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ÚVOD
Kopřivnice si letos připomněla 65. výročí povýšení na město. Během roku se Kopřivnici podařilo uskutečnit řadu dlouho očekávaných investičních akcí, které výrazně změnily tvář našeho města.
Ačkoliv minulý rok byl v tomto směru opravdu rekordní, také letos byly kopřivnické ulice plné stavebních strojů a stavbařů.
Některé akce, zahájené v minulém roce, pokračovaly i letos – byla to například revitalizace
veřejných prostranství na sídlišti Jih, kde byla zároveň zahájena nová etapa regenerace městských
bytových domů. Úpravy pokračovaly na sídlišti Korej, na kterém byl koncem loňského roku zahájen
projekt revitalizace zeleně. Dokončena byla stavba cyklostezky Kopřivnička a pokračovalo budování
dalšího úseku cyklistického propojení Z Poodří do Beskyd. Náklady těchto projektů byly zhruba 70
milionů korun a byly opět z větší části hrazeny dotačními prostředky. Nově se radnice pustila do budování bezdrátového rozhlasu, stabilizován byl svah v Lubině a byl prováděn velmi náročný projekt sanace bývalé skládky kalů. Vedle městských projektů byla dokončena rekonstrukce mostu přes železniční
trať, kterou za finanční podpory města realizovala Správa silnic MSK. Další nutné zemní práce prováděla společnost Teplo Kopřivnice, která zahájila práce na modernizaci tepelných rozvodů. Město sice
bylo plné výkopů, ale nutná modernizace energetických sítí a dopravní infrastruktury zabrání na dlouhou dobu častým opravám a s nimi spojeným výkopům. Letos se podařilo naplnit již více než dvě třetiny Strategického plánu rozvoje města na léta 2007-2022.
Vývoj v našem městě ovlivnily také události v Česku. 1. ledna prezident Václav Klaus ve svém
novoročním projevu vyhlásil částečnou amnestii. 26. ledna se stal prvním přímo zvoleným prezidentem
České republiky Miloš Zeman. 17. února při explozi panelového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm
zemřelo šest lidí včetně 57letého muže, který výbuch způsobil. V červnu Česko čelilo povodním. Velká
voda zasáhla 970 obcí včetně Ústí nad Labem, Děčína, Plzně či Českých Budějovic. Během povodní
zasahovalo 29 tisíc hasičů, 21 tisíc policistů a 9 tisíc vojáků. 25. a 26. října proběhly mimořádné volby
do Poslanecké sněmovny, v nichž vyhrála ČSSD. Největší úspěch ale zaznamenalo hnutí ANO podnikatele Andreje Babiše. Do Sněmovny se vrátili křesťanští demokraté a uspěl Úsvit přímé demokracie.
Zcela propadly Strana Práv Občanů prezidenta Zemana a ODS.

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013 V KOPŘIVNICI
LEDEN
Městský dechový orchestr Kopřivnice zahájil novou kapitolu své existence novoročním koncertem v
kulturním domě. Programem inspirovaným tradičními koncerty vídeňských filharmoniků se na scénu
uvedl Pierre Scotto, který převzal šéfdirigentskou taktovku po dlouholetém uměleckém vedoucím orchestru Aloisi Hrnčárkovi.
11. - 12. ledna se uskutečnily prezidentské volby. Přes 58 % místních voličů si v prvním kole historicky
první prezidentské volby vybíralo hlavu státu. U místních voličů s přehledem zvítězil Miloš Zeman s
více než 26,5 % hlasů před Janem Fischerem a Jiřím Dientsbierem. Pozdější Zemanův soupeř ve
druhém kole Karel Schwarzenberg skončil těsně až čtvrtý.
25. – 26. ledna proběhlo druhé kolo prezidentských voleb. Občané České republiky vybrali prvního
přímo voleného prezidenta. Hlavou státu se po druhém kole volby stal Miloš Zeman. V Kopřivnici získal
61,46 % hlasů, zbytek voličů pak podpořilo Karla Schwarzenberga. Zemanův výsledek v Kopřivnici byl
o několik procent lepší než v celostátním průměru.
V prostorách Fojtství byla zahájena výstava Zapomenutá Kopřivnice. Lidé si na desítkách zrestaurovaných fotografií mohli prohlédnout existující nebo již zcela zaniklá zákoutí Kopřivnice tak, jak vypadala
na přelomu 19. a 20. století.
V ranních hodinách vzplál požár v domě s pečovatelskou službou v Příboře. Přes rychlý zásah hasičů,
včetně jednotky z Kopřivnice a Mniší, si požár, který vznikl technickou závadou, vyžádal dvě oběti na
životech a další desítky obyvatel domu se nadýchaly kouře. Kopřivnická radnice nabídla bezprostředně
po neštěstí Příboru veškerou pomoc. Šest seniorů z vyhořelého domu našlo na přechodnou dobu ubytování v domovinkách Střediska sociálních služeb v Kopřivnici.
Po čtyřech letech se Mniším protančil masopustní průvod. Tradiční lidová slavnost, která v místní části
probíhá v režii dobrovolných hasičů, se opakuje v tříletém cyklu. Tentokrát byla o rok opožděna, protože rok předtím využívala prostory kulturního domu provizorně k vyučování místní škola.
Uběhlo dvacet let od otevření krytého bazénu v Kopřivnici. Za tu dobu jej navštívilo 1,4 milionu plavců
a koupajících. 20. ledna proběhly oslavy tohoto výročí přímo na hladině bazénu. Lidé mohli využít řadu
nafukovacích vodních atrakcí včetně aquazorbingu. Město v roce dvacátého výročí plánovalo zahájit
rekonstrukci šaten a sociálního zázemí. Investice byla nakonec odsunuta a proběhnout má v létě 2014,
kdy zároveň s ní dojde také k rozšíření zázemí pro wellness aktivity.
V lednu se poprvé v sezoně rozjel lyžařský vlek na Červeném kameni. Sjezdovku začaly ihned využívat místní školy k lyžařskému výcviku žáků a také rekreační lyžaři z řad veřejnosti.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Nikol Zátopková vybojovala 6. místo na Mistrovství ČR juniorů v Příbrami.

ÚNOR
Čajovna Mandala hostila seminář na téma Sociální podnikání v teorii a praxi. Pořadatelé z designové
dílny Manu Manu, fungující jako sociální firma, prostřednictvím odborníků na danou problematiku přiblížili výhody i úskalí způsobu podnikání, který má být zároveň pomocí lidem s určitým handicapem.
V kopřivnickém kulturním domě koncertoval klavírní virtuos Martin Kasík. Program koncertu tvořily
skladby Fr. Chopina, Leoše Janáčka a Ference Liszta.
Tatra odmítla spekulace o tom, že je v konkurzu či insolvenci. Vedení ale prozradilo, že majitelé podniku vyjednávají s věřiteli o možné dražbě.
K zápisu do prvních tříd přišlo 310 kopřivnických dětí, což bylo téměř o 40 víc než v předcházejícím
roce. Díky odkladům ale do školy skutečně nastoupilo téměř o padesát dětí méně.

2

V únoru dokončili stěhování loutkaři z původní budovy loutkového divadla do nového působiště v kulturním domě. Přesun do nových prostor si vyžádal špatný technický stav původní budovy loutkového
divadla. Snaha modernizovat budovu z dotačních peněz neuspěla a radnice sama nenašla prostředky
na rekonstrukci. Řešením bylo nabídnout objekt k prodeji.
Nízkoprahové denní centrum Racek, poskytující služby lidem bez domova, začalo fungovat v nových
prostorách na ulici Horní. Ty vznikly přístavbou k objektu azylového domu. Nové prostory podle lidí z
občanského sdružení „Máš čas?“ lépe vyhovují charakteru poskytovaných služeb. Na stěhování do
nových prostor se výrazně podíleli sami klienti Racku. Zároveň s novým působištěm Racka začal fungovat také upravený azylový dům s vyšší kapacitou a rozšířenou noclehárnou. Celkem město do rekonstrukce a přístavby investovalo 7,55 milionu korun. Většinu této částky, konkrétně 6,4 milionu korun, zaplatilo z dotace Regionálního operačního programu.
Kopřivnická jednotka hasičů byla jednou z patnácti, které zasahovaly u jedné z největších tuzemských
tragédií roku. Úmyslně způsobený únik plynu a následný výbuch srovnal se zemí čtyřpodlažní panelový dům ve Frenštátě pod Radhoštěm. V jeho troskách našlo smrt šest jeho spících obyvatel včetně tří
dětí. Kopřivničtí hasiči při zásahu v brzkých ranních hodinách hasili střechu objektu a byli pověřeni
ochranou sousedního, také evakuovaného domu. Dvě skupiny kopřivnických hasičů dohromady na
místě strávily víc jak 24 hodin. Pomáhali také při odklízení sutin a pátrání po obětech.
Kopřivnické rodačky Lenka Masná a Veronika Šádková triumfovaly na halovém mistrovství České
republiky dospělých v atletice. Masná vyhrála běh na 400 m časem 53,79 s a Šádková brala zlato v
dálce osobním rekordem 611 cm.
Lenka Masná, původem z Kopřivnice, získala na halovém ME v atletice bronzovou medaili ve štafetě
na 4 x 400 m.
Radní rozhodli změnit dosavadní praxi zpětného hrazení nájemného v obecních bytech. Nájemníci 878
bytů v držení radnice se tedy museli začít připravovat na to, že od května 2013 budou platit nájemné v
aktuálním měsíci. To znamenalo, že nájemníci v květnu museli zaplatit nájemné hned dvakrát. Na
tento měsíc radnice změnu načasovala z toho důvodu, že nájemníkům je vyplácen přeplatek za vytápění. Ti, kteří by na dvojí nájemné v jednom měsíci neměli, mohli svou platbu realizovat až do konce
července bez toho, aby jim hrozily sankce.
Nové veřejné záchody v parku E. Beneše byly po instalaci nových mincovníků s nižším poplatkem za
vstup uvedeny do běžného provozu.
Na slavnostním vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Nový Jičín bylo oceněno celkem pět jednotlivců a dva kolektivy z Kopřivnice.
Společnost Teplo Kopřivnice oznámila, že už na sklonku roku 2012 začala jednat o případné spolupráci s dosavadním dodavatelem tepla společností Komterm o případné spolupráci. Obě společnosti se
nakonec opravdu dohodly na spolupráci. Komterm vybudoval nový kotel na spalování biomasy a garantoval Teplu Kopřivnice dodávky tepla za výhodnou cenu. Společnost Teplo pak upustila od svého
původního záměru postavit novou plynovou kotelnu a zaměří se pouze na rekonstrukci rozvodné soustavy ve městě. Konečná dohoda byla podepsána v polovině května.

BŘEZEN
Zastupitelé upravili rozpočet města na rok 2013. Po zohlednění plnění rozpočtu v předchozím roce byl
rozpočet zvýšen o 29,735 milionu korun a prostředky byly rozděleny mezi několik investičních akcí
města.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová vyhrála mistrovství ČR v kategorii nejmladších žaček.
Ve výstavní síni na Fojtství začala výstava tří místních výtvarníků spojených jménem Treuchel. Vůbec
poprvé se v jednom výstavním prostoru sešla díla Josefa Treuchela, jeho manželky Jindry Treuchelové
a jejich dcery Anny Georgiadu Treuchelové. Výstavu, kterou vytvořila právě Anna Georgiadu ze své
soukromé sbírky výtvarných prací svých rodičů, mohla být také oslavou jejích padesátin.
V kulturním domě se konal 16. ročník diskusního setkání Myšlenky TGM a současnost. Na akci pořádané místním Klubem Masarykova demokratického hnutí promluvili například novináři Martin Komárek
a Radko Kubičko, starosta a poslanec Petr Gazdík i již tradičně emeritní ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček.
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V dražbě, uskutečněné na Exekutorském úřadu v Chebu, změnila kopřivnická automobilka vlastníka.
Za 176 milionů korun ji získal jediný účastník dražby společnost Truck Development, účelově založená
právě k nákupu firmy. Tatra se dostala do dražby díky tlaku společnosti Composice Com, které dlužila
cca 650 milionů korun. Celkem se pohledávky Tatry pohybovaly okolo sumy 1,4 miliardy a společnost
disponovala majetkem v hodnotě 1,7 miliardy korun. Vyvolávací cena, za kterou nový vlastník Tatru
získal, byla stanovena na základě aktualizace poměru majetku a pohledávek Tatry těsně před dražbou.
Nový i původní vlastník Tatry po dražbě prohlásili, že jde pouze o majetkové změny a lidé pracující v
Tatře se o svá místa bát nemusejí.
Kopřivnický střelec Radek Domitra získal na mistrovství ČR ve vzduchových zbraních bronzovou medaili v disciplíně vzduchová pistole na 40 ran.
Radní změnili připravovaný koncept regulace parkování v centru města. Místo zpoplatněného stání či
rezidenčních karet mají být některá parkoviště v centru města omezena dobou státní a lidé budou
využívat takzvané parkovací kotouče. Ty později dostala zdarma každá domácnost.
Kostel sv. Bartoloměje byl svědkem uvedení Stabat Mater Antonína Dvořáka. Toto vrcholné dílo duchovní hudby spojilo hned několik souborů z regionu. Orchestr tvořilo Sdružení hudebníků Příbor doplněné o profesionály z filharmonie. Sólové party byly svěřeny zpěvákům ostravského a opavského
divadla a sbor tvořilo Pěvecké sdružení Kopřivnice, PS Ondráš Nový Jičín a příborský Chrámový sbor.
Kopřivnickou pěveckou hvězdou pro rok 2013 se stala sedmiletá Anička Sochová. Letošním ročníkem
soutěže KoprStar prošlo několik stovek mladých zpěváků. Z castingů na jednotlivých školách postoupilo 55 nejlepších do semifinálového kola a deset nejlepších pak do finále. O konečném vítězi rozhodlo
divácké hlasování a jeho výsledek byl oznámen na tradičním jarním koncertu místních škol.
Velikonoční víkend na přelomu března a dubna přinesl sněhovou kalamitu, jakou zdejší lidé v tuto dobu
nepamatovali. Přívaly těžkého sněhu komplikovaly dopravu i chůzi ve městě. Slumeko nasadilo do
boje s kalamitou veškerou svou techniku i zaměstnance. Konečný účet za zimní údržbu velikonoční
přívaly sněhu navýšily o dalšího asi půl milionu korun.
Město Kopřivnice ocenilo své nejúspěšnější sportovce za rok 2012.

DUBEN
Antimonopolní úřad schválil vstup podnikatelů Reného Materny a Jaroslava Strnada do Tatry. Oba
podnikatelé figurovali ve společnosti Composite Com, která jako věřitel poslala Tatru do dražby. Podnikatelé přitom to, že jejich původním záměrem v době, kdy posílali Tatru do dražby, by bylo získat automobilku, odmítali.
27. ročník divadelní přehlídky Kopřiva byl po 3 letech opět jediný. Na diváky čekalo 10 zajímavých
představení. Cenu za umělecký přínos si odneslo divadlo NOD za kontroverzní představení Lamento,
nejlepší herečkou byla vyhlášena Petra Bučková z brněnského divadla U Stolu a divácká cena putovala na Slovensko za Zázračný divadelný automat Teatra Tatro.
Kopřivnická badmintonistka Eliška Kelnarová se zúčastnila mistrovství ČR do 17 let, kde ve dvouhře i
čtyřhře skončila ve čtvrtfinále.
Zastupitelstvo města vydalo vyhlášku, která zavedla regulaci propagace hazardu ve městě. Provozovatelé heren a kasin dostali tři měsíce na to, aby upravili výlohy, vstupy i označení svých provozoven.
Cílem vyhlášky bylo snížit nežádoucí poptávku po hazardní hře. Vyhláška určila, jak velkými písmeny
mohou být provozovny označeny a omezila světelnou reklamu. Podle opozice by však mělo být omezení hazardu ještě daleko přísnější.
Zastupitelé většinově schválili záměr prodat bytový dům známý jako Hokejka jeho obyvatelům. Utržené
peníze mají být použity jako základ financování výstavby domova pro seniory.
V budově bývalého sídla policie a později úřadu práce vzniklo chráněné bydlení pro 11 klientů s mentálním postižením. Slavnostní otevření budovy po rekonstrukci sice proběhlo v dubnu, neoficiálně ale
nová služba začala fungovat již v březnu.
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KVĚTEN
Karatisté ASK Tatra Kopřivnice vybojovali medaile na otevřeném mistrovství Moravy a Slezska. Zlato
získal Petr Marek v kategorii mladších žáků nad 32 kg, bronz Veronika Marková mezi mladšími žákyněmi do 30 kg a Tomáš Bortel v kategorii starších žáků do 60 kg.
Téměř 3 tisíce lidí si o prvním květnovém víkendu přišly do kulturního domu, kam se po čtyřech letech
konání v jiných prostorách vrátila modelářská výstava a soutěž s bohatým doprovodným programem
Beskyd Model Kit Show.
Odchovanec kopřivnického hokeje Patrik Bartošák získal jako první Čech v historii cenu pro nejlepšího
brankáře zámořské nejvyšší juniorské hokejové soutěže (WHL).
Převrácený kamion těsně za mostem ve Vlčovicích na sedm hodin zastavil provoz na frekventované
silnici 1/58. Odstranění plně naloženého přívěsu si vyžádalo odklonění projíždějících automobilů.
Vstoupil v platnost Tržní řád. Nový předpis zakázal podomní a pochůzkový prodej ve městě. Pokud si
lidé návštěvu obchodníka sami předem neobjednali, nesmějí je obchodníci u domovních dveří obtěžovat. Zakázán byl také prodej zboží a služeb na veřejných prostranstvích v centru města s výjimkou
trhů.
Starší dorost Klubu házené Kopřivnice vyhrál mistrovský titul.
Začalo budování těsnící stěny, která následně uzavřela někdejší skládku neutralizačních kalů a zabránila budoucím únikům nebezpečných látek do okolí. Sanace skládky stála přes 32 milionů korun. Byla
to zatím největší ekologická investice v Kopřivnici.
Šestému ročníku tanečního festivalu Šostýnská Venuše nepřálo počasí. Přesto se uskutečnil, ale odehrál se pod střechou kulturního domu. Diváky bavilo 173 vystupujících mnoha variacemi na orientální
tance, k vidění byl i klasický balet, psí agility a další vystoupení.
Základní umělecká škola MIS music oslavila dvě desetiletí od svého založení dvouhodinovým koncertem, na kterém vystoupili nejlepší současní žáci i někteří z absolventů.
V Katolickém domě se 15. Května uskutečnil Jarní koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice.
Hokejista Patrik Bartošák, odchovanec Kopřivnice, byl vyhlášen jako první Evropan v historii nejlepším
brankářem CHL, tedy všech tří nejlepších kanadských juniorských soutěží.
Přípravný výbor oficiálně požádal starostu města o vypsání referenda k otázce osamostatnění místní
části Lubina. Na petiční archy se podepsalo celkem 458 z 1 343 oprávněných voličů. Byla tak splněna
povinnost získat podporu referendu alespoň u 30 % plnoletých obyvatel Lubiny. Zastupitelstvo poté na
konci června referendum oficiálně vyhlásilo s termínem 19. října.

ČERVEN
Oslavy dne dětí se staly velkou přehlídkou činností kopřivnického domu dětí a mládeže. Ten letos
oslavil 40 let činnosti. Jeden z nejaktivnějších domů dětí v kraji má asi 1 400 klientů a nabízí zhruba
stovku kroužků, které se neustále proměňují podle zájmů mladých lidí.
ZŠ sv. Zdislavy oslavila dvacet let své existence akademií a také vydáním vlastního almanachu.
V červnu byla oficiálně otevřena cyklostezka kolem Kopřivničky. Stavba za 14,5 milionu korun přispěla
k bezpečnější cyklistické dopravě ve městě.
Společnost Marandis uspořádala za podpory města aukci energií. Zapojilo se více než 1 250 odběrných míst a lidé by na fakturách za plyn a elektrickou energii měli oproti dosavadním platbám ušetřit
asi 9 milionů korun.
Kopřivničtí házenkáři vyhráli nad Zlínem extraligovou baráž a udrželi se tak v nejvyšší soutěži.
Kopřivnická rodačka Lucie Hinnerová se stala mistryní ČR v golfu ve hře na jamky.
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Druhou nejvyšší účast měl XVI. ročník Kopřivnického drtiče. Na start se postavilo 718 bikerů a jeden
běžec.
Kopřivnická rodačka Lenka Masná se stala vicemistryní ČR v běhu na 400 m. Na stejném šampionátu
obsadila Veronika Šádková šesté místo ve skoku dalekém.
Dny techniky přilákaly o slunečném víkendu na polygon Tatry asi 7 tisíc lidí. Mezi největší lákadla patřila možnost projížděk v tatrovkách po speciálních vozovkách zkušební dráhy nebo možnost vyhlídky z
plošiny na ramenu autojeřábu.
Po čtyřech letech studia si převzali své diplomy první absolventi dálkového studia zdejší vyšší odborné
školy. Z původních 83 nastoupivších studentů došlo k úspěšnému absolutoriu jen 26 z nich, což podle
vedení školy dokládá náročnost a kvalitu studia.
Po téměř 19 měsících se v Katolickém domě v Kopřivnici sešli akcionáři Tatra, a. s. Vedení společnosti
v čele s Ronaldem Adamsem muselo čelit palbě nepříjemných otázek. Firma v té době už nevystupovala jako majitel automobilky, ale jako společnost téměř bez reálné budoucnosti se sedmimilionovým
zůstatkem na svém účtu.
Oslavy svátku hudby před kulturním domem byly zároveň také připomínkou pětašedesátého výročí
povýšení Kopřivnice na město.
Kopřivnická rodačka Veronika Šádková se stala mistryní ČR dorostu a juniorů ve skoku dalekém.
Pohár ČR desetiletého žactva přinesl pět medailí pro kopřivnický plavecký klub. Stříbrnou získala Vendula Rakúsová na 50 m znak, bronzovou pak Jiří Karásek v disciplínách 100 m prsa a 200 m PZ. Třetí
místo braly i dvě kopřivnické štafety – 4 x 50 m PZ a 4 x 50 m VZ.

ČERVENEC
K aktualizaci Strategického plánu města se sešlo sedmadvacet členů Komise pro strategický rozvoj.
Radnice oznámila, že plánovaná modernizace návštěvnického zázemí kopřivnického krytého bazénu
se v roce 2013 neuskuteční. Tři miliony vyčleněné v rozpočtu pro tento účel se ukázaly být nedostatečné, a tak se investice přesunula o rok, ale to už by měla být realizována najednou včetně druhé
etapy, která počítá s novým rozšířením saunovacího provozu stavbou vířivky a podobně.
Začala oprava dvou lávek přes Kopřivničku. Lávka na ulici Francouzské a také lávka pod Mateřskou
školou Krátká si vyžadovaly rekonstrukci. Každá z nich stála zhruba 90 tisíc korun.

SRPEN
Práce na zateplení budovy Základní školy dr. Milady Horákové začaly se skluzem až v prvním srpnovém týdnu. Pro žáky školy to znamenalo o několik dnů delší prázdniny a také dva týdny zvláštního
režimu v úvodu školního roku, kdy se učili v prostorách jiných místních škol.
Kopřivničtí minigolfisté Ondřej Myšák a Jiří Toman získali jako členové českého reprezentačního týmu
bronzové medaile na ME juniorů v portugalském Portelu.
Na vybraných parkovištích v centru města začala platit časová regulace stání. V pracovní dny je zde
možné s parkovacím kotoučem stát maximálně 2 hodiny.
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II. Větřkovice oslavil 90 let existence. Nechyběl průvod obcí, výroční
schůze s oceněním zasloužilých členů a zábavné odpoledne s ukázkami hasičské práce a techniky.
Kopřivnická rodačka Lenka Masná se probojovala do finále běhu na 800 m na atletickém mistrovství
světa v Moskvě, kde nakonec obsadila osmou příčku.
Zástupci společností Teplo Kopřivnice a Tenza podepsali smlouvu s dodavatelem modernizovaného
systému rozvodu tepla v Kopřivnici. 14 kilometrů rozvodů a 200 objektových předávacích staveb vybuduje stavební společnost Hochtief CZ.
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V centru města se představilo 63 historických tatrovek. Trasa 44. ročníku Veteran Rallye Beskydy
vedla z Horní Bečvy do Kopřivnice, kde proběhlo nejen defilé městem, ale také atraktivní jízdy zručnosti s odborným komentářem k jednotlivým vozům.
Kopřivnická policistka Andrea Zátopková získala na soutěži World Police and Fire Games v irském
Belfastu prvenství v disciplínách 50 m VZ a 50 m Z a druhá skončila v závodě na 100 m VZ.
V pátek 30. srpna opustil na následky zákeřné nemoci řady kopřivnických sportovců a
pedagogů Mgr. Otakar Michálek. Bylo mu 61 let. Tento bývalý atlet a dlouholetý tělocvikář ZŠ dr. Milady Horákové byl svéráznou učitelskou postavou, která se nesmazatelně zapsala do srdcí mnoha žáků, trenérem, který objevil pro kopřivnický sport nejeden talent, ale hlavně člověkem s ryzím charakterem a srdcem na dlani.

ZÁŘÍ
Dvaadvacet dětí v první třídě Základní školy Lubina se stalo prvními místními školáky, kteří si místo
staršího typu písma začali vštěpovat psaní novým typem písma nazvaným Comenia Script.
V Lašském muzeu byla zahájena výstava mapující téměř padesátiletou historii činnosti Podnikové
propagace Tatry. K vidění byla spousta jedinečných propagačních předmětů, ale i originály některých
reklamních plakátů a podobně.
Radnice podala žádost o dotaci na zateplení poslední velké školské budovy ve městě. Původně se
počítalo v roce 2013 s výměnou oken a dveří v ZŠ Emila Zátopka z rozpočtových prostředků města.
Následně se naskytla příležitost získat dotaci na kompletní energetická opatření a radní se ji rozhodli
využít. Projekt kompletní rekonstrukce plášťů budovy počítal i s pavilonem jídelny a se sportovní halou.
Celkem by šlo až o 29,3 milionu, dotace by ale měla dosáhnout výše asi 14,6 milionu Kč.
Kopřivničtí Junáci si připomněli půl století od obnovení skautingu v Kopřivnici Ivanem Váňou skautskou
poutí, slavnostním táborákem a srazem všech někdejších členů oddílu.
Otevřením atletického oválu a hřiště na míčové hry s umělým povrchem na místě školního hřiště ZŠ
Alšovy byla slavnostně ukončena další etapa revitalizace sídliště Jih. Během ní bylo za bezmála 29
milionů korun upraveno téměř 26 tisíc čtverečních metrů veřejných prostranství. Vznikla nová hřiště,
ale také parkovací místa, chodníky a byl instalován nový mobiliář.
Na start 11. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se postavilo celkem 221 běžců. Nejrychlejším
mužem byl Tamás Nagy časem 1:12:46,40 min., v kategorii žen pak Hellen Jepkosgei překonala traťový rekord výkonem 1:25:36,02 min. Kromě hlavního závodu probíhaly v Kopřivnici i soutěže přidružené
– Běh dětí Kopřivnicí, Zátopkovy štafety a Minizátopek.
Město oslavilo deset let uplatňování projektu Zdravé město a místní Agenda 21. V rámci slavnostního
večera v kulturním domě ocenili zástupci města příkladně spolupracující instituce i jednotlivce. Odpoledne se mohli obyvatelé setkat s politiky i úředníky a diskutovat s nimi realizované i budoucí projekty
města a večer celá akce vyvrcholila koncertem Xindla X před kulturním domem.
Debata o budoucích osudech několika nevyužitých nemovitostí ve městě rozpoutala velkou diskuzi
zastupitelů. Zastupitelé se shodli na tom, že budou hledat partnera pro budoucí využití bývalého závodního klubu. V případě objektů Kavárny a někdejšího loutkového divadla už byly názorové rozdíly
větší. Zatímco radniční koalice prosadila prodej, zástupci opozice tento záměr kritizovali. Do konce
roku se nakonec kupce ani pro jeden z nabízených objektů nepodařilo najít, u Kavárny pak v závěru
roku i koaliční zastupitelé byli nuceni rezignovat na variantu prodeje.

ŘÍJEN
Automobilka Tatra oznámila jméno nového generálního ředitele. Stal se jím Petr Karásek. Někdejší šéf
Karosy v Tatře působil už zhruba čtvrt roku jako konzultant. Místo generálního ředitele automobilky
nebylo obsazeno již od konce července, kdy jej opustil Ronald Adams.
Kopřivnici navštívil přímo zvolený prezident republiky Miloš Zeman. Navštívil nejprve automobilku Tatra, setkal se s jejím vedením, prohlédl si výrobní program i hlavní montáž a krátce se setkal se za-
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městnanci. Slíbil také při svých zahraničních cestách lobbovat za zakázky pro Tatru. Poté byl prezident
v centru města přivítán starostou Kopřivnice a před svým odjezdem krátce diskutoval s občany.
Na slavnostní otevření nově vybudované cyklostezky z Lubiny do Vlčovic dorazilo přes 400 lidí. Stezka
stála zhruba pět milionů korun a z 85 % byla hrazena z dotace. Vede částečně po místních komunikacích a zhruba 1,7 kilometru dlouhý úsek byl postaven zcela nově. Cílem bylo umožnit bezpečnou cyklodopravu mezi oběma místními částmi a po dobudování další stezky také do průmyslového parku.
Místní klub SSK Kopřivnice uspořádal střelecký závod s názvem „Kopřivnický tvrďák“. Mezi účastníky
byla řada juniorských i seniorských reprezentantů včetně olympijského medailisty Martina Tenka.
V Katolickém domě se uskutečnila 11. Října Přehlídka pěveckých sborů pořádaná PSK.
Dvanáct mladých architektů představilo v kulturním domě své vize možných úprav kulturního domu a
celého širšího centra města. Mnohdy velmi futuristické vize mohou být jedním z podkladů pro diskuzi o
budoucích úpravách centra města.
Místní výtvarník Zdeněk Babinec představil v prostorách Fojtství kolekci svých nových obrazů. Cyklem
nazvaným Theatrum Mundi se Babinec, známý spíš svými abstraktními kompozicemi, vrátil ke stylizovanému portrétu a figurální malbě.
V sobotu 19. října se odehrálo dlouho očekávané referendum o osamostatnění Lubiny. Pro samostatnou Lubinu se vyslovilo necelých 16 % voličů. Lubina tedy i nadále zůstala součástí Kopřivnice a v
nejbližších dvou letech nebude ani možné referendum o osamostatnění opakovat.
Karolínce bylo předáno speciální chodítko. Dívka, trpící vážnou svalovou nemocí, jej získala díky sbírce plastových vršků. Lidé nasbírali víc než 1,6 tuny plastových vršků, a získali tak zhruba 10,5 tisíce
korun, dalších 16 tisíc na chodítko darovala radnice. O několik týdnů později bylo vyhlášeno pokračování sbírky. Příjemcem jeho výtěžku byl tentokrát chlapec Tomášek, který vyžadoval speciální, pojišťovnami nehrazenou rehabilitační péči.
Předčasných voleb do parlamentní sněmovny ve dnech 25. – 26. října se zúčastnilo jen něco přes 56
% oprávněných voličů z Kopřivnicka. Volby, stejně jako celostátně, vyhrála ČSSD. Její místní výsledek
byl ale lepší a skončila těsně pod 25 % odevzdaných hlasů. Naopak pro konzervativní pravicové strany
skončily volby drtivou porážkou.
SSK Kopřivnice uspořádal jubilejní, desátý ročník střeleckého závodu Kopřivnická diabolka za účasti
několika juniorských a seniorských reprezentantů ČR.
Zdejší průmyslová škola oslavila 65 let od svého založení. Pro studenty byly připraveny přednášky,
proběhlo setkání někdejších zaměstnanců školy.

LISTOPAD
Motýlek, přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby, proběhl letos ve westernovém duchu. Sedmnáctý
ročník Motýlka se snažil být maximálně otevřený široké veřejnosti. Páteční program před kulturním
domem byl určen jak pro handicapované, tak úplně zdravé děti.
Komorní orchestr Kopřivnice připravil koncert složený z tanečních a salonních skladeb klasiků.
Ski klub Kopřivnice oslavil 85. výročí organizované činnosti.
Krasobruslaři FSC Kopřivnice přivezli tři medaile z Evropského poháru mládeže, který se konal ve
slovinském Celje. Jan Anděl a Daniela Závadová získali zlato, Klára Štěpánová bronz.
Rekonstruovaná ZŠ dr. Milady Horákové se poprvé po dokončení rekonstrukce otevřela veřejnosti.
Právě před jejím vstupem, kde jsou umístěny pamětní desky bojovníkům proti komunismu a Miladě
Horákové, skončil letos lampionový průvod pořádaný u příležitosti státního svátku boje a za svobodu a
demokracii. Následně si lidé mohli prohlédnout interiéry školy.
Pořadatelé 47. ročníku taneční soutěže Tatra letos zaznamenali rekordní zájem soutěžních párů. Do
postupové soutěže třídy A se přihlásilo 22 standardních, a 37 latinskoamerických tanečních párů. Tradiční součástí soutěže byl jak v odpolední, tak ve večerní části bohatý doprovodný program.
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Kopřivnický plavec David Kunčar se stal mistrem ČR v disciplíně 100 m na znak a na dvojnásobné trati
zaplaval limit na ME. Hana Orošnjaková vybojovala na témže mistrovství bronzovou medaili na 50 m
znak v kategorii starších dorostenek.
Historicky první osobností sociálních služeb byla na slavnostním večeru v kulturním domě vyhlášena
Anežka Šajtarová. Dlouholetá vedoucí Azylového domu v Kopřivnici získala nejvíce hlasů v anketě, ve
které sami občané mohli nominovat a následně zvolit osobnost, která je podle jejich soudu v oblasti
sociálních služeb ve městě nejlepší.
Na zimním stadionu v Kopřivnici se sehrál exhibiční zápas legend Sparty Praha a vysloužilců HC
Kopřivnice. Akce byla pořádána u příležitosti uvedení Stanislava Hajduška, odchovance kopřivnického
hokeje, do síně slávy sparťanských legend.

