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Přehled nejdůležitějších událostí roku 2017 v Kopřivnici a
okolí
Leden
V noci 7. 1. vypukl rozsáhlý požár průmyslových hal jen pár desítek metrů od centra města.
Hořelo v objektech někdejší tatrovácké lisovny, tu už dlouho využívalo několik menších firem pro své
podnikání v oblasti dřevo- a kovovýroby, provozu stanice technické kontroly a podobně. Oheň
likvidovala víc než stovka hasičů a zásah trval přes 11 hodin, hasicí práce komplikoval
patnáctistupňový mráz. Oheň velkou část objektu o rozloze 170 m x 70 m zničil a napáchal škody za
zhruba 100 milionů korun.
Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák se na půdě kopřivnické radnice sešel s
podnikateli postiženými ničivým požárem průmyslových hal. Hejtman slíbil prověřit možnosti zajištění
prostředků pro obnovu pracovních míst, jejichž existence byla ohněm ohrožena. Mluvil rovněž o
možnosti finanční výpomoci například do doby, než se podnikatelé dočkají výplaty škody od
pojišťoven. Nakonec se ale podnikatelé žádné podstatné pomoci nedočkali.
Zástupci Kopřivnice převzali na galavečeru v pražském fóru Karlín Čestné uznání za přínos
tanečnímu sportu z rukou prezidenta Českého svazu tanečního sportu Petra Odstrčila. Svaz tímto
způsobem ocenil město za pořádání taneční soutěže Tatra, která v předchozím roce dosáhla
jubilejního padesátého ročníku.
Po třech dnech, kdy se teploty pohybovaly hluboko pod bodem mrazu, byl aktivován krizový
plán a azylový dům začal nabízet osobám bez přístřeší možnost strávit mrazivou noc zdarma v jeho
noclehárně. Provozní dobu rozšířilo i Denní centrum Racek.
Na Červeném kameni začala výuka lyžařské školy. Sezona v kopřivnickém lyžařském areálu
se pak rozjela o dva dny později. Sezona trvala 45 dnů a služeb sjezdovky využilo 2 185 lyžařů.
Způsob provozování sjezdovky se následně stal předmětem kritiky místního lyžařského klubu, jehož
členové sepsali petici, ve které správci sjezdovky vyčítali řadu pochybení.
Tříkrálová sbírka v mikroregionu vynesla víc než 900 tisíc korun. Jen v Kopřivnici se
koledníkům s kasičkami podařilo vybrat zhruba 159 tisíc, v Lubině 71 tisíc, obyvatelé Mniší přispěli
bezmála 26 tisíci a ve Vlčovicích sbírka získala víc než 18 tisíc korun.
Starosta Kopřivnice a jeho protějšek, primátor slovenského města Bánovce nad Bebravou,
podepsali memorandum o spolupráci obou měst. Dokument oficiálně stvrdil ochotu obou měst
spolupracovat v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu nebo volnočasových aktivit. Memorandum
předcházelo uzavření partnerské smlouvy, jejíž podpis je plánován na příští rok.
V Klubu Kamarád proběhl oficiální ceremoniál, v rámci kterého Armáda spásy převzala
provozování tohoto nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Charitativní organizace se 150letou
tradicí a rozsáhlou sítí sociálních služeb už ale Klub Kamarád provozovala od začátku roku.
Na služebně Policie ČR bylo zprovozněno propojení kamerového systému mezi městskou a
státní policií v Kopřivnici. Nyní je možné sledovat dění monitorované sedmnácti kamerami
rozmístěnými po městě a státní policisté je rovněž mohou ovládat, což bylo původně možné pouze z
pracoviště umístěného na služebně městských strážníků.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová vyhrála Český pohár v kategorii juniorek.
Po pěti letech dovolilo počasí kopřivnickému plochodrážnímu klubu uspořádat na Větřkovické
přehradě ledovou plochou dráhu, které přihlížely tisícovky diváků.
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Únor
Do funkce generálního ředitele Tatra Trucks, a. s., nastoupil Radek Strouhal, který původně
zastával funkci finančního ředitele společnosti. Jeho předchůdce Martin Bednarz byl z funkce šéfa
automobilky nečekaně odvolán představenstvem na konci ledna, přestože čísla, jež automobilka pod
jeho vedením vykazovala v oblasti růstu výroby, tržeb i zisků, prezentovala firma jako velmi dobré.
V Lašském muzeu pokřtil Kryštof Hyvnar svou knihu Ivančena – 70 let ve vzpomínkách a
obrazech mapující historii slavné skautské mohyly pod Lysou horou.
Dobrovolní hasiči z Vlčovic a Větřkovic převzali nové zásahové automobily Iveco, které
nahradily vysloužilé avie. Radnice za dvojici speciálně vybavených dodávkových vozidel nakonec
zaplatila necelé tři miliony korun.
Vítězkou znalostní soutěže Nejchytřejší Kopřivničák se stala Doubravka Horáková ze ZŠ sv.
Zdislavy. Finále soutěže, pořádané Dětským zastupitelstvem Kopřivnice, proběhlo v kinosále kulturního
domu. Konkurence pro vítězku ale byla velmi omezená, dorazilo totiž jen sedm ze čtyřiceti finalistů.
Patnáct let existence oslavilo kopřivnické sdružení „Máš čas?“. Dobrovolnická organizace po
celou dobu své existence působila ve prospěch prevence kriminality a pomáhala sociálně vyloučeným
lidem. Hlavní aktivitou sdružení bylo provozování Denního centra Racek.
V Lašském muzeu byla otevřena výstava fotokoláží Karla Kudery. Název Kopřivnice v
automobilech Tatra vystihoval tvůrčí záměr, kdy Kudera kombinoval snímky místní krajiny s detaily
karoserií většinou historických tatrovek.
Členové kopřivnické hasičské jednotky cvičili na zamrzlé hladině větřkovické přehrady metody
záchrany lidí, pod kterými se probořil led.
Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mistrovství Moravy a Slezska v hale čtyři medaile – zlato ve
vrhu koulí mladších žaček Pavla Sopuchová a v téže disciplíně juniorů Tomáš Bortel, stříbro v běhu na
60 m překážek mladších žaček Hana Soukalová a bronz štafeta na 4x200 m mladších žaček ve
složení Adéla Tkáčová, Ema Feilhauerová, Patricie Pešlová a Hana Soukalová.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová se stala juniorskou vicemistryní ČR a na
mezinárodním závodě v Německu obsadila šestou příčku, přičemž byla třetí nejlepší Evropankou.
Badmintonista BK Kopřivnice Martin Slíva obsadil druhou příčku ve čtyřhře chlapců na
celostátním turnaji kategorie U17.

