnice sjely na tři stovky účinkujících z
pětadvaceti zařízení nejen z celé České republiky, ale také ze slovenské Žiliny a partnerských měst
Kopřivnice z Polska a premiérově i z Francie.
Každý Motýlek má své téma. Ten letošní, námořnický Motýlek, začal už v pátek odpoledne
a charakterizovala ho pruhovaná trička. Kromě prostorových zkoušek proběhla výtvarná dílna, ve
které si děti mohly poskládat papírové lodě, vyrobit pirátskou vlajku nebo si pomalovat kámen, v
rámci večerní diskotéky s Heidi Janků na ně navíc čekala spousta atraktivního doprovodného programu, včetně aquazorbingu a lodiček v bazénu před kulturním domem nebo 3D film z podmořského světa.
Všechna připravená vystoupení měla společný obrovský emocionální náboj a technické
nedokonalosti přebíjela všudypřítomná, doslova hmatatelná radost z vystupování. K nejzajímavějším vystoupením patřilo emotivní taneční číslo Andělé a děti, které zcela naplňovalo základní myšlenku Motýlka, tedy snahu o maximální integraci zdravých a postižených dětí. Mentálně postižení
tanečníci ze Základní školy Těšínská tady totiž vystupovali společně se žačkami ZUŠ z Ostravy –
Zábřehu. Mezi jinými vynikalo také vystoupení nejvzdálenějších účastníků, handicapovaných tanečnic z francouzského Trappes. Jejich představení nazvané Rytmus vln bylo jedním z mála, kde
na pódiu vystupovaly jen samy handicapované tanečnice bez pomoci a vedení svých asistentů.
SAMOSTATNÁ LUBINA
Letos 24. října byl v Lubině ustaven devítičlenný přípravný výbor pro účel místního referenda. Pro vypsání referenda o osamostatnění obce je zapotřebí sehnat nutnou třicetiprocentní
podporu plnoletých obyvatel. Poslední říjnový den se ve schránkách místních obyvatel objevila
brožura „Samostatná Lubina“. V pondělí 21. listopadu na shromáždění v Katolickém domě v Lubině
představil své plány veřejnosti Přípravný výbor pro odtržení Lubiny. Předseda přípravného výboru
Milan Erla představil členy výboru a základní ideje iniciativy. Nejdiskutovanějším tématem na setkání občanů Lubiny byl aktuální projekt budování kanalizace. Kromě kritiky projektu zazněly od
členů přípravného výboru také názory, že samostatná Lubina by mohla z provozu kanalizace v
budoucnu finančně profitovat nebo že bude možné rozhodnout o pozdějším napojení na vlastní
samostatnou čističku nově postavenou přímo v Lubině. Nápad na osamostatnění Lubiny se setkal
ze strany občanů jen se slabou podporou.
KOPŘIVNICKÉ NOVINY
První číslo místních novin vyšlo 23. dubna 1992. Noviny tehdy vycházely v menším formátu 34 x 24 centimetrů. Už v říjnu 1993 začaly noviny vycházet ve větším formátu 41 x 28 centimetrů
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a především s týdenní periodicitou. Od té doby přinášejí Kopřivnické noviny svým čtenářům každý
týden novinky z jejich nejbližšího okolí, mapují dění na radnici a ve zdejších firmách. Zabývají se
kulturním i společenským životem města a velký prostor věnují kopřivnickému sportu. Kromě tištěné podoby se Kopřivnické noviny už třináct let objevují také na internetu. Poprvé se obsah týdeníku
na webu města objevil v únoru 1998. Zpočátku byly na stránkách uveřejňovány pouze hlavní články
jednotlivých čísel novin, ale během tří měsíců už byly na internetu k dispozici všechny články včetně fotografií.
Čtenáři preferující klasickou novinovou grafickou úpravu, a přesto dávající přednost elektronické podobě Kopřivnických novin si je mohou od dubna 2005, tedy už šestým rokem stáhnout z
internetu v kompletní podobě ve formátu pdf.
Za dvacet let existence novin vytvořili redaktoři, stejně jako externí dopisovatelé, politici a
občané, tisíce článků, které zaplnily 6 878 novinových stran, a to počítáno bez četných tematických
příloh.
1000 VETERÁNŮ
Tatrovácký polygon letos hostil již třetí ročník motoristické show nazvané 1000 veteránů. V
průběhu dne byly na polygonu k vidění stovky atraktivních historických automobilů nejrůznějších
světových značek. Milovníci automobilů se mohli kochat auty značky Rolls-Royce stejně jako tatrovkami a pragovkami nebo vozy značek MG, VW, Fiat nebo automobilovými dědečky z produkce
amerických automobilek. Hranici pro automobilové veterány stanovili pořadatelé na rok výroby
1975, ale mezi vystavenými auty byly i mladší vozy sportovních značek Porsche či Ferrari.