PROSINEC
Kopřivničtí plavci vybojovali na Zimním poháru ČR desetiletých a jedenáctiletých celkem deset medailí.
Zlato získali Radovan Lakomý na 50 VZ, Vendula Rakúsová na 100 VZ a 50 Z a Jiří Karásek v disciplíně 50 P.
Zrekonstruovaný most, silniční nadjezd nad železniční tratí, byl slavnostně otevřen. Hlavní přístupová
cesta do Kopřivnice byla opravena o celých 5 měsíců dříve, než se původně plánovalo. Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 113 milionů korun, z toho 105 milionů zaplatil Moravskoslezský kraj jako
vlastník komunikace a přibližně 8 milionů korun investovalo město do vybudování nového chodníku a
veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet. V roce 2014 podle něj bude Kopřivnice hospodařit s částkou 462,654
milionu korun.
Zastupitelé se dohodli, že město si nechá zpracovat novou studii proveditelnosti stavby domova pro
seniory. Ta by měla zohlednit některé nové požadavky na způsob poskytování služeb pro starší lidi a
má být podkladem pro následné vytvoření nové projektové dokumentace odpovídající pozměněné
filozofii domova pro seniory.
Klub vzpírání Kopřivnice uspořádal již 22. ročník Velké ceny žáků a juniorů. Absolutním vítězem se stal
stejně jako vloni domácí Tomáš Hrančík.
Kopřivnický zimní stadion hostil již 41. ročník Velké ceny města. V kategorii mladších žaček zvítězila
domácí krasobruslařka Klára Štěpánová.
Už druhým rokem připravil Kulturní dům Kopřivnice sérii adventních koncertů. Každou adventní neděli
na posluchače čekal jiný žánr. O úvod se postaral swingově laděný koncert Stanley’s Dixie Street Bandu, o týden později čekání na Vánoce zpříjemnil historizující folk kapely Camerata. Na stříbrnou neděli
přijel rozverný Komorní soubor katedry muzikologie z Olomouce a tečku za celým seriálem udělal 22.
prosince dětský sbor Ondrášek z Nového Jičína.
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
VÝROČÍ TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
Kopřivnice je jedním z mála měst, které si každoročně
připomíná výročí narození prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka. Ve středu 6. března občané krátkým
pietním aktem vzdali hold prvnímu československému prezidentovi
u příležitosti 163. výročí Masarykova narození. V úvodu proběhlo
krátké vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice, poté představitelé města spolu se zástupci místního Masarykova demokratického
hnutí položili kytice k pomníku TGM.
O proslov se postaral Ladislav Cvíček, jenž v něm vzpomněl Masarykovu knihovnu, která je
symbolem něčeho, co v současnosti nazýváme celoživotním vzděláváním. Ve svém projevu pochválil
nabídku akcí kulturního i Katolického domu a přínos místních muzeí, ale vyzdvihl i aktivity městské
knihovny. Ve čtvrtek 14. března se konala související akce a to diskusní fórum TGM a současnost v
kopřivnickém kulturním domě. Do Kopřivnice na již 16. ročník setkání Myšlenky TGM a současnost
sjely osobnosti politiky, médií i dalších oblastí společenského života.
Po krátkém pěveckém vystoupení školáků v úvodu účastníky setkání pozdravili starosta
Kopřivnice Josef Jalůvka, předseda slovenské Společnosti Milana Rastislava Štefánika Ján Tatár,
zakladatelka charitativního hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen i místopředsedkyně Masarykova demokratického hnutí Lidmila Ripová. S hlavními příspěvky vystoupili komentátor MF Dnes Martin
Komárek, poslanec Petr Gazdík, rozhlasový novinář Karel Michal, žurnalista Radko Kubičko, a Pavel
Pecháček.

DEN UČITELŮ
28. března, v den výročí narození Jana Ámose Komenského, se v České republice slaví Den učitelů. Při této příležitosti
uspořádalo město Kopřivnice tradiční slavnostní setkání učitelů a
ředitelů škol s vedením města, na němž ocenilo nejlepší pedagogy
minulého roku. Poděkování a drobné dárky od vedení města převzalo ve středu 27. března 2013 v Šustalově vile jednadvacet pedagogických pracovníků mateřských, základních i uměleckých škol
ve městě, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a také místního Domu dětí
a mládeže.
Letos navrhli k ocenění ředitelé i zaměstnanci jednotlivých školských zařízení dvacet učitelů.
Při výběru brali v potaz především aktivní a kreativní přístup k výuce, pořádání školních i mimoškolních
akcí, vedení zájmových kroužků nebo přípravu žáků na nejrůznější soutěže. Vyzdvižena byla také
mnohaletá výchovná a pedagogická činnost či nadstandardní péče o děti se speciálními potřebami.
Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu letos rozšířilo tento seznam o ředitelku Domu
dětí a mládeže Kopřivnice Evu Müllerovou, která byla oceněna za reprezentaci města při návštěvě
Dětského zastupitelstva ve francouzském Trappes a také za získávání mimorozpočtových zdrojů i
osobní nasazení při rekonstrukci táborové základny na Kletné.

DEN VÍTĚZSTVÍ
Místní občané si ukončení druhé světové války připomněli již v pondělí 6. května, tedy v den
výročí osvobození Kopřivnice. Tradiční vzpomínkové setkání se uskutečnilo u pomníku padlých před
bývalou ZŠ Náměstí.
Kopřivnice patřila za druhé světové války k územím odstoupeným Německu. Hitlerova armáda
ji obsadila 10. října 1938 a pak následovala velmi rychlá germanizace - české nápisy byly nahrazeny
německými, byla zakázána činnost českých spolků, došlo k úpravě školních osnov atd. Časté bylo také
zatýkání gestapem, a to především v automobilce, kde se rozmohlo udavačství a kde také čeští dělníci
sabotovali vojenskou výrobu. Třiadvacet občanů padlo v boji za osvobození, další byli zatčeni, vězněni
či mučeni v koncentračních táborech. Jednadvacet Kopřivničanů se zúčastnilo zahraničního odboje,
mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a účastnilo se partyzánských akcí.
K osvobození Kopřivnice došlo bez větších bojů dne 6. května 1945. Poslední noc před osvobozením vtrhlo do města ustupující německé vojsko a burcovalo spící obyvatelstvo, avšak kolem 5.
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hodiny ranní začalo Kopřivnici kvapně opouštět a po 7. hodině se již ve městě objevili první rudoarmějci. Rudá armáda svírala Němce ze dvou stran, a proto nebyl čas k většímu pustošení kraje. Dva dny
na to, 8. května 1945, vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk, která se všeobecně považuje
za konec druhé světové války v Evropě.
Památku obětí druhé světové války u pomníku padlých uctili představitelé města, členové
Vojenského sdružení rehabilitovaných, zástupci Konfederace politických vězňů a zástupci Českého
svazu bojovníků za svobodu.

65. VÝROČÍ POVÝŠENÍ KOPŘIVNICE NA MĚSTO.
Oslavy výročí proběhly před kopřivnickým kulturním domem a byly zahájeny v pátek 21. června, kdy v rámci dopoledního programu pro místní školy a školky vystoupili finalisté pěvecké soutěže
KoprStar a žákovské i učitelské sbory a kapely (Petrklíč, Ogaba, Kopřivka a Magistr).
Hlavním dnem oslav byla sobota 22. června s pestrým programem na třech scénách. Na
velkém pódiu se od 15 hodin střídali umělci různých žánrů. Představily se finalistky KoprStar Adéla
Demlová a Klára Šejnohová, folklórní soubor Hlubinka v doprovodu cimbálovky VrZUŠka, známý muzikant Vlasta Redl se svou kapelou, strážnická folk-rocková skupina Nic Víc a kytarový rock ostravské
Prouzy. Sobotní večer uzavřel Kabát Revival Morava, jehož koncert doplnilo vystoupení tanečnic z
místní ZUŠ Zdeňka Buriana na píseň Dole v dole. Na druhé scéně před informačním centrem hrály
kopřivnické kapely K.I.S. a Lemon crow.
Novinkou byla tzv. tichá scéna. Byla vytvořena v uzavřeném stanu, kde hráli DJs Stoupa a
Raspher. Návštěvníci si u vstupu mohli zapůjčit bezdrátová sluchátka, v nichž si pak mohli vybrat,
kterého z dýdžejů chtějí poslouchat. Zejména pro mladší generaci byly v centru města také kolotoče,
skluzavka, trampolíny, soutěže pro děti a stánky s bohatou nabídkou občerstvení.
V neděli 23. června byly oslavy ukončeny koncertem Škampova kvarteta v kostele sv. Bartoloměje.

VÝROČÍ DR. MILADY HORÁKOVÉ
Ve středu 26. června dopoledne se konala v Základní škole dr. Milady Horákové pietní vzpomínka u příležitosti 63. výročí popravy významné právničky a političky,
po níž je pojmenována tato škola. Aktu se zúčastnili zástupci Konfederace politických vězňů, členů Klubu Masarykova demokratického hnutí, občanů a představitelů města a žáků školy nesoucí jméno ženy, na níž byla spáchána
justiční vražda. Tato slova pronesl ve svém krátkém vystoupení i Zdislav Zima, bývalý politický vězeň. Tento
pietní akt se ve škole konal už poosmnácté a v tomto místě i naposled. Vzhledem k tomu, že letos došlo i na generální opravu budovy, došlo k přemístění reliéfu s bystou Milady Horákové do předprostoru, který byl v
rámci rekonstrukce upraven. Bylo tak vytvořeno důstojné místo pro příští pietní akce. Předtím byla
busta umístěna v budově anexu na ulici Záhumenní.

OSLAVY VZNIKU ČSR
Na náměstí před sochou TGM se sešlo kolem dvou set obyvatel města , aby si připomněli 95.
výročí založení samostatného Československa. Po hudebním úvodu Pěveckého sdružení Kopřivnice
položili zástupci města a Masarykova demokratického hnutí květiny k pomníku prezidenta zakladatele.
Starosta Josef Jalůvka ve svém projevu popsal, jak podle historických pramenů vypadaly první hodiny
samostatného státu v Kopřivnici a připomněl také hrdinství desítek Kopřivničanů, kteří i po vyhlášení
československého státu nasazovali život za jeho prosazení na Slovensku či na Těšínsku. Půlhodinové
setkání u příležitosti státního svátku ukončila československá hymna.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
V pondělí 11. listopadu uplynulo 95 let od ukončení 1. světové války. Česká republika a také
většina evropských zemí, USA i Kanada vzpomínají na lidi, kteří padli ve válečných konfliktech.
Kopřivnice si Den válečných veteránů připomněla v jedenáct hodin tradičním pietním setkáním u pomníku padlých před budovou bývalé ZŠ náměstí. Kytice k pomníku položili představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Vzhledem
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k tomu, že letos šlo o významné půlkulaté výročí, bylo součástí pietního setkání vystoupení hudebníků
Městského dechového orchestru pod vedením dirigenta Pierra Scotta.

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
V neděli 17. listopadu proběhly oslavy Dne
boje za svobodu a demokracii, které byly letos trochu
netradičně spojeny se slavnostním otevřením nově
zrekonstruované ZŠ dr. Milady Horákové. Na fasádu
této školy byla z budovy anexu přemístěna pamětní
deska obětem komunismu. Oslavy byly zahájeny
vzpomínkovým setkáním u pomníku TGM. Součástí
byl krátký kulturní program a ohlédnutí za historickými
událostmi let 1939 a 1989. S proslovy vystoupili starosta města Josef Jalůvka a člen Konfederace politických vězňů Zdislav Zíma. Po státní hymně vyšel z
Masarykova náměstí průvod se svíčkami a lampiony
po ulici Štefánikově, podél sadu E. Beneše, po pěší zóně, kolem KDK až k ZŠ dr. Milady Horákové.
Po položení kytic k pamětní desce obětem komunismu došlo k oficiálnímu otevření zrekonstruované školy. Ve škole při této příležitosti proběhl koncert HTK bandu.

12

ZE ŽIVOTA RADNICE
Z ASTUPITELSTVO

MĚSTA

Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2010 má 21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2013 (podle zákona o obcích) a na
úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2013 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 4 pracovní semináře ZM, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:

Příjmení a jméno

Navrhující strana
Politická příslušnost

Zdeněk BABINEC, Mgr.
Tomáš HOF, Mgr.
Tomáš HRNČÁREK
Radim HYVNAR, Ing.
Josef JALŮVKA, Ing.
Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.
Milan KAPICA
Miroslav KOPEČNÝ, Ing.
Michaela KOPŘIVOVÁ, Mgr.
Dušan KROMPOLC, Mgr.
Karel KUBOŠ, RSDr.
Robert LAKOMÝ, MVDr.
Jiří NOVÁK, Bc.
Luděk POLÁŠEK, Ing.
Lumír POSPĚCH, Mgr.
Dagmar RYSOVÁ, Mgr.
Marie STREITOVÁ
Ladislav STEHLÍK, Ing.
Jaroslav ŠULA, Ing.
Xenie ŠUSTALOVÁ, Mgr.
Ivan TELAŘÍK

ODS, bezpartijní
ČSSD
ČSSD
KSČM, bezpartijní
ODS
ODS
KSČM
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
SNK, bezpartijní
TOP09, bezpartijní
ČSSD
ŠANCE 2010, bezpartijní
SNK, bezpartijní
ODS
ČSSD
KDU-ČSL
ODS
NEZÁVISLÍ, bezpartijní

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

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

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2013
Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice





obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být
provozovány sázkové hry pomocí technických zařízení
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2013 O stanovení opatření k omezení propagace hraní některých loterií a jiných podobných her
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2013 Tržní řád
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 4/2013 O místních záležitostech veřejného pořádku
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obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2013 O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní …
schválení:
•
Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2013–2014,
 Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2013,
 Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2012,
 prodeje a výkupu pozemků,
 dohod o přistoupení k závazku,
 Poskytnutí dotací např.:

Obecně prospěšné společnosti RENARKON,

Obecně prospěšné společnosti SALUS,

Charitě Kopřivnice,

Občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,

Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s.,

Pěveckému sdružení Kopřivnice,

ASK Tatra Kopřivnice,

FBC Vikings Kopřivnice,

Figure Skating Club Kopřivnice,

Klubu házené Kopřivnice,

FC Vlčovice – Mniší,

Městský dechový orchestr Kopřivnice,

ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice,

FC Kopřivnice,

Hockey Clubu Kopřivnice,

Tělovýchovné jednotě Spartak Lubina,

Tenisovému klubu Kopřivnice,

Sportovní klub Kopřivnice,

Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.,

Domu dětí a mládeže Kopřivnice,

na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice
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R ADA

MĚSTA

jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2013 v tomto složení:
Starosta města: Ing. Josef Jalůvka
Místostarostové: Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Jaroslav Šula
Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Michaela Kopřivová

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Halatin.

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 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. Miroslav Halatin
řídí a kontroluje činnost všech odborů, oddělení městského úřadu.
Rada města jednala podle plánu činnosti a řešila úkoly, které jí ukládá Zákon o obcích a také další
úkoly, vyplývající z potřeb města.
V roce 2013 se uskutečnilo celkem 25 schůzí Rady města Kopřivnice.
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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, která
pracují na zvyšování své kvality pomocí metody místní Agenda 21.
Projekt Zdravé město (dále PZM) je projektem komunitním, což znamená, že se na jeho realizaci podílí nejen městská
samospráva, ale také partneři z řad neziskového i soukromého
sektoru a především veřejnost. Cílem obou (PZM i MA21) je zvyšování kvality života obyvatel souběžně se zapojováním veřejnosti
do procesu rozvoje města.
Kopřivnice již posedmé v řadě obhájila své zařazení mezi
nejlepší Zdravá města České republiky. Začátkem prosince obdržela ocenění za kvalitu místního rozvoje a splnění náročných kritérií mezinárodně používané metody kvality „místní Agenda 21“.
Místní Agenda 21 je metoda kvality veřejné správy, která hodnotí především to, jak jednotlivé
obce či regiony usilují o svůj rozvoj - například zda je plánován za aktivní účasti veřejnosti, respektuje
principy udržitelnosti a směřuje ke zvyšování kvality života občanů. Na základě plnění jednadvaceti
kritérií jsou municipality každoročně rozřazovány do pěti kategorií. Kopřivnice opět obhájila kategorii B.
Ačkoliv jsme do kategorie B zařazeni již sedmým rokem, rozhodně to neznamená, že ve městě nedochází k žádnému zlepšování. Vzhledem k tomu, že místní Agendu 21 realizuje více než stovka Zdravých měst a regionů ČR, bylo umístění mezi třemi nejlepšími velmi pěkným výsledkem.

ZÁKAZ PROPAGACE HAZARDU
Již druhým rokem platí v Kopřivnici obecně závazná vyhláška, která povoluje provoz sázkových her pomocí technických zařízení pouze na určených místech a ve vymezeném čase. Přestože
díky existenci této vyhlášky se podařilo počet výherních přístrojů ve městě výrazně snížit, zastupitelé
se rozhodli regulaci hazardu ještě zpřísnit a zakázali jeho propagaci.
Nová vyhláška stanovila jasná pravidla pro označení heren a jakoukoliv propagaci hazardu
povolila pouze v jejich vnitřních prostorách. V označení podniku může být použit název „herna“ nebo
„kasino“, avšak pouze jednou, písmem o maximální velikosti dvacet centimetrů a bez jakýchkoliv světelných efektů. Z budov provozoven musely zmizet reklamy sázkových her a zařízení informující o
aktuální výši výhry, výlohy musely být zabezpečeny tak, aby hrací automaty nebyly vidět z ulice. Hlavním cílem přijatých opatření bylo předcházení negativním jevům, které jsou s hazardem spojeny.

PODOMNÍ PRODEJ
Od 18. května 2013 platí v Kopřivnici zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Radní vydali
Tržní řád regulující prodej zboží a služeb mimo provozovny, které jsou k tomuto účelu určeny. Cílem
bylo zamezit obtěžování obyvatel města a také případům nekorektního chování obchodníků, zejména
vůči seniorům.
Vydáním nařízení reagovala rada města na množící se stížnosti občanů, kterým vadili dotěrní
a neodbytní obchodníci nabízející nejrůznější zboží a služby přímo v bytech, domech, kancelářích
nebo městském centru. Tržní řád všechny tyto formy prodeje zakázal a dal občanům možnost obrátit
se na městskou nebo státní policii, pokud se budou cítit podobnými praktikami obtěžováni. Jediným
veřejným prostranstvím, kde nový Tržní řád prodej povolil, je tržiště na tzv. zelném trhu pod budovou
Tatrovanky. Mimo tržiště mohou stánkaři v ulicích města prodávat pouze během akcí pořádaných nebo
povolovaných městem, což jsou například mikulášské, vánoční a velikonoční jarmarky, Bartolomějská
pouť nebo farmářské trhy. Nařízení se nevztahuje na veřejné sbírky a problémem nebudou ani obvyklé
prodejní akce v Lubině, Mniší a Vlčovicích. Smyslem tržního řádu je chránit občany před nechtěným
oslovováním obchodníky doma a v ulicích města. Příležitostný prodej nebo například výkup kožek či
očkování psů v místních částech jsou naopak všeobecně vítanými a předem ohlášenými aktivitami,
takže v těchto případech není důvod policii volat. Nařízení se rovněž nevztahuje na případy, kdy si lidé
návštěvu obchodníka sami objednají

ZÁSLUHY O ROZVOJ KOPŘIVNICE
V rámci desetiletého výročí uplatňování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 byly v
prostorách technického muzea oceněny osobnosti a instituce, které se v posledních deseti letech významně zasloužily o jejich rozvoj v Kopřivnici. Starosta Josef Jalůvka rozdal 73 ocenění jednotlivým
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osobnostem a organizacím působícím ve městě. Oceněni byli jak lidé, kteří před deseti lety stáli u
zrodu projektu, tak také lidé a organizace působící v oblasti prevence, volnočasových aktivit, lidé pracující s mládeží, školy, lidé snažící se o rozvoj společensko-kulturních aktivit, média, dobrovolníci pracující se seniory a handicapovanými, dobrovolníci pracující ve sportu či členové komise Zdravého
města. Zvláštní kategorií pak byli největší aktivisté, v té se ocenění dočkala společnost Brose a Zdeněk
Šuster. Brose město ocenilo za to, že se snaží zpříjemňovat život zdejších obyvatel. Angažuje se při
mnoha akcích pro děti a mládež a podílí se na rozvoji městské infrastruktury. Firma radnici již několikrát poskytla příspěvek na realizaci společných projektů a stala se vzorem naplnění významu slova
partnerství. Zdeněk Šuster zase patří mezi nejaktivnější občany, kteří se pravidelně zúčastňují veřejných diskuzí a projednávání, zajímají se o dění ve městě a zasílají radnici své připomínky. Byl tedy
oceněn za svůj aktivní přístup a občanskou iniciativu.

H ASIČSKÝ

SBOR

V roce 2013 byla jednotce udělena dvě mimořádná ocenění. Starostové měst Příbora a
Kopřivnice předali jednotce pamětní listy a poděkování za profesionální zásah u požáru v domě s pečovatelskou službou v Příboře z 21. ledna. Děkovný dopis přišel rovněž z Frenštátu p. R. za zásah u
výbuchu panelového domu dne 17. února.
Město Kopřivnice zřizuje tyto jednotky:
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice 21 členů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I.

17 členů

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II.

13 členů

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice

16 členů

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší

25 členů

Jednotka dobrovolných hasičů Kopřivnice v průběhu roku 2013 vyjížděla téměř ke dvěma stovkám případů. Kromě 53 požárů vyjeli
hasiči ke 100 technickým pomocem, 14 dopravním nehodám, 8 únikům nebezpečných látek, 17
x k záchraně osob a zvířat a 5 událostí bylo
označeno jako planý poplach. V roce 2013 byla
zajišťována pohotovost k výjezdu v počtu čtyř
členů jednotky nepřetržitě po dobu 24 hodin
denně. V porovnání s rokem 2012 to bylo o čtrnáct zásahů méně, ale zato se zvýšil počet výjezdů k požárům. Navíc hasiči v prvním čtvrtletí
zasahovali u požárů, při nichž došlo k úmrtí devíti lidí, další byli zraněni a přímé škody přesáhly deset
milionů korun.
První z tragických událostí byl lednový požár v domě s pečovatelskou službou v Příboře, kde
plameny pohltily jednu bytovou jednotku a toxické zplodiny hoření zaplnily všechny únikové cesty.
Hasiči museli za pomoci vyváděcích masek a výškové techniky evakuovat několik desítek osob, zpravidla se zhoršenou pohyblivostí. Dvě osoby se však již zachránit nepodařilo. V únoru pak byla jednotka
vyslána do Frenštátu pod Radhoštěm k jedné z největších tragédií v ČR za poslední desetiletí. Při
explozi plynu v panelovém domě ve Frenštátě p. R. přišlo o život 6 osob, dalších 11 bylo zraněno. Dům
byl výbuchem zcela zničen a později musel být stržen. Devátou obětí požáru byl muž z Kopřivnice, na
němž v jeho bytě při manipulaci s otevřeným ohněm vzplálo oblečení. Jednotka byla také vyslána v
dubnu k výbuchu s následným požárem trafostanice v areálu podniku Tatra a také k požáru bývalé
zemědělské usedlosti v Hájově. V říjnu jednotka vyjížděla k požáru skladu slámy v Janovicích u Starého Jičína. Jak říkají hasiči, v samotné Kopřivnici jsou nejrizikovější požáry v bytových domech. Vloni
se je naštěstí zejména díky brzkému zpozorování a ohlášení na tísňovou linku (150) podařilo zlikvidovat v jejich zárodku, a oheň tak neměl možnost napáchat velké škody.
Sto výjezdů v roce spadalo do kategorie technická pomoc. Ve většině případů se jednalo o
spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému při snášení pacientů, nebo o otevírání
bytů či odklízení spadlých větví a stromů. 1. dubna potrápil všechny obyvatele příval velkého množství
sněhu, a hasiči tak odstraňovali nebezpečné sněhové převisy z několika budov ve městě, mimo jiné i
nad vchodem do polikliniky, kde musel být po dobu zásahu omezen provoz.
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V průběhu roku vyjížděli hasiči osmkrát k úniku nebezpečných látek. K nejzávažnějším patřil
únik většího množství oleje do vodního toku Sýkoreček v závěru září. Vzhledem k rozsahu události se
na zásahu podíleli i pracovníci Povodí Odry a odboru životního prostředí ORP Kopřivnice.
Během roku zasahovali hasiči u 14 dopravních nehod. Mezi nejvíce rizikové patří silnice 1/58, zejména
její užší část. V roce 2013 ovšem narostl počet dopravních nehod na výpadovce směrem na Nový
Jičín. Poslední vážná nehoda na tomto úseku, kdy musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby, se stala 18. října.
Systém výkonu služeb jednotky
V roce 2013 došlo také k zásadní změně v organizaci jednotky. Dokončením rekonstrukce
hasičské zbrojnice v říjnu 2012 získala jednotka zázemí ke své činnosti na úrovni jednotek hasičského
záchranného sboru. Od 1.1.2013 se hasičská jednotka částečně profesionalizovala a tři z jejich členů
vykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání.
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).
Nejmladší generace hasičů
Členové jednotky pracují s kroužky mladých hasičů, kterým předávají své zkušenosti v rámci pravidelných schůzek v hasičské zbrojnici, zaměřují se na nácvik disciplín požárního sportu a účast
v soutěžích.
Činnost mladých hasičů
Mniší
Starší žáci z Mniší se v tomto roce zapojili do celostátní hry Plamen, pohárových soutěží
a soutěže o pohár Okresní rady mládeže Okresního sdružení hasičů ČMS. V soutěži o pohár Okresní
rady mládeže si jedno družstvo starších žáků vybojovalo postup do krajského poháru, druhé družstvo
obsadilo 8. místo. V okresním kole hry Plamen se družstva starších žáků umístila na konečném 5. a 8.
místě.
Soutěže o pohár starosty krajského sdružení hasičů se zúčastnilo jedno družstvo žáků z Mniší
v disciplínách štafeta 4 x 60 m a požární útok. Ve štafetě se umístili na 11. místě, v požárním útoku
s nástřikovými terči se umístili sedmí, což znamenalo konečné 10. místo.
Lubina I. a Lubina II.
Žáci a dorost z SDH Lubina I. a SDH Lubina II. již řadu let cvičí společně s členy SDH Lubina
I. pod označením Lubina. V okresním kole hry Plamen byli starší žáci na konečném osmém místě
a mladší na šestém místě. Za zmínku stojí zisk II. výkonnostních třídy v běhu na 60 m překážek Markétou Bortlovou (členkou SDH Lubina I.).
V dorostu startovaly jen jednotlivkyně, které byly na druhém a třetím místě v okrese
a postoupily na kraj. V krajské soutěži získala Magléna Kolibová 8. místo. Byť obě trénují pod vedením
vedoucích mládeže SDH Lubina II., jsou členkami v SDH Lubina I. a Mniší.
Starší i mladší žáci se účastnili ligy „Floriánek Cup“ a starší zde skončili na sedmém místě
a mladší na šestém místě. Celkově se starší účastnili čtrnácti soutěží a získali 1x druhé místo. Mladší
se pak účastnili celkem 13 soutěží a získali 2x druhé a 1x třetí místo. Jedno z druhých míst bylo velmi
cenným, protože je mladší žáci získali v domácí soutěži, třetí místo obsadili v soutěži „Pohár rady mládeže“.
V podzimní části hry Plamen se starší umístili v závodu požárnické všestrannosti na čtvrtém
místě. Mladší získali po generační obměně družstva desáté místo. Rovněž v podzimní části okresní
soutěže dorostu byla Markéta Bortlová první v kategorii střední dorostenky, David Janík a David Orkáč
byli oba pátí.
V soutěži „O pohár krajského starosty“ získali starší žáci sedmé místo, přičemž ve štafetě 4 x
60 m byli třetí.

TRAGÉDIE VE FRENŠTÁTĚ
Kopřivnická jednotka sboru dobrovolných hasičů byla jednou z patnácti, které v neděli 17.
února zasahovaly u tragické události v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm.
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V panelovém domě na jedné z hlavních ulic desetitisícového města došlo k masivnímu výbuchu plynu. Tento výbuch nejen že inkriminovaný objekt srovnal se zemí, ale poškodil také okolní
domy. Daleko tragičtější než rozsáhlé majetkové škody jsou ovšem oběti na životech. Neštěstí si vyžádalo pět obětí na životech, tři z nich byly navíc děti. Záchranáři s pomocí speciálně vycvičených psů
navíc v sutinách pátrali ještě i v pondělí po šestém člověku. Dalších jedenáct lidí bylo zraněno, z toho u
dvou těžce popálených lékaři označili jejich stav za kritický.
Kopřivnická jednotka vyjela k události, ke které došlo v třípodlažním bytovém domě v 3:57
hodin. Skupina čtyř kopřivnických hasičů na místě prováděla hašení střechy a byla pověřena ochranou
domu, který přímo sousedí s postiženým objektem. Zpět na základnu se jednotka vrátila zhruba o půl
čtvrté odpoledne, tedy po bezmála 12 hodinách u zásahu. Následně byla ovšem ve 21 hodin znovu
povolána do akce. Celou noc až zhruba do půl deváté do rána pomáhala při odklízení sutin a pátrání
po obětech neštěstí.
Na účet sbírky, kterou ve prospěch obětí výbuchu panelového domu v centru Frenštátu pod
Radhoštěm vypsala tamní radnice, poslala Kopřivnice dvě stě tisíc korun. Finanční pomoc stejně jako
rozpočtovou změnu umožňující uvolnění dané sumy jednomyslně schválili zastupitelé.

MARCEL STACHA PŘEVZAL MEDAILI ZA STATEČNOST
U příležitosti státního svátku vzniku samostatného československého státu proběhlo ve čtvrtek 24. října v Praze ocenění členů Hasičského záchranného sboru České republiky, kde byly hasičům
předány medaile za statečnost či věrnost. Mezi oceněnými byl i Kopřivničan Marcel Stacha, člen Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice.
Marcel Stacha byl spolu se dvěma svými kolegy z HZS Moravskoslezského kraje ze stanice
Bílovec, směna B vyznamenán za únorový zásah ve Frenštátu pod Radhoštěm, za projevení velké
osobní statečnosti při záchraně osob a hašení požáru po výbuchu plynu v obytném domě. Společně se
jim podařilo úspěšně utěsnit plynové potrubí, ze kterého unikal hořící plyn. Vše se navíc odehrávalo v
suterénu domu, jehož statika byla vážně narušena. Do prostor navíc vstupovali s vědomím, že v důsledku výbuchu již byl jeden hasič zraněn a během zásahu docházelo k dalším výbuchům. V místnosti,
kde prováděli utěsnění plynového potrubí, navíc intenzivně hořelo a plameny zasahovaly až na schodiště, kterým se museli proplazit.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jednotka sboru kopřivnických dobrovolných hasičů se přidala k profesionálním jednotkám a v
pátek 13. září zpřístupnila vloni vybudovanou zbrojnici široké veřejnosti. Česká asociace hasičských
důstojníků vyhlašuje pátek 13. Dnem požární bezpečnosti, jehož hlavním cílem je upozorňovat na
nejrůznější nebezpečí spojená s požáry, výbuchy, úniky plynů i dopravními nehodami. V Moravskoslezském kraji byla akce zaměřena hlavně na úniky plynů, které mohou v domácnostech způsobit
výbuchy, požáry i úmrtí.
Lidé, kteří v pátek přišli, si mohli prohlédnout prostory tvořící zázemí pro hasiče i
techniku včetně výzbroje. V učební místnosti pak
mohli zhlédnout nejen preventivní videoklip, ale
seznámit se s celou jednotkou a jejími zásahy.
Od deváté hodiny až do patnácté hodiny přišlo
cca 400 lidí. Chodili jak jednotlivci, tak rodiny s
dětmi, ale i celá oddělení z mateřských škol. Ve
večerních hodinách pak provedli hasiči preventivní akci zaměřenou proti nesprávnému parkování. S technikou vyjeli do ulic Kopřivnice, aby zkontrolovali průjezdnost městem. O záchraně života a
majetku rozhodují často vteřiny a neponechání třímetrové průjezdné šířky ztěžuje práci celého integrovaného záchranného systému. Parkování v těsné blízkosti hydrantů navíc znemožňuje jejich použití.
Na tyto skutečnosti upozorňovali hasiči tím, že za stěrače nevhodně parkujících vozidel dávali letáky.
Nejhorší situace byla na ulicích Družební, Dukelská a Kpt. Nálepky.

ČINNOST JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBINA I. (DRNHOLEC), LUBINA II. (VĚTŘKOVICE ), VLČOVICE A MNIŠÍ V ROCE 2013
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 jednot-
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ky, což odpovídá základnímu početnímu stavu členů jednotky v souladu s vyhl. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Slavnostní valnou hromadou, průvodem s prapory, hudbou a ukázkou ruční stříkačky tažené
koňmi a letním odpolednem s hudbou a doprovodným programem oslavil 17. srpna 2013 Sbor dobrovolných hasičů Lubina II. své devadesáté výročí. Doprovodný program vydařených oslav tvořily ukázky
dětí, dospělých, staré techniky a v neposlední řadě ukázky několika disciplín ze soutěže TFA neboli
železný hasič.
Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice uspořádal 24.8.2013 pro děti z Vlčovic i z okolních vesnic
dětský den s názvem Hasičský den. Touto akcí chtěli místní hasiči přiblížit rodičům a hlavně dětem
poslání hasičů a zároveň pobavit všechny zúčastněné. Akce byla určena pro širokou veřejnost. Pro
děti byly připraveny nejen hasičské soutěžní disciplíny, ale i spousty jiných soutěží. Pozvání přijal také
policejní kynolog, který předvedl ukázky zásahu policejního psa. V programu byla zahrnuta i ukázka
reálného zásahu hasičů z Kopřivnice při záchraně zraněné osoby. Po ukončení zásahu si všichni zúčastnění mohli prohlédnout hasičskou techniku. Úspěšnost akce se potvrdila účastí spousty dětí
i rodičů.

M ĚSTSKÁ

POLICIE

Personální stav městské policie se stabilizoval, již šestým rokem je celkový počet strážníků 19
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.
Všichni strážníci mají platné osvědčení o splnění odborných předpokladů, vydané Ministerstvem vnitra ČR na základě splněné zkoušky z odborných znalostí před komisí ministerstva. V loňském roce úspěšně absolvovalo tuto zkoušku 7 strážníků a tím získali osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na období dalších tří let. Strážníkům městské policie je zajištěn střelecký
výcvik v prostorách střelnice v obci Sedlnice.
V roce 2013 proběhla částečná investice do modernizace kamerového systému městské
policie. Došlo k výměně monitorů jednotlivých kamerových bodů za celoplošnou obrazovku
s úhlopříčkou 121 cm, částečné obnově záznamového zařízení a rozšíření kamerového systému o
čtyři kamery, které byly pořízeny v rámci regenerace sídliště Jih.
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. Při kontrolní činnosti ve městě se městská policie zaměřovala na místa, kde se schází
problémové skupiny mladých lidí a dále byly prováděny kontroly vytipovaných míst, kde byl zaznamenán zvýšený pohyb osob nepřizpůsobivých.
V roce 2013 řešila městská policie zvýšený počet stížností v době letních prázdnin na chování
skupin mládeže, kde veřejnost poukazovala na jejich nevhodné chování či vandalismus. Městská policie v rámci svých možností provádí pravidelné kontroly sídlišť, ale vzhledem ke kapacitním možnostem
nemůže zajistit trvalý dohled nad hřišti nebo jinými veřejnými plochami mezi obytnými domy. 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 83 těchto
písemností, které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na městskou policii se v roce 2013 obrátilo 3536 občanů města 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.