Březen
Na vyhlašování sportovce Moravskoslezského kraje za rok 2016 byli oceněni kopřivnická
krasobruslařka Klára Štěpánová a mezi trenéry Václav Varaďa, jako trenér juniorských hokejistů a
mistrů ČR HC Oceláři Třinec.
V březnu měla projekční firma předat radnici projektovou dokumentaci plánované kanalizace v
místních částech Vlčovice a Mniší. Technické problémy si ale vyžádaly prodloužení projekčních prací.
Největší komplikace byly zjištěny v Mniší. V jednom úseku vedou pod silnicí dva vodovodní řady, a aby
zde mohla být vybudována kanalizace, bude nutná přeložka, což celý už tak finančně náročný projekt
prodraží o další miliony korun.
Mužstvo HC Tatra Kopřivnice vypadlo ve čtvrtfinále play-off II. ligy sk. Východ, porazil jej
favorit soutěže Vsetín.
V novojičínském divadle byli vyhlášeni i čtyři kopřivničtí nejúspěšnější sportovci okresu Nový
Jičín za rok 2016 – kulturista Jiří Rohan, plavec Roman Kučera, tenista Hynek Bartoň a jako absolutní
vítěz krasobruslařka Klára Štěpánová.
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Z ministerstva školství dorazila na radnici hned dvě rozhodnutí o nepřidělení dotace na
rekonstrukce sportovišť. Ministerstvo nepodpořilo vybudování nového zázemí na fotbalovém hřišti ve
Vlčovicích ani plánovanou velkou modernizaci letního stadionu. Ministerské rozhodnutí potěšilo zdejší
Klub ploché dráhy, jenž rozpoutal kampaň proti modernizaci stadionu, která by v navržené podobě
znamenala zánik plochodrážního oválu.
Dánská společnost Bang & Olufsen oznámila prodej svého kopřivnického závodu své
dodavatelské společnosti Tymphany Acoustic Technology. Transakce za bezmála 450 milionů korun
se přímo nedotkla výroby ani zaměstnanců kopřivnického podniku, ti pokračovali ve výrobě stejného
sortimentu, jen pod hlavičkou jiné společnosti. Ke změně vlastníka oficiálně došlo až na začátku
července.
Zastupitelé navýšili rozpočet města o 44,7 milionu korun z dodatečných zdrojů a schválili
zařazení několika investičních akcí. Zároveň rozdělili většinu dotací do sportu v hodnotě 7,4 milionu
korun.
Smíšené „A“ družstvo kopřivnických badmintonistů se udrželo v I. lize.
Kopřivnický střelec Petr Hala získal na mistrovství ČR stříbro mezi ml. dorostenci.
Po dvaceti letech se na území Kopřivnice jel závod tuzemského mistrovství v rallye. XXXVI.
ročník JANČA – Valašské rallye přilákal celkem 15 tisíc lidí.

Duben
K zápisům do místních základních škol přišlo 304 dětí, což bylo o 45 méně než v předchozím
roce.
Judista Radek Rýpar vybojoval bronz na Evropském poháru v Teplicích.
V rámci jarního koncertu místních škol v kulturním domě byla vyhlášena vítězka KoprStar
2017. Stala se jí Pavla Vaculíková, žákyně 2. třídy ZŠ dr. Milady Horákové.
Na slavnostním vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Kopřivnice za rok 2016 bylo
oceněno 15 jednotlivců, jedno družstvo, 4 trenéři a jedna sportovní hvězda.
Kopřivničané přispěli do sbírky Kola pro Afriku 113 staršími koly a další přibyla ještě v květnu.
Celkem tak do sbírky, určené na pomoc dětem v chudých afrických zemích dostat se do školy,
putovalo z Kopřivnice 238 jízdních kol.
Úpravy centra města se nečekaně zkomplikovaly. V rámci průzkumných prací a sond bylo
zjištěno, že plánovaná rekonstrukce centra města se bude muset nejdříve vypořádat s problémy
skrytými pod zemí, a to nejen s havarijním stavem zatrubnění Kopřivničky, které je nutné kompletně
vyměnit, ale třeba i s dutinami vzniklými zasypáním někdejšího mostu v oblasti pod parkovištěm na
zelném trhu. To zkomplikovalo projekční práce a prodraží plánovanou realizaci úprav centra města.
Jednatřicátý ročník přehlídky netradičního divadla Kopřiva nabídl vydařený výběr představení.
Cenu diváků si z Kopřivnice po dvou letech odvezl slovenský herec Pavol Seriš za svou autorskou
inscenaci Pri kase. Také cena za umělecký přínos putovala na Slovensko, konkrétně do bratislavského
Bábkového divadla za jejich kouzelnou inscenaci Na slepačích krídlach. Nejlepší herečkou pak porota
vyhlásila ostravskou Zuzanu Trumplovou za roli Lídy Baarové v inscenaci Spolu.
Dlouhotrvající déšť napáchal řadu škod. Hladina Lubiny během několika hodin vystoupala
zhruba o metr, ještě prudší byl nárůst hladin v menších tocích. Lubina se nakonec v korytu udržela, ale
některé menší toky se vylily a způsobily škody menšího rozsahu. Škodila také voda stékající z polí.
Gymnastický klub TJ Sokol Kopřivnice pořádal závod ve sportovní gymnastice dívek
Brnkačka, kterého se zúčastnilo téměř 180 závodnic.
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V KDK se konal mimořádný koncert. Celovečerní program připravila trojice místních
cimbálových muzik, které vznikly v místní ZUŠ Zdeňka Buriana. Vůbec poprvé se v tak rozsáhlém
programu setkala cimbálovka Pramínky i jejich nástupci z muziky Buriánek a nejmladší hudebníci ze
souboru Malý Buriánek.

Květen
Na kopřivnickém nádraží zastavil speciální protidrogový vlak. 150 metrů dlouhý a 300 tun
vážící vlak uvnitř ukrýval interaktivní program, upozorňující atraktivní formou na rizika užívání drog a
alkoholu. Expozici si s odbornými průvodci prošlo víc než 400 Kopřivničanů, většinou žáků vyšších
ročníků zdejších základních škol.
Do kulturního domu dorazilo téměř sto Kopřivničanů s cílem sestavit žebříček deseti
příležitostí a problémů města, který měl sloužit jako vodítko pro plánování městských investic. Hlavní
prioritu přítomní přisoudili vzniku terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení, jako druhé
skončilo v hlasování zachování plochodrážního oválu na letním stadionu. Žebříček, vytvořený v rámci
veřejného fóra, byl následně po sociologickém průzkumu upraven.
Na 21. ročníku Beskyd Model Kit Show bylo k vidění zhruba 850 modelů. Výstava se konala
první květnový víkend v sále Kulturního domu v Kopřivnici. Modelářskou akci pro širokou veřejnost
letos připravil nový organizátorský tým, ale charakter úspěšné akce zůstal zachován.
V Lubině byla zahájena rekonstrukce betonového mostu přes řeku Lubina, automobilová
doprava musela být svedena na objížďku přes Příbor.
Po 228 dnech od ničivého požáru bylo znovuotevřeno obchodní centrum na Štefánikově ulici.
Ještě ani v době otevření rekonstruovaného objektu nebylo jasné, jak přesně oheň, který způsobil asi
57milionovou škodu, vznikl.
V kulturním domě proběhl Indoorový minifestival May Day. Hostil Slam Poetry Show
hiphopovou kapelu Pragounion v čele s raperem Katem a domácí kapelu ZAhRADKAři.
Ve městě probíhal druhý ročník Týdne pro rodinu, ten nabídl řadu akcí, počínaje Férovou
snídaní, přes Pochod všech generací až po tradiční jarmark sociálních služeb.
Vzpěrač ASK Tatra Kopřivnice Nikolay Petrov získal na mistrovství ČR masters stříbro v
kategorii mužů r. 1973/77.
Radní Ladislav Myšák, původně zvolený za Hnutí ANO, nečekaně rezignoval na svůj mandát.
O dva dny později se svých zastupitelských postů vzdaly také zastupitelky za ČSSD Iva Bukovjanová a
Ivana Rašková.
Multižánrový taneční festival Šostýnská Venuše oslavil desátý ročník své existence
návštěvnickým rekordem. Odpoledního programu se zúčastnilo asi 750 lidí.
Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Kopřivnici a plavec SK Kopřivnice Ivan Pilát získal
na mistrovství ČR Masters dvě zlaté medaile.
Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Kopřivnici Ivan Pilát získal na policejním
mistrovství ČR v plavání tři zlata a po jednom stříbru a bronzu.
Mladší dorost Klubu házené Kopřivnice obsadil v Česko-slovenském poháru druhou příčku.