ANALOGOVÁ TMA
30. listopadu 2011 nastala tzv. analogová tma. Na většině územní oblasti Ostravska nelze
od tohoto data přijímat „přes anténu“ analogově žádný televizní program. Vysílače v Ostravě –
Hošťálkovicích, na Lysé hoře a v Novém Jičíně na Veselském kopci byly navždy vypnuty. Televizní
programy jsou od listopadu šířeny pouze digitálním televizním signálem, který televize přijímají
pomocí set-top-boxů či vestavěných digitálních tunerů v nových televizích, dále přes satelity či
prostřednictvím pevné telefonní linky. Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího obrazu u
HD programů, je především širší programová nabídka.
Problém s přechodem z analogového na digitální vysílání se nedotkl kopřivnických domácností, které sledují televizi prostřednictvím místní kabelové televize.
ČERVENÝ KÁMEN – MOUNT EVEREST
1. října se na kopřivnické sjezdovce pokusilo pětačtyřicet lidí pokořit Mount Everest. Akce,
kdy se milovníci horské turistiky opakovanými výstupy na vrchol Červeného kamene snaží pokořit
převýšení nejvyšší hory světa, se vrátila po osmileté pauze tentokrát v režii domu dětí a mládeže.
Výstup na Mount Everest ročník 2011 měl nejlepší počasí v dosavadní desetileté historii akce. Mezi
jednotlivci se nejvýš dostal Vojtěch Pavlát, který absolvoval celkem devětadvacet výstupů, a pokořil
tak vrchol Mount Mc Kinley. Ze sólolezců se až na vrchol pomyslného Everestu tentokrát nepodařilo vystoupat ani jedinému.
PROBLÉMY S DROGAMI
S lidmi závislými na drogách pracují ve městě streetworkeři společnosti Renarkon. V rámci
terénního programu v prvním půlroce letošního roku vyměnili jen na území někdejšího novojičínského okresu o 85 % více injekčních stříkaček než vloni. Během prázdninových měsíců poptávka
po injekčních setech mezi narkomany prudce stoupla a na konci srpna bylo vyměněných stříkaček
už přes 9 600. Za celý předcházející rok to bylo 10 200 setů. To svědčí o stálém růstu počtu narkomanů.
Podle statistik celkový počet uživatelů drog stoupá, výraznější je ale trend ve zvoleném
způsobu aplikace návykové látky. Streetworkeři jsou svědky toho, že jejich klienti, kteří doposud
drogy kouřili nebo šňupali, přešli k rizikovějšímu způsobu aplikace jehlou přímo do žíly. Týká se to
navíc stále mladších. Ve věkové kategorii do dvaceti let je už zhruba stejné množství narkomanů
jako v kategoriích do třiceti a nad třicet let. Skupina evidovaných pravidelných uživatelů tvrdých
drog v Kopřivnici čítala letos asi sedmdesát lidí, z toho do dvaceti let bylo 18 mužů a 5 mladých
žen. Vážné problémy s drogami se týkaly školou povinné mládeže, často i gymnazistů. Centrem
výskytu drog jsou některé podniky ve městě, herny a podobně, ale často se objevují v parcích a
některých jiných zákoutích města. Z tvrdých vede pervitin, v poslední době se objevily také opiáty
jako například tramal. Tento lék proti bolesti je silně návykový a narkomani jej navíc užívají v extrémně silných dávkách. Lékaři běžně předepisují například 20 kapek, ale uživatel drog jich na
jednu dávku zkonzumuje 300, ale třeba i tisíc. Do Kopřivnice letos dorazila také nová extrémně
nebezpečná droga, syntetický opiát fentanyl. Ten je údajně až 40x silnější než heroin.
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HAZARD VE MĚSTĚ
V roce 2010 překročila celková tržba provozovatelů výherních hracích přístrojů 14,4 milionu korun. O rok dříve skončilo v hracích automatech víc než 26,3 milionu a v roce 2008 dokonce
přes 44,5 milionu korun. Během tří let tak hráči do výherních automatů naházeli o dvacet milionů
méně. Důvod poklesu tržeb není dán snižující se oblibou hazardu, ale proměnami trhu hazardních
her. Zatímco klasické výherní automaty z heren a restaurací rychle mizí, stejnou rychlostí je nahrazují výherní videoterminály, které už jsou nyní v jasné převaze. Pokles tržeb a výtěžku, který končí
v rozpočtu města, tak zhruba odpovídá poklesu počtu provozovaných hracích automatů, kterých
bylo letos evidováno 61, zatímco ještě před dvěma lety jich bylo 189. Tento vývoj se negativně
projevil v rozpočtu města. Výtěžek z výherních hracích automatů je ze zákona příjmem obce a
Kopřivnice tyto prostředky tradičně využívala především na částečné finanční pokrytí dotačního
programu na podporu sportu. Provozování videoterminálů povoluje přímo ministerstvo financí a
město na jejich umístění a počet nemá vliv a ani z nich nemá žádný příjem.