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od roku
1993. V roce 2013 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 71 objektů. Z toho je 37 objektů města (ZŠ, MŠ, střediska sociálních služeb, KTK ...).
V roce 2013 byl zmodernizován pult centralizované ochrany, kdy v rámci pořízení byly na toto
zařízení převedeny všechny objekty města a v průběhu roku se postupně napojovaly objekty ze soukromé sféry.
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S POLUPRÁCE

S

P OLICIÍ ČR

Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním s vedením
Policie ČR a s vedením městské policie. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně.
V roce 2013 bylo celkem 146 případů, při nichž spolupracovala městská policie s Policií ČR.
Podezření ze spáchání trestného činu bylo na P ČR předáno v 49 případech, zajištěno 10 pachatelů
trestného činu, zadrženy 4 hledané osoby.
V průběhu loňského roku nebylo podáno žádné trestní oznámení na strážníky pro výkon jejich
pravomocí. Jednotlivé stížnosti na konání strážníků byly vedením městské policie projednávány. Ve
většině případů byla obvinění vyhodnocena jako neoprávněná, jednotlivé případy byly řešeny v rámci
osobního hodnocení.

OCENĚNÍ MÍSTNÍCH POLICISTŮ
Celkem tři policisté sloužící na obvodním oddělení v Kopřivnici si v únoru z Nového Jičína
odvezli ocenění vedoucího Územního odboru Nový Jičín Miloslava Steinera. Ten oceňoval jednak za
dlouholetou službu u policie, ale také tradičně za výjimečné pracovní výkony svých podřízených v
minulém roce.
V prvním případě byl odměněn Zdeněk Urbiš za desetiletou službu a Tomáš Jaroň za třicet let práce u policie. Praporčík
Jaroň nastoupil k policii v roce 1982 a celou dobu sloužil v Kopřivnici. Za kvalitní a výjimečnou práci v minulém roce byl z kopřivnického útvaru k ocenění vybrán praporčík Martin Bár. Ten si své
ocenění vysloužil mimo jiné také prací na případu vykrádání nádrží
motorových vozidel v Kopřivnici a na celém Novojičínsku. Právě
díky jeho práci prý dvaadvacetiletý postrach motoristů skončil ve
vazbě.

HOSPODAŘENÍ A VÝSTAVBA
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (dle zákona o rozpočtovém
určení daní), jejichž skutečně inkasovaný objem se ve srovnání s rokem 2012 meziročně zvýšil o cca
11,9 % (o 23 317,9 tis.Kč) z 196 405,4 tis.Kč na 219 723,3 tis.Kč. Příčinou významného meziročního
zvýšení daňového inkasa bylo meziroční zvýšení inkasa daně z přidané hodnoty o 11 952,9 tis.Kč
zejména z důvodu zvýšení základní a snížené sazby daně z přidané hodnoty o 1% s účinností od 1. 1.
2013. Celkový daňový výnos za rok 2013 překročil poprvé po 5 letech rekordní úroveň daňového úhrnu z roku 2008 a to o částku cca 7 780,2 tis.Kč.
Provozní výdaje rozpočtu - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem
(např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.) charakteru oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím apod. - dosáhly hodnoty cca 298 844 tis.Kč
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 148 899,6 tis.Kč a jsou reprezentovány zejména
výdaji pod odborem rozvoje města a odborem majetku města (rekonstrukce komunikace Štramberská,
odkanalizování místní části Lubina, cyklostezky, integrovaný plán rozvoje města - veřejná prostranství,
projekt k odstranění starých ekologických zátěží, rozšíření azylového domu, energetická opatření ZŠ
dr. Milady Horákové, výkupy pozemků atd.)
Příjmy roku 2013 dosáhly dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních
převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně cca 444 008,3 tis.Kč
(tj. 96,9 % rozpočtu). Nižší plnění je způsobeno zejména tím, že do konce roku nebyla inkasována část
rozpočtovaných dotací, která se váže k realizovaným akcím financovaným ze státního rozpočtu resp.
z prostředků Evropské unie. Tyto dotace by měly být (resp. již byly) inkasovány následně v roce 2014.
Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů úvěrů a dále bez rezerv) byly uskutečněny ve výši cca 447 743,6 tis.Kč (tj. 85,3 % rozpočtu). Nižší
čerpání je dáno úsporami v některých ukazatelích rozpočtu resp. jejich převodem do roku 2014
v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2013 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2014 - zejména oblast dotovaných akcí)
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SOCIOEKONOMICKÉ SITUACE VE MĚSTĚ

Společnosti Berman Group pomáhala městu zpracovat Strategický plán. V rámci socioekonomické studie se zabývala i ekonomikou a podnikáním, protože ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů byl ve Strategickém plánu první prioritní rozvojovou oblastí města Kopřivnice a zároveň
oblastí nejdůležitější. Hlavním strategickým pilířem byla diverzifikace ekonomické struktury města a
rozvoj nových ekonomických aktivit s důrazem na malé a střední firmy.
Město dosud stavělo na silné průmyslové tradici především v automobilovém průmyslu, která
je dále rozvíjena novými investicemi v průmyslovém parku, jenž patří k největším v regionu. Kopřivnice
patří v okrese Nový Jičín k nejsilnějším hospodářským centrům a spolu s Nový Jičínem a Frenštátem
pod Radhoštěm k hlavním zdrojům pracovních příležitostí a cílům pracovní dojížďky. Ve spádovém
území kopřivnického finančního úřadu mírně roste podnikatelská aktivita, zejména počet právnických
osob – větších subjektů. Rovněž roste počet fyzických osob registrovaných k dani z příjmu i jejich celkové daňové inkaso.
Zpracovatelský průmysl je hlavním nosným odvětvím hospodářství Kopřivnice, tvoří 46 %
všech pracovních míst ve městě. V porovnání s ostatními podobně velkými městy v Moravskoslezském
kraji je dominance zpracovatelského průmyslu ve struktuře ekonomiky největší. Příčinou je dlouhodobá
tradice automobilového průmyslu a také existence průmyslové zóny nadmístního významu.
Dvacet největších firem ve městě (mimo veřejné subjekty) působí ve zpracovatelském průmyslu a dohromady vytváří více než 50 % všech pracovních míst v Kopřivnici. Tyto firmy jako celek
vykazují mezi roky 2006 a 2011 růstové charakteristiky.
Zpracovatelskému průmyslu ve městě dominuje odvětví automotive, které vytváří 72 % celkového obratu všech firem. Největší část tvoří pobočky zahraničních firem specializující se na výrobu dílů
a komponentů pro osobní automobily. Druhou nejvýznamnější skupinou firem je Tatra, a. s., a její přidružené nebo dceřiné společnosti. Celý ekosystém zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici je na lokální úrovni vzájemně silně provázán. Řada menších průmyslových firem se zaměřuje na produkci
dílčích komponentů pro firmy ve vyšších patrech produkčních sítí vyrábějících složitější/finální výrobky.
Tyto výše postavené firmy ve městě, především se jedná o pobočky zahraničních firem, jsou zapojeny
do evropských a globálních hospodářských vztahů a sítí a skrz ně de facto organizují lokální produkční
sítě.
Vysoká míra provázání a dominantní orientace firem na sektor automotive může představovat
riziko v případě, že se přestane automobilovému průmyslu dařit tak jako doposud. Podobnou hrozbou
by byl případný odchod nebo výrazné omezení výrobních kapacit některého z výrobců automobilů
stojících na vrcholu produkční pyramidy, kteří jsou důležitými odběrateli pro firmy v Kopřivnici, několik z
nich má svůj závod v širším okolí.
Růst většiny zdejších firem je podmíněn exportem a zahraniční poptávkou, nejčastěji do Německa a zemí EU. Naopak segment stagnujících (upadajících) firem tvoří podniky, které mají většinově
české vlastníky, mezi něž patří Tatra a její dceřiné společnosti a další menší až středně velké firmy,
specializující se na výrobu kovových výrobků a obrábění.
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva ve městě je relativně příznivá v porovnání s celorepublikovým průměrem vyjma obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Mateřské školy na území města jsou v
současné době plně využity, ale tento trend se v průběhu 2-3 let zastaví a podle populačních projekcí
bude postupně docházet ke snížení jejich vytíženosti. Naopak většina základních škol je v současnosti
vytížena zhruba ze 60 %, výjimkou je pouze malotřídní ZŠ v Lubině. V následujících 3-5 letech se bude
mírně zvyšovat počet dětí nastupujících do první třídy, ale z hlediska kapacity to výrazné zatížení nepřinese. Pozitivem pro město je působení významné odborné střední školy, která nabízí kvalitní vzdělání na středním odborném učilišti, střední odborné škole a vyšší odborné škole. Nabídka studijních
oborů je v souladu s odvětvovou strukturou zaměstnavatelů ve městě i blízkém regionu. Orientace
střední školy na automotive, dominantní průmyslové odvětví celého mikroregionu, a dobrá úroveň
nabízeného vzdělávání, umožňuje kopřivnickým žákům a studentům dostupné, kvalitní a perspektivní
uplatnění. Existence střední školy, zaměřené na učební obory, byla spolu s výhodnou geografickou
polohou a průmyslovou zónou jedním z hlavních lokalizačních faktorů pro firmy působící v automobilovém průmyslu.
Míra nezaměstnanosti v Kopřivnici má vysokou fluktuaci. Její hodnoty se pohybují od 4 % v
průběhu roku 2008, přes 15 % na konci roku 2009. Nově sledovaný ukazatel podíl nezaměstnaných
dosahoval v Kopřivnici v červenci 2013 7,3 %, což je o 2,5 p. b. méně než v Moravskoslezském kraji.
Míra nezaměstnanosti se kromě výkyvu v roce 2009 dlouhodobě drží na nižších hodnotách, než je
průměr Moravskoslezského kraje i okresu Nový Jičín. V Kopřivnici od roku 2009 přetrvává nízký počet
volných pracovních míst. V jejich struktuře začínají převládat kromě pozic ve službách i odborná pra-
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covní místa pro technické inženýry, pedagogické a zdravotnické pracovníky a výzkumníky, naopak
výrazně poklesl počet pracovních pozic pro řemeslníky, výrobce, zpracovatele, opraváře a obsluhu
strojů a zařízení. Na místním trhu práce existuje zřetelný nesoulad mezi oborovou strukturou volných
pracovních míst (nabídka) a typem pracovních pozic vyžadovaných uchazeči (poptávka). Dlouhodobě
roste absolutní počet i podíl uchazečů o práci s vysokoškolským vzděláním. Zvyšuje se také počet i
podíl uchazečů mladších 30 let (27 %). Jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných je sice nižší
než v Moravskoslezském kraji, ale roste rychleji. Po roce 2010 vzrostl počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou bez práce déle než 2 roky. Ti tvoří více než čtvrtinu všech uchazečů o práci registrovaných na úřadu práce a jejich počet i podíl rostl rychleji než v kraji i v ČR. I přes relativně vysoký počet
uchazečů o práci uvádí většina místních firem špatnou dostupnost kvalifikované pracovní síly. Mezi
roky 2001 a 2011 se proměnilo saldo dojížďky za prací. Nyní do města dojíždí za prací více lidí, než z
něho vyjíždí, což je dáno rozvojem firem v zóně.
V minulé verzi strategického plánu nebyla výzkumu a vývoji věnována náležitá pozornost.
Přitom význam a rozsah těchto aktivit ve firmách v Kopřivnici se zvyšuje. Vývojové a znalostně náročné aktivity umožní vznik kvalitních pracovních míst pro vysoce vzdělané pracovníky, zvýší postavení
závodu ve firemní hierarchii a pro zajištění pracovních míst především ve zdejších pobočkách zahraničních firem budou hrát klíčovou roli.
Aktivity místních firem se vyznačují převažující nižší až střední technologickou náročností. U
některých firem došlo v předchozích letech k tzv. produktovému nebo dokonce k funkčnímu upgradingu, což představuje zvyšování kvality, sofistikovanosti a technologické náročnosti produkce a zvyšování významu znalostí a inovací v aktivitách firem.
Provedená analýza se zabývala i regionálním významem Kopřivnice jako sídelního města.
Tento význam vypovídá o relativním vztahu města vůči ostatním v bližším i vzdálenějším okolí a který
se určuje pomocí kombinace údajů o populační velikosti a dojížďce za prací. V rámci analýzy bylo
zjištěno, že za uplynulých deset let poklesl relativní regionální význam novojičínského mikroregionu
včetně Kopřivnice. Na druhou stranu Kopřivnice vytvořila s Frenštátem pod Radhoštěm dvoujaderný
subregion silně svázaný vzájemnou pracovní dojížďkou a jejich vzájemná provázanost se v minulém
desetiletí zvýšila. Kopřivnice rovněž zvýšila svou atraktivitu v regionu jako centrum pracovních příležitostí ve zpracovatelském průmyslu, zejména v automobilovém průmyslu. Jak prostorová, tak odvětvová blízkost Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm zvyšuje jejich význam ve zpracovatelském průmyslu v regionu. Relativní blízkost koncových zákazníků (výrobní závody automobilek) zvyšuje atraktivitu
jak Kopřivnice, tak Frenštátu pro dodavatele různých řádů.
Silná orientace města na automobilový průmysl zvyšuje jeho význam ve zpracovatelském
průmyslu v regionu a přispívá k pozitivnímu migračnímu saldu jak pracovní dojížďky, tak i školské dojížďky v rámci okresu. Avšak vysoká míra specializace skýtá nebezpečí při hospodářskému propadu
automotive či významných zákazníků. Kopřivnice tedy patří mezi významná průmyslová města regionu. Průmyslový význam města převyšuje jeho populační význam v sídelní struktuře.
Kopřivnice za uplynulých deset let zvýšila svou atraktivitu z hlediska školské dojížďky, a to z
důvodu specializace středních škol. Do Kopřivnice také dojíždí do zaměstnání věkově mladší populace
ve srovnání s rokem 2001, což je dáno příchodem nových zaměstnavatelů a tím vytvořením nových
pracovních míst vyžadujících specifické vzdělání.

PROBLEMATICKÉ NEMOVITOSTI
Hospodaření města s vlastním majetkem je každoročně předmětem dlouhých diskuzí zastupitelů. Ve městě je několik budov, které jsou pro město významné jak svým umístěním, tak svou minulostí. V rozpočtu města však na jejich údržbu či opravu nejsou finanční prostředky a ani z dotačních
programů se nepodařilo je získat. Jde především o nevyužívaný objekt bývalého závodního klubu v
parku E. Beneše, Bönischovu vilu, ve které sídlilo loutkové divadlo, a budovu Kavárny.
Objekt v centrální části města byl v minulosti využíván
jako restaurace a nadzemní podlaží sloužilo jako administrativa pro
oddělení propagace závodu Tatra. Město objekt i s pozemky koupilo od Tatry v roce 2009 za deset milionů korun, a od té doby je
nevyužitý. Aktuálně město objekt pouze udržuje, aby dále nechátral, a v zimě jej temperuje. Budova je sice staticky v pořádku, ale
její technický stav je špatný. Schází jí především hydroizolace, což
má za následek masivní průsak dešťových i spodních vod. Budova
potřebuje také nové rozvody, okna a dveře, rekonstrukci sociálních zařízení a další úpravy. Město se
letos pokoušelo najít partnera, který by chtěl objekt komerčně využívat na základě dlouhodobého
nájmu a také do něj investovat. Cena základních oprav by se měla pohybovat mezi 4 a 4,5 miliony
korun. Partnera se ale získat nepodařilo.
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Druhým problematickým objektem bylo někdejší loutkové divadlo. Záměr prodat tento zchátralý historický objekt město zveřejnilo na konci června. Budova i s pozemky byla nabízena za 4,081 milionu korun, ale přesto, že město svůj záměr prodat inzerovalo na svých webových stránkách, v médiích
či bannerem přímo na objektu, neobjevil se jediný zájemce o koupi. Z toho důvodu byla snížena minimální cena o 20 procent.
Třetím objektem byla místní kavárna. Byl zveřejněn záměr objekt číslo 889 na ulici Školní
prodat, a to obálkovou metodou za předpokladu minimální kupní nabídkové ceny 3,9 milionu korun. Ani
v tomto případě se zájemce letos neobjevil.

BÖNISCHOVA VILA
Nejstarší kopřivnická vila, která v posledních desetiletích sloužila
jako loutkové divadlo, byla vyčleněna k prodeji. Podmínky prodeje historického objektu a přilehlých pozemků schválilo po vyčerpání všech možností o
získání dotace na její opravu zastupitelstvo.
Dům č. p. 225 si nechal v letech 1888-1889 vybudoval lékař Ignác
Bönisch. Byla to první obytná budova s městskými rysy v Kopřivnici. Patrová
vila s podkrovím a podsklepením je dílem významného stavitele Heinricha
Czeikeho. Stavba v sobě spojuje prvky secesního ornamentu, anglické
venkovské architektury a lidové slovanské tradice. V roce 1945 byl dům dán
do národní správy a o rok později byl konfiskován. Poté zde bydlelo několik
nájemníků a v druhé polovině 50. let se do vily přestěhovala pobočka příborské hudební školy. Od roku 1977 začalo budovu užívat loutkové divadlo.
Nastěhování divadelníků předcházely stavební úpravy vnitřních prostor a
dodatečně byla provedena i oprava fasády. Řada prací v interiérech byla prováděna svépomocí a ve
sklepních prostorách byla vybudována zkušebna místní hudební skupiny Bubliny (později HALO).
Loutkové divadlo v ní působilo až do roku 1992 pod Závodním klubem ROH Tatra, poté automobilka budovu bezplatně převedla do majetku města. V té době už byla budova v dosti špatném stavu, a tak byla vypracována studie postupu oprav, která mimo jiné počítala s půdní vestavbou pro ateliéry umělecké školy. V roce 1999 byla zahájena oprava střechy, avšak další úpravy doposud realizovány
nebyly. Město se několikrát pokusilo získat dotaci na generální rekonstrukci vily, ale ani v jednom případě neuspělo. Jelikož potřebné prostředky kopřivnická radnice nezískala, jedinou cestou, jak architektonicky zajímavou stavbu zachránit, bylo nabídnout ji k prodeji.

PRODEJ KAVÁRNY
Kavárna, objekt 889 na ulici Školní, zůstal i nadále v majetku města. Přes veškerou snahu v posledních několika letech se
radnici budovu nepodařilo prodat. Zájemce o koupi svou nabídku
stáhl poté, co si objekt prohlédl a zjistil, v jakém se nachází stavu.
Do budoucna je nejpravděpodobnější varianta, že město investuje
do nejnutnějších oprav objektu a následně jeho horní patro komerčně pronajme.
Provozování Kavárny městem nebylo dlouhá léta ekonomicky přínosné. Po dlouhých letech soudních sporů o určení vlastnictví byl nájem tak nízký, že nemohl
vydělat na nutné investice a rozvoj toho objektu.

PRODEJ BYTŮ
Na základě žádosti většiny nájemníků panelového domu, zvaného Hokejka, schválili zastupitelé záměr prodat byty a přesné parametry prodeje. Šlo o privatizaci pětasedmdesáti bytů v domě 988
a 989 na ulici Obránců mírů.
Prodávat se budou domy jako celek dvěma, nebo dokonce jen jednomu bytovému družstvu.
Prodej bytů jednotlivým nájemníkům by totiž byl nejen zdlouhavější a administrativně náročnější, ale
také nákladnější, neboť prohlášení vlastníka, znalecké posudky ke každému bytu a podobné náležitosti
zpravidla nese prodávající. Do pravidel prodeje bytů přibyla podmínka, že prodej se uskuteční pouze v
případě, že zakládajícími členy kupujícího bytového družstva se stane minimálně 85 procent nájemců.
To v případě domu číslo 998 znamenalo minimálně 31 z třiceti sedmi bytů a v případě vchodu s číslem
989, kde je bytů 38, to bylo o jeden byt více. Proces prodeje nebyl do konce roku dokončen.
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STRAVOVNA
Provoz stravovny na ulici České, která byla uvedena do provozu na podzim 2011 a jejíž vybudování stálo městskou pokladnu víc jak 36 milionů korun, se ukázal jako příliš nákladný. Před dostavbou stravovny se počítalo s výrazně vyšší kapacitou. Produkovat měla asi čtyři sta jídel denně, ovšem
reálná poptávka byla zhruba poloviční.
Kapacita nového moderního stravovacího zařízení byla koncipována tak, aby odpovídala
nejen stávající poptávce, ale i potřebám budoucí lůžkové části domova a zvyšujícímu se počtu seniorů
ve městě, kteří jsou potenciálními odběrateli služeb. Počáteční provoz byl proto svěřen Středisku sociálních služeb. Město muselo hradit zařízení zhruba milionovou roční ztrátu.
Radnice proto hledala způsoby, jak vysoké náklady na provoz minimalizovat. Zvažovány byly
jak energetická opatření, která by provoz zlevnila, i radikálnější varianty. Konečným řešením bylo, že
by kuchyň, která zajišťuje stravování nejen části obyvatel bytů zvláštního určení, ale také rozvoz obědů
pro důchodce ve městě, neprovozovalo středisko sociálních služeb jako doposud, ale soukromá firma.
Byl zveřejněn záměr pronájmu stravovny včetně podmínek takového vztahu a předpokládaný harmonogram. V červnu letošního roku byl zveřejněn záměr pronajmout objekt stravovny i s jejím zařízením
soukromému provozovateli. Do třiadvacátého září obdrželo město 3 nabídky zájemců o pronájem stravovny. Zájemci byli komisí pro hodnocení nabídek vyzváni k jejich doplnění.

ZAHÁJENÍ PROVOZU VEŘEJNÝCH TOALET V PARKU
21. ledna 2013 byl zahájen zkušební provoz veřejných toalet v sadu Edvarda Beneše. V běžném provozu začaly sloužit od 20. února. Toalety byly koncem loňského roku vybudovány v rámci
projektu revitalizace ulice Štefánikovy a přilehlých veřejných prostranství.
Toalety jsou nyní přístupné denně v době od 6 do 20 hodin a v letním období bude jejich provozní doba prodloužena. Fungují bez stálé obsluhy a o provoz se stará společnost Slumeko. Místnost
s pisoáry je veřejnosti k dispozici zdarma, vstup do kabinek je zpoplatněn desíti korunami. Aby se
zabránilo dlouhodobému pobytu nežádoucích osob, jsou na dveřích nastaveny časové zámky, které se
po patnácti minutách otevřou. V nočních hodinách je celý objekt uzavřen.
Součástí objektu veřejných WC jsou i toalety pro invalidy, u kterých je zaveden systém tzv.
euroklíčů, umožňující lidem na vozíku otevřít vchodové dveře automaticky. Na dámských toaletách je k
dispozici rovněž přebalovací pult.

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Na konci července byla dokončena a předána druhá etapa revitalizace veřejných prostranství
na sídlišti Jih. Občané bydlící v této lokalitě začali využívat nově vybudovaná zařízení, například v
místě bývalé zahrady mateřské školky na ulici Máchově ovál pro jízdu na kolečkových bruslích nebo
venkovní protahovací stroje. Veřejnosti bylo zpřístupněno nové víceúčelové hřiště s mantinely a vybavením pro míčové hry včetně veřejných záchodků, které byly vybudovány vedle Základní školy Alšovy.
K zahájení realizace druhé etapy tohoto projektu, skládajícího se z pěti realizačních souborů,
došlo vloni v červnu a jako první prošly výraznou proměnou veřejné plochy v okolí ZŠ Alšovy, kde bylo
upraveno atrium a vytvořeno posezení. Letos bylo v areálu školy vybudováno nové veřejné sportoviště
s atletickou dráhou a dětským koutkem. K jeho slavnostnímu otevření pro veřejnost došlo u příležitosti
Běhu rodným krajem Emila Zátopka za přítomnosti jeho manželky Dany, a to v pátek 20. září.
V celé lokalitě došlo k úpravám zeleně, výměně povrchů vybraných chodníků, k částečné
obměně veřejného osvětlení a kompletní výměně laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a tří
sloupů pro výlep plakátů. U víceúčelového hřiště byly vybudovány deskové totemy pro street art, jež
jsou určeny pro pouliční kreslení dětí, například spreji.
O údržbu a správu nově vybudovaných objektů se podělily tři organizace. Škola dohlíží na
provoz hřiště ve své správě, Správa sportovišť Kopřivnice převzala víceúčelové hřiště a ovál pro inlinisty (kolečkové bruslaře) a posilovací stroje. Údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře,
připadla společnosti Slumeko.
Stavební úpravy na sídlišti Jih byly zahájeny v roce 2009, kdy se městu podařilo získat téměř stomilionovou dotaci ministerstva pro místní rozvoj. Tato částka byla v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje
města využita na realizaci dílčích projektů města i ostatních vlastníků bytových domů v této zóně. Díky
těmto financím již došlo k regeneraci 11 domů, bylo vybudováno 57 nových parkovacích stání, několik
chodníků, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace, došlo rovněž k úpravám zeleně a byl doplněn měst-
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ský mobiliář. Náklady na druhou etapu revitalizace veřejných prostranství přišly téměř na 28 milionů
korun, přičemž 85 procent bylo hrazeno z dotace a zbývajících 15 procent uhradilo město ze svého
rozpočtu.

OBNOVA STROMOŘADÍ U ZŠ EMILA ZÁTOPKA
V rámci čtvrté etapy kácení rizikových stromů došlo na vykácení topolů na ulici Pod Bílou
horou, které rostly v bezprostřední blízkosti hřiště Základní školy Emila Zátopka. Topoly už byly přestárlé, čemuž odpovídal i jejich zhoršený zdravotní stav. Lámající se větve často padaly na školní hřiště a tak hrozilo, že zraní hrající si žáky školy.
Po provedeném vyhodnocení zdravotního stavu stromů bylo následně pokáceno všech 18
topolů. Kácení proběhlo začátkem října, přičemž současně s topoly bylo odstraněno také 15 borovic a
10 tújí s malou sadovnickou hodnotou, které rostly mezi nimi. Šest hodnotnějších borovic bylo ponecháno.
Souběžně s touto akcí proběhla i výměna oplocení areálu základní školy. Vzhledem k plánované výsadbě stromořadí po vykácených topolech byl plot posunut o několik metrů směrem ke hřišti,
aby stromy zůstaly mimo oplocený areál, a byly tak volně přístupné pro jejich údržbu.
Náhradou za pokácené stromy bylo 13 kusů zmarlik kanadských, které budou tvořit nové
stromořadí ve stejném místě, jako byly původní topoly. Jedná se o méně používané nižší stromy, které
na jaře vykvétají množstvím růžových květů. Maximální výška stromů v dospělosti bude 8 – 10 metrů.
Pokácení stromů včetně odstranění pařezů a výsadba nového stromořadí přišlo město celkem na 226
640 korun, přičemž část financí se městu vrátila z prodaného dřeva.

REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLY DR. MILADY HORÁKOVÉ
V neděli 17. listopadu byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova Základní školy dr.
Milady Horákové. Kompletní výměna oken a dveří v celé budově a také zateplení plášťů a střech bylo
částečně financováno z dotace Operačního programu Životní prostředí. Žádost o dotaci byla podána 5.
března letošního roku v mimořádné výzvě. V časovém presu probíhala i následná realizace projektu.
Výsledek dotačního řízení se město dozvědělo až na konci července.
Po soutěži na dodavatele začaly samotné stavební práce 7. srpna. Realizace byla časově
omezená nejen faktem, že dotační peníze bylo nutné vyčerpat do konce letošního roku, ale také tím,
že škola musela fungovat a zahájit školní rok. K výměně víc jak čtyř set oken a dveří a zateplení celé
budovy a návratu historizující podobě nejstarší části školy přibyla také původně neplánovaná rekonstrukce atria školy za 837 tisíc korun. Celkem stál projekt téměř 25 a půl milionu korun. Dotace činila
10,325 milionu a 14,319 milionu proinvestovalo město z vlastního rozpočtu a bankovního úvěru, který
si na tento účel zajistilo.

NOVÉ PROSTORY CENTRA RACEK
Nízkoprahové denní centrum Racek pro osoby bez přístřeší změnilo po třech letech své existence adresu. Z provizorních prostor v suterénu bývalé ZŠ Náměstí se počátkem roku přestěhovalo do
nové přístavby zrekonstruovaného azylového domu na ulici Horní. Ve čtvrtek 21. března 2013 se uskutečnil pro veřejnost den otevřených dveří, který umožnil nahlédnout do zákulisí tohoto zařízení. Centrum Racek fungovalo od začátku roku 2010 v prostorách někdejší cvičné kuchyně na nevyužívané ZŠ
náměstí. Suterénní prostory měl Racek původně využívat dva roky, nakonec se doba protáhla na tři
roky.
Hlavním posláním centra je úsilí o sociální začlenění osob bez přístřeší, kterým je zde na
základě individuálních potřeb nabízena pomoc v řešení jejich tíživé životní situace. V roce 2012 využilo
služby Racka 130 lidí (105 mužů a 25 žen) a průměrná návštěvnost zařízení byla 22,9 klientů denně.
Provoz zajišťují tři pracovníci v čele s Michalem Raškou. Nejčastěji je klienty vyhledávána pomoc při
zajišťování vhodného bydlení a velký díl sociální práce je věnován také aktivitám zaměřeným na začlenění klientů do zaměstnání. Pracovníci pomáhají klientům při hledání práce na internetu, sestavování životopisů nebo psaní motivačních dopisů. Provoz Racka stojí město více než milion korun ročně,
přičemž letos byla větší část zajištěna v rámci Individuálního projektu Optimalizace sítě služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji. Město přispělo 180 tisíci korunami a zbytek prostředků pracovníci
centra získali z ministerstva práce a sociálních věcí i od různých nadací a sponzorů.
Nové prostory v azylovém domě jsou o něco menší než provizorní působiště v bývalé základní škole ale jsou daleko lépe přizpůsobeny potřebám klientů. K dispozici je zde kuchyňka, WC, sprcha,
šatna, prádelna a nově také dílna. Stavebními úpravami objektu na ulici Horní došlo také k rozšíření
26

kapacity azylového domu a noclehárny, byla zrekonstruována sociální zařízení, vyměněna okna a
zateplena střecha i plášť. Náklady na rekonstrukci přesáhly 8 milionů korun, přičemž zhruba 6,4 milionů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

KRYTÝ BAZÉN V KOPŘIVNICI
Kopřivnický krytý bazén už dvacet let nabízí své služby, a to nejen Kopřivničanům, ale i lidem
ze širokého okolí. Poprvé byl pro širokou veřejnost otevřen 22. ledna 1993.
Stavět se bazén začal v 90. letech minulého století v rámci akcí Z, tehdy se na stavbě podíleli
nejen obyvatelé města, ale především zaměstnanci automobilky. Stavební práce byly dokončeny na
přelomu roku 1992 a 93 a slavnostní otevření proběhlo 22. ledna 1993. Bazén byl vybudován jako
sportovní a ve své době splňoval veškeré standardy platné pro rekreační a sportovní plavání. Jedním z
hlavních důvodů, proč se stavěl, bylo zabezpečit místo pro výuku plavání pro žáky základních škol,
neboť kurzy v té době probíhaly v krytém bazénu v Novém Jičíně nebo ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Kopřivničané mohli využívat nový dvacetipětimetrový bazén, dětský bazén, saunu a bar. Časem byly
postupně dobudovávány masérna, parní lázeň a šatny doplněny o sušárnu.
Během prvních deseti let město do bazénu nijak zvlášť neinvestovalo. Jak rostly ceny energií
a také z důvodu opotřebovanosti bylo rozhodnuto o provedení energeticky úsporných opatření. Ta byla
provedena v roce 2004. Byla komplexně zateplena budova, vyměněna okna a rovněž byla zateplena
střešní konstrukce. Současně byla provedena výměna technologie úpravny vody a rekonstrukce kotelny. Celá budova dostala novou fasádu. Tyto investice přišly město na víc než 15 milionů korun. V tomtéž roce byla vybudována venkovní ochlazovna, na bazéně přibyl chrlič vody a zařízení pro vstup handicapovaných do bazénu.
Z důvodu stále přísnějších hygienických norem byla v loňském roce nainstalována UV lampa,
která ještě více zlepšuje kvalitu bazénové vody. Pracovníci bazénu také postupně rozšiřovali a zkvalitňovali poskytované služby. Ke kurzům plavání pro žáky základních škol přibyly časem kurzy plavání od
batolat až po seniory. Především ženy si vyžádaly zavedení hodin cvičení ve vodě. V současné době
úspěšně pracuje sportovní klub, který pravidelně pořádá Velké ceny Kopřivnice v plavání a závody
mistrovství České republiky. Bazén využívají i zahraniční sportovní kluby ke sportovním soustředěním.
Pravidelné jsou letní sportovní kempy plavců z Polska, kteří do Kopřivnice jezdí již minimálně patnáct
let.
Za dvacet let provozu bazénu prošlo pokladnami 1,4 milionu návštěvníků a další tisíce účastníků různých plaveckých kurzů, sportovních plavců a žáků škol. Vedoucím krytého bazénu je Pavel
Petráš.

PROJEKT PŘÍSTAVBY BAZÉNU
Kopřivnický bazén potřebuje rekonstrukci. První fáze rekonstrukce měla původně proběhnout
již v létě, ale v rozpočtu vyčleněná částka tří milionů korun by nestačila ani na realizaci první fáze revitalizace krytého bazénu, ve které se počítalo s rekonstrukcí rozvodů vody, úpravou sprchy a sociálního
zázemí, výměnou vybavení šaten a systémem, který by počítal návštěvníkovi dobu strávenou přímo v
prostorách bazénu. Radnice tady nakonec rozhodla, že vyčleněné prostředky převede do roku 2014,
posílí je o dalších 7 milionů korun a rekonstrukci provede najednou.
Kromě rekonstrukce je plánováno i rozšíření o přístavbu, ve které vznikne větší sauna, ale
také vířivka. Na počátku listopadu proběhla prezentace návrhu projektového řešení celé přístavby
krytého bazénu. Byly vybrány varianty řešení a rada následně dala souhlas k pokračování projektování. Projektovou přípravu provedla společnost CAD-PRO z Valašského Meziříčí.

DOTŘIĎOVACÍ LINKA PLASTŮ
Po zhruba čtrnácti měsících od obnovení provozu dotřiďovací linka separovaného odpadu na
ulici Panské skončila. Dotřiďovací linku, která byla vybudována už v roce 1997, provozovala firma
Slumeko naposledy od září 2011 do listopadu loňského roku, pak se pásové dopravníky linky definitivně zastavily. Důvodem byla ekonomická nevýhodnost provozu.
Kromě zastavení dotřiďovací linky došlo na sklonku minulého roku také k likvidaci její technologie sestávající hlavně ze systému pásových dopravníků. Technologie sloužila 12 let a už vyžadovala
generální opravu. Vzhledem ke stáří technologie o ni nebyl vůbec žádný zájem, takže nakonec skončila ve šrotu.
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Zastavení dotřiďovací linky neznamenalo, že by v Kopřivnici skončil sběr separovaného odpadu pro další využití. Tak jako doposud vytříděné sklo míří na specializovanou dotřiďovací linku do
Frýdku-Místku, papír Slumeko už několik let odváží do Nového Jičína a plasty, které byly jako jediné
dotřiďovány v Kopřivnici, nyní po svozu míří na velkou třídírnu do Vratimova. I přes to, že odpad z
místních žlutých kontejnerů musí urazit asi 40 kilometrů, je tento způsob pro zdejší odpadové hospodářství výhodnější.