Červen
Dny techniky navštívilo na polygonu Tatry během jediného víkendu přes 20 tisíc lidí. Na ploše
se prezentovalo zhruba 60 vystavovatelů z řad průmyslových podniků i vzdělávacích institucí. Hlavním
lákadlem byly dynamické ukázky nejrůznější techniky.
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Radní zrušili soutěž na dodavatele rekonstrukce střechy zimního stadionu. Nabídky firem,
které měla radnice k dispozici, byly zhruba o třetinu vyšší než částka vyčleněná v rozpočtu města. Celá
oprava tak byla odložena o jeden rok.
Zástupci Tatra Trucks představili veřejnosti renovovaný dakarský speciál TATRA 815 6x6VE
Ostrý II, který v roce 1986 odstartoval slavnou éru tatrováckých účastí na Rallye Paříž – Dakar.
Specialisté Tatry na voze odpracovali zhruba 2 800 hodin a vůz vzhledově i technicky odpovídá svému
původnímu stavu, což potvrdila i jeho tehdejší posádka v čele s pilotem Zdeňkem Kahánkem.
Opravený vůz se má stát jedním z klenotů expozice připravovaného muzea nákladních automobilů.
Společnost Slumeko, s. r. o., zajišťující komunální služby v Kopřivnici, slavila dvacáté výročí
svého založení slavnostním otevřením nově vybudovaného parkovitě s 39 parkovacími místy za
areálem kachlovky a také programem pro veřejnost, který byl situován právě na nové parkoviště. Lidé
si mohli během odpoledne užít koncerty cimbálovky Pramínky, rockové kapely Ukulele Troublemakers
a popového zpěváka Sebastiana s kapelou.
Veteránská rallye z Vídně do Kopřivnice připomněla 120. výročí zahájení stavby NW
Präsident. Trasu, kterou v opačném směru projel první automobil vyrobený v Rakousko-Uhersku,
absolvovalo 112 historických tatrovek z několika evropských zemí. V sobotu pak byly všechny k vidění
na polygonu Tatry a při několika spanilých jízdách Kopřivnicí také v ulicích města.
Svých mandátů se ujali tři noví zastupitelé. Po složení slibu poprvé hlasovali Zdeněk
Svoboda, nestraník zvolený za ANO 2011, a dva zástupci ČSSD Petr Kypr a Jan Holub.
Zastupitelé odhlasovali zahájení rekonstrukce Ringhofferovy vily v parku E. Beneše.
Jednadvacet milionů vyčleněných v rozpočtu na opravu historického objektu nestačilo, a tak se
zastupitelstvo usneslo, že opravu město dofinancuje v roce 2018 dalšími 7,6 miliony korun.
Do opravené báně vlčovického kostela Všech svatých se vrátila časová schránka, která
obsahuje několik mincí stejně jako dokumenty o životě ve městě a farnosti.
Na kopřivnickém plochodrážním ovále se po devíti letech jel závod.
Vzpěrači ASK Tatra Kopřivnice získali na mistrovství ČR juniorů a juniorek do 17 let dvě
medaile – Bao Tran stříbro ve váze do 69 kg a Pavla Králová ve váze do 53 kg.
Ivana Máchová z Atletického klubu E. Zátopka vybojovala na mistrovství Moravy a Slezska
bronz v běhu na 1 500 m.
Kopřivničtí fotbalisté obsadili v I. B tř. sk. D devátou příčku a mužstvo FC Vlčovice-Mniší
skončilo dvanácté.
Tomáš Bortel z AK EZ získal na mistrovství ČR bronz ve vrhu koulí.
Z letní olympiády dětí a mládeže přivezli atletka Hana Soukalová zlato (štafeta na 4 x 60 m) a
střelec Petr Hala bronz (vzduchová pistole na 40 ran dorostenců).

Červenec
Tatra Trucks zveřejnila hospodářské výsledky za předchozí rok. Zisk společnosti se
meziročně zvýšil o 15 % na 482 milionů korun při tržbách ve výši téměř 5,4 miliardy korun.
Sezona na kopřivnickém letním koupališti začala s mírným zpožděním, zaviněným
dvouapůlmilionovou investicí do technologie úpravy vody. Během léta koupaliště navštívilo zhruba 13
tisíc lidí, což je hluboko pod průměrem. Důvodem bylo nejen pozdější zahájení provozu, ale i celkově
chladnější léto.
Plavec Michal Šupa, člen SK Kopřivnice, vybojoval na mistrovství ČR bronz v disciplíně 200 Z
mladších dorostenců
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Ve dvacátém ročníku poloorientačního nezávodního hobby MTB maratonu Kopřivnický drtič
startovalo 690 cyklistů a přidruženého závodu Drtík se zúčastnilo 85 dětí.
Pod kaštany v sousedství Šustalovy vily proběhl koncert švýcarského multiinstrumentalisty
Sama Hagmanna. Jeho netradiční vystoupení bylo posledním koncertem spojeným se suterénním
prostorem Localu Mandala. V průběhu prázdnin Mandala prostory opustila.

Srpen
Deset představení letního kina na kopřivnickém koupališti navštívilo 4 277 diváků. Na rozdíl
od předchozího roku, kdy přišlo asi jen 1 500 lidí, totiž pořadatelům přálo počasí a zrušena byla jen
jedna z 11 naplánovaných projekcí.
Mniší oslavilo 725. výročí založení obce letní slavností. V deštivém počasí si stovky lidí
vychutnaly připravený program, v němž nechyběla cimbálovka Tajke Five, rockové kapely Valachcore
a Fre(e) Rock nebo Elvis Presley Revival.
Koncert pop-rockové kapely Mirai v centru Kopřivnice uzavřel další ročník série prázdninových
volnočasových aktivit pro mladé Kopřivničany nazvaný Někdo ven??? Na sportovní i jiné volnočasové
aktivity připravené každý prázdninový čtvrtek pro ty, kdo tráví letní volno ve městě, vyrazilo asi 850
aktivních účastníků.
V Lašském muzeu proběhl komponovaný pořad s přednáškou o sedmdesáti letech
kopřivnického muzejnictví. Právě v budově Šustalovy vily otevřel místní patriot a muzejník Emil
Hanzelka v srpnu 1947 první expozici v Kopřivnici.
Osmého ročníku Větřkovického triatlonu se zúčastnilo 99 mužů, 29 žen a 24 štafet. Výtěžek
ze startovného a další finanční příspěvky byly věnovány v rámci charitativního projektu 17leté
nemocné dívence Evě z Jeseníku nad Odrou.
Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň ovládl mezinárodní turnaj v Praze
ve dvouhře i ve čtyřhře.