KOUPALIŠTĚ
Letošní léto provozovatelům koupališť nepřálo. I když bylo koupaliště připraveno na zahájení 28. května, v průběhu celého června se přišlo koupat pouze pět set platících návštěvníků. Ani
červenec nebyl o moc lepší. Během pěti teplejších dnů, kdy počet návštěvníků přesáhl pět set, jich
v ostatní dny chodilo málo. Pár tropických dnů přinesl až srpen. Za celou sezonu se přišlo koupat
17 639 platících návštěvníků. Vzhledem k počasí ukončilo koupaliště provoz v pondělí 5. září. Provozovatel koupaliště měl letos problémy i s technickým stavem zařízení, které už je zastaralé. Ze
čtyř filtrů, které upravují vodu pro bazény, musel být jeden úplně odstaven z provozu, další se v
průběhu sezony opravovaly.
FARMÁŘSKÉ TRHY
V pátek 16. září se ve městě pořádaly první farmářské trhy. Nabízely zboží především
místních a regionálních pěstitelů a chovatelů. Prodejní sortiment byl široký, od domácích sýrů,
vajec, přes med až po chléb, pečivo, uzeniny a maso. Prodejci z blízkého okolí nabídli občanům
například koření, bylinky, sezonní ovoce a zeleninu, ovocné šťávy, mléčné výrobky, sýry, uzeniny,
ryby, domácí těstoviny, koláče, ale také přírodní masti, dřevěné náčiní či květiny.
Na technické zajištění trhů a doprovodný program získalo město více než stočtyřicetitisícovou dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Z ní bylo zakoupeno
sedm prodejních stánků. Prodejci měli možnost zapůjčit si od města chladicí boxy, prodlužovací
elektrické kabely a také barely na pitnou vodu. Zatímco dospělí mohli vybírat z nabídky regionálních potravin, pro děti byla připravena výstava drobného hospodářského zvířectva a tvořivá dílna.
VÝROČÍ HASIČŮ V MNIŠÍ
V sobotu 2. července oslavil Sbor dobrovolných hasičů Mniší 110. výročí od svého vzniku.
Součástí oslav byla výroční schůze i mše svatá v místní kapli a nechyběla ani pohárová soutěž v
požárním útoku.
Vznik hasičského dobrovolného spolku v Mniší je datován k 25. březnu 1901. Dle historických záznamů se v tento den v obecním hostinci shromáždili občané, kteří měli zájem stát se hasičem. Hlavní slovo při sestavování sboru, do kterého se přihlásilo 27 členů, měl tehdy Šimon Marák.
Poprvé místní hasiči zasahovali u požáru 12. května 1905. O osm let později zakoupili pro stavbu
zbrojnice pozemek a rok poté se začalo s její výstavbou. Protože vypukla I. světová válka, byla
stavba zbrojnice dokončena až v roce 1923. Od té doby ji hasiči využívají až dodnes, vyjma roku
1984, kdy proběhla její celková rekonstrukce.
V současné době čítá sbor 124 členů, z toho 65 mužů a 30 žen, 26 mladých hasičů a 3
dorostence.
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ZÁVĚR
V průběhu roku 2011 se podařilo získat řadu dalších dotací, které pomohly realizaci projektů, které budou ovlivňovat život nás všech v dalších letech. Přímo ve městě se objevila nová
parkoviště, byly zatepleny další bytové domy a dostaly novou barevnou úpravu, objevila se nová
hřiště, byla zprovozněna nová čistička atd. Ne všechno, co bylo v plánu, se podařilo zrealizovat.
Město je vázáno na svůj nepříliš velký rozpočet, a proto tak jako v letech předcházejících podávalo
žádosti o dotace z různých vyhlášených programů. V této oblasti patří Kopřivnice k nejúspěšnějším
žadatelům. Občané Lubiny se po mnoha letech dočkali nové komunikace vedoucí z Příbora na
Frenštát pod Radhoštěm a s ní spojeného chodníku, kruhové křižovatky a rozšíření místního osvětlení, bylo započato s výstavbou rovněž dlouho očekávané kanalizace v místní části Lubina a rozšířen hřbitov.
Konec roku 2011 byl poznamenán skonem bývalého prezidenta Václava Havla. I na kopřivnické radnici bylo možné od 19. prosince připojit svůj podpis na kondolenční listiny, čehož využilo
přes tři sta občanů. Šestatřicet archů kondolenčních listin bylo v prvních dnech nového roku odesláno do prezidentské kanceláře.
Do nového roku 2012 vstoupilo město také se dvěma novými vyhláškami. Jde o vyhlášky
o místním poplatku ze psů a místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Šlo ale pouze o malé dílčí úpravy.

Text zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec s využitím dostupných zdrojů (Kopřivnické noviny, Novojičínský deník, Ročenka Kopřivnice, zprávy ze zastupitelstva, informace z činností spolků a organizací
ve městě,…)
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