CYKLOSTEZKA KOPŘIVNIČKA
V pátek 7. června byla slavnostně otevřena cyklostezka Kopřivnička. Skupinka cyklistů v čele
se starostou Josefem Jalůvkou a místostarostou Miroslavem Kopečným se vydala na společnou projížďku po letos nově vybudovaném úseku od ulice Horní a projeli ji až ke kulturnímu domu, kde došlo
na přestřižení pásky.
Výstavba cyklostezky Kopřivnička byla zahájena v roce 2011. Stavět se začala ze strany od
dnes bývalého loutkového divadla a postupně se přibližovala směrem k ulici Horní, ale její realizace
musela být přerušována z důvodu souběhu s dalšími probíhajícími stavbami ve městě. Při budování
cyklostezky došlo k úpravám přechodů, veřejného osvětlení a dopravního značení, vzniku zpomalovacích prahů v místech křížení významných komunikací, odvodnění, doplnění mobiliáře a úpravám vegetace. Celá cyklostezka je dlouhá 3,2 km a široká čtyři metry, má oddělený provoz pro pěší a cyklisty.
Cyklostezka Kopřivnička, po níž částečně vede cyklotrasa č. 502 Moravská brána, navazuje na cyklostezku Panská a další síť těchto stezek. Celkové náklady činily zhruba 14,5 milionu korun, přičemž 92,5
% způsobilých výdajů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Součástí
projektu Kopřivnička bylo vydání nové mapy cyklostezek a cyklotras v Kopřivnici a okolí, kterou si mohli
účastníci slavnostního ceremoniálu vyzvednout ve stánku města před kulturním domem.
Jedním z cílů tohoto projektu bylo zvýšit bezpečnost cyklistů a odklonit je z hlavních komunikací, které vedou přes Kopřivnici, neboť po ulici Záhumenní denně projede 15 tisíc aut a po ulici
Štramberské 7 tisíc. Cyklostezka je součástí bezbariérového řešení místních komunikací a chodníků,
které usnadňuje našim handicapovaným spoluobčanům pohyb po městě.
Další cyklostezka byla otevřena za velkého zájmu cyklistů v pátek 11. října. Vede z Lubiny do
Vlčovic a je součástí cyklostezky „Z Poodří do Beskyd“ a také navazuje na vloni dokončenou cyklostezku z Příbora do Lubiny.
Trasa nové cyklostezky vede po místních komunikacích až po zahrádkářskou osadu u úpravny vody, kde začíná nejdelší nově vybudovaný úsek vedoucí podél protihlukové dráhy a rekultivované
skládky až po začátek zástavby ve Vlčovicích. Dále stezka pokračuje po místní komunikaci a pod kostelem vyúsťuje na silnici I/58, po níž prochází zbytkem Vlčovic. Jde o více než čtyřkilometrový úsek,
přičemž 1,7 km bylo vybudováno jako novostavba. Náklady na realizaci projektu, včetně pozemkové
přípravy, činily zhruba 5 milionů korun, přičemž 85 % uznatelných nákladů pokryla dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbytek uhradilo město ze svého rozpočtu.
Hlavním smyslem výstavby cyklostezky bylo odvést cyklisty z frekventované silnice I/58, po
které denně jezdí víc jak 6 600 vozidel. Díky cyklostezkám se zvýší bezpečnost pěšího i cyklistického
provozu v místních částech. Nová stezka bude využívána nejen pro sportovní aktivity, ale poslouží
také jako bezpečná alternativa pro dojíždění lidí pracujících například v místním průmyslovém parku.

T EPLO

A

K OMTERM

Společnost TEPLO Kopřivnice se dohodla se stávajícím výrobcem a dodavatelem tepla
KOMTERM na spolupráci při projektu Modernizace centrálního zásobování teplem v Kopřivnici. Hlavním cílem obou společností je vybudování spolehlivého a úsporného systému dodávek, který zajistí
rozumný cenový vývoj tepla pro konečné spotřebitele.
Projekt řeší modernizaci rozvodů tepla v délce 17,5 km, instalaci asi dvou stovek objektových
předávacích stanic a vybudování nového tepelného zdroje na zemní plyn s kombinovanou výrobou
tepla a elektřiny. Některé části horkovodního potrubí v Kopřivnici plní svůj úkol více než 40 let, takže
nutně potřebují obměnit, aby nedocházelo k haváriím a neplánovaným výpadkům dodávek tepla. Stávající systém centrálního zásobování teplem je navíc předimenzovaný a až 20 procent vyrobeného
tepla se v rozvodech ztrácí. To vše se odráží v ceně, kterou za teplo platí občané.
Dohoda s vlastníkem (KOMTERM, a. s.) a provozovatelem (KOMTERM Morava, s. r. o.)
kopřivnické teplárny znamenala pro společnost TEPLO snížení investičních nákladů. Předpokládané
náklady projektu společnosti TEPLO přesahují 350 milionů korun, přičemž až 100 milionů pokryje evropská dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Zbytek bude financován formou bankov-
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ního úvěru od České spořitelny. Záruky za splacení úvěru poskytuje firma Tenza vlastnící 49,5% podíl
společnosti TEPLO. Dalšími vlastníky jsou město Kopřivnice a Oblastní stavební bytové družstvo
Kopřivnice.
Díky spolupráci s KOMTERMEM lze optimalizovat a částečně redukovat plánovanou výstavbu
rozvodů a zároveň nebude zapotřebí nový zdroj výkonově dimenzovat na plnou spotřebu soustavy.
Část totiž pokryje nový zdroj KOMTERMU na spalování biomasy, který společnost letos vybudovala.
Spolupráce umožní zúčastněným stranám efektivněji realizovat popsané aktivity a pro odběratele bude
znamenat snížení nákladů a zvýšení kvality i bezpečnosti dodávek tepla.
Společnosti Teplo Kopřivnice, s. r. o., jako distributor tepelné energie pro obyvatelstvo, Komterm Morava, s. r. o., jako provozovatel teplárny, a Komterm, a. s., jako vlastník teplárny, uzavřely 14.
května trojstrannou Smlouvu o spolupráci a Smlouvu o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie.
Tomu předcházelo několikaměsíční jednání o spolupráci.
Smlouva umožnila zúčastněným firmám realizovat své ekologické projekty v oblasti výroby a
distribuce tepla a elektřiny a umožní dlouhodobé dodávky tepelné energie za předem dohodnutých
pravidel, výhodných zejména pro konečné odběratele tepla. Realizace projektů mají konečným odběratelům snížit náklady na vytápění jejich objektů, zvýšit kvalitu a bezpečnost dodávek tepelné energie a v
neposlední řadě významně přispějí ke snížení ekologické zátěže. Společnosti Teplo Kopřivnice podepsání smluv přineslo v rámci projektu „Modernizace centrálního zásobování teplem (CZT) Kopřivnice“
snížení investičních nákladů a bezkonfliktní realizaci projektu.
Projekt se skládá z více částí, a to modernizace tepelných sítí, která řeší výstavbu nových
topných dvoutrubních předizolovaných rozvodů a osazení objektových předávacích stanic v domech
jednotlivých odběratelů tepla. Dále z výstavby nového tepelného zdroje na zemní plyn o výkonu 2 x 8
MW s možností rozšíření až na celkovou potřebu soustavy centrálního zásobování a kombinované
výroby tepla a elektřiny o výkonu 2 x 2 MWe.
Na základě uzavřených dohod se společnostmi Komterm dojde k optimalizaci a částečnému
zkrácení nově budovaných potrubních rozvodů a tím ke snížení investičních nákladů a zároveň nebude
nutné výkonově dimenzovat nově budovaný tepelný zdroj na plnou potřebu soustavy, kdy část výkonu
bude pokryta z nově budovaného zdroje Komterm na spalování biomasy. V loňském roce společnost
Teplo vytvořila zisk ve výši 1,3 milionu korun, který je využit na pokrytí investičních nákladů s projektem Modernizace centrálního zásobování tepla (CZT) Kopřivnice.
Veřejná zakázka na Modernizaci tepelných sítí města Kopřivnice byla vyhlášena na konci
dubna a do uzávěrky pro podání žádosti o účast a předložení kvalifikačních předpokladů, která byla 4.
června, se přihlásilo šest zájemců. Druhá veřejná zakázka na výstavbu Tepelného zdroje města
Kopřivnice, která v sobě zahrnovala i výstavbu zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, byla
vyhlášena koncem června.

KOTEL K10 NA BIOMASU
Koncem roku společnost Komterm spustila nový kotel K10 na biomasu. Šlo o završení procesu ekologizace a optimalizace výroby tepelné energie, který společnost Komterm Morava započala v
roce 2005. Tato společnost zajišťuje dodávku energií pro Kopřivnici, a to včetně společností v průmyslovém parku.
Nový kotel K10 byl 15. listopadu uveden do zkušebního provozu. Ten spočíval v individuálních zkouškách, které zkoušely funkčnost jednotlivých bloků kotle. Kotel K10 je moderní zařízení, jež
vyrobila dánská firma Justsen a které spaluje čistou biomasu. Jeho výkon činí 15 tun páry za hodinu.
Provozován by měl být celoročně a měl by podstatnou měrou nahradit provoz kotlů K5 a K7, které
spalují uhlí. Kotel K7 by měl být používán přibližně 10 – 12 dnů v roce, a to v případě velkých mrazů.
Investice přišla firmu na 120 milionů korun, a to bez dotace, pouze za pomoci bankovního úvěru.
V rámci investice došlo i k opravě pláště haly, v níž je kotel K10 umístěn. Kotel do ní byl usazen za pomoci jeřábu přes střechu, kterou bylo nutné odstranit. Nezbytnou rekonstrukcí prošla hala, v
níž byly provedeny stavební úpravy pro optimalizaci obsluhy kotle, včetně nového zasklení ze strany
od města. Součástí investice byla i turbína o výkonu půl megawattu. Pro výrobu elektřiny se využívají
ještě dvě kogenerační jednotky, které budou společně s novým kotlem provozovány celoročně.
Pokládku nového horkovodního potrubí zajistila Firma Hochtief CZ. Do konce roku provedla
výkopové práce současně v osmi lokalitách, přičemž v místech výkopů docházelo k dočasnému omezení pohybu chodců i parkování. Na to byli obyvatelé dotčených lokalit včas upozorňováni letáky. Další
informace včetně situačních plánků byly zveřejněny i na webu města. Práce probíhaly až do Nového
roku. Letos byly do země položeny zhruba čtyři kilometry nových rozvodů. Při pokládce nového potrubí
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byly do trasy v místech, kde prozatím nebyly vybudované optické rozvody KTKoptic, přidávány chráničky pro optickou metropolitní síť kopřivnické kabelové televize a dále řídící systém k jednotlivým
objektovým stanicím, které jsou navzájem propojeny i s velínem, z něhož budou dálkově ovládány. V
průběhu prosince začala firma osazovat do bytových domů objektové předávací stanice.

M ANU M ANU
První sociální firma v Kopřivnici, designová dílna Manu Manu, letos pokračovala v provozu. V
dílnách v devátém patře kopřivnické radnice vyráběla originální kartonové rámečky, prováděla sítotisk
na trička a další textil a vyráběla další produkty. Mezi nimi bylo vakuové lití a tříosé CNC frézování, což
jsou technologie, které umožňují na zakázku vyrábět prototypy různých technických součástek, silikonové formy a podobně. Dílnu Manu Manu vloni v dubnu založil Radim Příhoda společně s Evou Arnošt.
Designová dílna fungující na principech sociálního podnikání vznikla za podpory Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.

ŽIVNOSTNÍCI V KOPŘIVNICI
Počty podnikatelů evidovaných kopřivnickým živnostenským úřadem se opět zvýšily. Každým
rokem si vyřídí nové živnostenské oprávnění víc lidí, než jej zruší. Ani hospodářská krize tak ve velké
míře nelikviduje drobné živnostníky.
V obvodu Živnostenského úřadu Kopřivnice, pod nějž spadají města Štramberk a Příbor a
obce Závišice, Ženklava, Skotnice, Mošnov, Petřvald, Kateřinice a Trnávka, evidovali k poslednímu dni
loňského roku 7 009 podnikatelů. Nejvíce bylo držitelů volných živností, a to 5 748 lidí. Toto živnostenské oprávnění v sobě skrývá 80 různých živností od výroby, obchodu až po služby. Z řemeslných živností je nejvíce vydaných oprávnění na hostinskou činnost (612), dále 290 lidí je držitelem živnosti na
zednickou činnost, 279 lidí může nabízet zámečnické a nástrojářské práce. Dále je na Kopřivnicku
evidováno 200 držitelů živností na malířskou, lakýrnickou a natěračskou činnost, 185 lidí má povolenou
živnost na truhlářskou a podlahářskou činnost a 172 má živnost na opravy silničních vozidel. Například
kadeřníků a holičů eviduje místní živnostenský úřad 121 a masérů 120.

P ARKOVÁNÍ

V CENTRU

Před třemi lety vznikl záměr organizovat parkování v centru města. Původně se plánovalo
zpoplatnění parkování po vzoru jiných měst. Od té doby ale přibyly odhadem další 3 až 4 stovky aut v
ulicích. Pokud by se zavedlo placené a rezidenční stání, vytlačilo by to tyto vozy z centra a problém by
to nevyřešilo. Vedení města se proto přiklonilo k regulovanému parkování.
Na místech v centru města, kde je nutné zajistit dopravní obslužnost, byla zavedena časová
regulace parkování. Šlo o okolí radnice a před poštou, na části parkoviště u Alberta a na části ulice
Štefánikovy. Na těchto vyznačených parkovištích je možné parkovat pouze po omezenou dobu. Dobu
parkování musí řidiči označit na svých parkovacích kotoučích. Nová opatření, jako vybudování nového
dopravního značení, byla výrazně levnější než pořizování parkovacích automatů, město ale na druhé
straně nemá žádný příjem z parkovného.

D OPRAVA

VE MĚSTĚ

Dle statistických údajů vedených v centrálním registru vozidel spravovaném Ministerstvem
dopravy bylo k datu 1. 1. 2013 v územním obvodu Kopřivnice registrováno 36 171 vozidel. V průběhu
roku došlo k mírnému zvýšení počtu vozidel. K datu 31. 12. 2013 je celkem registrováno 37 662 vozidel.
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo počátkem roku 2013 registrováno 10 autoškol.
Již v lednu byla 1 autoškole na vlastní žádost registrace odejmuta a 1 autoškola byla v říjnu 2013 registrována nově. Provozováno tak bylo 9 autoškol, neboť 1 autoškola má činnost přerušenou. Zkoušky
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel prováděli dva zkušební komisaři podle předem
projednaného plánu.
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ROZVOJ MĚSTA A OKOLÍ
S TRATEGICKÉ

PLÁNOVÁNÍ , PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH

PROJEKTŮ
Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města schváleným Akčním plánem rozvoje města Kopřivnice pro období 2013-2014. 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 2013 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.
Do konce roku 2013 bylo podáno 8 žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko, OPŽP, IOP, OPLZZ) a další dvě žádosti byly rozpracovány a byly podány počátkem roku
2014.
Město se rovněž snažilo na své projekty získávat dotační zdroje z národních zdrojů - např. ze
státního rozpočtu nebo rozpočtu Moravskoslezského kraje. Všechny 4 žádosti o tyto prostředky, které
byly v roce 2013 podány byly schváleny: Rekonstrukce výtahů v DPS č.p. 320, Chodník Mniší
– I. etapa, Deset let s Vámi, Aktualizace Lašské naučené stezky.
V průběhu roku probíhala také realizace dalších 13-ti projektů, kterým byla schválena dotace
v dřívějších letech a realizačně přecházely do roku 2013:
Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší
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
Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - místní část Kopřivnice - úsek Vlčovice
Cyklostezka Kopřivnička
POSEZ - Skládka kalů Kopřivnice
Regenerace zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice
IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 2, Veřejné prostranství
Strategický rozvoj města Kopřivnice
Využití území bývalého depozitáře TM Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku
Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I - III
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 jsou používány na regeneraci bytového fondu a revitalizaci veřejného prostranství na sídlišti
JIH. Realizace dílčích projektů probíhá od roku 2009 a bude ukončena v roce 2015. V roce 2013 byl
dokončen v pořadí již druhý projekt revitalizace veřejného prostranství na tomto sídlišti. Jeho cílem
byla úprava veřejných prostor v okolí Základní školy Alšova, včetně rekonstrukce lehkoatletického
hřiště, vybudování víceúčelového hřiště v blízkosti Kopřivničky, úprava původní zahrady bývalé mateřské školy na ul. Máchova a rekonstrukce vybraných chodníků. Slavnostní otevření sportovišť proběhlo
za přítomnosti paní Dany Zátopkové 20. září 2013.
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Ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Novojičínska realizovalo 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 byly ukončeny na podzim 2012. V průběhu
roku 2013 probíhalo napojování rodinných a bytových domů a dalších objektů na nově budovanou
kanalizaci. Město poskytovalo jejich vlastníkům finanční podporu pro vybudování soukromých částí
kanalizačních přípojek.
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 i rekonstrukce mostu přes železniční trať včetně dobudování sjezdové rampy na ul. Dělnickou, na které se
město podílí společně se Správou silnic Moravskoslezského kraje. Tato rekonstrukce byla zahájena v
roce 2012 a ve středu 11. prosince 2013 byl most slavnostně uveden do předběžného užívání.

A KTUALIZACE

STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA

V roce 2013 byla zahájena realizace projektu Strategický rozvoj města Kopřivnice, jehož
předmětem je aktualizace stávajícího strategického plánu a na jehož realizaci se podařilo získat dotaci
z OPLZZ.
Společnost Berman Group, s.r.o., která byla vybrána jako konzultační firma, která vede celý
proces aktualizace, zpracovala rozsáhlou socioekonomickou analýzu tzv. Profil města. Ta se stala
vstupním podkladem pro další proces aktualizace strategického plánu. Zastupitelstvo města jmenovalo
27 člennou Komisi pro strategický rozvoj, která se v roce 2013 sešla na 3 pracovních jednáních.

C ENTRUM

MĚSTA

V kulturním domě představilo své vize kulturního centra Kopřivnice 12 mladých architektů,
vesměs Kopřivničanů. Dvouletá práce na různých urbanistických zadáních z Kopřivnice vyvrcholila
diplomovými projekty, v rámci kterých mladí architekti řešili prostor dnešní pěší zóny, kulturního domu
a muzea. Většina projektů navrhovala přemístění muzea automobilů do areálu Tatry a rozdělení současného komplexu kulturního domu na samostatný kulturní dům, knihovnu a kino. Václav Kocian navrhl vrátit do centra města dnes skrytou Kopřivničku. Na vernisáži výstavy, která odstartovala diskuzi o
budoucím vzhledu centra Kopřivnice, mohli lidé vidět modely i kompletní návrhy. Na vernisáži měli
možnost hovořit o nápadech pro centrum města přímo s jejich autory. Modely kulturního centra a vize
možné přestavby ZŠ náměstí byly ve velkém sále kulturního domu k vidění pouze jeden den, výstavní
panely s vizualizacemi návrhů byly k vidění v kulturním domě až do konce listopadu. Modely i výstavní
panely se pak přestěhovaly do místnosti zastupitelstva na radnici, kde se staly inspirací jak pro zastupitele, tak pro zaměstnance především odboru rozvoje města.

DNY TECHNIKY
Letos se poprvé uskutečnily v prostorách zkušebního polygonu Tatry Dny techniky a nabídly
návštěvníkům i kulturní program, Mezi nejvyhledávanější aktivity premiérových Kopřivnických dnů
techniky patřila projížďka nákladními automobily Tatra po speciálních vozovkách a také vyhlídka z
kovového koše, který do šedesátimetrové výšky vytáhlo rameno autojeřábu. Na akci, která měla vzbudit zájem o technické profese a technické vzdělávání, se prezentovaly nejen některé místní firmy jako
Tatra, Brose nebo Bang&Olufsen, ale především nejrůznější kolová technika. K vidění byly nejen nákladní automobily, ale také zemědělské a stavební stroje, autobusy, hasičská technika a podobně. Ve
většině případů se lidé dostali do kabin strojů a mnohé v souladu s původním záměrem organizátorů
viděli také v činnosti.

OCENĚNÍ PRO KOPŘIVNICI
V prosinci převzali zástupci Kopřivnice ocenění za přínos k rozvoji kraje. Cena, kterou každoročně uděluje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, je poděkováním pro organizace i jednotlivce, kteří vytvářejí hodnoty a usilují o zkvalitnění života ve zdejším regionu. Město automobilů ji získalo za prezentaci, podporu a propagaci polytechnického vzdělávání v rámci Kopřivnických dnů techniky.
Kopřivnické dny techniky se staly interaktivní přehlídkou, jejímž cílem je zábavnou a nenásilnou formou vzbudit zájem veřejnosti o techniku a polytechnické obory. První ročník akce, konané pod
záštitou města Kopřivnice v polovině června na zkušebním polygonu Tatry, navštívilo zhruba 7 000 lidí.
Ti měli možnost zhlédnout statické i dynamické ukázky běžných i méně známých strojů a technických
zařízení, povozit se v nákladních automobilech Tatra, nechat se vynést jeřábem až do výšky několika
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desítek metrů, proletět se vrtulníkem, vyzkoušet jízdu na motokárách, čtyřkolkách a dvoukolkách nebo
využít slevu na vstup do zdejšího muzea automobilů.
Hlavním organizátorem letošních Dnů techniky byl Pavel Farda ve spolupráci s městem
Kopřivnice a generálním partnerem akce Tatra Trucks.

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Přehlídka technických profesí se letos opět uskutečnila v hale místního středního odborného
učiliště. Během dvou dnů ji navštívilo přes jedenáct set lidí.
Hlavním cílem výstavy bylo přiblížit a zatraktivnit technické, a to jak učební, tak maturitní obory žákům základních škol. Celkem se sjelo do Kopřivnice kolem 920 žáků z osmatřiceti škol celého
regionu. Trojice škol ve složení VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Střední školy technické a zemědělské
Nový Jičín a Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky z Frenštátu pod Radhoštěm prezentovaly dohromady celkem 22 studijních a učebních oborů.
Atraktivnější dělala přehlídku také přítomnost některých významných firem z regionu. Své
potenciální budoucí pracovníky se na výstavě snažily oslovit například Brose, Tatra, Bike Fun, Visteon,
Vojenský opravárenský podnik a další společnosti.
Kromě ukázek výrobního programu Tatry byly k vidění i pancéřovaný terénní vůz či obrněné
vozidlo Pandur. Přímo na výstavě pak jednotliví vystavovatelé připravili pro školáky řady aktivit, které
jim měly představit nabízená řemesla.

DEN TECHNICKÉ KARIÉRY
V pondělí 16. prosince se uskutečnil v prostorách radnice Den technické kariéry. Akce navázala na projekt Techno 2012, v rámci něhož byly ve čtyřech místních základních školách vylepšeny
podmínky pro budoucí start technické kariéry jejich žáků nákupem specializovaných pomůcek, vybavením dílen, přípravou vzdělávacích metodik, ale také exkurzemi ve firmách. Tentokrát byli pozváni
žáci všech místních škol a také základní školy ze Štramberka.
V desátém patře budovy radnice prezentovaly své studijní programy technicky orientované
střední školy. Kromě místní průmyslovky to byly školy z Valašského Meziříčí, Rožnova, Frenštátu a
Ostravy. Mezi firmami byly i místní Brose a Bang & Olufsen.

KOPŘIVNICKÝ PROJEKT EPC ZVÍTĚZIL V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
Kopřivnice získala ocenění za nejlépe připravený projekt řešený metodou EPC. Diplom za 1.
místo v kategorii projektů ve fázi vyhlášení veřejné zakázky převzal 26. listopadu místostarosta Miroslav Kopečný s energetikem města Romanem Benešem v Praze na mezinárodní konferenci Asociace
poskytovatelů energetických služeb, která v České republice dohlíží nad metodikou EPC a certifikací
firem poskytujících související služby.
Metoda EPC představuje metodu financování investičních opatření, která přinášejí garantované energetické úspory bez jakéhokoliv zatížení městského rozpočtu. Základní princip spočívá v zapojení kapitálu soukromého partnera, jemuž bude investice splácena ze vzniklých úspor.
O řešení energetických opatření formou EPC projektu začala kopřivnická radnice uvažovat již
vloni, kdy si nechala odborně posoudit vhodnost metody u 43 městských budov za přispění stotisícové
dotace ministerstva průmyslu a obchodu. Z analýzy vyplynulo, že využití této metody je vhodné u 13
objektů, mezi nimiž byla velká sportoviště, základní školy, budova městského úřadu či kulturní dům.
Zásadou EPC projektů je, že se navrhují pouze opatření s návratností do 9 let. Těmi jsou například
regulace tepla, výměny tepelných a světelných zdrojů, instalace spořičů vody apod. Opatření realizuje
soukromá společnost, které bude investice včetně smluveného zisku postupně splácena městem z
garantovaných energetických úspor. Teprve po ukončení desetiletého smluvního vztahu bude ze vzniklých úspor profitovat město.
Veřejná zakázka na partnera projektu proběhla v září letošního roku a vyhrálo ji Sdružení
EPC Kopřivnice. Vybraný partner přislíbil, že do technologií pro energetické úspory investuje více než
19,8 milionu korun a garantoval úsporu na plynu, elektrické energii, teplu, vodě a dalších provozních
nákladech ve výši 28,8 milionu korun.
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MĚSTO JE NAŠE SPOLEČNÉ HŘIŠTĚ
Akce Město je naše společné hřiště anebo Deset let s Vámi! proběhla ve středu 24. září na
prostranství před kulturním domem. Obyvatelé města měli možnost se seznámit s realizovanými i připravovanými projekty a činnostmi různých zájmových organizací působících na území Kopřivnice.
Pod čtyřmi stany, rozdělenými do tradičních čtyř oblastí, mohli lidé prostudovat nejen projektovou dokumentaci, ale i fotografie z realizovaných staveb. V každém stánku byli erudovaní pracovníci
radnice, kteří odpovídali na dotazy přítomných. Pokud občané neobdrželi vyčerpávající odpověď, mohli
svůj dotaz napsat a vhodit do připravených schránek. Diskuze se týkala především informací o připravovaných akcích na nejbližší období, o investičních záměrech i dalším financování akcí v době, kdy už
nebude možné čerpat dotace z Evropské unie. Předmětem zájmu bylo nové pojetí plánovaného domova pro seniory, úprava centra města, udržení širokého spektra sociálních služeb, které město zřizuje či
podporuje, plánovaná rekonstrukce krytého bazénu, dokončená kanalizace a opravy cest a chodníků
ve městě.
Letos byl program na rozdíl od šesti předešlých ročníků trochu jiný. Vzhledem k desetiletému
výročí Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 byl zahájen už dopoledne se zaměřením na děti.
Ty si mohly nejen zasoutěžit, ale vyzkoušet si skákací boty či zahopsat v nafukovacím hradu. V podvečer se pak mohly zapojit do cyklohrátek. V průběhu celodenního programu se střídala vystoupení dětí z
místních mateřských škol, ze ZŠ Štramberské s ukázkou jógy. Program zpestřilo taneční akrobatické
vystoupení Davida Pargače s Patrickem Ulmanem, kteří předvedli break dance a electric boogie. Následovaly ukázky parkouru či biketrial show. Program pak v 19 hodin završil slavnostní večer
v Technickém muzeu, na kterém byly oceněny osobnosti, které se během posledních 10 let zasloužily
o rozvoj projektu Zdravé město a hledání cest k udržitelnému rozvoji Kopřivnice. Tečkou pak byl koncert Xindla X s kapelou.

OPRAVY NA ULICI ŠTRAMBERSKÉ
Jednou z priorit, které občané požadují zajistit, je rekonstrukce ulice Štramberské. V minulosti
se již na část jejího úseku podařilo sehnat potřebné finanční zdroje. Zbývající úsek ale byl rok od roku
horší. Letos radnice vyčlenila na opravu nejhorších havarijních úseků komunikace na ulici Štramberské
alespoň nejnutnější částku ze svého rozpočtu. V průběhu srpna pracovníci Slumeka předláždili 250
metrů čtverečních dané komunikace. Jednalo se o lokální předlažby nejvíce zvlněných úseků, které
tvořily závady ve sjízdnosti komunikace. V rámci oprav byly odstraněny jak přeasfaltované úseky, které
se už vlivem času opět zvlnily, ale i ostatní větší nerovnosti povrchu komunikace.
V nerovných úsecích byly nejdříve odstraněny žulové kostky, doplněny podkladní vrstvy a
následně položeny žulové kostky zpět do správné nivelety tak, aby byl povrch opravované komunikace
v rovině. Oprava stála zhruba 225 663 korun. Tím opravy na Štramberské ulici letos skončily.

ROUBENÁ HÁJENKA
Rekonstrukce Hájenky na Janíkově sedle mezi Červeným kamenem a vrchem Pískovna si
vyžádala výrazně větší stavební zásahy, než bylo původně plánováno.
Po dokončené sanaci sklepních prostor měla původně přijít na řadu oprava střechy. Když ale
byly provedeny sondy, ukázalo se, že stav roubené části stavby je horší, než se předpokládalo. Trámy,
které kryly šindele, neměly dostatečný přístup vzduchu a začaly postupně hnít. Přivolaný statik konstatoval havarijní stav dřevěných částí stavby. Konstrukce střechy je podle jeho zjištění poškozena ze 40
% a nosné konstrukce zdí a především jejich rohové vazby jsou poškozené až ze 70 %.
Statik proto nedoporučil pokládat na degradované dřevěné zdi novou střechu, mohlo by totiž
dojít k posunutí, či dokonce zborcení nosných konstrukcí.
Hájenku na začátku loňského roku získala do dvacetiletého pronájmu Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, která také s finanční pomocí dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rekonstrukci prováděla. Právě provedení rekonstrukce chátrajícího objektu bylo jednou z podmínek uzavření nájemního vztahu. Cílem organizace, sdružující nejrůznější oddíly dětí a mládeže v kraji,
je z Hájenky udělat základnu pro víkendové akce svých členů. V přízemí má vzniknout herna a kuchyň
s jídelnou. Z dosavadního skladu bude nové sociální zázemí a v horním patře dva pokoje pro ubytování. Rekonstrukce probíhá na etapy a má být hotová do pěti let od podpisu smlouvy s městem.

Z REKONSTRUOVANÝ

MOST
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Ve středu 11. prosince byl slavnostně uveden do předběžného užívání nově zrekonstruovaný
most nad železniční tratí. Občané Kopřivnice dojíždějící za prací do firem v průmyslovém parku si
zkrátí cestu, neboť sjezdy na ulici Dělnickou jsou už otevřeny. Součástí náročné stavby, která trvala
celých patnáct měsíců, byla generální oprava mostní konstrukce a dobudování tzv. brýlí. Oproti původnímu plánu se doba opravy mostu sdružení firem SMP CZ, a. s, a EUROVIA CS, a. s., zkrátila o pět
měsíců. „To se podařilo dobrou organizací práce nejen našich pracovníků, ale i subdodavatelů. Most
byl v dost špatném stavu a navíc se muselo oproti původním předpokladům zesilovat stativo pilíře,
které bylo horší, než se předpokládalo.

R EKONSTRUKCE

MOSTU NAD TRATÍ

Ve středu 11. prosince 2013 byl slavnostně uveden do předběžného užívání nově zrekonstruovaný most č. 480-002 nad železniční tratí v Kopřivnici. Součástí náročné stavby, která trvala celých
patnáct měsíců, byla generální oprava mostní konstrukce a dobudování sjezdové rampy na ulici Dělnickou.
Stavební práce byly zahájeny v září 2012 a byly prováděny vždy na jedné polovině, aby mohl
být na druhé polovině zachován obousměrný provoz. Rekonstrukce mostu a silnice byla provedena ve
stejných směrových, výškových a šířkových poměrech s opravou nosné konstrukce, vybudováním
jednostranného chodníku a veřejného osvětlení. Dále byly vybudovány opěrné zdi a protihluková stěna
chránící budovy v nejbližším okolí. Celá stavba byla odkanalizována a komunikace také získala nový
asfaltobetonový povrch. Majoritním investorem celé akce byla Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Rekonstrukce mostu byla naplněním dlouhodobého záměru města. Stav mostu byl zejména v
zimních měsících kritický až havarijní, z mostní konstrukce odpadávaly kusy betonu a každoročně se
muselo investovat do udržovacích oprav.
Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 113 milionů korun. 105 milionů zaplatil Moravskoslezský kraj a přibližně 8 milionů korun investovalo do vybudování nového chodníku a veřejného osvětlení město Kopřivnice. Do užívání byla předána i nová mimoúrovňová křižovatka, která odlehčila provozu na hlavní silnici, napojila přilehlá území a současně zvýšila pasivní bezpečnost chodců i řidičů.
Oprava druhého, menšího mostu na příjezdové komunikaci z Lubiny do Kopřivnice, se naopak
zkomplikovala. Přestože podle původního harmonogramu měly být práce dokončeny do poloviny prosince, pracovníci firmy Alpine Bau CZ stále koncem roku pracovali teprve na první polovině. Při provádění rekonstrukce byly zjištěny skutečnosti, které nebyly projektem předpokládány, a zhotovitel i objednatel, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje, museli na tato fakta reagovat. Vzhledem k
uvedeným skutečnostem a k nastávajícím nevhodným klimatickým podmínkám a na základě jednání s
objednatelem bylo dohodnuto úplně realizovat jednu polovinu mostu tak, aby bylo možné provádět
zimní údržbu a umožnit bezpečný provoz po plně otevřeném mostě. Horší zprávou pro lidi bydlící v
blízkosti opravovaného mostu bylo, že komunikaci pod mostem mohli v průběhu zimního období využívat pouze pěší, pro automobilovou dopravu zůstala uzavřena.