Září
První den nového školního roku byl pro ZŠ Alšova dvojnásobně slavnostní. Škola začala už
čtyřicátý rok svého fungování. Školní rok začal také pro víc než 200 školáků v šesti kopřivnických a
dvou školách v místních částech.
Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo Kopřivnici osmnáctimilionovou dotaci na vybudování
komunitního centra. To bude sídlit v bývalých jeslích na ulici Francouzské a k současným uživatelům
objektu, jako je Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan nebo Městská knihovna, přibude také Denní
stacionář Kopretina, která se přestěhuje z Vlčovic. Realizace projektu vyjde asi na 34 milionů korun.
Zástupci města, městské policie i dobrovolníků, kteří pravidelně pomáhají opuštěným psům, si
připomněli 20 let existence psího útulku ve Vlčovicích. Tím za dobu jeho fungování prošlo už víc než 4
000 psů nejen z Kopřivnice, ale také z okolních měst, které využívají jeho služeb.
Festival medu a písničky přilákal do areálu Fojtství a sousední základní školy čtyři tisíce
návštěvníků. Kromě ukázek včelařského řemesla a odborných přednášek si lidé užili ochutnávky
včelích produktů, a především bohatý kulturní program, který nabídl divadelní představení i koncerty
kapel jako Limetal, Mňága a Žďorp nebo Sunar.
Od druhého týdne v září začala znovu sloužit dětem zahrada Mateřské školy Mniší. Její
rekonstrukce trvala tři a půl měsíce.
Na start XV. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který znovu odstartovala Dana
Zátopková, se postavilo celkem rekordních 225 běžců, a Běhu dětí Kopřivnicí se zúčastnilo 424
závodníků.
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V rekonstruované budově ZUŠ Zdeňka Buriana začalo vyučování o dva týdny později.
Rekonstrukce s nástavbou za 8,3 milionu korun se nakonec stihla v plánovaném termínu přesto, že již
v létě práce zkomplikoval prudký déšť, který způsobil zatečení do objektu právě odkrytou střechou.
Rekonstrukcí se vyřešil dlouhodobý problém se zatékáním a škola navíc získala větší koncertní sál a tři
nové učebny.
Memoranda o vzájemné spolupráci na realizaci dvou významných investičních projektů ve
městě schválila většina 18 zastupitelů. V jejich textu Moravskoslezský kraj přislíbil vybudovat a
provozovat ve městě domov pro seniory, zatímco kopřivnická radnice se zavázala pomoci vzniku
nového automobilového muzea vybudováním parkovacích ploch a přístupových cest.
Zastupitelé jednomyslně schválili nový dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a
sportu. Nejvýznamnější změnou bylo stanovení jednotné částky podpory na aktivního mladého
sportovce a zrušení samostatné podpory činnosti trenérů mládežnických kategorií, které bylo
nahrazeno možností využití maximálně 20 % dotace na činnost na mzdové náklady pro trenéry. Nově
systém obsahuje i stotisícovou částku určenou na individuální dotace, například na podporu úspěšných
reprezentantů.
Zastupitelstvo zrušilo vyhlášku, která od roku 2012 regulovala provozování hazardu ve městě.
Hlavním argumentem zastánců zrušení vyhlášky bylo to, že o regulaci se postará nový a podstatně
tvrdší zákon o hazardních hrách.
V Lašském muzeu začala výstava Eduard Ingriš: Na cestě světem, která zdejšímu publiku
představila zvětšeniny fotografií výjimečně všestranného umělce, který prožil velkou část svého života
v zahraničí.
Výstup na Mt. Everest provázel vytrvalý déšť, což se projevilo nízkou účastí. Pomyslných 8
848 m n. m. zdolali jen dva sólolezci a jedna dvojice.
Minikárový jezdec Jakub Procházka z A.MARK TATRA TEAMu Kopřivnice získal tituly v
Evropském poháru i v Poháru ČR a druhou příčku obsadil v hodnocení mistrovství ČR.
V rámci Svatováclavského hudebního festivalu zazněla Vivaldiho a Piazzollova roční období.
Program s názvem Osm ročních období uvedl Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala pod
vedením houslisty a dirigenta Ewalda Danela.

Říjen
Kinosál v kopřivnickém kulturním domě oslavil dvacet let svého fungování speciální projekcí
filmu Statečné srdce. Historický velkofilm nebyl vybrán náhodou, v roce 1997 byl totiž prvním, který byl
v tehdy novém kině promítán.
Zpěvák Voxel pobavil zdejší publikum koncertem v rámci PopFolklorTour. Místní rodák
připravil koncert za doprovodu cimbálové muziky, který dal jeho písním úplně nový charakter.
Začaly úpravy vzhledu zdejšího vlakového nádraží. Správa železniční dopravní cesty tak
začala plnit slib radnici, že se postará o zlepšení stavu nádraží ještě dřív, než dojde k plánované
elektrifikaci trati, při které se nádraží dočká rozsáhlejší rekonstrukce.
Byla dokončena dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce ulice Štramberské. Za kompletní
přebudování silnice dlouhé 1,36 kilometru od Katolického domu po nádraží ve Štramberku město
zaplatilo 38,5 milionu korun, přičemž dotace činily 12,9 milionu.
Proběhly volby do poslanecké sněmovny. V Kopřivnici a místních částech dosáhla volební
účast 57,49 %. Nejvíce hlasů podle očekávání získalo hnutí Ano 2011, které preferovalo 32,77 %
místních voličů. Druhá skončila Svoboda přímé demokracie Tomia Okamury se ziskem 13,65 % hlasů,
třetí na pásce byli Piráti s 10,64 % hlasů. Volby charakterizoval především výrazný propad levicových
stran. Ani jeden z 19 kopřivnických kandidátů napříč politickými stranami poslanecký mandát nezískal.
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Hasičské jednotky z Kopřivnice a místních částí oficiálně převzaly techniku, kterou v
posledních dvou letech pořídilo město Kopřivnice. To do vybavení hasičů investovalo přes 17 milionů
korun.
O kvalitu ledu na zdejším zimním stadionu se začala starat nová rolba. Nový elektricky
poháněný stroj za 4 miliony korun ze tří čtvrtin zaplatilo město, zbývající milion pak Správa sportovišť
Kopřivnice, která rolbu využívá.
Atletka AK EZ Kopřivnice Hana Soukalová získala titul mistryně Moravy a Slezska v běhu na
60 m s překážkami v kategorii mladších žákyň.
Na VL. ročníku Velké ceny Kopřivnice v krasobruslení se představilo celkem 170 závodníků.
Kopřivnický kulturista Jiří Rohan byl prezidentem Svazu kulturistiky a fitness ČR oceněn za
celoživotní přínos české kulturistice a fitness.

Listopad
Budova domu dětí a mládeže byla po rekonstrukci pláště slavnostně otevřena. Kompletní
změna fasády budovy i jejího předprostoru, vybavení rekuperací vzduchu stálo bezmála osm milionů
korun z rozpočtu města.
V kulturním domě proběhla opět po roce taneční soutěž Tatra. Ve standardní části soutěže
startovalo pouze 6 párů, v latinskoamerické části soutěže se utkalo 19 párů nejen z tuzemska, ale i
Polska a Slovenska. Součástí programu byl tradičně i rozsáhlý doprovodný program složený z
tanečních vystoupení napříč tanečními žánry.
Čtvrtý ročník hudební akce Piper Records Night v Katolickém domě se setkal s rekordním
zájmem publika. Účastníci si poslechli vystoupení skupin Drutty, Acute Dose, Kalle a Ravelin.
Na kopřivnickém zimním stadionu se odehrálo přátelské utkání mezi českou a finskou
reprezentací do 19 let, v němž se představil odchovanec HC Kopřivnice Jan Kalus a v pozici trenéra
byl Václav Varaďa.
Jednadvacátý ročník přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek se nesl v cirkusovém
duchu. Návštěvníci sobotního galaprogramu v kulturním domě viděli zhruba třicet vystoupení v podání
víc než tří stovek vystupujících.
Proběhl poslední, dvacátý ročník, diskusního fóra Myšlenky TGM a současnost. V dosavadní
podobě byl podle pořadatelů posledním. Zajímavou tradici ukončila diskuze novinářů Lukáše Jelínka a
Martina Komárka.

Prosinec
Při demontáži ocelového zastřešení prvního nástupiště místního vlakového nádraží došlo k
jeho zhroucení. Incident, u něhož zasahovali hasiči i zdravotní záchranáři, znamenal zranění dvou
dělníků, ale nenapáchal příliš škod. Cestující nebyli nehodou ohroženi, neboť inkriminované nástupiště
bylo v tu dobu mimo provoz.
Oslavy dvacetin existence Regionálního muzea v Kopřivnici přilákaly jen asi 230 návštěvníků.
Možnost dát si přímo v expozici pivo nebo grilované speciality a poslechnout si k tomu koncert několika
skupin lidi příliš nelákala ani za poloviční vstupné.
Ve městě škodil silný vítr. Vichřice polámala nebo vyvrátila několik stromů. Poškozeno bylo
také dopravní značení i kontejnery na odpad. Hasiči museli odstraňovat stromy spadlé na silnice nebo
železniční trať.
Po dvanácti letech vystoupila v Kopřivnici kapela Čechomor. Vyprodaný koncert skupiny
kombinující folklor s folkem a rockem byl obohacen vystoupením hostující zpěvačky Martiny Pártlové.
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Na jednání správní rady Regionálního muzea byl odvolán jeho ředitel Lumír Kaválek. Muzejní
instituci bude až do nalezení nového ředitele řídit člen širšího vedení Tatry Trucks, a. s., Jan Jurkovič.
Důvodem odvolání ředitele byla údajně špatná komunikace a potřeba najít člověka, který se bude
podílet na vizi vybudování nového muzea Tatry v Kopřivnici.
Zastupitelstvo po dlouhých letech jednomyslně schválilo rozpočet města na další období. V
roce 2018 podle něj bude Kopřivnice hospodařit s cca 600 miliony korun. Zastupitelé schvalovali
dotace do sportu nebo třeba navýšení rozpočtovaných prostředků na nákup stacionárního radaru pro
měření rychlosti ve městě.
Po 15 letech skončila činnost Azylového domu Salus, o. p. s. Zařízení, které poskytovalo
služby především pro rodiče a děti v krizových životních situacích, mělo problémy s financováním, a
navíc nezapadalo do měnícího se systému sociálních služeb. Od Nového roku službu nahradil projekt
sociálního bydlení a terénní program ve vybraných obecních bytech.
Mikulášského dvojboje, závodu pořádaného Gymnastickým klubem TJ Sokol Kopřivnice, se
zúčastnilo přes 140 závodnic.
Klára Štěpánová, krasobruslařka FSC Kopřivnice, získala v Budapešti stříbro, první medaili z
mezinárodního závodu.
Plavecký klub SK Kopřivnice pořádal zimní mistrovství ČR dvanáctiletého žactva.
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Výročí a významné události
Výročí T. G. Masaryka
V úterý 7. března si Kopřivnice připomněla prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka. Krátký pietní akt se uskutečnil v 17 hodin u příležitosti 167. výročí jeho narození.
Po vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice představitelé města spolu se zástupci místního
Masarykova demokratického hnutí a Konfederace politických vězňů položili kytice k pomníku TGM na
náměstí. Poté s proslovem vystoupil Ladislav Cvíček, v něm připomněl Masarykův přínos pro
Československou republiku.

Osvobození města
V pátek 5. května v předvečer 72. výročí osvobození Kopřivnice se asi tři desítky místních
sešly u pomníku padlých před bývalou základní školou náměstí ke krátké vzpomínce u příležitosti Dne
vítězství. Památku obětí druhé světové války uctili představitelé města v čele se starostou Miroslavem
Kopečným, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků.
V bojích druhé světové války, která pro Kopřivnici skončila 6. května 1945, padlo třiadvacet
Kopřivničanů, další byli zatčeni, vězněni či mučeni v koncentračních táborech. Jednadvacet místních
lidí se zúčastnilo zahraničního odboje a mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a
partyzánských akcí.
Starosta ve své krátké promluvě připomněl, že druhá světová válka není jen vzdálenou
vzpomínkou, ale aktuálním mementem. Na závěr pietního setkání zazněla státní hymna.

Výročí Milady Horákové
Zástupci školy nesoucí její jméno si společně se členy Konfederace politických vězňů a
místního Klubu Masarykova demokratického hnutí připomněli 67. výročí popravy Milady Horákové.
Právnička a poslankyně Horáková se jako jediná popravená žena stala symbolem politických procesů
z padesátých let a den výročí její popravy se stal i podnětem ke vzpomínce na další oběti
komunistického režimu. Zdislav Zima ve své řeči připomenul, že politicky motivovaných soudních
procesů se od nástupu komunismu do roku 1989 uskutečnilo zhruba 700 a lidé umírali nejen na
popravišti nebo ve vězeních a lágrech, ale rovněž při snaze o překonání železné opony na státních
hranicích. Zdislav Zima je jedním z nemnoha dosud žijících pamětníků, kteří byli komunistickou justicí
osobně poškozeni.
Krátké setkání u pamětní desky doplnilo pěvecké vystoupení žáků a v závěru pak byly k
památníku položeny květiny.