T ATRA
Letošní rok byl pro Tatru rokem převratných změn. Do Tatry vstoupili její někdejší věřitelé,
podnikatelé René Materna a Jaroslav Strnad. Oba dva figurují ve vedení společnosti Composite Com,
která kvůli pohledávce ve výši zhruba 650 milionů poslala kopřivnickou automobilku do exekuce a
následně do dražby. Antimonopolní úřad potvrdil kapitálový vstup obou podnikatelů do společnosti
Tatra Trucks, která firmu koupila v dražbě.
Důvodem bylo, že dřívější vlastníci a klíčoví akcionáři Tatry neměli potřebné finanční, manažerské a obchodní kapacity, aby podnik vyvedli vlastními silami z kapitálové a odbytové krize. Cílem
nových, tuzemských vlastníků Tatry bylo stabilizovat vztahy podniku s klíčovými zákazníky, získat zpět
důvěru bank v podnik a zlepšit řízení a komunikaci ve firmě.
Do pozice generálního ředitele, která se už na konci července uvolnila odchodem Ronalda
Adamse, v úterý 1. října nastoupil Petr Karásek. Ten převzal operativní řízení firmy od předsedy představenstva Petra Ruska a místopředsedy představenstva Radka Strouhala. Petr Karásek přišel do
automobilky už v červenci jako konzultant s úkolem provést hloubkovou analýzu podniku a navrhnout
vizi budoucnosti Tatry. Jeho návrhy pak majitele přesvědčily, že právě on by se měl stát novým šéfem
Tatry. Petr Karásek, který začínal v Karose Vysoké Mýto jako konstruktér podvozku a postupem času
kromě technických profesí prošel také řadou manažerských pozic, má pověst schopného krizového
manažera. Od roku 2001 se věnoval restrukturalizacím a krizovému řízení ve výrobních, převážně
strojírenských firmách. Manažersky se podílel i například na záchraně a oživení Škody Transportation
či restrukturalizacích společností Aweld nebo Disa.
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B ROSE
Stejně jako v předchozích třech letech se společnost Brose CZ rozhodla darovat všem kopřivnickým školákům předvánoční dárek v podobě filmových představení v kině Puls. Kromě toho městu
přispěla na nedávno dokončenou rekonstrukci atria ZŠ dr. Milady Horákové a celková částka daru se
tak vyšplhala na 8,5 tisíc eur, tedy zhruba 232 tisíc korun.
Devatenáct dopoledních projekcí v kině Puls stálo zhruba 101 tisíc korun a do Vánoc je
zhlédlo více než dva tisíce žáků mateřských a základních škol. Zbývající suma ve výši necelých 131
tisíc korun byla dodatečně věnována na rekonstrukci atria Základní školy dr. Milady Horákové, která
byla dokončena letos v listopadu. Předláždění prostoru, vybudování několika odpočinkových míst s
lavičkami a dalším mobiliářem, terénní úpravy a výsadby vyšly městský rozpočet přibližně na 800 tisíc
korun.
Brose CZ působí v kopřivnickém průmyslovém parku již od roku 2004 a výše jmenované aktivity nejsou zdaleka jediné, jimiž se snaží zpříjemňovat život zdejších obyvatel. Společnost se angažuje
při mnoha akcích pro děti a mládež, finančně se podílí na rozvoji městské infrastruktury, spolupracuje
se zdejší radnicí při společných projektech a její zástupci se aktivně zapojují do přípravy rozvojových
dokumentů města.

E CORRA
Odborníci z restaurátorských dílen Ecorra v Lubině pomohli zachránit další z klenotů zdejší
slavné automobilové historie. Po pětileté práci představili v lednu renovovaný automobil T603 A. Jediný
automobil svého druhu byl jako funkční vzorek postaven v Tatře před půl stoletím.
Prototyp T603 A vznikl v roce 1962 jako zamýšlený nástupce legendární T603. Tvůrcem tvarově výrazně odlišného modelu byl designér Otakar Diblík. Vůz měl být lehčí než původní šestsettrojka
a měl mít výkonnější motor. Později auto odkoupil jeden ze zaměstnanců závodu. Kromě osobní verze
vozu vznikla rovněž verze sanitní, která existuje také pouze v jediném exempláři a je k vidění ve zdejším Technickém muzeu.
Automobil, který přestal sloužit údajně někdy v roce 1992 a od té doby chátral pod plachtou,
koupil sběratel ze Slovácka. Ten se se zakázkou na restaurátorské práce obrátil na firmu Ecorra. Přestože Ecorra má se záchranou starých tatrovek bohaté zkušenosti, práce na T603 A byla mnohem náročnější. Zatímco u sériových vozů je možné vycházet z technické dokumentace i zkušeností z předchozích renovací, tady musely postačit dobové fotografie a vzpomínky pamětníků. Restaurátoři na
voze odvedli zhruba čtyři a půl tisíce hodin práce a museli se potýkat s řadou problémů. Asi největší
starosti pracovníkům přinesla přední i zadní skla vozu. Ta byla totiž někdejším majitelem nahrazena.
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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). Podle tohoto zákona jsou posuzovány jak jednotlivé záměry
(zejména stavby) – EIA, tak koncepce, plány a jiné strategické dokumenty, které se týkají rozvoje a
využívání území SEA (Strategic Impact Assessment).

INFORMAČNĚ OSVĚTOVÝ SYSTÉM O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI
Od konce roku 2008 je v provozu tzv. Informačně osvětový systém o životním prostředí v
Kopřivnici. Prostřednictvím webových stránek věnovaných problematice životního prostředí informuje
odbor životního prostředí o aktualitách a nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých složek životního
prostředí. Kopřivnice je jediným městem v ČR, které má samostatné webové stránky věnované životnímu prostředí.

SOUTĚŽ ZELENÁ INFORMACÍM
Ve 3. ročníku celostátní soutěže Zelená informacím o nejlepší prezentaci o životním prostředí
na internetových stránkách měst se Kopřivnice umístila na 6. místě. Hodnotitelská komise posuzovala
internetové prezentace všech měst s více než 5 000 obyvateli (celkem 269). Hodnotila se především
rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí, jejich rozsah a kvalita, úprava stránek a
estetický dojem, pravidelná aktualizace a dlouhodobé udržování obsahu.

KVALITA OVZDUŠÍ
Nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ, podle níž se posuzuje znečištění ovzduší v Kopřivnici,
se nachází ve Studénce, pro Kopřivnici pak platí hodnoty tam naměřené ± 10 %. 24 hodinový imisní
limit pro suspendované částice PM10 (prašný aerosol) je 50 µg/m3, povolený počet překročení limitu
během roku je 35. V roce 2013 byl tento limit překročen 63krát.

INFORMAČNÍ SYSTÉM O STAVU OVZDUŠÍ V KOPŘIVNICI
Od roku 2011 je ve vestibulu radnice umístěn LCD monitor, na kterém jsou zobrazována data
ze stanice Automatického imisního monitoringu ČHMÚ ve Studénce. V pravidelných hodinových intervalech je přenášena koncentrace polétavého prachu (prašný aerosol PM10). Dále jsou zde doplňková
data (meteorologická mapa, teplota, počasí či stav řeky Lubiny ve Vlčovicích). V zimních měsících, při
smogových situacích, jsou pro občany vyhlašovány pokyny (vyhlášení/odvolání smogových situací, jak
se při těchto stavech chovat atp.).

INFORMAČNÍ KAMPAŇ K TOPENÍ V KOTLÍCH NA PEVNÁ PALIVA
V září 2013 byl před začátkem topné sezóny distribuován do všech rodinných domů v Kopřivnici a místních částech osvětový leták „Zásady správného topení“. Leták informuje jak a čím topit,
abychom ušetřili a neznečišťovali si nadměrně životní prostředí.

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. 5/2012 města Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Komunální odpad
V roce 2013 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno celkem 7 536,023 t odpadu, z toho 15,943 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti
SKLADEKO, s. r. o. Staříč a ASOMPO, a. s. Žvotice u Nového Jičína. Tříděný odpad je předáván k
využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina. Biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO) a odpad z městské zeleně je předáván na kompostárnu Točna v Příboře.
Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdat nebezpečné odpady na sběrném
dvoře na ulici Panské v Kopřivnici, který mají k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo v pojízdné
sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2013 uskutečnil v období od 10.5.
do 24.5., kde občané odevzdali 0,447 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo dále odevzdáno 15,496 t nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Při likvidaci nepovolených skládek bylo odstraněno 0,486 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 velkoobjemovými kontejnery 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 2013 vysbíráno na sběrném dvoře a
mobilním svozem 487,12 tun objemného odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2013 do
450 (r. 2012 – 433) barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 15 739
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, odboru životního prostředí. Z celkového
množství plastů bylo v roce 2013 systémem pytlového sběru sesbíráno 18,052 t plastového odpadu.
Nepovolené skládky odpadů
V roce 2013 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených
skládek celkem 9 346 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 30.182 Kč. Nejčastější výskyt
nepovolených skládek byl v okolí garáží Pod Bílou horou, dále na ul. Husova, Severní a ul. Panské u
sběrného dvora.
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) probíhal v roce 2013 ve
spolupráci s firmou SLUMEKO, s. r. o.. Systém tvoří sběr, svoz a následné využití BRKO ze zahrad
(tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál apod.) rodinných domů v Kopřivnici a
místních částech.
Město Kopřivnice organizuje 2x ročně pro majitele nepojízdných aut likvidaci autovraků. Ti tak
mají již sedmým rokem možnost zbavit se zdarma vraků včetně odtahu na autovrakoviště. Při této akci
bylo odstraněno celkem 16 nepojízdných vozidel.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA VOD
Legislativně je oblast ochrany povrchových, podzemních vod, vodních a na vodu vázaných
živočichů řešena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve
znění pozdějších předpisů. Problematika vodovodů a kanalizací je ošetřena zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, který byl v roce 2013
novelizován. Oba zákony jsou dále prováděny celou řadou vyhlášek, nařízení vlády a metodických
pokynů.
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ÚDRŽBA A OPRAVY KORYT VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ VE SPRÁVĚ MĚSTA
Odbor životního prostředí zajišťuje každým rokem základní udržovací práce na drobných
vodních tocích – částech mlýnských náhonů v místních částech Lubina a Vlčovice, v pramenní oblasti
Kopřivničky nad koupalištěm a na vodní nádrži Šostýn.
Práce na mlýnských náhonech spočívají v udržování manipulačních prvků, stavidel, sečení
travního porostu na obou březích náhonů a odstraňování sedimentů z koryta toku. Omezený rozpočet
však nedovoluje větší stavební zásahy do mlýnských náhonů (např. rekonstrukce mlýnského náhonu
ve Vlčovicích je již několik let z důvodu nedostatku finančních prostředků odkládána).
Na horním toku Kopřivničky byl v roce 2013 vyčištěn lapač splavenin. Z nedostatku finančních
prostředků je již několik let odkládáno odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly opakovaně posečeny a byl zajišťován nepravidelný úklid odpadů z okolí nádrže.
Dvakrát v průběhu roku 2013 byl objednán a proveden úklid odpadků z koryta vodního toku
Kopřivnička na území města.
Na mostě přes řeku Lubinu do místní části Mniší bylo Povodím Odry s.p. již třetím rokem
3
provozováno zařízení, které nepřetržitě měří výšku hladiny ve vodním toku a průtok vody v m za
sekundu. V bezprostřední blízkosti měrného zařízení funguje rovněž srážkoměrná stanice měřící sledující množství dešťových srážek.
V roce 2013 bylo vydáno celkem 187 vodoprávních rozhodnutí a provedeno 79 závěrečných
prohlídek dokončených staveb vodních děl. Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 324
záměrům doložených projektovou dokumentací, které se dotýkají zájmů chráněných zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách. Bylo povoleno 39 staveb domovních čistíren odpadních vod, 20 staveb domovních studní, 16 staveb vodovodních a kanalizačních řadů. V roce 2013 nebyly ve správním území
ORP Kopřivnice realizovány žádné velké stavby vodních děl jako v letech předchozích.

HAVÁRIE
Z hlediska vzniku havarijních situací lze rok 2013 považovat za rok klidný. Pracovníci vyjížděli
a řešili pouze tři případy ohlášených havarijních stavů, při kterých došlo nebo potencionálně mohlo
dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod:




leden 2013 - ohlášení poruchy technologie, pojezdu dosazovací nádrže na koncové čistírně odpadních vod pro město Kopřivnici
červen 2013 - únik ropných látek na komunikaci v areálu společnosti DURA Automotive Systems
CZ s.r.o. Kopřivnice - Vlčovice
září 2013 - znečištění vodního toku Sýkorečka ropnou látkou.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad ORP uděluje podle toho zákona souhlas k odnětí
půdy ze ZPF o výměře do 1 ha, souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí. Jako pověřený obecní úřad vydává dle tohoto zákona
rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF. Z celkového množství půdy odňaté za rok 2013 ze ZPF
bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato 50 315,14 m2 zemědělské půdy.

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
Útlumem zemědělské výroby se zvyšuje množství ploch, které nikdo neudržuje. Bují tam plevel, který se následně šíří i na pozemky udržované. Nekontrolovaný výskyt a šíření plevelů může ohrožovat životní prostředí, zdraví lidí či zvířat a je tedy nutno toto potlačovat. V průběhu roku 2013 bylo
provedeno šetření na 18 pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a na 1 pozemku ve vlastnictví právnických osob.
Vlastníci zaplevelených pozemků byli orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni, aby
vhodným způsobem, např. sečením, plevel ve stanoveném termínu odstranili. Ve většině případů byly
termíny stanovené k ošetření pozemků plněny, pokuta byla uložena pouze v jednom případě.
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Hospodaření v městských lesích
Těžba a prodej dříví
3

3

V roce 2013 bylo vytěženo celkem 942 m dříví, z toho těžbou nahodilou 713 m dříví (vývraty, souše, kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 a nad 40 let
3
3
věku byla provedena v objemu 37,85 m a těžba mýtní úmyslná v objemu 191,15 m .
Zalesňování
Celková plocha k zalesňování činila 2 ha, z toho na ploše 1,78 ha bylo provedeno první zalesnění po mýtní a nahodilé těžbě. Na ploše 0,22ha bylo provedeno opakované zalesnění a doplnění
sazenic uhynulých a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 13100 ks sazenic. V
plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 60 ks sazenic smrku sivého.
Státní správa lesů
Již několik let dochází k napadání dospělých porostů se zastoupením smrku lýkožroutem
smrkovým a lýkožroutem severským. Dlouhodobě tak dochází nejen k prořeďování porostů, ale v některých případech i ke spojování holin. Významně tak klesá podíl smrku v porostech. Tato situace vede
rovněž k tomu, že při zalesňování je vysazován smrk jen do nejvhodnějších lokalit (vyšší nadmořská
výška, vlhčí stanoviště). Z dlouhodobého hlediska to pak povede ke vzniku stabilnějších porostů.

MYSLIVOST
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2013 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.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
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 ochranných plexiskel a opravy poškozených tabulí. V roce
2013 byla poškozena tabule zastavení „Váňův kámen“. Na informačním stojanu bylo zničeno krycího plexisklo, textová část a
dřevěná stříška. Zadní strana tabule byla znehodnocena sprejem a jeden sloupek stojanu byl nařezán. Oprava stojanu stála 6
500 Kč. O údržbu naučné stezky se nestará pouze město, ale
především Klub českých turistů, který ji ve spolupráci
s Kopretinou a dalšími brigádníky pravidelně čistí.
V rámci projektu „Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici“ došlo v roce 2013 k následujícím úpravám na trase:
-

zastavení č. 4 na Pískovně bylo zrušeno,
bylo vybudováno nové zastavení - Bezručova vyhlídka
(parc. č. 2381/1 v k. ú. Kopřivnice),
zastavení Janíkova studánka bylo přemístěno o cca 200 m podél cestičky až k Janíkově studánce (parc. č. 2384/1 v k. ú. Kopřivnice),
zastavení „Okružní cesta“ bylo přemístěno na druhou stranu cesty (parc. č. 2039/2 v k. ú.
Lichnov),
do číslování Lašské naučné stezky Kopřivnicí byla zahrnuta dvě zastavení Lašské naučné
stezky Štramberkem, tj. zastavení č. 11. Botanická zahrada a č. 13. U Panny Marie.
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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.

NATURA 2000
V okolí Kopřivnice se vyskytují dvě evropsky významné lokality (Červený kámen a Štramberk)
zařazené do soustavy chráněných území Natura 2000. Území zařazená do Natury 2000 jsou chráněna
na základě právních předpisů EU jako zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem
vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě.
V roce 2013 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice (včetně kácení v rámci projektů ORM)
odstraněno celkem 433 ks stromů, 52 ks solitérních keřů a 4 996 m² keřů rostoucích ve skupinách, což
je dosud největší rozsah kácení za evidované období. Důvodem byl souběh několika akcí, kdy se kácelo několik desítek stromů, např. v rámci projektu Regenerace zeleně sídliště Korej, Kácení rizikových
stromů či Sanace skládky kalů.
Akce „Kácení rizikových stromů“ je pokračováním projektu „Likvidace problematických dřevin“,
který byl vzhledem k nedostatku finančních prostředků v minulých letech pozastaven. Jedná se především o kácení stromů se špatným nebo zhoršeným zdravotním stavem, které byly vytipovány na základě terénního průzkumu v rámci aktualizace inventarizace zeleně v Kopřivnici.
Dřevo ze stromů kácených na pozemcích města je prodáváno zájemcům z řad veřejnosti dle
pořadníku. Tuto činnost zajišťuje převážně firma SLUMEKO, pouze v ojedinělých případech odbor ŽP.
V roce 2013 bylo prodáno dřevo za celkovou částku 115 923 Kč s DPH (DPH 15%).
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně ve městě a místních částech a přebírá
také do užívání náhradní výsadbu za kácení, která byla uložena právnickým nebo fyzickým osobám ve
správním řízení o povolení kácení.
V roce 2013 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 352 ks
vzrostlých stromů (se zemním balem, prostokořené nebo kontejnerované, obvod kmínku od 14 - 16 cm
do 20 - 25 cm, u zavětvených stromů výška do 250 - 300 cm), 3 455 ks keřů (kontejnerované nebo
prostokořené), 6 282 ks trvalek a okrasných trav, 11 637 ks cibulovin a 4 553 ks letniček a dvouletek.
Díky hustému vedení inženýrských sítí na území města Kopřivnice a z toho plynoucích limitů,
je výsadba stromů značně omezena. Tento problém se týká zejména rekonstrukce alejí podél komunikací v intravilánu města.
Ke konci roku 2013 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem 115
ks významných stromů, během tohoto roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina. 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) nebo pokud se jedná o ojedinělý či vzácný druh dřeviny v
Kopřivnici.
Významné stromy jsou zatím vedeny pouze pro potřeby správy zeleně, kde jsou označeny v
GIS mapě zeleně (geografický informační systém), 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 a pod.

PŘESTUPKY
V roce 2013 bylo celkem zpracováno 30 správních deliktů a přestupků. V rozsahu obce s
rozšířenou působností Kopřivnice byly šetřeny a pokutovány 4 přestupky za porušení zákona o vodách, o vodovodech a kanalizacích, případně dle stavebního zákona, za neoprávněné kácení vzrostlých dřevin byl sankcionován 1 přestupek, taktéž na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.
Dále byly uděleny pokuty za přestupky v oblasti týkající se odpadů a nakládání s odpady, kdy
byly pokutovány 4 přestupky. Zvyšuje se počet přestupků na úseku ochrany ovzduší, došlo k sankcio41

nování 3 případů. Taktéž se množí přestupky v rybářství, v loňském roce byla uznána vinnými 3 jednání. Pokutován v jednom případě byl občan za nepovolené kácení dřevin včetně poškození dřevin rostoucích mimo les.
Projekty
2. etapou Projektu odstraňování starých ekologických zátěží (POSEZ) byl Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice. Cílem projektu bylo provedení nápravných
opatření na lokalitě č. 3 – Skládce kalů. Nápravná opatření vycházela ze závěrů Analýzy rizik zpracované pro tuto lokalitu, tzn. kompletní technické zabezpečení skládky s následnou rekultivací, doplnění
monitorovacího systému kvality podzemních vod a pravidelný monitoring.
Nápravná opatření byla zahájena v březnu 2013 odstraněním dřevin rostoucích na této lokalitě. Vlastní práce na vybudování tenké těsnící stěny po obvodu skládky byly zahájeny 7. května 2013.
10. 7. byla těsnící stěna dokončena. Její celková délka kolem obvodu tělesa skládky je 430 m. Do
konce srpna byl pak povrch skládky srovnán, aby bylo možno položit izolační souvrství tvořené geotextilií a izolačními fóliemi. Izolační souvrství zabraňuje průniku zejména dešťových vod do skládky. Poté
byl po obvodu skládky vybudován odvodňovací žlab a dokončena 2. etapa dešťové kanalizace, na níž
je odvodnění tělesa skládky napojeno. V rámci rekultivace povrchu byla zatravněna plocha skládky a
kolem tělesa skládky vysázeno zatím 10 ks stromů. Na ulici K Očnímu, která prochází od ul. Obránců
míru podél sanované skládky kalů, byl položen nový asfaltový povrch a osazeny odvodňovací žlaby.
Po ukončení prací na lokalitě byl zahájen monitorovací cyklus.
Město Kopřivnice realizovalo v letech 2008 až 2011 projekt Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici, jehož cílem bylo zjištění rizik ohrožení zdraví lidí, podzemních
vod a ekosystémů vybraných starých ekologických zátěží (SEZ) na území města. V rámci tohoto projektu bylo zkoumáno celkem 10 SEZ. Ze zpracovaných analýz rizik vyplynulo doporučení provedení
ověřovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod pro devět lokalit (lokalita č. 3 - skládka
kalů byla v roce 2013 sanována). Tímto krokem se zásadně snížila nejistota, způsobená absencí dat o
kontaminaci povrchové a podzemní vody v delší časové řadě.
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ŠKOLSTVÍ
M ATEŘSKÉ

ŠKOLY

K OPŘIVNICE

– příspěvková organizace města
Organizace sdružuje 9 pracovišť, ředitelka: Zdeňka Krišková
Celkem navštěvovalo mateřské školy 682 dětí.

ZÁPIS DO MŠ
Letos přišlo k zápisům do mateřských škol spadajících pod příspěvkovou organizaci Mateřské
školy Kopřivnice víc rodičů s dětmi, než kolik míst se v září ve všech zařízeních uvolnilo. O 230 míst se
ucházelo 304 žadatelů, přičemž největší převis byl zaznamenán v Lubině, kde přijali 24 žádostí na 12
míst.
Umístit se podařilo všechny tříleté a starší děti, i když ne vždy do té mateřské školy, kterou
uvedli rodiče v žádosti. Problém nastal v Lubině, kde nebyly umístěny ani všechny tříleté děti. Největší
počet žádostí byl pro děti ve věku dva až tři roky, těch byla rovná stovka.

ŠKOLNÉ V MŠ
Z důvodu novely školského zákona začali od ledna platit školné také rodiče za předškoláky,
kteří jsou v mateřské škole déle z důvodu odloženého nástupu do prvních tříd. Tento poplatek rodiče
předškoláků museli hradit až do ukončení pobytu v mateřské škole.
Výše školného byla v zařízeních Mateřských škol Kopřivnice stanovena na částku 400 korun
za měsíc. Tento poplatek platili rodiče všech dětí s výjimkou předškoláků. Ti byli doposud od tohoto
poplatku osvobozeni bez ohledu na dobu návštěvy zařízení. Podle školského zákona mají předškolní
děti nárok na 12 měsíců bezplatné přípravy pro nástup do školy, ale pokud opakují poslední ročník,
musí platit školné. Poplatek ve všech zařízeních spadajících pod Mateřskou školu Kopřivnice se týkal
53 dětí.

Z ÁKLADNÍ

ŠKOLSTVÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZŠ dr. Milady Horákové, 376 žáků
ZŠ Emila Zátopka, 473 žáků
ZŠ Alšova, 375 žáků
ZŠ a MŠ 17. listopadu, 321 žáků + 45 MŠ
ZŠ Mniší, 55 žáků
ZŠ Lubina, 105 žáků
ZŠ sv. Zdislavy, 186 žáků
Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, p. o., 63 žáků
ZŠ a MŠ Motýlek, ZŠ 46 žáků + MŠ 69 dětí
Celkem docházelo k 1. 9. 2013 do ZŠ 1954 žáků.

ZÁPISY DO ZŠ
Letos přišlo k zápisům do prvních tříd kopřivnických škol 310 dětí, což bylo téměř o čtyřicet víc
než vloni. Z tohoto počtu však v září zasedlo do lavic jen 245 dětí. U pětačtyřiceti dětí už při zápisu
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avizovali rodiče odklad povinné školní docházky. Počet odkladů tak nakonec dosáhl 20 %, což bylo za
poslední tři roky nejvíc.
Nejvíce dětí přišlo letos k zápisům na ZŠ Alšovu, kde jich zapsali celkem 70. Jak na ZŠ Emila
Zátopka, tak na ZŠ 17. listopadu bylo zapsáno a prozkoušeno 62 dětí. Na ZŠ dr. Milady Horákové
přišlo k zápisům 46 dětí a ve škole sv. Zdislavy si zapsali 24 dětí.
Také v malotřídních školách mají větší počet letos zapsaných dětí než vloni.

NAPLNĚNOST ŠKOL VE MĚSTĚ
Naplněnost tříd kopřivnických základních škol převyšovala letos celorepublikový průměr. V
minulém školním roce měla průměrná třída v Kopřivnici 22,3 žáků, zatímco celorepublikový průměr byl
těsně pod 19 žáky. Kopřivnice měla nadprůměrně obsazené třídy i při započítání malotřídních škol v
místních částech. V novém školním roce byl průměr ještě vyšší.
Po dvou prvních třídách otevřely Základní školy Alšova, Emila Zátopka, dr. Horákové a 17.
listopadu. Ostatní školy v září otevřely jen po jedné třídě prvňáčků. Nejmenší počet žáků v první třídě
byl v ZŠ sv. Zdislavy, a to 17, nejvíc jich bylo v obou třídách na ZŠ Alšova, kde v jedné bylo 29 a ve
druhé 28. O jednoho žáka méně bylo ve dvou třídách na ZŠ 17. listopadu.

ZŠ MNIŠÍ ZÍSKALA CERTIFIKÁT
Základní škola v Mniší získala titul Nejekologičtější škola v Moravskoslezském kraji. Toto
ocenění získala za realizaci projektu Živé arboretum s venkovní učebnou, který škola realizovala letos
za přispění dotace z Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí. Tuto soutěž vyhlásil Krajský úřad Moravskoslezského kraje již sedmým rokem. V ní oceňuje po jedné mateřské, základní a
střední škole. Konkurence byla poměrně veliká, letos se do soutěže přihlásilo 55 škol, které se systematicky věnovaly oblasti životního prostředí.
Projekt Živé arboretum byl celoroční projekt. Letos na jaře vysazovali žáci za pomoci rodičů
svůj záhon, o nějž se pak po celý rok každý z nich staral sám. Součástí projektu bylo i vybudování
venkovní učebny s posezením a tabulí a také chov a rozmnožování různých živočichů. Škola pořídila
pěstební sady motýlů a žížal.
Škola získala nejen certifikát, ale i pětadvacetitisícový šek. Deset tisíc šlo na nákup výzkumné
sady, pět tisíc na nákup knižního zboží a deset tisíc bylo použito na další vybavení a nářadí pro školní
zahradu a na založení vodní zahrady, kde se budou pěstovat lekníny a vodní živočichové. Smyslem
využití výhry bylo zpříjemnit dětem pobyt na školní zahradě.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV . ZDISLAVY
Základní škola sv. Zdislavy letos oslavila své dvacetileté jubileum. Ve velkém sále Katolického
domu vystoupil ředitel školy Pavel Janek, zástupce zřizovatele, generální vikář a páter Martin David a
starosta Josef Jalůvka s místostarostou Jaroslavem Šulou. Ředitel školy od starosty obdržel ocenění
za dvacetiletou kvalitní výuku žáků.
V rámci akademie si připravily program všechny třídy, přítomní tak mohli zhlédnout nejen
pěvecká, taneční či recitační vystoupení, ale i divadelní scénky. Před přestávkou byli představeni nejúspěšnější žáci, kteří obsadili první místa v nejrůznějších soutěžích a olympiádách v celostátních, krajských či okresních kolech.
Pro připomenutí dvacetileté historie tohoto vzdělávacího ústavu vydala škola almanach, v
němž jsou publikovány nejen literární a výtvarné práce žáků, ale i zajímavosti z historie, seznamy učitelů i další informace.

OCENĚNÍ PRÁCE ŠKOLY
Základní škola sv. Zdislavy byla mezi šesti školami našeho kraje, které byly na krajské konferenci oceněny, a to za činnost školy v oblasti prevence rizikového chování. Náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Pálková ocenila práci učitelů a jejich podíl na preventivních aktivitách nejen pro žáky, ale také pro rodiče a širší veřejnost.
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Jednalo se například o víkendové akce pro žáky, orientační pobyty ve střediscích mládeže,
adopci na dálku, návštěvy žáků ve středisku následné lůžkové péče, spolupráci s klienty denního stacionáře Kopretina apod.

S TŘEDNÍ

ŠKOLSTVÍ

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Mgr. Jan Pavelka
Počty studentů k 30. 9. 2013
Střední odborná škola 188 studentů
Střední odborné učiliště 456 studentů
Vyšší odborná škola 240 studentů
Celkový počet byl 884 studentů.

VÝROČÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
Místní střední škola letos oslavila pětašedesát let od svého založení.
Zajímavostí je, že místní historie středního školství je stejně dlouhá jako existence Kopřivnice jako města.
Základy dnešní střední školy,
která je svou velikostí a počtem žáků
největším středoškolským komplexem v
Moravskoslezském kraji, byly položeny
už v polovině roku 1948. Fakticky začala
škola fungovat ale až na podzim téhož
roku. Vyučovat se začalo už v říjnu 1948, ale oficiální zřizovací listina školy vznikla až 3. listopadu.
Předchůdkyně dnešní střední školy s technickým zaměřením byla založena jako mistrovská
škola strojnická a podle dobové kroniky byla reakcí na relativní nadbytek pracovních sil, mezi nimiž ale
zcela scházeli odborníci, kteří by byli schopni řešit rostoucí požadavky na rozšiřování a složitost výroby.
Své sídlo škola našla v budově dnešní ZŠ sv. Zdislavy na Štefánikově ulici. Ta byla postavena
už v roce 1911 pro potřeby automobilky a její dějiny byly velmi zajímavé, když v ní v průběhu let sídlila
nejen pošta, ale za války například také gestapo.
Původní tříleté obory vyučované na začátku formou večerní školy byly postupně nahrazeny
čtyřletými denními obory a v roce 1953 byla škola přejmenována na střední průmyslovou školu strojnickou a toto pojmenování jí vydrželo ještě do poměrně nedávné doby.
Rostoucím nárokům školy nestačila ani rozsáhlá rekonstrukce původní budovy v šedesátých
letech minulého století, a tak byla v roce 1983 zahájena výstavba nové budovy školy na dnešní Husově ulici a o čtyři roky později se ve stávajícím sídle školy začalo poprvé vyučovat.
V roce 1997 došlo ke sloučení s tehdejší rodinnou školou a v roce 2003 se škola sloučila s do
té doby samostatným učilištěm. Vznikl tak velký vzdělávací komplex, který nabízel a dodnes nabízí jak
obory učební, maturitní, tak obory vyšší odborné školy. Mezi pozvanými hosty oslav byli také zástupci
města. Oslavy pětašedesátin zdejší průmyslovky nebyly určeny jen oficiálním hostům, v pátek čekalo
na studenty zkrácené vyučování a po něm den otevřených dveří se zajímavým přednáškovým programem. Dnes je škola velmi dobře hodnocená a má skvělé výsledky.
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ZUŠ ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE , P. O.
Zřizovatel: KÚ MSK
Ředitel: Mgr. Zdeněk Babinec
Počet žáků celkem: 682
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana v polovině června na závěrečném koncertu v kulturním domě prezentovala to nejlepší, co aktuálně nabízel její hudební obor. Program koncertu ukázal
postupné změny ve výuce hudby na škole. Vedle děl Händela, Chopina či Janáčka zazněly i písně
Beatles, Abby, nebo dokonce Led Zeppelin. Zajímavostí koncertu pak bylo první spojení cimbálové
muziky se smyčcovým orchestrem školy, čímž vzniklo hudební těleso s velmi zajímavým zvukem.
Hudební obor se začal více orientovat na populární hudbu a plánuje vznik dalších drobných souborů a
kapel, zaměřených právě na tyto současné žánry.

PRVNÍ SOUKROMÁ ZUŠ MIS MUSIC, O. P. S.
Ředitel: Petr Suttner
Počet žáků celkem: 507

MIS MUSIC SLAVILA VÝROČÍ
Ve středu 29. května v kinosále kulturního domu oslavila První Soukromá základní umělecká
škola MIS music dvacáté výročí svého založení. V programu koncertu se představily nejen vokální a
nástrojové skupiny školy, ale také nejúspěšnější sólisté a absolventi MIS music. V předsálí koncertu
byla instalována výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru školy.
Školu, která si letos připomněla dvě desítky let existence, založil v září 1993 Josef Melnar. O
čtyři roky později se transformovala do obecně prospěšné společnosti. Prvních deset let výuka probíhala v pronajatých prostorách Základní školy Milady Horákové v Kopřivnici. Nejvíce byl zastoupen
hudební obor, méně pak výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor.
Posledních deset let MIS music působí v prostorách bývalé mateřské školy na ulici Obránců
míru, která byla upravena pro nové využití. Škola je od samého začátku zaměřena především na výuku
hudby a na kolektivní hraní. Proto zde vznikají různé nástrojové a vokální skupiny, soubory, orchestry a
pěvecké sbory. Největší chloubou školy je Big Band Mis music, který patří mezi nejlepší mládežnické
big bandy v republice.