Oslavy vzniku republiky
V předvečer státního svátku, a to v pátek 27. října v 16 hodin, se uskutečnilo u pomníku TGM
vzpomínkové setkání ke Dni vzniku samostatného československého státu. Devětadevadesáté výročí
založení Československa si připomnělo několik desítek Kopřivničanů. Pietní setkání zahájilo krátké
vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice. Následně představitelé města a Masarykova
demokratického hnutí položili květiny k soše prezidenta osvoboditele. Starosta města Miroslav
Kopečný poté v krátkém proslovu připomněl nejen historické události, které bezprostředně předcházely
vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918, ale zmínil také aktuální dění, kdy
republiku čekají náročná vyjednávání o nové vládě. Závěr bezmála půlhodinového setkání pak tradičně
patřil československé hymně v podání sboru i většiny přítomných.
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Den válečných veteránů
V pátek 10. listopadu v 11 hodin proběhl pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů.
Představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu, všichni s připevněnými červenými vlčími máky, symbolem padlých vojáků,
položili kytice k pomníku osvobození.
Starosta města Miroslav Kopečný pak v krátkém projevu připomněl, že datum 11. listopadu
bylo vybráno symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u
severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly na
západní frontě ukončeny boje 1. světové války.

Státní svátek 17. listopadu
Na oslavě státního svátku se v pátek 17. listopadu sešly zhruba čtyři stovky Kopřivničanů.
Lidé s lampiony se začali scházet před pamětními deskami na ZŠ dr. Milady Horákové před pátou
hodinou odpoledne. Po přivítání starostou města a položení květin k pamětním deskám si lidé vyslechli
promluvu někdejšího politického vězně Zdislava Zímy, který připomenul historické události 17.
listopadu v roce 1939 a 1989. Ladislav Cvíček po něm vztáhl historické události k naší současnosti a
vzkázal lidem, že boj za svobodu a demokracii je nikdy nekončící proces.
Následně se lidé v průvodu se svíčkami a lampiony vydali od školy na náměstí TGM. Tam už
byl pro příchozí připraven teplý čaj a zhruba půlhodinový koncert tria Martin Galia, Ladislav Kokeš a
Milan Holub, který hudebníci poskládali z písní Karla Kryla. Při něm lidé spontánně odnášeli svíčky k
soše TGM a příjemná připomínka státního svátku skončila společným zpěvem státní hymny.

Myšlenky TGM
Ve čtvrtek 16. listopadu se již tradičně ve velkém sále místního kulturního domu uskutečnil
jubilejní dvacátý ročník diskusního setkání Myšlenky TGM a současnost. Tato ojedinělá akce se
uskutečnila v předvečer výročí začátku sametové revoluce.
Organizátoři ze zdejšího Klubu Masarykova demokratického hnutí dali letos diskusi trochu jiný
formát. Pozvali novináře i politiky a dali příležitost politikům, aby kladli otázky novinářům. Letošní
ročník fóra byl po přivítání a hudebním úvodu rozdělen na pomyslné dvě části. V té první se především
vzpomínalo a děkovalo. Organizátoři připomněli osobnosti Lubomíra Hanzelky a Bohuslava Ficka, kteří
v začátcích akci velmi pomohli a svou nezdolnou energií, zápalem a tvrdohlavostí místním
organizátorům otevřeli dveře i k představitelům nejvyšší politiky. Připomenut byl také štramberský
historik Josef Adamec a jeho znalosti o Masarykovu působení v kraji, stejně jako Lumír Pospěch a
Lubomír Sazovský, kteří se na přípravě akci podíleli od prvního až do posledního ročníku.
Ve druhé části programu došlo na diskuzi novinářů moderovanou komentátorem Českého
rozhlasu Radko Kubičkem. Diskutovali především bývalý novinář a nyní už i bývalý vládní poslanec
Martin Komárek a politický analytik i rozhlasový novinář Lukáš Jelínek, který působí v Masarykově
demokratické akademii. V moderované diskuzi se oba vyjadřovali k otázkám povolební situace, blížící
se volbě presidenta, k problematice médií nebo justice. Radko Kubičko se tak letos podělil s
Ladislavem Cvíčkem o moderátorskou roli.

Hans Ledwinka
Letos uplynulo půl století ode dne, kdy v Mnichově zemřel Hans Ledwinka (1878–1967).
Tento významný konstruktér a automobilový vizionář se rozhodujícím způsobem podílel na úspěchu
značky Tatra. Ledwinka v Tatře aktivně působil téměř 40 let a některá jeho technická řešení jsou
dodnes využívána u nákladních automobilů Tatra, kde jsou dále modernizována. Vychoval také celou
řadů svých následovníků, jejichž prostřednictvím ovlivňoval dění v automobilce i dlouho poté, co ji
opustil.
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Ledwinka se svým týmem přivedl na trh nízkonákladový osobní automobil Tatra 11, postavený
dle koncepce, kterou dokázal přivést do stavu funkčnosti a vysoké spolehlivosti. Týkala se především
podvozku, který byl tvořen centrální nosnou rourou a nezávisle výkyvnými polonápravami. Tato
koncepce se stala základem pro další typy automobilů osobních a nově i nákladních.
Další obrovský milník přišel 5. března 1934, kdy byla poprvé představena Tatra 77. Ta byla
prvním aerodynamickým automobilem na světě, který byl vyráběn sériově.
V roce 1941 nastoupil Hans Ledwinka na pozici ředitele podniku Ringhoffer – Tatra-werke. O
rok později byl předveden nový, vzduchem chlazený dvanáctiválec o výkonu 210 koní, zabudovaný do
těžkého automobilu Tatra 111. Ten se stal jedním z nejslavnějších nákladních automobilů v historii
Československa a s několika vylepšeními zůstala T111 ve výrobě až do roku 1962.

Ladislav Kostelník
Ve věku nedožitých jednadevadesáti let zemřel 8. srpna Ladislav Kostelník.
Pan Kostelník se narodil v Kopřivnici a tomuto městu zůstal celý život věrný. Byl vždy
veřejně činný a svému městu prospěšný. Za svůj život zastával řadu významných
funkcí. Byl dlouholetým předsedou školské a kulturní komise při městském úřadu,
dlouhá léta velice aktivně pracoval v letopisecké komisi. Byl také dlouholetým
kronikářem obce. Dlouhá desetiletí se věnoval i meteorologickým měřením, o kterých
si vedl pečlivé záznamy.
Do paměti obyvatel města se zapsal především jako neúnavný amatérský historik. Velkou
část svého života věnoval vykopávkám hradu Šostýna. Díky pracím, které organizoval od 80. let
minulého století, je dnes ze zříceniny patrné stávající torzo a každý návštěvník si může udělat jasnou
představu o půdorysu stavby. Svou aktivitou prosadil, aby se zřícenině hradu věnovala náležitá
pozornost a byla neprodleně podniknuta záchovná údržba hradu, spojená s nutnou konzervací zdiva a
bylo přikročeno k archeologickému výzkumu této lokality. Veškeré práce byly odborně zaštítěny
Archeologickým ústavem v Brně. Odborný archeologický dozor vykonával PhDr. E. Grepl z
Vlastivědného muzea v Novém Jičíně. Pan Ladislav Kostelník z Městského úřadu zajistil potřebné
finanční krytí pro pořízení stavební boudy (kterou sám postavil) i zajištění nářadí a stavebního
materiálu. Sám se zaměřil na stavební práce a odborné práce dokumentační. Celý hrad změřil a
zpracoval půdorysná zaměření. Po celou dobu vedl stavební deník a pořizoval většinu
fotodokumentace. Během těchto prací vznikl v Kopřivnici vlastivědný kroužek, který se stal nedílnou
součástí pobočky archeologické společnosti. S jeho podporou vzniklo i několik odborných statí o hradě
i několik populárně naučných filmů. Získané archeologické nálezy významným způsobem obohatily
sbírky zdejšího muzea.
Kromě toho pracoval přímo pro město v řadě odborných komisí. Jako předseda letopisecké
komise města se zasazoval se o to, aby exponáty zdejšího muzea se vztahem ke Kopřivnici byly
převedeny z Tatry na město. Sbíral informace o zdejších rodácích a podílel se také na vytvoření
galerie starostů města, která je v současnosti k vidění v místní radnici.