DŮM DĚTÍ
Dům dětí a mládeže rozvíjí svou činnost v Kopřivnici už čtyřicet let. V roce 1973 vznikl jako
dům pionýrů. Sídlo našel v jedné z někdejších ředitelských vil na ulici Sokolovské, kde fungoval až do
stěhování v roce 2001. V začátcích zajišťovali činnost pouze tři zaměstnanci v jednom sále a třech
klubovnách. Postupně se pak rozšiřoval nejen počet spolupracovníků, kroužků, ale vyvíjelo se také
zázemí. Nakonec v domě dětí fungovalo 60 až 70 kroužků.
Větší rozšíření přišlo až po přestěhování. To bylo vynucené i nutností splnit přísnější hygienické normy, ale přineslo domu dětí také možnost dalšího růstu. Počet klientů stoupl zhruba o pět set a
dosáhl maximálního počtu 1 400 klientů. V současnosti v rámci organizace funguje zhruba stovka
různě zaměřených kroužků.
Dlouhodobě nabitý program domu dětí zajišťuje desítka interních pedagogických pracovníků a
další víc než stovka externích spolupracovníků. Právě v těch tkví úspěch kopřivnického domu dětí,
který se snaží nabízet nejen tradiční volnočasové aktivity, ale nabízí i řadu trendových zábav pro
mladé. I nápady nabídnout mladým například diskgolf nebo velmi populární trénování parkouru vzešly
od spolupracovníků domu dětí. Souběžně v domě dětí zůstávají i mnohé tradiční aktivity jako například
modelářský nebo výtvarný kroužek, které byly v nabídce i před čtyřiceti lety, a dodnes je o ně zájem.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SPORTU
S PORTOVNÍ

KLUBY A ORGANIZACE

Mezi nejvýznamnější organizace a kluby, rozvíjející sport ve městě patřily:

SPRÁVA SPORTOVIŠŤ KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitel: Ing. Milan Gilar

ASOCIACE SPORTOVNÍCH KLUBŮ TATRA KOPŘIVNICE
Prezident:
Mgr. Evžen Knězek
Počet členů:
973
Počet klubů:
14
Atletika, Klub ASPV, Karate, Vzpírání, Sportovní gymnastika, Stolní tenis, Šachy, Klub pěší turistiky,
Klub vodní turistiky, Nohejbal, Kulturistika, Klub horolezecký, Klub brazilského bojového umění capoeira, Cyklo Bike klub

ASOCIACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Předseda:
Počet členů:

Irena Kučerková
273

AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE
Předseda:
Počet členů:
Počet klubů:
Sportovně střelecký klub,
lářský klub, Radioklub

Ladislav Kopelec
133
6
Tatra veterán car club, Klub závěsného létání, Plochá dráha, Letecko mode-

FBC VIKINGS KOPŘIVNICE
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev muži:
Počet družstev ženy:

Marek Jehlár
325
7
3

FC KOPŘIVNICE
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Zdeněk Kurečka
195
8

FC VLČOVICE – MNIŠÍ
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Ing. Roman Gajdušek
101
5

FIGURE SKATING CLUB KOPŘIVNICE, O. S.
Prezident:
Počet členů:

Evžen Milčinský
124

HOCKEY CLUB KOPŘIVNICE
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Prezident:
Počet členů:
Počet družstev:

Polášek Libor
365
11

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Předseda:
Počet členů:

Josef Poruba
133

KLUB HÁZENÉ KOPŘIVNICE
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev: 8

Rudolf Jaroň
560

KLUB MALÉ KOPANÉ KOPŘIVNICE, O. S.
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Jiří Krejčí
219
16

KLUB VOLEJBALU TATRA KOPŘIVNICE
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Zdeněk Grabovský
148
5

SDH KOPŘIVNICE
Starosta:
Bc. Adam Fojtík
Počet členů sboru:
66
Počet členů výjezdové jednotky: 21

SDH LUBINA II.
Starosta:
Počet členů:
Počet družstev:

Ing. Pavel Polášek
76
4

SDH MNIŠÍ
Starosta:
Počet členů:
Počet družstev:

Aleš Holub
124
4

SPORTOVNÍ KLUB KOPŘIVNICE, O. S.
Předseda:
Počet členů:

Mgr. René Lakomý
470
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TENISOVÝ KLUB KOPŘIVNICE
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Karel Fojtík
135
5

TJ SOKOL KOPŘIVNICE
Olga Krejčí
99

Starosta:
Počet členů:

TJ SPARTAK LUBINA
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Petr Měhýš
231
4

KONCEPCE SPORTU
Letos byla zpracována nová dlouhodobá koncepce podpory sportu v našem městě. Na nové
koncepci podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 se podíleli Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu města Kopřivnice, členové Komise sportovní rady města Kopřivnice, Správa sportovišť
Kopřivnice a místostarosta města Kopřivnice Miroslav Kopečný.
Koncepce definuje sportovní infrastrukturu města, formy provozování sportovního majetku ve
městě, financování sportu ve městě, ale také obsahuje priority města v oblasti sportu. Zároveň analyzovala silné a slabé stránky sportu v Kopřivnici. Koncepce se stala podkladem pro poskytování dotací
jednotlivým sportovním klubům, ale také při řešení správy a rozvoje sportovních zařízení ve městě.
Nová koncepce počítá s tím, že město by mělo podporovat jeden zvolený prioritní sport, který
hraje nejvyšší soutěž, reprezentuje Kopřivnici na celostátní úrovni a přitahuje diváky. Dále pak koncepce počítá s preferovanými sporty, které sice již nehrají nejvyšší soutěž, ale mají velkou mládežnickou
základnu, věnují se výkonnostnímu sportu a hrají soutěž alespoň na krajské úrovni.

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO SPORT
Letos došlo ke změně dotačních programů na podporu sportu. Cílem úprav finanční podpory
sportu bylo zjištění kontrolorů radnice, že některé kluby využívaly a využívají dotace v rozporu s existujícími pravidly. Podle zjištění radnice sportovní kluby v rozporu s podmínkami dotačních programů
využívaly městem dotované nájmy jednotlivých sportovišť nejen pro mladé do jednadvaceti let, ale za
prostředky města trénovali i starší sportovci, což podmínky dotačního programu nepřipouštěly.
Prvním klubem, u kterého se na tuto praxi přišlo, byl Hokejový klub Kopřivnice. Dotační program počítá s podporou mladých sportovců do 21 let, těch musí být v daný okamžik na sportovišti s
dotovaným nájemným minimálně 80 %, ale při kontrole se prokázalo, že klub dotované hodiny využíval
i pro družstvo mužů, kde je poměr takto mladých hráčů podstatně nižší. Špatný výklad dotačních pravidel sportovci praktikovali dlouhou dobu. Kontrola odhalila pochybení v posledních čtyřech letech.
Následně byl proveden průzkum i u dalších klubů, kde fungují družstva dospělých, a při něm
bylo zjištěno, že se stejný problém v různé míře týká dalších dvanácti kopřivnických sportovních klubů.
K selhání došlo v prvé řadě u samotných sportovních klubů, které pravidla nedodržely, u pronajímatelů
sportovišť, kteří při fakturaci klubům nepožadovali soupisky účastníků jednotlivých tréninků, a pak
samozřejmě na radnici, která pochybení odhalila pozdě.
V loňském roce radnice sportovním klubům vyplatila navíc celkem tři miliony korun na mimořádných dotacích. Tyto peníze pocházely z výtěžku hazardu, které na město přerozděluje ministerstvo
financí. Zhruba stejná částka jako vloni doputovala na účet také letos.
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HOKEJOVÝ KLUB KOPŘIVNICE
Problémy, které vznikly po kontrole nakonec řešilo zastupitelstvo. Část odvodu za porušení
rozpočtové kázně klubu prominulo. K porušování podle provedených kontrol docházelo od roku 2008
do roku 2012 a celkem hokejisté v rozporu s pravidly dotací využili téměř 815 tisíc korun. V letech 2008
a 2009 došlo k postoupení hodin užívání ledové plochy pro cizí subjekt vždy v hodnotě pěti tisíc korun.
Tyto prostředky byly příjmem samotného hokejového klubu, přičemž náklady, které byly proúčtovány z
dotace, požaduje město vrátit v plné výši. V případě částek za užívání ledové plochy pro potřeby dospělých hokejistů nad rámec umožněný dotačními pravidly bylo město výrazně benevolentnější a požadovalo vrácení desíti procent neoprávněně čerpané částky. Tento postup byl zvolen proto, že požadovat navrácení dotací v plném rozsahu by bylo pro hokej ve městě likvidační.
Druhým důvodem bylo i to, že všechny zmíněné prostředky byly využity k financování místního sportu a prostřednictvím správy sportovišť skončily na účtech města. V budoucnu by se už podobné
případy neměly opakovat. Zastupitelé schválili dodatky dotačních smluv upravující pravidla čerpání
dotací pro výkonnostní sport dospělých a nová pravidla byla nastavena i pro dotace vyhlášené pro
příští rok.

O CENĚNÍ

NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ

Ve středu 10. dubna se konalo v kině Puls slavnostní vyhlášení jednotlivců, kolektivů, trenérů
a organizačních pracovníků, kteří v loňském roce úspěšně reprezentovali město Kopřivnici v oblasti
sportu. V Kopřivnici a jejích místních částech působí okolo pětadvaceti klubů a občanských sdružení,
které mají dohromady více než pět tisíc členů. Jednotlivé sportovní kluby nominovaly své nejúspěšnější odchovance či aktivní reprezentanty, z nichž pak sportovní komise města pečlivě vybrala 10 jednotlivců, 3 kolektivy a 5 trenérů, cvičitelů či organizačních pracovníků.
Pamětní plakety a drobné dárky za reprezentaci města získal tým mladšího dorostu Klubu
házené Kopřivnice, A tým Badmintonového klubu Kopřivnice a hokejisté 7. třídy HC Kopřivnice. Oceněnými jednotlivci byli tenista Dominik Bartoň, hokejisté Patrik Bartošák a Adam Raška, plavec David
Kunčar, badmintonista David Ptáček, házenkář Adam Reček a judista Radek Rýpar. Na seznamu
nejlepších kopřivnických sportovců roku 2012 byly i ženy - tenistka Valentina Cváčková, atletka Veronika Šádková a krasobruslařka Nikol Zátopková.
Za trenérské a cvičitelské kvality byl oceněn Jan Vrba z Tenisového klubu Kopřivnice, Miroslav Kubala z FC Kopřivnice, Jiří Rohan z AKS Kopřivnice a starostka TJ Sokol Kopřivnice Olga Krejčí.
Za celoživotní zásluhy v oblasti sportu byl oceněn pan Oldřich Klos, který byl v roce 1959 jedním ze
zakládajících členů místního klubu házené, na jehož činnosti se téměř celý život aktivně podílel a věnoval mu většinu svého volného času.

O CENĚNÍ

MÍSTNÍCH SPORTOVCŮ V RÁMCI OKRESU

Ve středu 20. února 2013 proběhlo v novojičínském Beskydském divadle slavnostní vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců okresu Nový Jičín za rok 2012. Český svaz tělesné výchovy ocenil devět
jednotlivců, tři kolektivy, tři trenéry, jednoho handicapovaného sportovce a celkového vítěze. Největší
skupinu vyhlášených sportovců tvořili reprezentanti Kopřivnice, kteří na seznamu oceněných figurovali
celkem sedmkrát.
Mezi devíti nejlepšími jednotlivci byli vyhlášeni Petr Chalupa a Adam Reček, dva hráči zdejšího Klubu házené, kteří v loňském roce reprezentovali Českou republiku na mistrovství Evropy dorostenců. Ženy zastupovala kopřivnická krasobruslařka Nikol Zátopková, mezi jejíž největší loňské úspěchy patří 2. místo na mistrovství České republiky žákyň a 2. místo v Českém poháru. V kategorii družstev bodoval mladší dorost kopřivnických házenkářů, který vloni vybojoval 2. místo v nejvyšší soutěži
této kategorie, a dále smíšené družstvo A dospělých Badminton klubu Kopřivnice, které zvítězilo v I.
celostátní badmintonové lize.
Jako jeden ze tří nejúspěšnějších trenérů roku 2012 byl oceněn Ludvík Kašpárek z ASK
Kopřivnice, který v roce 1966 založil v Kopřivnici klub vzpírání, v němž dodnes působí jako předseda a
šéftrenér. Klubem již prošlo 230 vzpěračů, kterým se mimo jiné podařilo získat šestnáct titulů mistra
ČR. Druhým kopřivnickým trenérem, který byl za své loňské výkony ČSTV oceněn, byl Jan Martínek z
Klubu házené Kopřivnice. Ten dovedl házenkářský mladší dorost ke 2. místu v nejvyšší soutěži této
kategorie a zároveň jako trenér školního družstva Gymnázia Příbor vybojoval se svými svěřenci 6.
místo na házenkářském mistrovství světa středních škol.
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PETICE PRO DISKGOLFOVÉ HŘIŠTĚ
Diskgolf je nenáročná zábava, jejíž podstatou je snaha hráčů dopravit házecí talíř frisbee z
vytáčeného odhoziště do speciálního ocelového koše, který nahrazuje klasickou golfovou jamku. Diskgolf byl v Kopřivnici dosud provozován pod hlavičkou domu dětí a mládeže a nyní disponuje mobilní
sadou na diskgolf se třemi koši. Její nevýhodou je nutnost hřiště vždy znovu postavit a po hře zlikvidovat. Výhodou pevného hřiště je to, že jej mohou lidé využívat v podstatě kdykoliv v průběhu dne i celého roku. Zájemci o diskgolf také mají kde trénovat a zlepšovat své dovednosti. Iniciátorem petice podporující vybudování hřiště ve městě byl Tomáš Kocián. Během prvního týdne ji na internetu podepsalo
189 lidí. Díky této podpoře bylo rozhodnuto hřiště vybudovat.

SPORTOVNÍ DNY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Letos se už pošestnácté centrum Kopřivnice stalo dějištěm Sportovních her zdravotně postižených. K závodění v osmi tradičních disciplínách se registrovalo 202 sportovců s různými druhy a
stupni postižení, ale také lidé zcela zdraví. Kromě sportu byl tradiční součástí her také zábavný a kulturní program. Ten letos tradičně zahájila promenádním koncertem místní dechovka, v pravé poledne
se pak před kulturním domem rozezněly exotické rytmy bubenické show skupiny Africana. Kopřivnické
Sportovní hry tělesně postižených, které se od roku 2010 organizují jako memoriál zakladatele akce
Petra Douska, si za dobu své existence získaly značné renomé, svědčí o tom také fakt, že se jich neúčastní handicapovaní jen z blízkého okolí, ale mnozí neváhají podstoupit dlouhou cestu. Také tentokrát
byli ve startovním poli vozíčkáři například z Prahy, ale i z Košic.

EVEREST
Po loňském obnovení přerušené tradice měli příznivci výšlapů opět možnost zkusit zdolat
převýšení 8 848 metrů, a symbolicky tak vystoupit na Mount Everest. Na sjezdovce, která měří celkem
821 metrů, úspěšní sólolezci našlapali zhruba 55 km a na vrchol Červeného kamene museli vyjít
39krát. Noční výstupy byly z bezpečnostních důvodů o čtvrtinu zkráceny.
Hlavním organizátorem ojedinělé sportovní akce byl opět Dům dětí a mládeže Kopřivnice,
který spolupracoval se správou sportovišť a městem Kopřivnice. Účastníci se registrovali ve třech kategoriích a vyráželi na náročnou trasu buďto sami, ve dvojici, a nebo v družstvech, která byla u dospělých maximálně šestičlenná a u dětí až desetičlenná.
Při loňském prvním ročníku se stalo, že přišli Kopřivničané, kteří se z vrcholu Červeného
kamene podívali na své město úplně poprvé. Odměněn byl každý účastník bez rozdílu počtu výstupů,
a to nejen krásným pohledem z vrcholu. Celkem se letos na svazích kopřivnické sjezdovky utkalo s
převýšením 8 848 metrů 120 sportovců. Vysněný cíl padl letos celkem šestkrát. Potřebných devětatřiceti výstupů dosáhli 4 sólolezci a 2 tříčlenné týmy.
Nejlepší čas měl Zbyněk Cypra, rodák z Kopřivnice žijící ve Vizovicích. Ten dosáhl Everestu v
čistém čase 9 hodin a 52 minut, a jak si předsevzal, celý výkon včetně pauz na občerstvení a odpočinek mu nezabral ani celých 12 hodin. Cypra na svazích Červeného kamene letos neměl konkurenci,
druhý nejrychlejší sólolezec Petr Mazal za vítězným časem zaostal o bezmála 3 a půl hodiny.

DRTIČ
Z letního stadionu letos odstartovalo celkem 718 bikerů. Přidal se k nim i jeden běžec. V akci
zvané Kopřivnický drtič se všichni poprali s nástrahami beskydských vrcholů. Šlo o druhou nejvyšší
účast v historii závodu, který letos napsal už šestnáctou kapitolu. Drtič je poloorientační nezávodní
hobby MTB maraton. Jinak je to vlastně celodenní „pohodová“ vyjížďka ve volné přírodě, nejede se na
umístění, hledají se horské hospůdky a tajné kontroly.
Účastníci jsou odkázáni pouze na mapu, turistické značení a na sebe, popř. na své kamarády.
Letošní ročník přinesl zcela novou trasu, která se ještě nikdy nejela. Jednotlivé kontroly byly umístěny
na strategických místech, potažmo vrcholech – Ondřejník (K1), Lysá hora (K2), Bílý Kříž (K3), Bumbálka (K4), Chata Třeštík (K5), Martiňák (K6) a Pustevny (K7). Na cyklisty čekaly i dvě tajné kontroly, a to
na zmíněné náročné hranici a kousek za Pustevnami směrem na Radhošť. Ten, kdo přijel do cíle se
všemi sedmi kontrolami plus dvěma tajnými, si mohl gratulovat k absolvování 120 km. Ten pocit zažilo
350 účastníků, včetně jediného běžce. Tím byl Zbyněk Cypra, který po „vlastních“ zvládl rovněž celou
trasu. Zatímco nejrychlejší biker, kterým byl Milan Holub z Ostravy, proťal cílovou metu v 15.06 hod.,
Cypra dorazil o půl dvanácté v noci.
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KULTURA VE MĚSTĚ
K ULTURNÍ

DŮM

K OPŘIVNICE

Od 1. července 2012 zajišťuje kulturní a kulturně-společenské akce
včetně provozování kina příspěvková organizace města Kulturní
dům Kopřivnice. Organizace vedle poskytování kulturních služeb
zastřešuje také činnost městské knihovny a informačního centra
a provozuje objekt kulturního domu.
Ředitelka: Ing. Adriana Polarczyk
Kulturní dům organizuje pro občany bohatou nabídku kulturních akcí: besedy, běžné kino,
Bijásek, kino pro mateřské školy, kino pro základní školy, Mikulášské kino pro děti (dárek Brose), Filmový klub , Přenosy baletu v kině, kino letní, rock v kině, přenosy z Metropolitní opery, divadlo, nedělní
divadelní pohádky, koncerty, adventní koncerty, Kultura školám (divadlo, přednáška), konkrétní jednotlivé akce, plesy, seniorská odpoledne, akce ve spolupráci s jinými subjekty, výstavy, akce jiných subjektů, které nepořádá KDK, ...
Mezi jmenovanými vynikají akce nadregionálního významu:
Kopřiva - divadelní přehlídka
Memoriál Petra Douska - 16. Sportovní hry zdravotně postižených
dětí a dospělých
Přenosy z Metropolitní opery
Motýlek - přehlídka tvorby handicapovaných dětí
Tatra - taneční soutěž

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Informační centrum Kopřivnice je začleněno do příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice.
Jeho posláním je snaha poskytovat důvěryhodné a aktuální informace a kvalitní služby dle
požadavků a představ klientů s ohledem na charakter a možnosti zařízení. Tyto informace a služby
jsou poskytovány v co největším rozsahu téměř každý den v roce.
Informační centrum města Kopřivnice dále usiluje o to, aby bylo aktivním aktérem při podpoře
a rozvoji cestovního ruchu v Kopřivnici, v rámci spolupráce obcí Lašské brány Beskyd i v rámci turistické destinace Beskydy - Valašsko a bylo přirozeným spojovacím bodem mezi veřejnou správou
a komerčními subjekty.
Informační centrum se zapojilo do procesu certifikace Českého systému kvality, ztotožňuje se
s jeho standardy a usiluje o jejich naplňování s cílem dále zlepšovat poskytované služby.

R EGIONÁLNÍ

MUZEUM

K OPŘIVNICE , O . P . S .

zakladatelé město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitel: Ing. Lumír Kaválek
Počet návštěvníků v roce 2013:

Technické muzeum - 78 275
Muzeum Fojtství - 8 071
Šustalova vila - 7 885
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Regionální muzeum organizovalo kromě stálých expozic ve všech objektech řadu zajímavých výstav a
akcí. Stalo se hlavním magnetem přitahujícím do našeho města turisty a díky krátkodobým akcím je
pravidelně navštěvováno i místními občany.
Technické muzeum
Technické muzeum Tatra bylo tradičně navštíveno řadou významných hostů, velvyslanců,
politiků a zástupců zemí, kteří na základě pozvání TATRA TRUCKS, a. s. zavítali do Kopřivnice, stejně
tak jako obchodními partnery ostatních kopřivnických firem a významnými hosty města Kopřivnice.
Technické muzeum Tatra spustilo 1. června ve své expozici unikátní systém interaktivní prezentace exponátů. Šlo o první projekt svého druhu, který prostřednictvím NFC technologií a chytrých
mobilních telefonů otevřel návštěvníkům novou dimenzi interakce s muzeem. Návštěvníci, kteří nyní
vstoupí do expozice s chytrým mobilním telefonem, mají možnost dozvědět se o vybraných exponátech muzea mnohem více a navíc se o své zážitky a nově získané informace mohou podělit se svými
přáteli na sociálních sítích.
Muzejní prodejna
V roce 2013 byla muzejní prodejna obohacena o řadu nových položek zboží, ať již z oblasti
literatury, tak i v rámci nabízeného sortimentu textilu a modelů. K datu 30. 11. 2013 bylo skladem zboží
v celkové hodnotě 1 457 890,- Kč. Na obratu prodejny se projevilo i spuštění muzejního e-shopu v r.
2010 - shop.tatramuseum.cz. Za rok 2013 bylo vyřízeno celkem 416 objednávek v celkové hodnotě
obratu 340 555,- Kč.
Na informačních panelech vybraných exponátů muzea byly umístěny speciální oranžové
nálepky. Majitelům mobilních telefonů s NFC technologií k ní stačí přístroj přiložit, ostatními telefony je
nutné načíst QR kód, pak návštěvník získá přístup k neomezeným informacím a možnostem interakce
na internetu.
Na displeji se mu objeví informace a zajímavosti o daném exponátu. Připojeny jsou také fotografie a může si přehrát i zajímavá videa.
Největší inovací byla možnost poskytnuté informace dále sdílet prostřednictvím sociálních sítí.
Z novinky se tak stalo něco mezi službou návštěvníkovi, marketingem a propagací. Práce na novince
zabraly zhruba půl roku. Zatímco muzejníci připravili obsah včetně videí a fotografií, na lidech z Inmedity bylo zajistit technické řešení a naprogramování celého systému.

MANDALA
Kavárna a čajovna [árt té kafé] MANDALA se nachází
v krásném prostředí Šustalovy vily v kopřivnickém parku dr.
Edvarda Beneše. V příjemné rodinné atmosféře nabízí kromě
širokého sortimentu kvalitních káv a čajů, lehkého jídla
a jakostních alkoholických nápojů také bohatý kulturní program.
V roce 2013 se tu konalo celkem 114 kulturních nebo
osvětových akcí, které navštívilo celkem 2566 lidí. Mandalu
navštěvují hosté prakticky všech věkových skupin, což je dáno
převážně různým zaměřením různých typů akcí.
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H UDBA
ALOIS HRNČÁREK
Kopřivnický muzikant Alois Hrnčárek je místní veřejnosti znám především jako dlouholetý
kapelník Městského dechového orchestru Kopřivnice a vedoucí taneční skupiny Alfa. Narodil se do
hudební rodiny. Jeho otec byl vojenským muzikantem, bratr absolventem konzervatoře a hráčem Moravské filharmonie. I jeho to vždy k muzice táhlo. První kapelu založil už na škole, další během vojenské služby a po návratu se stal zakládajícím členem hudební skupiny Alfa. Dvacet let vedl Alfu, dvacet
let Dechový orchestr mladých a nyní naposledy 20 let Městský dechový orchestr. Za roky práce
s orchestrem udělal přes 200 premiér a realizoval asi 240 koncertů. Koncem minulého roku svou dirigentskou taktovku předal Pierru Scottovi.
Hrnčárek svou hudební kariéru ale neukončil. Nadále zůstal členem výboru Společnosti dechové hudby v Praze a Swingbandu v Příboře a před třemi lety se s někdejšími spoluhráči rozhodli
obnovit Alfu. Alfa, složená z hudebních profesionálů, hraje muziku z nejlepšího údobí pop-rockové
muziky, to znamená z osmdesátých let. Tak se vrátil k aktivnímu hraní na saxofony, na které dřív neměl tolik času.

CAMERATA
Historická hudební společnost Camerata vznikla v roce 1999. Repertoár tvoří staré lidové
písně české, moravské, slezské, francouzské, skotské a italské. Členové kapely vystupují v historických kostýmech a pro dosažení větší autenticity zvuku používají kromě moderních kytar, fléten, kontrabasu a dalších nástrojů také repliky historických nástrojů, jako jsou šalmaj, píšťala s měchuřinou a
podobně. Na jaře pokřtila kopřivnická kapela Camerata pod věží štramberského hradu na koncertě v
Hrstkově chatě svou pátou řadovou desku. Letošní CD Hoře je novým příspěvkem do diskografie historické hudební společnosti po dlouhých osmi letech. Na desce zazněly několik set let staré lidové písně.
Staré a polozapomenuté skladby členové souboru hledají ve starých sbírkách a zpěvnících. Nové
nahrávky představují písně z našeho kraje a blízkého okolí. Dvě písničky jsou přímo z Kopřivnice, další
z Frenštátu, Skotnice, Příbora, Valašského Meziříčí a dalších míst v okolí. Výrazná barvitost zvuku,
charakteristická pro Cameratu, je dána používáním replik dobových nástrojů.
Tak jako vloni odehrála Camerata adventní koncert. Soubor má poměrně rozsáhlý vánoční
repertoár, v roce 2004 vydala dokonce samostatné CD zaměřené na hudbu oslavující tyto svátky.
Letos připravila kromě koncertu v Kopřivnici dalších patnáct předvánočních vystoupení v okolních
městech.

KOMORNÍ ORCHESTR
Komorní orchestr Kopřivnice připravil pro letošní rok zcela nový program. Pro podzimní vystoupení nastudoval dirigent Petr Lichnovský známé taneční a salónní skladby od slavných autorů. V
programu byla desítka známých i méně známých skladeb tanečního charakteru. Orchestr nastudoval
skladby Franze Schuberta. Wolfganga Amadea Mozarta, Oskara Nedbala, Zdeňka Fibicha, Dimitrije
Šostakoviče, Johanna Strauss ml. i Františka Kmocha.
Komorní orchestr Kopřivnice je amatérským hudebním tělesem, které vzniklo před 18 lety díky
učitelce houslí Markétě Melčákové. Těleso tvoří bývalí i současní žáci a učitelé zdejších hudebních
škol, studenti i absolventi konzervatoře a hudební nadšenci různého věku i povolání. Repertoár orchestru tvoří komorní skladby od baroka po současnost. Kromě samostatných koncertů v rámci regionu
spolupracuje orchestr také s pěveckými sbory, hlavně v oblasti duchovní hudby a občas i s dechovou
sekcí, když to styl hudby vyžaduje. Orchestr má své zázemí v ZUŠ Zdeňka Buriana, kde pravidelně
zkouší. Zásadní změnou ve složení orchestru bylo nástrojové obohacení o dechové nástroje a o pěvecká sóla Ludmily Kláskové. První podzimní koncert s novým repertoárem byl odehrán 8. listopadu v
Katolickém domě v Kopřivnici a reprízován v Rybí.

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ KOPŘIVNICE
O prvním adventním víkendu přivezlo z Prahy Pěvecké sdružení Kopřivnice významné ocenění. Cílem výjezdu kopřivnických pěvců do metropole byla účast na třiadvacátém ročníku Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. PSK se tohoto významného mezinárodního festivalu zúčastnilo už v letech 2009 a 2010 a v obou případech získalo bronzové pásmo. Letos
byli zpěváci odhodláni získat pásmo stříbrné. Dirigentky Eva Pajdlová a Věra Michálková pečlivě vybraly repertoár, který pak sbor intenzívně zkoušel.
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Festivalový program začal v poledne 30. 11. na Staroměstském náměstí u vánočního stromu
a smíšený sbor z Kopřivnice byl první na řadě. Po vystoupení na náměstí se sbor přesunul do Kongresového sálu hotelu Olšinka, kde odpoledne předstoupil před mezinárodní porotu. Následně se ještě
pěvci zúčastnili společného zpívání všech účastníků festivalu opět u vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Večer na vyhlášení výsledků se umělci dozvěděli, že dosáhli vytyčeného cíle a porota
jejich vystoupení na festivalu ocenila vytouženým stříbrným pásmem.

SUPER TEACHER KVARTET
Tradiční recitál STK se letos přestěhoval z Katolického domu do velkého sálu kulturního domu. Vokální skupina, jejíž název je zkratkou anglických slov Super Teacher Kvartet a nebo českých
slov Super tým kantorek, vznikla v roce 2006. Všechny čtyři členky STK jsou nejen učitelky, ale také
aktivní členky různých zdejších hudebních seskupení od pěveckého sboru a městské dechovky přes
taneční a recesní kapely až po country skupinu Kondoři. Společně pak Irena Kašubová, Iva Eichnerová, Eva Nedjalková a Božena Sopuchová uvádějí repertoár tvořený skladbami nejrůznějších žánrů od
spirituálů a klasiky přes gospely, swing, rock až po známé popové písničky. Ty v jejich podání znějí
někdy ve vícehlasých úpravách „a capella", jindy s nástrojovým doprovodem hostujících hudebníků tak
jako ve středu 20. listopadu. V rámci programu se každá ze čtveřice zpěvaček představila také se svou
sólovou skladbou.

PIPER RECORDS VYDALO DVAADVACÁTOU DESKU
Místní nezávislé hudební vydavatelství Piper Records přidalo dvaadvacátou položku do svého
portfolia. Vydalo desku plzeňské kapele Madebythefire. Deska z názvem Budet je přesmyčkou slova
debut. Madebythefire jsou součástí plzeňské hudební scény už zhruba osmnáct let. Kapela již odehrála
asi dvě stovky oceňovaných koncertů, ale žádný záznam jejich tvorby dosud nebyl realizován. Skupina
hraje instrumentální rockovou muziku, ve které se mísí vlivy novodobého post rocku a art rocku 70. let
a emo nálady. Na albu Budet je 7 písní a také jeden bonus. Deska je volně ke stažení v elektronickém
formátu, ale díky kopřivnickému vydavatelství také existuje v podobě CD nebo bílé vinylové desky,
která vyšla v omezeném nákladu dvou set padesáti kusů.

PIPER FEST
Hudební fanoušci letos zažili velké zklamání. V sobotu 8. června mělo v areálu lyžařské chaty
na Červeném kameni zahrát jedenáct alternativních kapel, druhý ročník festivalu Piper Fest vznikajícího pod křídly zdejšího vydavatelství Piper Records se ale nakonec neuskutečnil. Důvodem bylo, že po
týdenních deštích se prostor, kde měl festival proběhnout, proměnil v „bažinu“ a v době, kdy pořadatelé
festival rušili, byla i víkendová předpověď špatná.
Náhradní program se odehrál v čajovně Mandala, kde se promítal dokument o loňském premiérovém ročníku Piper Festu, a následně zahrála skupina Negero. Vystoupily také Údery údy. Právě
vzkříšení legendárního bubenického projektu místních hudebníků, kteří se na pódiu neobjevili zhruba
deset let, bylo jedním z hlavních lákadel zrušeného festivalu. I náhradní program byl navíc zkrácen o
vystoupení kapely Planety, a to kvůli kolizi s termínem Muzejní noci. Předem zakoupené vstupenky
byly fanouškům proplaceny.

T ANEC
ÚSPĚŠNÝ ROK TANEČNIC Z THARY
V mezinárodní pohárové soutěži, která se konala v sobotu 12. ledna ve Vídni, uspěla v konkurenci víc jak dvou set choreografií v podání tanečníků ze šesti zemí i kopřivnická taneční skupina Thara.
Osmiletá Eliška Jeřábková byla oceněna 1. místem v dětské kategorii Belly Dance, rovněž
vedoucí skupiny Miroslava Břusková získala 1. místo v kategorii Belly Dance senior. V téže kategorii
kopřivnické tanečnice získaly také druhé místo za duet. Vítězství přišlo i v kategorii flamenco dospělých a navíc tanečnice skupiny získaly poháry ze soutěže skupin dospělých nejen z orientálních, ale i
latinskoamerických tanců, flamenca a muzikálu. Celkem si tanečnice Thary z Vídně odvezly třiadvacet
medailí a 4 vítězné poháry.
Taneční skupina THARA oslavila letošní Mezinárodní den tance na mezinárodní soutěži v
Paříži, odkud přivezla do Kopřivnice vítězný pohár z kategorie Orient, stříbrný pohár z kategorie Flamenco a medaile za 1. místo z kategorie dětí Belly Dance, za trio dospělých z kategorie Muzikál a 2.
55

místo z kategorie dospělých Belly Dance. Soutěž proběhla v sobotu 27. dubna v rámci festivalu Dance
PARIS 2013. Na pódiu se vystřídalo více než 600 tanečníků z 8 zemí Evropy ve 235 choreografiích v
různých tanečních formách od baletu, přes orientální a charakterové tance až po muzikál. Českou
republiku reprezentovaly tři taneční kolektivy a tanečnice z Kopřivnice byly mezi nimi.
Thara D.C. tak zakončila nejnáročnější soutěžní měsíc roku 2013. V neděli 7. dubna vstoupila
úspěšně do seriálu postupových soutěží formací B2Balance tour 2013. Zajistila si postup z regionálního kola na mistrovství Moravy v obou disciplínách, tedy Orientu i Flamencu, odkud 21. dubna přivezla
titul Mistrů Moravy a postup do celorepublikových kol jednotlivých disciplín, které se konaly v květnu v
Praze a v červnu v Táboře.
Po získání titulů Mistr Regionálních kol a Mistr Moravy 2013 art disciplín flamenco, přivezly
tanečnice z tanečního centra Thara Kopřivnice pohár tentokrát z kategorie Oriental Clasik Dance za
choreografii Gold Jalilah´s z největší soutěže Dance Live Tour B2Balance.
Soutěž Dance Live Tour B2Balance se konala v sobotu 15.
června již pošesté v jihočeském Táboře a soutěžilo se ve dvou Oriental disciplínách všech věkových skupin. Soutěžilo téměř 500 tanečnic
z nejlepších tanečních seskupení republiky a porota zhlédla přes dvě
stovky choreografií v semifinálových a finálových kolech.
Kopřivnická taneční skupina Thara vybojovala kromě vítězného poháru ještě další dvě zlaté medaile, jednu bronzovou a ve
finále se umístilo všech šest připravených choreografií.
Bronzové umístění v dětské kategorii si odvezla loňská mistryně republiky v kategorii do 8 let
Eliška Jeřábková v Oriental clasical a přidala i čtvrté místo v Oriental show disciplíně, i když se v této
věkové kategorii poprvé měřila se staršími děvčaty. Tituly mistryně republiky v Oriental clasical i Oriental show pak získala vedoucí Thary Miroslava Břusková Novobilská.
V neděli 16. června se kopřivnické tanečnice v Liberci zúčastnily pohárové soutěže Czech
OPEN Championship WDC - ADD 2013. Zde se utkala již pouze bezmála stovka nejlepších z Mistrovství republiky Belly Dance a porota zhlédla 33 choreografií. Thara získala vítězný pohár pro skupinu v
Belly Dance show v disciplíně za choreografii Isis Dance, dvě zlaté medaile z kategorie dětí pro Elišku
Jeřábkovou a bronzová umístění v kategorii nad 16 let pro Pavlu Jeřábkovou v disciplíně Oriental show
a Mirku Břuskovou Novobilskou v Oriental clasical disciplíně.

ŠOSTÝNSKÁ VENUŠE
V sobotu 25. května už pošesté pořádalo zdejší Studio orientálního tance Farridah taneční
festival Šostýnská Venuše. Festival byl plánován již tradičně v areálu kopřivnického letního koupaliště.
Kromě hlavních vystoupení byl připraven velmi pestrý doprovodný program. Nakonec ale proběhl 6.
ročník tanečního festivalu v interiéru kulturního domu. Festival sice kvůli dešti ztratil trochu ze svého
koloritu, ale v jiných ohledech naopak získal. Publikum bylo v interiéru daleko soustředěnější na program na pódiu a také bylo možné využít efektního jevištního svícení, což venkovní odpolední produkce
neumožňuje.
Šostýnská Venuše nabídla během téměř pětihodinové produkce víc než tři desítky vystoupení. K vidění nebyly jen břišní tanečnice, ale také show dance, moderní tanec, scénický tanec, pole
dance, variace na klasický balet, ale i věci, které s tancem souvisí jen okrajově, jako dog dancing nebo
ukázka bojového umění aikido. Lidé se tradičně mohli sami aktivně zapojit do řady doprovodných aktivit a právě workshop aikido patřil k těm nevyhledávanějším. V sále se postupně vystřídalo v součtu
diváků, vystupujících a dalších hostů asi 600 lidí.

TANEČNÍ TATRA
V sobotu 23. listopadu se v Kulturním domě v Kopřivnici uskutečnil již sedmačtyřicátý ročník
taneční soutěže Tatra. Soutěž se uskutečnila jako postupová soutěž tanečních párů druhé nejvyšší
výkonnostní třídy A a diváci sledovali soutěž v pěti standardních a pěti latinskoamerických tancích. I
letos byl soutěžní program rozdělen do dvou částí. V té odpolední proběhla základní kola soutěže.
Semifinále a finále obsazené nejlepšími páry pak proběhlo v rámci galavečera.
Zvláštností kopřivnické taneční soutěže byla doprovodná vystoupení. Organizátoři připravili
pestrou směs vystoupení z různých žánrů tance. Diváci viděli například salsu Jakuba Mazůcha a Michaely Gatěkové. Tento pár je nejen šestinásobným mistrem ČR a mistrem Evropy, ale letos získal
také stříbro na Světových hrách v salse v Kolumbii a zlato na Světových tanečních hrách v karibských
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tancích. Zcela jiný druh vystoupení zase předvedl stepař Miroslav Spáčil se svou skupinou. I on má na
svém kontě sedm titulů mistra republiky a účast ve finále světového šampionátu. Folklorní prvek do
programu zase vnesl Vojtěch Goláš, který je vítězem letošního Mezinárodního folklorního festivalu
Rožnovské slavnosti v tancích „odzemek“ a „obuškový“.
Velký prostor dostaly místní tanečnice. Kromě žákyň ZUŠ Zdeňka Buriana bylo na programu
také flamenco taneční skupiny Thara D.C. Tradičně se na Tatře objevili i cyklisté - krasojezdci Petr a
Kamil Bartůňkovi a premiéru měly moderní gymnastky z rožnovského klubu Kalokaghátia.

TANEČNÍ KONCERT ZUŠ ZDEŇKA BURIANA
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana prezentovala
v květnu ve velkém sále kulturního domu taneční vystoupení, která
během školního roku připravili žačky a žáci tanečního oboru školy.
Program koncertů tvořilo dvaatřicet výhradně premiérových tanečních čísel. Byly mezi nimi moderní choreografie, scénický tanec i
lidové tance. Program byl obohacen o řadu rekvizit. Ty pro vystoupení vyrobili žáci výtvarného oboru ZUŠ.
V rámci tříhodinového programu se představilo všech 225 žáků tanečního oboru školy od
nejmladších dětí z přípravek až po absolventky, které čekalo i absolventské představení a slavnostní
vyřazení. Taneční koncert již tradičně zcela zaplnil velký sál i v repríze.
Koncert, na kterém bylo k vidění 32 čísel, se opakoval ve středu a ve čtvrtek a v pátek pak
navíc proběhly další dvě zkrácené reprízy pro školy. Velká většina premiérových čísel potvrdila vysokou úroveň taneční průpravy ve škole a zároveň i ochotu připravovat i jevištně zajímavé a občas i velmi
odvážné choreografie.

D IVADLO
KOPŘIVA 2013
Letošní Kopřiva nabídla celkem deset divadelních představení. Kopřiva byla pořádána znovu
Jiřím Cachnínem společně s kulturním domem. Nejkontroverznější inscenací letošního ročníku Kopřivy
byla provokující inscenace Lamento divadla NOD. Příběh Matky Terezy inscenovaný formou mrazivé
muzikálové grotesky, kde hlavní roli hrál muž zpívající falzetem, nabídl takovou porci alternativy, že ji
část diváků neunesla. Na druhou stranu, pokud má být Kopřiva skutečně přehlídkou netradičního divadla, pak právě takové inscenace do jejího programu patří. Představení získalo cenu za umělecký přínos.
Na druhou cenu byli původně tři kandidáti, nejpřesvědčivější byl ale podle porotců výkon Petry
Bučkové v inscenaci Něžná brněnského Divadla U Stolu. Třetí cenu udělili diváci, kteří svým hlasováním zvolili jediné plenérové představení letošního ročníku, jež dovezlo nitranského divadlo Teatro Tatro. Zázračný divadelní automat, který slovenští divadelníci přistavili před kulturní dům, chrlil nejen
dým, ale také přehršel inscenačních nápadů, propracovaných gagů a humoru.

PŘEHLÍDKA MLADÉHO DIVADLA BEDNA
Letošní ročník Kopřivnické Bedny se uskutečnil 24. a 25. května a byl v pořadí třináctý.
Kopřivnická přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla letos předvedla celkem sedmnáct představení a program tradičně uzavřel speciální happening, na kterém byly předány divácké
ceny.
Větší část přehlídky se odehrála v divadelním sále v přízemí domu dětí. Jednou v pátek a
dvakrát během soboty pak organizátoři využili také kinosálu v kulturním domě a závěrečné představení
přehlídky, kterým byla adaptace Erbenovy balady Svatební košile v podání pelhřimovského souboru
Bez masky, se uskutečnilo na zahradě domu dětí. Střídání inscenačních prostorů umožnilo hladší
průběh přehlídky bez zbytečných prostojů a časových skluzů. Kromě místních divadelníků se letošní
Bedny zúčastnila dětská a studentská divadla z Kašavy, Oder, Českého Těšína, Olomouce, Mořkova,
Opavy, Rožnova, Frenštátu a Pelhřimova.
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PŘEHLÍDKA VÁNOČKA
Letošní nepostupová přehlídka studentského, dětského a jinak mladého divadla Vánočka
zahrnovala deset představení. Program začal v pátek 13. prosince a pokračoval celou sobotu. Jedenáctý ročník Vánočky neměl v podtitulu žádné přídavné jméno, jako tomu bylo v minulosti. Letos to
byla „The Vánočka“, což mělo trochu evokovat atmosféru předávání filmových Oscarů. Do kopřivnického DMM se sjelo celkem osm souborů. Kromě místních divadelníci z Oder, Frenštátu, Ostravy, Prahy
či Vyškova. Domácí Údivadlo se pochlubilo třemi soubory. Byly to soubory Krokodýl, Bertíci a Malá
Monstra.
V sobotu večer na závěr přehlídky organizátoři připravili velkou show pro všechny soubory,
které se Vánočky zúčastnily. Těm nejlepším byly předány místo Oscarů na podstavci instalované vánočky, proto The Vánočka. Nejlepší divácké hodnocení si vysloužil soubor Malá Monstra z domácího
Údivadla a jejich sci-fi příběh s názvem 1936.

TELEVIZNÍ PŘEHLÍDKA KAFKA
Letošní Kafka byla pouze jednodenní a proběhla v kině
PULS. Na 17. ročníku přehlídky tvorby regionálních a malých
televizních studií se ve zhruba desetihodinovém programu
představilo třiatřicet přihlášených snímků z produkce desíti
českých a tří slovenských regionálních televizních studií. Soutěžní projekce v pátek 15. listopadu zabraly celý den.
Odborná porota hodnotila snímky v kategoriích Publicistika, Zpravodajství, Dokument, Reklama/Propagační snímek. Scházela pouze kategorie Kafka s úsměvem, ve které diváci vybírali nejzábavnější snímek. Důvodem byl pouze jeden přihlášený příspěvek. Nově přibyla kategorie Tematická
reportáž. V té soutěžící představili maximálně čtyřminutový příspěvek na jednotné téma, kterým byla
Bezpečnost chodců či cyklistů.
Nejlepší snímky ve zmíněných kategoriích hodnotili profesionálové z televizní branže. Byli to
režisér, scenárista a kreativní ředitel QQ studia Ostrava Vladimír Mráz, vysokoškolský pedagog Martin
Lokšík či zpravodajský kameraman ČT24 Jiří Venclík a další. Porotci se k soutěžním snímkům vyjadřovali také na workshopech po jednotlivých žánrových blocích. V celkem sedmi kategoriích nakonec
rozdali třináct ocenění. Část z nich dostala rovněž domácí Kabelová televize Kopřivnice.
Místní televize zvítězila v kategorii Publicistika s osmiminutovým snímkem „Pojišťovny vyhrály
nad dialýzou“ a získala také jedinou udělenou cenu v kategorii Reklamy za čtyřicetivteřinový šot pro
novojičínskou praktickou školu. Třetí cenu v kategorii Publicistiky navíc získal kameraman KTK Miroslav Hofmann za svůj snímek o bezpečném chování cyklistů nejen na cyklostezkách. Za nejlepší Zpravodajství byla oceněna Televize Přerov před TV Odra Studénka a TV Ostrov. V královské kategorii
Dokumentu pak uspěla kežmarská Televizia. Porotu její bezmála čtyřicetiminutový snímek Remeslá
pod Tatrami zaujal natolik, že jí udělila nejen první místo v kategorii Dokument, ale také cenou poroty
ocenila umělecké ztvárnění lidových zvyků a řemesel.

V ÝTVARNÉ

UMĚNÍ

VÝSTAVA „TREUCHEL“
Společná výstava tří kopřivnických výtvarníků spojených nejužšími rodinnými vztahy a jménem „Treuchel“ byla v dubnu zpřístupněna v muzeu na Fojtství. Výstava obrazů Jindry Treuchlové,
Josefa Treuchla a jejich dcery Anny Treuchlové byla první společnou výstavou této malířské rodiny.
Podařilo se ji realizovat až poměrně dlouho po smrti rodičů a výběr vystavených děl i jejich instalace na
Fojtství byl výhradně dílem Anny Treuchlové, provdané Georgiadu. Všechny obrazy pocházely ze
soukromé sbírky dcery obou umělců.

HISTORIE TATRY V KRESBÁCH KARLA ROSENKRANZE
V Muzeu Fojtství proběhla v létě výstava kreseb bývalého ředitele muzea Karla Rosenkranze.
Autora fascinovala letecká a automobilová technika již od mládí, kdy jako samouk začal kreslit a modelařit. Po vystudování všeobecného strojírenství nastoupil do Tatry a po pár letech spojil svůj život s
tatrováckým muzeem. Jako jeho dlouholetý ředitel se zasloužil o shromáždění mnoha unikátních exponátů i ohromný nárůst návštěvnosti. Chvíli působil také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, ale po třech letech se opět vrátil k milovaným tatrovkám do muzea automobilů, kde
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pracoval až do roku 2003. Dnes je členem Muzejní letopisecké
komise a vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem bývá mnohými právem nazýván „živou kronikou Tatry“. Karel Rosenkranz je
v Kopřivnici známou osobností. Jako odborník na historii tatrovek je
autorem řady článků a publikací na toto téma, místní si jej pamatují
především díky působení v muzeu, jehož automobilové sbírky se
za dob Rosenkranzova pětadvacetiletého ředitelování zdvojnásobily a obohatily o mnohé unikáty.
Kolorované kresby tatrovek, které tvoří základy výstavy, vznikly za posledních deset let a
mnohé z nich se objevily v populárních nástěnných kalendářích. Celkem podobných kreseb vytvořil
Karel Rosenkraz asi 240. Výstava představila průřez celou autorovou tvorbou zahrnující mimo jiné
prvotiny v časopise Tatrovák, perovky v různých motoristických magazínech, ilustrace k historii řemesel, kresby stavení v Dřevěném městečku, plakáty vytvořené pro místní autoklub či vyhledávané nástěnné kalendáře, které Karel Rosenkranz vydává již od roku 2003.

DVĚ VÝSTAVY ZDEŇKA BABINCE
Výtvarník Zdeněk Babinec se letos představil rovněž jako ilustrátor malou výstavou v čítárně
městské knihovny. Výstava Pohádkový svět proběhla v listopadu. Pohádkové příběhy, ať už knižní,
nebo ty, které mu vyprávěli rodiče a prarodiče, provázejí Zdeňka Babince celý život. Přesto neměl
mnoho příležitostí je ilustrovat. Jedinou vydanou knihou s jeho pohádkovými ilustracemi byla kniha
pohádek příborské autorky Ireny Kopecké. Přesto našel v archívu několik desítek ilustrací k existujícím
i neexistujícím pohádkám i povídkám. Tyto ilustrace většinou vznikly jako odraz jeho pedagogické
práce. Na výstavě v knihovně byly k vidění jeho ilustrace ze třech cyklů. Obrázky ke Starým řeckým
bájím a pověstem, k Danteho Božské komedii a ke klasickým pohádkám. Všechny vznikly technikou barevného kvaše, lavírované
kresby či malby temperou.
Zcela jinak byla koncipována druhá výstava Theatrum
mundi. Proběhla v listopadu v Muzeu Fojtství. Autor, který se dosud prezentoval většinou výrazně abstraktními obrazy a barevnou expresí, se vrátil ke kořenům své
tvorby a na výstavě představil kolekci obrazů, kde dominovala především figurální malba.
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VÝBĚR ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MĚSTA
Z APOMENUTÁ K OPŘIVNICE
První výstavou letošního roku v Muzeu Fojtství byla výstava fotografií nazvaná Zapomenutá
Kopřivnice. Návštěvníci výstavy měli možnost nahlédnout do Kopřivnice na přelomu devatenáctého a
dvacátého století prostřednictvím snímků shromážděných vlastivědným pracovníkem a zakladatelem
Lašského muzea Emilem Hanzelkou. Výstava byla věnována také připomínce čtyřicátého výročí jeho
úmrtí, které připadlo na 26. ledna.
Výstavu tvořily fotografie, které byly mnohdy poškozené nebo léty značně degradované. Proto
návštěvníci neviděli originály, ale jejich digitálně vyčištěné a zvětšené kopie. Pracovníci muzea na
digitalizaci dobových snímků a dokumentů pracovali zhruba šest let a zatím jich zachránili téměř půl
milionu.
Na výstavě bylo k vidění asi sto málo známých a většinou doposud nepublikovaných fotografií, zachycujících vzhled a atmosféru staré Kopřivnice. Zastoupeny byly i panoramatické pohledy nebo
snímky významných staveb, pohledy na dnes již zaniklá místa a momentky ze života obyvatel. Příběhy
ovšem nevyprávějí jen vystavené fotografie. Jejich zvětšeniny na stěnách totiž doplňují dobové dokumenty, plány historických budov ve městě nebo třeba diplomy a oznámení. Jednou z velkých zajímavostí byla například sbírka místních písní sepsaná Leopoldem Víchou. Ta je velkou vzácností, přestože
jde o opis původní sbírky pořízený v roce 1914. Originál se ztratil někdy během druhé světové války.
Knihu si jen několik let před svou smrtí vypůjčil od vdovy po Víchovi Leoš Janáček a údajně se těmito
písněmi nechal inspirovat při psaní Lašských tanců.

ESPERANTO
Autor výstavy Ondřej Šalek se zabýval kopřivnickým esperantem už přes pět let. Během té
doby shromažďoval prameny, třídil informace a zpracovával historii tohoto klubu v Kopřivnici.
Koncept umělého mezinárodního jazyka s jednoduchými gramatickými pravidly vytvořil polský
lékař Ludvík Zmenhof v závěru devatenáctého století. Koncept jeho rovnoprávné jazykové komunikace
mezi národy světa si jen o pár let později našel řadu příznivců také v Kopřivnici. Už v roce 1900 zdejší
rodák a propagátor tohoto jazyka vydává společně s kolegy učebnici esperanta, která je teprve druhou
publikací tohoto druhu u nás. Autorská výstava zdejších muzejníků, která byla na Fojtství k vidění až
do 14. října, se v jednom prostoru prolínala s výstavou „Je esperanto mrtvý jazyk?“, která byla věnována historii samotného esperanta, jeho gramatice i využití. Součástí této výstavy, která vznikla v Písku a
od roku 2011 se jako putovní představila už na dvaadvaceti místech v celé republice, jsou také nejrůznější esperantské publikace a v závěru výstavy se návštěvníci mohli naučit také několik slovíček. V
současné době je v České republice odhadem asi tři tisíce esperantistů.
Výstava připomněla jednak místní významné esperantisty, tak i důležité milníky v historii fungování kopřivnického klubu esperanta. Již v roce 1952 bylo v Kopřivnici otevřeno muzeum esperanta,
které bylo prvním takovým muzeem v tuzemsku a druhým na celém světě. Dalším významným činem
místních esperantistů bylo také vytvoření zátiší Dr. Esperanta na úpatí Červeného kamene. Jeho součástí byl také kámen s pamětní deskou, který z již zaniklého místa zachránili místní skauti. Náhodou se
dozvěděli o existenci památného kamene a v roce 2010 při jedné vánoční vycházce ho opravdu našli.
A tak kámen i s objevenou původní bronzovou destičkou skončil ve skautském centru. Esperanto a
skauting k sobě vždy měly velmi blízko a mnozí zdejší esperantisté jako například Rudolf Zanáška byli
také skauty.
Znovuodhalení pomníku proběhlo v páteční podvečer 13. září v areálu zdraví skautského
centra Vanaivan.

V ÝSTAVA

MOTOREK VE VESTIBULU RADNICE

Ve vestibulu radnice proběhla v lednu netradiční výstava, která potěšila zejména milovníky
motocyklů. Obvyklé výstavní panely na pár týdnů nahradily tři závodní stroje kopřivnického týmu Berny
Drag Racing. Přestože je Kopřivnice známá především jako město automobilů, výstava motorek připomněla také zdejší tradici motoristického sportu.
Název vystavujícího týmu je odvozen od jména svého zakladatele Miloše Bernátka, který
začal se závody ve sprintu již v roce 1985. V dragsterovém sportu je uznávanou osobností i obávaným
soupeřem, své speciály stavěl sám dle vlastních návrhů a během své dlouhé kariéry získal mnoho
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trofejí a ocenění. Ve vestibulu radnice byl k vidění jeho motocykl Suzuki GSX-R 1 320 NX, díky němuž
získal titul vicemistra ČR 2012. Dalším vystaveným skvostem byla přesná kopie Bernátkova ukradeného motocyklu Suzuki GSX-R 1 260 NX, na němž Jakub Marada vybojoval 3. místo na mistrovství ČR, a
trojici vystavených strojů doplnila Honda 125 RR ProDrag.

VÝSTAVA KRAJEK
V lednu byla ve výstavní síni Muzea Fojtství k vidění výstava nazvaná Ke kořenům. Pod tímto
názvem se skrývala kolekce výšivek, krajek, replik oblečení ve stylu lašského venkova a drobných
bytových doplňků. Autorkou výstavy byla Věra Horáková - Martini, která většinu vystavených věcí sama vlastnoručně vytvořila a doplnila je o několik kousků ze své sbírky či sbírek svých přátel.
Autorka už v raném dětství obdivovala zručnost své babičky při vyšívání či háčkování a dnes
je jejím cílem, aby tyto ruční práce hraničící s uměním neupadly v zapomnění. Výšivky z Lašska jsou
dodnes pojmem. Zdejší ženy v minulosti při slavnostních příležitostech zdobily kousky bílé výšivky v
bílé látce a i toto unikátní umění se paní Horáková-Martini snaží udržet živé. Kromě samotného vyšívání se věnuje tvorbě výšivkových vzorů a inspiraci čerpá nejčastěji v přírodě, ve stromech i nejobyčejnějších léčivých bylinkách. V tom si je velmi blízká se svým otcem, po kterém pravděpodobně zdědila
své výtvarné nadání. Malíř Josef Martini byl široko daleko vyhlášený krajinář a jeho obrazy dodnes
zdobí stěny sběratelů nejen v širokém okolí, ale i za hranicemi. Také další generace rodiny mají k
výtvarné tvorbě vztah.

KOUPALIŠTĚ
Letošní léto s tropickými dny lákalo nejen místní k návštěvě koupaliště. To zažilo jednu z
nejlepších sezon. Letošní návštěvnost byla nejvyšší za posledních pět let, přes pokladny prošlo od 14.
června do 19. srpna 27 627 platících osob. To je o víc jak 2 400 lidí než vloni. Letos byla také rekordní
denní návštěvnost. Rekord padl 28. července, kdy panovaly teploty okolo 35 °C a na koupaliště přišlo 1
900 lidí, což je ve srovnání s loňským denním rekordem o tři sta víc. Přestože koupaliště bývá v provozu téměř tři měsíce, dnů vhodných ke koupání bývá v průměru od třiceti až po čtyřicet. Vloni jich bylo
52, letos padesát, neboť poslední dekáda v srpnu byla chladnější. Ani letos nepoznamenal sezonu
žádný vážný úraz. Plavčíci ošetřovali jen drobné oděrky či pohmožděniny.
I přes tak vysokou návštěvnost skončila letošní sezona v červených číslech. Před sezonou
Správa sportovišť investovala téměř půl milionu do oprav. Jen opravy lehátek přišly na dvě stě tisíc
korun, stejně jako oprava baru. Dalších osmdesát tisíc stály nátěry bazénových van.

L AŠSKÁ

NAUČNÁ STEZKA PO REKONSTRUKCI

V sobotu 5. října byl slavnostně otevřen rekonstruovaný 17kilometrový okruh Lašské naučné
stezky, na němž bylo vyměněno celkem 18 tabulí a přemístěna dvě zastavení. Stezka byla vybudována před dvanácti lety a i přes pravidelnou údržbu dnešním nárokům již nevyhovovala. Cílem projektu
Aktualizace Lašské naučné stezky proto bylo změnit tento stav, panely obsahově i graficky zatraktivnit,
a přitáhnout tak zájem návštěvníků o okolní přírodu.
Stezka má i netradičního průvodce. Tím je na návrh společnosti Actaea, která panely vyráběla, hravé a zvídavé autíčko Tatraplán, které je umístěno na tabulích v pravém horním rohu. Před přestřižením pásky byli odměněni vítězové fotosoutěže, jejichž fotografie jsou k vidění na nových tabulích
stezky. Do soutěže se přihlásilo 42 snímků, z nichž porota ve třech kategoriích vybrala celkem 11 fotografií. Ti, kteří se účastnili slavnostního otevření rekonstruované stezky a vydali se na procházku, mohli
vidět i zrekonstruovanou hájenku a historický včelín.

B ESKYD M ODEL K IT S HOW
17. ročník Beskyd Model Kit Show navštívilo zhruba 2 924 lidí. Nejstarší a jedna ze tří největších modelářských výstav v republice se po několika letech vrátila zpět do kulturního domu. Návrat
ocenili návštěvníci i vystavující prodejci. Výstavní prostory letošní Kit Show nebyly oproti předchozím
ročníkům přeplněné k prohlížení bylo více místa. Průměrně bývá na Kit Show zhruba 1 200 modelů a
letos jich bylo asi 900. Do porovnávacích soutěží se letos zapojilo asi 400 modelů a komise rozhodčích
po uzavření expozice vybírala ty nejlepší. Největší konkurence byla mezi vrtulovými letadly a bojovou
technikou. Zatímco odborníci zkoumali detaily těch nejlepších vystavených modelů a širokou nabídku
stavebnic a nejrůznějšího specializovaného příslušenství, dětem se nejvíce líbily dynamické ukázky
modelů. Zajímavostí bylo i několik modelových železnic, ale také RC modely offroadů, těžké techniky či
tanků, které se proháněly po pečlivě vybudovaných drahách. Novinkou letošního ročníku byl také velkoplošný bazén, ve kterém se v sobotu předváděly velmi atraktivní modely lodí. Před kulturním domem
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na návštěvníky kromě rádiem řízených modelů čekala expozice hasičských tatrovek, vojenské ležení
wehrmachtu a airsoftová střelnice.

N OC

KOSTELŮ

Největším lákadlem letošní Noci kostelů v Kopřivnici byla možnost vystoupat do jinak nepřístupné věže farního kostela sv. Bartoloměje. Letos si tuto příležitost nenechalo ujít asi 300 lidí. Ti vyšli
po úzkém schodišti až do zvonice se čtyřmi zvony, z nichž nejtěžší, sv. Bartoloměj váží 530 kilogramů.
Kromě prohlídky jindy nepřístupných částí návštěvníky zajímaly hlavně připravené koncerty.
Stavba kostela svatého Bartoloměje začala na jaře roku 1893 a byla dokončena roku 1895. V
červenci proběhlo slavnostní vysvěcení olomouckým arcibiskupem Msgr. Theodorem Kohnem.
Kopřivnický chrám se nachází v centru Kopřivnice, vedle Masarykova náměstí, byl postaven v
novogotickém slohu podle návrhu vídeňského architekta Schena, interiér vymaloval mistr Kot (také z
Vídně, ale původem z Příbora). Prostředky na vybavení chrámu darovali většinou významní obyvatelé
Kopřivnice (továrníci Adolf Šustala a Josef Šustala, spolek Manželky a panny kopřivnické…). Část
vnitřního zařízení byla použita ze starého kostela (např. obrazy, deskový oltář…). V roce 1926 přibyla
Křížová cesta.
Do věže kostela byly v r. 1894 zavěšeny čtyři zvony, dary významných donátorů Kopřivnice,
tři z nich však byly v letech 1916 – 1917 zrekvírovány. Radostnou událostí bylo svěcení nových zvonů
v r. 1926, ale tyto byly opět odebrány za II. světové války. Nyní se ve věži nachází opět čtyři zvony:
Sv. Bartoloměj (530 kg), P. Maria (300 kg), Sv. Josef (225 kg) a původní umíráček (40 kg). Slavnostní
posvěcení nových zvonů proběhlo v r. 1970.

M OTÝLEK
Přehlídka jevištní tvorby tělesně a mentálně handicapovaných dětí se jako každoročně odehrála v prostorách kulturního domu v Kopřivnici. Program 17. ročníku Motýlka letos nesl podtitul „Westernový“ a začal v pátek 8. listopadu odpoledne.
Jedním z hlavních podnětů přehlídky Motýlek je už několik let integrace lidí s postižením do
společnosti. Tento trend podpořilo také maximální otevření pátečního programu, dříve určeného především vystupujícím, všem, kteří o něj mají zájem. První část programu proběhla venku před kulturním
domem. V rámci zvoleného tématu na účastníky Motýlka, ale i na všechny ostatní děti čekaly projížďky
na koních, ukázky lasování a také hry a soutěže ve stylu amerického Divokého západu. K tomu hrála
místní country kapela Kondoři. Zatímco venku probíhaly tyto aktivity, uvnitř kulturního domu se konaly
prostorové zkoušky vystupujících a také tradiční výtvarná dílna
Po páté hodině večer se dění z prostor před kulturním domem přesunulo dovnitř do velkého
sálu kulturního domu, kde v rámci tradičního programu v předvečer samotné přehlídky vystoupila kapela Pískomil se vrací. Kapela složená z muzikantů působících v různých, především alternativně laděných projektech se dala dohromady, aby připravila program s autorskými písničkami pro děti, které se
svým charakterem ale výrazně liší od stejně zaměřené komerční produkce. Po jejich rozpustilém vystoupení zazpívala několik svých hitů také Heidi Janků a celý páteční program uzavřela oblíbená diskotéka DJ Stoupy.
Samotná přehlídka Motýlek proběhla v sobotu. V programu bylo pětadvacet různých vystoupení. Tradičně převládal tanec, ale diváky potěšily také hudební produkce či krátké scénky. Velká část
zhruba tříhodinového programu se odehrála v rytmu čtverylky. Část vystoupení byla inspirována tématem letošního Motýlka, tedy westernem. V přestávce zhruba tříhodinového programu proběhla také
tradiční vernisáž výstavy fotografií pořízených během páteční výtvarné dílny.
Na jevišti se během letošního Motýlka vystřídaly zhruba tři stovky účinkujících, což je podobné
množství jako v minulých letech. Ubyla ale zařízení, která se přehlídky zúčastnila a zcela z programu
zmizeli účastníci ze zahraničí, ať už z partnerských měst v Polsku či Francii, nebo třeba z nedalekého
Slovenska. Účast Francouzů a Poláků na Motýlku byla již domluvená, ale nakonec zahraniční hosté na
poslední chvíli účast odřekli a důvodem byly chybějící peníze na dopravu.

H RY

BEZ HRANIC

V úterý 7. května hostil Hermelín ranč již 5. ročník Her bez hranic s podtitulem Obrácená
integrace. Náš svět vám nemusí být cizí. Na hrách, které každoročně pořádají ZŠ a MŠ Motýlek,
Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín a Hermelín ranč, se potkávají klienti čtyř zařízení pro
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handicapované se studenty pořádající školy. Studenti mají na ranči odborné praxe, ale běžně s postiženými nepřijdou do styku. Tyto hry jim mají pomoci naučit se, jak se chovat k handicapovaným lidem.
Jde tak o přirozenou integraci zdravých s handicapovanými lidmi.
Na ranč přišlo dvacet studentů a daleko víc dětí s handicapem. Přijely děti z Praktické školy
Nový Jičín, Mateřské školy a Základní školy speciální Nový Jičín, Mateřské školy a Základní školy
Kopřivnice, klienti z ústavu ze Zašové a děti ze ZŠ Kopřivnice Štramberské. Po zahájení byli všichni
rozděleni do čtyř družstev a poté začali plnit připravené disciplíny, od hodu podkovou, přes jízdu s
táčkami, zametání a jízdu na koních.

V ÁNOČNÍ DVD

KOPŘIVNICKÝCH DĚTÍ

Koncem listopadu se asi dvě stě dětí z devíti kopřivnických školek zúčastnilo natáčení vánočního pořadu, který pro své diváky připravovala Kabelová televize Kopřivnice. Koledy a zajímavé dětské
postřehy na téma Vánoce byly vydány také na DVD, které si bylo možné zakoupit od poloviny prosince.
Ke spolupráci byly vyzvány všechny mateřské školy v Kopřivnici a místních částech, aby do
pořadu přispěly a s vybranou skupinkou dětí nazpívaly jednu vánoční koledu. Natáčení na pět kamer
probíhalo v prostorách vánočně vyzdobené obřadní síně. Devět písní v podání mateřinek bylo na DVD
doplněno o tři vánoční skladby místní historické hudební společnosti Camerata.
Speciální pořad mohli diváci KTK sledovat během vánočních svátků od 20. do 27. prosince v
obvyklých časech vysílání Kopřivnického magazínu.

N OVÝ

KALENDÁŘ

Již osmým rokem vydává Kopřivnice vlastní stolní kalendář, který Kopřivničané získávají od
města jako dárek. V něm najdou informace o aktuálních akcích, ale také zajímavé čtení o zdejších
pamětihodnostech a příjemný bonus v podobě slevových poukazů na vstup do kopřivnických muzeí.
Tématem kalendáře byly tentokrát kopřivnické pamětihodnosti. Přestože je Kopřivnice mladým a industriálním městem, nachází se zde řada pozoruhodných míst, která stojí za to vidět a která
mají zajímavou minulost. Lidé se v kalendáři dočetli stručné informace například o zdejším bronzovém
pokladu, zřícenině hradu, historických budovách, kostelech, kaplích, hrobkách, křížích, sloupech, pomnících, pamětních deskách nebo různých uměleckých dílech, která možná denně míjejí a přitom o
jejich původu příliš nevědí. Autorem textové a fotografické části byl Mgr. Ondřej Šalek, který na kalendáři pracoval v rámci činnosti Regionálního muzea v Kopřivnici.
Součástí kalendáře na rok 2014 je také příjemný bonus - čtyři muzejní poukazy na zlevněné
vstupné do všech tří kopřivnických muzeí. Držitel poukazu z městského kalendáře si bude moci zakoupit okružní vstupenku do Muzea Fojtství, Lašského muzea a Technického muzea Tatra za 40 korun,
tedy zlomek běžné ceny.
Kalendář upozorňuje na kulturní, sportovní a společenské akce, dny otevřených dveří a aktivity města, připomíná data zápisů do mateřských a základních škol, termíny splatnosti místních poplatků, harmonogram přistavení velkoobjemových van na komunální odpad apod. Distribuováno bylo
zhruba deset tisíc výtisků. Všechny domácnosti v Kopřivnici i místních částech nalezly kalendář ve
svých schránkách do konce letošního roku.
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
V EŘEJNÉ

SCHŮZE

Na jaře proběhla ve všech místních částech veřejná setkání s představiteli města.
Občané byli seznámeni s připravovanou aktualizací Strategického plánu. Vedoucí oddělení
strategického plánování Lenka Šimečková přiblížila přítomným, kolik radnice investovala do konkrétní
místní části v roce 2012 a seznámila je s rozpočtem pro letošní rok.
Do Vlčovic vloni šlo z rozpočtu města 1 417,8 tisíce korun a letos to bylo 11 379,4 tisíce korun. Největší investiční akcí pro letošní rok bylo vybudování bezdrátového rozhlasu a realizace cyklostezky z Lubiny do Vlčovic.
V Mniší radnice investovala v roce 2012 téměř 17,5 milionu korun. Rekonstrukce tamní základní školy přišla na 15,6 mil. korun. V rozpočtu na letošní rok byla pro Mniší schválena částka ve výši
4,499 mil. Kč. Budovat se zde začala I. etapa chodníku a také bezdrátový rozhlas.
Největší část financí putovala vloni do Lubiny, a to z důvodu budování kanalizace, za niž vloni
radnice zaplatila 70 milionů korun. Rozšíření zatáčky na Velovou stálo 3,26 mil. Kč a cyklostezka z
Lubiny do Příbora 1,94 mil. korun. Celkem vloni radnice do Lubiny investovala částku 78,83 mil. korun.
Také letos šlo do Lubiny nejvíc ze všech místních částí, a to 24,77 mil. korun. Jen dokončení odkanalizování stálo asi 9,85 mil. Kč, cyklostezka z Lubiny do Vlčovic dalších 8,5 mil., vybudování bezdrátového rozhlasu 2,36 mil. a stabilizace svahu u rodinného domu č. p. 193 2,2 mil. korun. V Lubině se diskuze točila kolem vloni dokončené kanalizace. Letos se na ni napojují jednotlivé nemovitosti.