Václav Křesina
V sobotu 1. dubna ve věku nedožitých 86 let zemřel Václav Křesina. Ten se po dlouhá léta
aktivně zapojoval do veřejného života ve městě. Působil jako farář Československé církve husitské na
několika farnostech v okolí a byl spoluorganizátorem vzpomínkových akcí u Husovy lípy v Kopřivnici. S
jeho duchovní službou úzce souvisí také fakt, že byl velkým odborníkem na protestantské kancionály a
texty duchovních písní.
Po studiích teologie a absolvování povinné vojenské služby byl poslán na Ostravsko, kde čtyři
roky působil jako farář Církve československé husitské v Novém Jičíně. V roce 1961 našel místo v
Tatře, která tehdy zřizovala místo odborného archiváře. V polovině 60. let si doplnil vzdělání
vysokoškolským studiem archivnictví na brněnské univerzitě a Tatra tak získala plně kvalifikovaného
pracovníka, který dlouhou dobu tak významnému závodu scházel. Pro svůj nesouhlas s vývojem po
srpnu 1968 byl donucen opustit v půli roku 1970 pozici archiváře a nastoupil na místo ve slévárně. Tam
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vydržel až do změny režimu na podzim 1989. V roce 1990 se opět plně zapojil do dění v Církvi
československé husitské, ať už jako farář, spolutvůrce jejího dalšího směřování či jako autor důležitých
dokumentů, především zpěvníku. Zároveň se po své rehabilitaci vrátil do podnikového archivu, kde na
začátku 90. let, krom tradiční archivní práce, spolupracoval na oslavách 140. výročí továrny i na nové
expozici v Muzeu Fojtství.
Aktivně se zajímal o historii města a Tatry. Je spoluautorem knihy Sedmdesát let výroby
automobilů Tatra a článků o historii kopřivnické vozovky. V devadesátých letech dvacátého století byl
také členem letopisecké komise města Kopřivnice. Po svém odchodu na odpočinek se i nadále
věnoval svým církevním výzkumům a práci v náboženské obci v Kunčicích p. Ondřejníkem, kde
působil jako farář až do svých 82 let.

Výkyvy počasí
V průběhu letošního roku obyvatelé města i přilehlých částí několikrát potrápilo počasí.
Počátkem ledna postihly město silné mrazy. Od pátku 6. ledna se pohybovaly kolem -15 °C a
zvýšily počet lidí, kteří přespali v noclehárně v azylovém domě. Protože teploty se po tři dny držely
okolo -15 °C, začal v neděli 8. ledna večer azylový dům poskytovat služby pro osoby bez přístřeší dle
schváleného krizového plánu. Do noclehárny v azylovém domě od začátku roku chodilo spát čtyři až
pět osob. S nárůstem mrazů se jejich počet zvýšil na sedm. Osmý přišel až v neděli večer, kdy slyšel
hlášení. Osoby bez přístřeší mohly v noclehárně v azylovém domě bezplatně přespat. Běžně
noclehárna nabízí přespání patnácti osobám, při krizovém nocování je možné přespat i na matracích
na podlaze, čímž se kapacita zvyšuje. Nejvíce klientů využívalo služeb noclehárny v roce 2012, kdy
silné mrazy trvaly tři týdny.
V sobotu 4. a v neděli 5. března zaměstnal kopřivnické dobrovolné hasiče silný vítr, který
vyvracel stromy. Celkem pětkrát museli vyjet k odstraňování následků vichřice. V sobotu krátce po 13.
hodině vyjížděli k nahlášenému uvolněnému plechu na střeše kostela. Po průzkumu bylo zjištěno, že
se uvolnil světlík, který zabezpečili z vnitřních prostor kostela. Za pár hodin vyjížděli na Paseky, kde se
vlivem silného větru pálení odpadu rozšířilo na větší část dřeva a také na náletové dřeviny a suchý
travní porost. Hasiči požár uhasili. Krátce po půlnoci vyjížděli na ulici Květinovou, kde došlo vlivem
větru ke zlomení sloupu telefonního vedení. Ten spolu s dráty hasiči po příjezdu odklidili mimo
komunikaci. V 1.47 hodin jeli odstranit spadlý strom přes komunikaci na ulici Karla Čapka. Strom hasiči
rozřezali a odklidili. K dalšímu spadlému stromu byli hasiči vysláni v 8.45 na ulici Polní. Tentokrát strom
spadl na osobní automobily. Hasiči proto strom opatrně rozřezali a ve spolupráci s majiteli vozidel jej
odklidili. Stromy se lámaly i na soukromých zahradách – tam si je ale občané odstraňovali svépomocí.