R EFERENDUM

V

L UBINĚ

Část občanů v Lubině již delší dobu usilovala o to, aby se Lubina stala samostatnou obcí.
Aktuální iniciativa přípravného výboru v čele s Milanem Erlou za osamostatnění Lubiny se rozběhla na
podzim roku 2011. Přípravný výbor 31. května oficiálně požádal starostu města o vyhlášení místního
referenda, ve kterém obyvatelé dosavadní místní části vysloví svůj názor na budoucnost obce. Aby
přípravný výbor mohl požádat o vyhlášení místního referenta v otázce osamostatnění, musel si na
petičních arších zajistit podporu minimálně 30 % oprávněných voličů, což v případě Lubiny znamenalo
získat zhruba čtyři stovky podpisů.
Referendum v Lubině proběhlo 19. 10. 2013 za vysoké účasti. K volebním urnám, které byly
letos poprvé hned na dvou místech, přišlo 815 oprávněných voličů, což je o něco málo přes 60 procent
oprávněných voličů. Plebiscit, který zastupitelstvo na návrh přípravného výboru vyhlásilo na konci
června, byl tedy platný.
Na otázku „Souhlasíte s tím, aby se část obce – Lubina oddělením od města Kopřivnice stala
samostatnou obcí?“ odpovědělo kladně pouze 213 voličů, možnost ne jich zaškrtlo 579, tedy víc jak
dvouapůlnásobek příznivců odtržení, čtyři hlasující se nevyslovili ani pro jednu z nabízených možností
a dalších 19 hlasovacích lístků bylo při sčítání označeno za neplatné, protože je voliči upravili v rozporu se stanovenými pravidly. Výrazná většina obyvatel Lubiny vyjádřila přání, aby i nadále existovala
jako místní část Kopřivnice. Odtržení chtělo jen 16 % lidí.
Území Lubiny tvoří 807 ha, tedy zhruba 29 % rozlohy města. Na začátku roku 2013 bydlelo v
této místní části 1 709 lidí, což představuje pouze 7,6 % z celkového počtu obyvatel Kopřivnice. Lubina
vznikla poměrně nedávno, v roce 1959 sloučením obcí Větřkovice a Drnholec nad Lubinou, a součástí
Kopřivnice je od roku 1979. Ve Větřkovicích byla poměrná podpora odtržení vyšší než v Drnholci. Z
526 větřkovických voličů se v referendu vyslovilo pro osamostatnění 108, zatímco ve volební místnosti
v Drnholci bylo pro 105 z 823 hlasujících.

S BOR

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z

V ĚTŘKOVIC

V sobotu 17. srpna oslavil Sbor dobrovolných hasičů Lubina II. Větřkovice své devadesáté
výročí. Dopoledne v deset hodin vyšel průvod hasičů od hasičárny ke kostelu, kde následovalo položení věnců. Poté následovala výroční schůze, na níž vystoupily děti s kulturním programem a bylo předáno ocenění 26 členům sboru.
Odpoledne pak oslavy vyvrcholily letním odpolednem s programem na hřišti Spartaku Lubina.
Pro příchozí byl připraven doprovodný program s občerstvením. K poslechu hrála skupina Apači a děti
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mohly absolvovat připravené soutěže. Na malém hřišti si lidé mohli prohlédnout nejen vystavenou
historickou požární techniku, ale zhlédnout i ukázky soutěží nejmladších členů sboru, ukázku disciplíny
TFA - železný hasič, kterou předvedl člen pořádajícího sboru Radek Váňa. Tu si poté mohli zájemci
vyzkoušet. Na výzvu reagovalo 19 mužů a jedna žena – Magda Kolibová z Mniší. Oslav se také zúčastnila i 25členná delegace z družebního sboru Háj u Turčianských Teplic.
Dobrovolný hasičský sbor ve Větřkovicích vznikl v roce 1923, kdy na ustavující schůzi 30.
prosince byl zvolen prvním starostou sboru tehdejší starosta obce Josef Polášek. V době svého vzniku
měl sbor 58 členů a byl zařazen pod Hasičskou župu Kravařskou II. Na financování sboru se podíleli
nejen členové, ale další prostředky byly získávány od pojišťoven; Moravského zemského výboru v
Brně, sbírky od občanů a také výnosem ze zábav, plesů, výletů a divadelních představení.
První výzbroj spočívající v několika hácích, kopáčích a žebřících zhotovili sami členové, kteří ji
darovali sboru. První stříkačka berlovka se dvěma plátěnými džbery byla zakoupena v dubnu 1924 a
na její vybavení přispěly také sbory z Mniší a Vlčovic. V srpnu téhož roku bylo schváleno zakoupení
ruční stříkačky na dvoukolovém podvozku. Ta je dosud v majetku sboru a u příležitosti oslav 70. výročí
byla zrenovována. V roce 1926 byla také zakoupena starší výzbroj (hadice). O ni se staral zvolený
zbrojíř a byla uskladněna ve farské stodole. K sušení hadic byla svépomocí postavena sušicí věž.
Motorovou stříkačku DS 16 včetně dopravního prostředku získala jednotka v září 1945 od požárního
sboru Tatry Kopřivnice. V roce 1969 došlo k mírné modernizaci sboru a byl mu přidělen agregát
PPS12, jenž slouží dodnes. K obměně vozidla došlo v roce 1971, když byl sboru přidělen ojetý armádní vůz Tatra 805 – populární „kačena“.
V roce 1927 byly zahájeny přípravy pro stavbu zbrojnic, ale pro nedostatek financí a nižší
aktivitu členské základny byla stavba dlouho odkládána. Pozemek byl zakoupen až v roce 1931, o rok
později byla získána půjčka na její výstavbu, která byla realizována v roce 1933. Slavnostní otevření a
vysvěcení se konalo 2. 7. 1933 a bylo spojeno s cvičením a výletem za účasti 10 sborů a celkem 190
krojovaných hasičů. Objekt hasičárny byl postupem času několikrát opravován. V roce 1983 byla díky
aktivitě některých členů a za finanční pomoci Městského národního výboru v Kopřivnici provedena
přístavba požární zbrojnice. Zvětšila se hlavně schůzovní místnost. Až do roku 1951 svolával členy k
požárům a jiným pohromám určený trubač, poté byla zakoupena a na střechu zbrojnice umístěna siréna. Její funkčnost se ověřovala pravidelným nedělním troubením. V letošním roce došlo k výměně
stávající sirény za rotační, která na rozdíl od původních šíří i mluvené slovo.
Po zkušenostech ze cvičení i z přímého zásahu bylo zřejmé, že vodní zdroje v obci nestačí.
Proto byla v roce 1955 zahájena a v roce následujícím dokončena výstavba vodní nádrže na „Podstaví“. Nádrž sloužila svému účelu do roku 1973, kdy byla zlikvidována při stavbě Větřkovské přehrady.
V roce 1958 z důvodu sloučení obcí Drnholec nad Lubinou a Větřkovice vznikla obec Lubina,
došlo k přejmenování sboru na Lubina II. V roce 1974, kdy družstvo mužů obsadilo 1. místo v okresním
kole požárního sportu a za vzornou reprezentaci bylo pověřeno reprezentovat okres na soutěži v družebním okrese Martin na Slovensku, se datuje družba se sborem Háj u Turčianských Teplic. Po několika výměnách návštěv tato družba po roce 1978 stagnovala, ale později došlo k obnovení vztahů.
K prvnímu většímu poválečnému přílivu členů došlo v roce 1954, o rok později bylo vytvořeno
samostatné družstvo žen, které se z důvodu sňatků a zaměstnání časem rozpadlo. Počátky mládežnického hnutí se datují od roku 1973, jeho cílem bylo získání nových členů. Snaha v tomto roce přinesla ovoce až o rok později, kdy bylo ustaveno družstvo mladších žáků pod vedením Miroslava Feixe.
Výsledky na soutěžích byly střídavé. V dalších letech se střídali vedoucí a to mělo vliv jak na počty
mladých hasičů, tak na jejich výsledky. Ke krátkému vzepětí došlo v roce 1982, ale pak nedostatek
školáků zapříčinil útlum. Družstvo žen začalo znovu fungovat až v roce 2008, kdy jej vytvořily dorostenky a starší žačky. Za uplynulých 90 let prošlo členstvím ve sboru 266 občanů. Dnes má sbor 76
členů, z toho 23 jsou mladší 18 let.
Hlavní náplní, ke které směřují všechny nácviky a účasti na sportovních soutěžích, je prevence a zásahy u požárů a v jiných krizových situacích. Sbor se ale také věnuje obecně prospěšné činnosti, a tak členové například v roce 1994 pomáhali Osvětové besedě se stěhováním knihovny z Katolického domu do školky, provedli úpravu autobusové zastávky u zbrojnice. Hasiči pomáhali při sněhových
kalamitách v letech 2006, 2007 a 2009, kdy odstraňovali sníh ze střech MŠ v Kopřivnici a ze střechy
nové tělocvičny v Lubině. Členové, kteří jsou zároveň i profesionální hasiči, pak v rámci svých služebních povinností zasahovali při povodních v roce 2002 v Praze, v roce 2007 u bleskových povodní v
obcích Ženklava a Žilina. V roce 2010 hlídali hladinu vody přímo v Lubině, která ohrožovala bytové
domy u Katolického domu. Přestože hasiči se snažili chránit objekty pytli s pískem, došlo k zatopení
sklepů bytovek i Katolického domu. Čerpání vody prováděly oba lubinské sbory.
Dobrovolní hasiči zasahovali samozřejmě i u požárů, v roce 2006 to bylo u požáru v mléčné
farmě místního družstva, v říjnu téhož roku pak v domku č. p. 207, kde se vznítily brikety uskladněné v
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kůlně, které bylo nutno postupně vynosit mimo objekt na volné prostranství. Další větší požár vznikl v
březnu 2011 při opravě střechy rodinného domku, kde sbor zajišťoval volný průjezd profesionálních
hasičů a staral se o doplňování vody.

OBYVATELSTVO
Počet občanů ČR s trvalým pobytem v Kopřivnici:

22 490

z toho:

11 426 žen (50,8 %)
11 064 mužů (49,2 %)

(Stav k 31. 12. 2013)
Počet občanů v městských částech:
Kopřivnice
19 413
Lubina
1 716
Mniší
740
Vlčovice
621
Celkem
22 490
Podle statistiky Živnostenského úřadu podnikalo na území města 7069 subjektů. Z toho 6262 fyzických
osob, 620 právnických osob a 187 cizinců.

S OCIÁLNÍ

VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ

Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnuje jak výkon samostatné působnosti
obce, tak přenesené působnosti. Tyto činnosti se často prolínají. Nezastupitelnou úlohu má odbor ve
vztahu k veřejnosti, neboť právě komunikace s občany při řešení jejich problémů má vliv na celkový
pohled na městský úřad.
Agenda „veřejného opatrovnictví“ - jedná se o agendu osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům, kterým bylo ustanoveno opatrovníkem město. Město Kopřivnice vykonávalo v roce 2013 funkci opatrovníka 13 klientů. Jedná se vždy o velmi problematické osobnosti, které žijí
osaměle, nebo rodina odmítla tuto funkci převzít z různých důvodů. Tito lidé vyžadují stálý dohled,
potřebu zavedení sociální služby, pomoc při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhových
záležitostí, přestupků apod. Celkem za sledované období roku 2013 bylo vykonáno 1 004 kontaktů
(návštěvy v domácnosti, doprovod k lékaři atd.) s těmito osobami. Tato činnost je založena na mezioborové spolupráci zejména se zdravotnickými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, soudy, policií, exekutorskými kancelářemi apod.
Odbor spolupracuje se soudem i v případě dalších osob, u nichž je rozhodnuto či se rozhoduje o změně způsobilosti k právním úkonům a mají trvalé bydliště na území města. Odbor prošetřuje
a podává zprávy o poměrech těchto osob a výkonu funkce jejich opatrovníků (zpravidla příbuzných či
blízkých osob). V r. 2013 to bylo ve 24 případech.
Veřejná služba (VS) - Od prosince 2012 funguje jen na základě dobrovolnosti a bez sankce za
neúčast na výkonu veřejné služby (viz nález Ústavního soudu), což mělo vliv na nezájem o výkon VS.
Jako náhradu za výkon VS začaly úřady práce nabízet možnost zaměstnat uchazeče v evidenci ÚP
k výkonu veřejně prospěšných prací (dále VPP). Proto postupně došlo u čtyř pracovníků VS k jejich
zaměstnání na VPP. Většina pracovníků přestala postupně na VS docházet. K 31.12.2013 vykonávaly
VS dvě pracovnice, které po dohodě s příslušnou organizací zde budou působit na základě dobrovolnické smlouvy. Tímto již není VS ve městě vykonávána.

O SOBNOST

SOCIÁLNÍ OBLASTI

Návrh na ocenění člověka, který pracuje v sociálních službách, vzešel z 2. komunitního plánu
sociálních služeb. Radnice proto vyhlásila anketu, jejímž cílem bylo ocenit lidi pracující v tomto oboru
za jejich náročnou, kvalitní a hlavně obětavou práci. Nominovat ty, kteří by si ocenění zasloužili, mohli
lidé a organizace do 16. října. Do následné ankety se zapojilo celkem 539 lidí. Veřejnost nominovala
sedm osobností, které v našem městě dlouhodobě přispívají ke zlepšení situace seniorů, handicapovaných nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením.
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Nominováni byli Jiřina Mikulenková, pracovnice odboru sociálních věcí, Blanka Mikundová,
manažerka sociální prevence, Anna Navrátilová, předsedkyně kopřivnického městského klubu důchodů, Zuzana Obrátilová, zakladatelka Občanského sdružení Mandlové oči - sdružení rodin a přátel osob
s Downovým syndromem, Martin Poruba, pracovník denního stacionáře Kopretina ve Vlčovicích, Michal Raška, vedoucí nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší Racek, a Anežka Šajtarová,
vedoucí azylového domu a noclehárny. Všichni nominovaní pracují dlouhou dobu v sociálních službách.
V pátek 29. listopadu se v Kopřivnici konalo historicky první vyhlášení osobnosti roku v sociální oblasti. Osobností sociálních služeb se stala Anežka Šajtarová
Anežka Šajtarová pracuje již dvacet let v sociálních službách azylový dům a noclehárna Střediska sociálních města Kopřivnice. V roce 1993 zde začínala jako řadový pracovník a roku 2000 se
stala vedoucí. Denně se věnuje osobám, které se z různých důvodů ocitly na okraji společnosti, a pomáhá jim řešit kritické životní situace. To vyžaduje nejen odbornou zdatnost, ale také důslednost, přirozenou autoritu a velkou dávku empatie. S městem paní Šajtarová spolupracuje při plánování sociálních služeb, kde svými praktickými zkušenostmi a postřehy přispívá k formulování reálných cílů a opatření. Za dobu, kterou se věnuje tomuto náročnému povolání, si získala zasloužený kredit nejen u řady
svých klientů, ale také mezi kolegy, nadřízenými i odborníky na sociální problematiku.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ METODICKY ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍ
ORGANIZACE MĚSTA :
Klub Kamarád
Klub Kamarád (organizační složka města) je sociální službou 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 přijdou 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 mládeži bezpečný prostor k trávení volného času, a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim. V roce 2013 byl Klub Kamarád otevřen 283 dní, z toho 207 dní
v pobočce KK na ulici Francouzské a 39 dní v klubu na ulici Horní a 36 dní se konaly víkendové akce
a tábor Klubu Kamarád.
Mezi nejčastější výkony pracovníků v roce 2013 patřil kontakt, aktivity ve skupině, víkendy,
výlety a tábory, situační intervence, skupinová práce, akce v klubu, individuální plánování, poskytnutí
materiálu a sociální poradenství.
Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizace
Středisko sídlí na ulici Česká 320, Kopřivnice a je řízeno Ing. Evou Mündleinovou. Středisko sociálních
služeb města Kopřivnice spravuje domy, v nichž je poskytována pečovatelská služba:
1. DPS na ulici České č. p. 320 - 95 bytových jednotek, 14 lůžek pro krátkodobé umístění občanů domovinky (odlehčovací služby),
2. DPS na Masarykově náměstí č. p. 650 - 27 bytových jednotek.
V obou domech je poskytována pečovatelská služba. Sociální služba je poskytována převážně jako terénní ambulantní osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice poskytuje tyto registrované sociální služby:
Pečovatelská služba je terénní služba vykonávaná v domácnostech občanů města Kopřivnice
a místních částech. V roce 2013 využilo službu celkem 88 uživatelů.
Odlehčovací služba je časově omezena pobytová soc. služba s kapacitou 14 lůžek v budově na ul.
České č. p. 320. Je poskytována 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 2013 byla služba poskytnuta 72 uživatelům.
Azylový dům se sídlem na ul. Horní č. p. 1114 je sociální služba pobytová s kapacitou 23 lůžek poskytovaná na přechodnou dobu (zpravidla nepřekračující 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení. V roce 2013 byla kapacita Azylového domu využita na 87,25 %.
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Noclehárna je pobytová službu pro osoby bez přístřeší, které mají potřebu využiti hygienického zařízení a přenocování. Tato sociální služba na Horní ul. č. p. 1114 byla v roce 2013 využívaná z 38,61 %,
což je dáno zejména mírnou zimou.
Denní stacionář Kopretina se sídlem ve Vlčovicích č. p. 76 a kapacitou 20 osob poskytuje ambulantní
službu osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživateli této služby
jsou dospělí lidé starší 18 let. V průběhu roku 2013 navštěvovalo denní centrum 24 uživatelů.
Organizace poskytuje vedle krizového centra sociální služby azylový dům a sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi
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.

DALŠÍ POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA
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 situací - Krizové centrum pro děti a mládež. Organizace poskytuje vedle krizového centra sociální služby azylový dům a sociálně aktivizační službu pro rodiny s
dětmi.
V r. 2013 využilo služeb azylového domu celkem 52 osob (17 žen + 35 dětí) z toho 25 z Kopřivnice,
sociálně aktivizační službu využily 4 rodiny (13 dětí, 2 muži, 4 ženy), z toho tři z Kopřivnice (9 dětí, 1
muž, 3 ženy), krizové centrum využilo celkem 12 dětí, z toho z Kopřivnice 4 děti.
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, inzulinu, 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 2013 využilo služeb Charity 33 uživatelů, z toho 20 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, zajišťovaná 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 náhrady 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 2013 se podařilo od srpna rozšířit provozní dobu na tři dny
v týdnu, poradnu navštívilo 981 klientů, kteří vznesli 1 024 dotazů.
Osobní asistence Kopřivnice
Provozovatelem služby Osobni 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 zajišťovaná 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
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se plnohodnotně zapojit do běžného života. V roce 2013 službu využilo celkem 10 uživatelů z města
Kopřivnice nebo jeho místních částí, tři uživatelé z Kopřivnice nebyli z kapacitních důvodů uspokojeni.

K OPŘIVNIČTÍ

SENIOŘI

Kluby seniorů
V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů důchodců a částečná úhrada aktivit členů klubů
v Kopřivnici, Mniší a Vlčovicích i Lubině, včetně osobní účasti na některých stěžejních akcích.
Spolupráce s Kluby seniorů byla také v r. 2013 velmi intenzivní. Po úspěšném projektu z r.
2012, který byl evropskou komisí vyhlášen jako „Mezinárodní rok aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity 2012“, jsme i v tomto roce pokračovali v celoročním programu aktivit pro seniorskou generaci
- z oblasti vzdělávacích, sportovních i společensko-kulturních akcí, který byl připraven pod názvem
„Aktivní senior 2013 aneb I stárnutí může být zábava“. Pro rok 2013 bylo ve spolupráci s ORM, skautským oddílem Vanaivan a Městskou knihovnou Kopřivnice připraveno v rámci tohoto programu 16
aktivit, u 13 z nich byl hlavním organizátorem odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Kopřivnická radnice
letos navázala na úspěšný loňský projekt, realizovaný v rámci Evropského roku aktivního stárnutí, a
také letos připravila pro místní seniory řadu vzdělávacích, sportovních i kulturních akcí. První z nich
byla beseda o poskytování první pomoci v Klubu seniorů na Sokolovské ulici.
Všechny naplánované aktivity byly součástí programu s výstižným názvem „Aktivní senior
2013 aneb i stárnutí může být zábava“. Dříve narození Kopřivničané se i v letošním roce účastnili kurzů trénování paměti, Akademie třetího věku, Pochodu všech generací, Sportovního dne pro aktivní
seniory i kulturně-společenského Seniorského odpoledne.
Novinkou byly cykloturistické vyjížďky a výstava seniorských ručních prací ve vestibulu radnice. Pro velký zájem se opakovalo také školení řidičů v seniorském věku. Stejně jako v minulém roce
zvaly seniory k účasti na jednotlivých aktivitách také speciální kartičky, do nichž mohli sbírat účastnická
razítka. Po ukončení projektu byly všechny odevzdané kartičky slosovány a nejaktivnější senioři byli
odměněni.

SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO SENIORY
9. října se zúčastnilo přes šedesát lidí důchodového věku Sportovního dne pro aktivní seniory,
který byl jednou z aktivit projektu Deset let s Vámi!, podpořeného dotací na podporu místní Agendy 21
Moravskoslezského kraje. Tato aktivita byla jednou z akcí celoročního programu Aktivní senior 2013
aneb I stárnutí může být zábava.
Program začal o půl deváté v areálu skautského střediska Vanaivan, kde si mohli účastníci
vyzkoušet tři aktivity. Po rozdělení do tří skupin se jich ujali instruktoři z Domu dětí a mládeže v Kopřivnici a Skautského centra Vanaivan, aby jim vysvětlili základy jednotlivých disciplín.
Nordic walking je dnes velmi využívaná aktivita, která odlehčuje zátěž nohou a zapojuje do
chůze celé tělo. Senioři se proto učili, jak správně používat trekové hole, což bylo pro některé hlavním
motivem účasti na této akci. Druhou outdoorovou aktivitou, s níž se senioři seznámili, byl diskgolf. Do
této sportovní aktivity je zasvětil Pavel Rösner, pracovník DDM. Poslední aktivita, kterou si vyzkoušeli
pod vedením lektorky Dany Žambochové z Vanaivanu, bylo cvičení na venkovních posilovacích strojích.
Následně účastníci přešli na krytý bazén, kde program pokračoval. Připraveny byly štafetové
závody, tentokrát ale soutěžili proti sobě muži a ženy. Došlo i na cvičení v bazénu pod vedením Hanky
Chocholaté, která předváděla taneční prvky z orientálních tanců. Po vodních aktivitách se všichni sešli
v prostorách snack baru, kde proběhla beseda o potřebě životní rovnováhy s paní Chocholatou. Závěr
sportovního dne patřil ocenění úspěšných seniorů v různých sportovních, zejména plaveckých disciplínách.

OCENĚNÍ PRO SENIORY
V závěru roku vyvrcholila celoroční akce o nejaktivnějšího seniora. Soutěžní kartičky pro Aktivního seniora 2013 aneb I stárnutí může být zábava si vyzvedlo 250 seniorů, do samotné soutěže se
zapojilo 70 z nich. Celkový počet evidovaných účastí na šestnácti připravených akcích činil 1 170 a
alespoň do jedné z aktivit se zapojilo více než 300 seniorů. Novinkou letošního roku byly akce pro
cyklisty připravené ve spolupráci s Klubem seniorské pěší turistiky, zejména Antonínem Vurstem. Ten
se také stal jedním z devíti oceněných nejaktivnějších seniorů. Prvenství si odnesli Maria Kubátková a
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Lubomír Šimůnek. Mezi vzdělávacími, sportovními a kulturními akcemi si co do návštěvnosti prvenství
obhájila tradiční seniorská odpoledne. Bez zájmu nezůstala ani výstava ručních prací Šikovné ruce
našich seniorů, která se konala v salonku Pomněnka v kulturním domě. Um třicítky vystavovatelů sklidil
zasloužený obdiv a uznání a inspiroval mnoho návštěvníků.

SENIOR SLEVENKY
Kopřivničtí senioři mohou využívat slev, které jim poskytl projekt Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. Ten vznikl letos v polovině roku a rozšířil se do více krajů. Starším lidem přináší
vítané finanční úspory a pro podnikatele může být zase impulzem k oživení poptávky. Zapojily se do
něj nejen firmy a organizace z našeho kraje, ale postupně i z celé republiky. Velmi významným poskytovatelem se staly České dráhy, které seniorům poskytly výraznou slevu při nákupu roční In-karty.
Senior slevenku si mohli zájemci koupit i v kopřivnickém Informačním centru v kulturním domě. Senior slevenka má podobu kartiček, díky nimž mohou lidé starší 55 let získat řadu slev a výhod
například v oblastech zdravotnictví, lázeňství, kultury, sportu či cestování. Slevu na své služby letos
nabízelo více než tři sta poskytovatelů a jejich počet bude dále růst. Například Regionální muzeum v
Kopřivnici mohli držitelé karty navštívit se 40% slevou.
Cena karty je 100 korun při osobním odběru a o 10 korun zaplatí zájemce více v případě, že
mu bude zaslána poštou. Senior slevenku mohou kromě seniorů využívat rovněž lidé těžce zdravotně
postižení (ZTP/P) bez věkového omezení, kteří ji pořídí za 30 korun. Senior slevenka platí do konce
roku 2014.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Ve vilce na kopřivnické Záhumenní ulici vzniklo na jaře tzv. chráněné bydlení. V rámci transformace sociálních služeb se klienti ústavu Zámek Nová Horka postupně stěhují do menších zařízení,
začleněných do běžné zástavby a tam jsou jim pak poskytovány sociální služby, které potřebují. Místní
vilka, kterou v minulosti využívala policie a následně zdejší pobočka úřadu práce, byla posledních
několik let nevyužívána. Ve druhé polovině loňského roku byla přebudována na bydlení pro desítku lidí
s mentálním postižením. Chráněné bydlení je určeno lidem s lehkým či středně těžkým mentálním
handicapem ve věku mezi 27 a 65 lety. Díky tomu, že budova je upravena jako bezbariérová, mohou
tito lidé mít i přidružené tělesné postižení, přijímáni jsou muži i ženy.
Letos službu v Kopřivnici využívalo pět žen a pět mužů s mentálním handicapem, kteří většinou mají v Kopřivnici rodinu či mají k městu nějaký jiný vztah. Tito lidé žijí ve dvou samostatných bytových jednotkách. Jedna je určena ženám a druhá mužům. Identické byty se skládají vždy z kuchyně s
jídelnou, obývacího pokoje a dvou dvoulůžkových a jednoho jednolůžkového pokoje pro klienty. Ti mají
24 hodin denně po ruce pomoc specializovaných asistentů. Každý z klientů dostává péči, jakou potřebuje. Například pomoc při kontaktu s okolím, při nakládání s finančními prostředky, ale samozřejmě
také pomoc při běžných domácích pracích a podobně.

DOBROVOLNÍCI
Pobyt klientů ve středisku následné lůžkové péče, jež je součástí kopřivnické polikliniky, a
také v chráněném bydlení na ulici Záhumenní zpříjemňují proškolení dobrovolníci. Ti tuto službu vykonávají pod záštitou organizace ADRA, která pracuje s dobrovolníky již devátým rokem.
Nemoc připravuje pacienty o všechny běžné činnosti, takže mohou jen ležet a přemýšlet. Z
pocitu osamění, pasivity či truchlivosti je mohou dočasně vyvést právě dobrovolníci. Za devět let dobrovolnického programu se vystřídalo v programu okolo 15 dobrovolníků, kteří věnovali pacientům více
než čtyři tisíce hodin. Letos pacienty následné péče navštěvovalo osm dobrovolníků, kteří navštěvovali
hospitalizované pacienty ve středisku následné lůžkové péče přibližně jednou týdně.
Práce dobrovolníků spočívá především v rozhovorech s hospitalizovanými. Právě jednoduchý
rozhovor je nejlepším nástrojem pomoci. Letos se pro dobrovolníky v Kopřivnici otevřela další příležitost, a to v Chráněném bydlení na ulici Záhumenní, kam prozatím docházel jeden dobrovolník za dospělými lidmi s mentálním postižením. Zde pak vedl rozhovor s jednotlivci i se skupinou.
Dobrovolníkem se může každý občan starší 18 let s čistým trestním rejstříkem a doporučením
k dobrovolnické činnosti.

70

NEZAMĚSTNANOST VE MĚSTĚ
K poslednímu dni roku 2013 bylo podle evidence úřadu práce na Kopřivnicku bez práce 2 148
lidí, tedy nejvíce od loňského března. I tak je v našem regionu poměr lidí bez práce pod průměrnou
hodnotou. Míra nezaměstnanosti ve výši 7,41 % je o čtyři desetiny vyšší než v listopadu, ale stále se
drží pod celostátním (8,2 %), krajským (10,5 %) i okresním (8,05 %) průměrem. Mírné zvýšení počtu
lidí bez práce v posledním měsíci roku mělo na svědomí zejména postupné ukončování sezonních
prací.
Volných míst v rámci okresu Nový Jičín bylo na konci roku 415, tedy o 85 méně než o měsíc
dříve. To znamená, že o jedno volné pracovní místo se teoreticky ucházelo až 21 lidí, přitom ještě na
konci listopadu jich bylo 16. Přímo na Kopřivnicku mohli zaměstnanci úřadu práce nabídnout lidem 173
pracovních pozic. I v tomto ohledu byl konec roku příznivější než jeho začátek. V lednu 2013 totiž v
Kopřivnici bylo o několik desítek nezaměstnaných více než na konci roku, ale počet evidovaných pracovních míst byl ještě zhruba poloviční než dnes a o jedno místo se ucházelo až 38 lidí.

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
V roce 2013 bylo celkem 1 855 nových podnětů k projednání přestupku, kdy nejvíce bylo
podáno oznámení na úseku proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku, provozu na pozemních komunikacích, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ostatních. K celkovému počtu je
třeba přičíst 807 oznámení, které přešly k dořešení z roku 2012. Z uvedených počtů vyplývá, že celkem pro rok 2013 bylo ke zpracování 2 662 podnětů. Během roku 2013 bylo projednáno 2 162 přestupků a správních deliktů (údaj zahrnuje počet převedených oznámení z roku 2012, ponížený o počet
přecházejících věcí do roku 2014).
Na pokutách včetně pořádkových bylo uloženo 1 992 350 Kč, na nákladech řízení bylo uloženo 172 000 Kč. V roce 2013 bylo uděleno ve správním řízení 96 zákazů činnosti – odebrání řidičského
průkazu. Po polovině trestu pak bylo vyhověno 50 žádostem o vrácení řidičského průkazu.

MEZINÁRODNÍ AKCE
26. 5. - 1. 6. 2013
Žáci z Matthes-Enderlein-Gymnasia z německého partnerského města Zwönitz navštívili v rámci výměnného pobytu se ZŠ Alšovou Kopřivnici. Akce byla volným pokračováním výměnných pobytů žáků z
Kopřivnice - Trappes - Zwönitz v letech 2000-2002. Další výměny probíhají již pouze mezi Kopřivnicí a
Zwönitzem. Kopřivnici navštívilo 15 dětí z Matthes-Enderlein-Gymnasia a 2 učitelky. Žáci společně
absolvovali vyučování ve škole - hodiny AJ a HV. Dále pro ně byly připraveny seznamovací aktivity,
společné hry a také přespání jedné noci v tělocvičně školy. Byli přijati starostou města na městském
úřadě. Absolvovali bohatý kulturně sportovní program - navštívili Technické muzeum v Kopřivnici, měli
exkurzi ve výrobně štramberských uší ve Štramberku, navštívili lanové centrum Tarzánie, Pustevny,
Olomouc, projeli se na raftech po Mlýnském potoku, navštívili aquapark, zúčastnili se bodypaintingu na
Fojtství, navštívili Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, … Hlavním cílem těchto výměn je rozvoj komunikačních dovedností, poznání jiné kultury, vzájemné pochopení a vytváření nových přátelských
vztahů.
13. - 15. 9. 2013
Taneční skupina FATIDANSE z francouzského partnerského města Trappes se zúčastnila akce Tancem kolem světa, kterou pořádalo TS Relax.
Kopřivnici navštívilo 8 tanečnic a 2 členky družební komise z Trappes. Tanečnice vystupovaly na přehlídce, zúčastnily se průvodu městem, navštívily Bezručovu vyhlídku, Muzeum klobouků v Novém
Jičíně, Štramberk a setkaly se se starostou města Kopřivnice. Tanečnice z Trappes se také zúčastnily
kulturně-společenské akce v Lubině, kde vystupovaly. Po celou dobu pobytu FATIDANSE v Kopřivnici
je doprovázely tanečnice z TS Relax, které byly i jejich hostitelkami. Proběhla výměna informací z
taneční oblasti, byly projednány další možnosti výměn a navázána přátelství.
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19. - 22. 9. 2013
11. ročník „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“. Běhu se zúčastnili běžci z partnerských měst Kopřivnice: francouzského Trappes, polského Myszkowa a německého Zwönitz.
Návštěvy se zúčastnili i zástupci družební komise z Trappes s nimiž proběhlo jednání o možnostech
spolupráce v letech 2014-2015. Pro běžce i doprovod byl připraven sportovní program (návštěva
skautského centra Vanaivan v Kopřivnici, Pusteven, bowlingu) i kulturně poznávací program (návštěva
Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, Štramberku, rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře,…
setkání s paní Danou Zátopkovou).

Akce v partnerských městech:
8. - 10. 6. 2013
XXXIV. ročník Biegu Pieciu Stawów im. Zdzisława Burdy v polském partnerském městě Myszkowie.
Běhu se zúčastnilo 5 běžců z Atletického klubu Emila Zátopka. V silné konkurenci 171 závodníků obsadili čtyři medailová místa. Pátý člen výpravy byl čtvrtý.
13. 7. 2013
Hasičská soutěž v Háji u Turčianských Teplíc (Slovensko).
Této soutěže se zúčastňuje SDH Lubina II. pravidelně a DHZ Háj se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných SDH Lubina II. Spolupráce mezi výše uvedenými trvá více než 35 let (výměna zkušeností,
vzájemná účast na soutěžích,…).
12. - 15. 10. 2013
Na EKIDEN maratón byla pozvána francouzským partnerským městem Trappes 8členná skupina z
Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice.
EKIDEN maratón je štafetový běh v délce maratónu rozdělený na 6 úseků. Naši běžci postavili 2 čtyřčlenné štafety (někteří běželi 2 úseky) - mužskou (zvítězila) a smíšenou (umístila se na 3. místě). Celkem startovalo 65 týmů. Francouzští přátelé pro naše běžce připravili i zajímavý doprovodný program návštěvu lanového centra, Paříže,… projížďku po řece Seině, prohlídku Versailles.

ZÁVĚR
V roce 2013 se město přiblížilo k hranicím strategického plánu, původně plánovaného do roku
2022. Vzhledem k tomu, že byla naplněna většina cílů a realizováno mnoho plánovaných akcí a projektů, přistoupilo město k jeho komplexní aktualizaci, a to za široké spoluúčasti občanů, firem, škol, zájmových a neziskových organizací a dalších partnerů. V závěru roku již procházel strategický plán
komplexním hodnocením a zároveň se začalo pracovat na přípravě dlouhodobého plánu pro další
období.
Samotný Městský úřad v Kopřivnici dosáhl významných ocenění za kvalitu práce a dosažené
výsledky v mnoha oblastech. Řada prací a projektů přesáhla konec roku a budou pokračovat v roce
2014.

Kroniku za rok 2013 zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec.
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