Dlouhotrvající deště
Koncem dubna postihly Moravu dlouhotrvající deště. Situace se prudce zhoršila v noci ze
čtvrtka na pátek 28. dubna. Po vytrvalých deštích vodou nasycená půda přestala vsakovat další srážky
a déšť prudce zvýšil hladiny většiny toků v okolí. Hladina řeky Lubiny během několika málo hodin
vystoupala zhruba o metr. Prudce stoupaly také hladiny menších toků. Zatímco Lubina se s rezervou
udržela v korytě, některé menší potoky v několika místech vybřežily. Hladiny toků v okolí kulminovaly
během pátečního dopoledne. To na Lubině ve Vlčovicích dokonce voda nakrátko přesáhla
190centimetrovou hranici, znamenající druhý povodňový stupeň. Následně ale začala voda viditelně
opadat a se zmírňujícím se deštěm ještě během páteční noci klesla hladina Lubiny i pod první stupeň
povodňové aktivity. Pokles hladiny pak vytrvale pokračoval i během soboty a neděle.
V pátek ráno se sešla povodňová komise města. V akci byly i všechny hasičské jednotky, a to
jak poloprofesionální hasiči z Kopřivnice, tak dobrovolní v místních částech. Hasiči v průběhu dne čistili
ucpané kanalizační vpusti nebo zprůchodňovali koryta některých potoků, aby zabránili jejich vylití mimo
koryto. Hasiči společně s městskou policií rovněž monitorovali problémová místa tak, aby bylo v
případě potřeby možné včas zasáhnout a zabránit větším škodám. Víc škody než voda v potocích a
řekách páchala voda stékající z polí nebo z přeplněné kanalizace, v několika případech tak hasiči
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čerpali vodu ze zaplavených sklepů rodinných domů. Zvlášť závažná byla situace v okolí přečerpávací
stanice místní kanalizace v Lubině. V místní části Lubina byla zaplavena lokalita na „Holotě“.
K problémům docházelo zejména lokálně v místech nekapacitních propustků nebo v místech,
kde došlo k jejich ucpání, a v místech, kde stékala voda z polí a luk. V Kopřivnici to byla tato místa:
ulice Husova, Záhumenní, Květinová, Pod Bílou horou a Školní. V místní části Vlčovice došlo k ucpání
propustku Babincova potoka nad kostelem, pod vodou byl tenisový areál a pozemky nad psím útulkem
kolem Babincova potoka. Při čištění propustků a kanalizací zasahovali pracovníci společnosti Slumeko,
s. r. o., a jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů.
Počátkem srpna se celou republikou přehnaly silné bouřky. Na rozdíl od jiných oblastí
republiky Kopřivnice nebyla vystavena ničivé síle silných bouřek přímo. Přesto okraj tohoto
meteorologického jevu škodil 10. 8. nad ránem i v Kopřivnici. Kromě drobnějších polámaných větví
došlo i k několika vážnějším incidentům. Hasiči museli například před pátou hodinou ranní vyjíždět
vyprostit člověka uvízlého v kabině výtahu. O několik hodin později pak na ulici K Očnímu odstraňovali
suchý strom spadlý do nadzemního vedení elektřiny. Některé části města byly v průběhu čtvrtečního
rána několik hodin bez proudu. Důvodem přerušení dodávek byly poruchy, které vichr způsobil na
vedení vysokého napětí, energetici následky živlu zlikvidovali už během dopoledne.
Počátkem prosince silný vítr, který od neděle 10. 12. trápil celou severní Moravu, způsobil
škody i v Kopřivnici. V průběhu neděle došlo k výpadku veřejného osvětlení ve Vlčovicích, na Luhách a
v Mniší. Silný vítr vyvracel kontejnery i dopravní značení, především ta přenosná, ale i velké informační
tabule. Kopřivničtí hasiči vyjížděli v neděli po 20. hodině odstranit spadlý 16 metrů dlouhý strom, který
ležel na ulici Janáčkově přes cestu vedoucí do Lichnova. Strom také spadl na železniční trať ve
Štramberku ve směru na Ženklavu. V pondělí odpoledne vítr zesiloval a stromů začalo padat víc. Večer
vyjížděli hasiči odstraňovat spadlé stromy na ulici Kpt. Nálepky, Ke Koryčce, stromy ale padaly i jinde.
Ne všechny byly odstraněny ihned, některé budou odstraněny posléze. Vítr vyvrátil také hlavní bránu
na kopřivnickém hřbitově, poškodil vánoční výzdobu, trhal kusy plechů na střechách, působil další
škody, například na supermarketu Albert urval plastovou stříšku nebo vyvrátil skříňku s elektrickým
vedením.
Kopřivničtí dobrovolní hasiči ve dnech 10. až 13. prosince vyjeli celkem desetkrát, jednou
odstraňovali plech ze střechy a v ostatních případech odstraňovali větve zasahující do elektrického
vedení nebo celé stromy.
Pracovníci Slumeko, s. r. o., následně řešili a odstraňovali závady na veřejném osvětlení,
převážně výpadky v oblastech se vzdušným vedením. Vítr rozkmital a uvolnil vánoční výzdobu, kterou
museli opakovaně připevňovat. Taktéž dopravní značení bylo silným větrem poškozeno. Zaměstnanci
Slumeko, s. r. o., řešili vyvrácené, vychýlené i uvolněné svislé dopravní značení. Na kopřivnickém
hřbitově vítr polámal několik vzrostlých stromů a vylomil vstupní bránu. Občané hlásili také několik
škod na zaparkovaných vozidlech a rodinných domech. Na pozemcích v majetku města spadlo kolem
12 stromů, většinou se jednalo o menší stromy. Škody nezpůsobily velké, většinou spadly na trávu,
ve Vlčovicích spadl strom na střechu firmy a Na Luhách na oplocení pozemku. V tomto případě se
jednalo o největší množství popadaných stromů za celý rok. Vichr poničil také zásněžky na komunikaci
v Mniší směrem k Měrkovicím.

Adaptační strategie na změnu klimatu
Kopřivnice si nechala zpracovat Adaptační strategii na změnu klimatu. Práce na tomto
strategickém dokumentu zahájila společnost CI2, o. p. s., vloni na jaře a hotový dokument včetně
navrhovaných doporučení předala kopřivnické radnici letos na jaře.
Na zpracování strategie se podíleli nejen pracovníci radnice a organizací města, například
Střediska sociálních služeb, Slumeko, s. r. o., ale i zdravotníci, zástupci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a odborných firem, jako jsou Severomoravské vodovody a kanalizace,
Povodí Odry či Lesy ČR, ale i místní zemědělci. Dokument obsahuje spoustu opatření, která jsou
rozdělena do několika oblastí i skupin, a také cílů, od krátkodobých přes střednědobé až po
dlouhodobé.
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Adaptační strategie bude podkladem pro vytváření akčních plánů na období jednoho až dvou
let, podobně jako je tomu u strategického plánu města, s konkrétními aktivitami v závislosti na
vyhlášených dotačních programech. Mezi krátkodobé akce patří například zpracování pasportu
pramenů a studánek na území města a místních částí. Tyto informace mohou být důležité pro případné
zásobování vodou. K větším opatřením patří například návrh způsobu řešení svodu a využití dešťové
vody z Bílé hory, rozšiřovat svod a obnovovat silniční příkopy i pro zajištění většího objemu dešťových
srážek. Strategický dokument navrhuje další opatření, a to zajistit dostatek finančních prostředků na
provozní bezpečnost zeleně – takzvané rizikové kácení, například v případě silných poryvů větru nebo
přívalových dešťů. K opatřením vedoucím ke snižování koncentrací skleníkových plynů by měla patřit
finanční a informační podpora obyvatelům města pro využívání obnovitelných zdrojů energie v
rodinných a bytových domech, podpora realizace energeticky úsporných opatření v rodinných a
bytových domech, podpora veřejné dopravy a optimalizace jízdních řádů s ohledem na pracovní dobu
firem a veřejných institucí. Město by také mělo podpořit externí zastínění parkovišť a budov v majetku
města pro zmírnění vlivu letních veder.
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VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA

Zastupitelstvo
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách v zimě roku 2014 pracoval v počtu 21
členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2017 (podle zákona
o obcích) a které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 5 pracovních seminářů ZM, na nichž se
zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Zdeněk BABINEC, Mgr.
ODS, bezpartijní
Iva BUKOVJANOVÁ, Mgr. (do 25. 5. 2017) ČSSD, bezpartijní
Jan HOLUB (od 26. 5. 2017)
ČSSD
Tomáš HRNČÁREK
ČSSD
Radim HYVNAR, Ing.
KSČM, bezpartijní
Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.
ODS
Miroslav KOPEČNÝ, Ing.
ODS
Karel KUBOŠ, RSDr.
KSČM
Petr KYPR (od 26. 5. 2017)
ČSSD
René LAKOMÝ, Mgr.
SNK, bezpartijní
Václav LICHNOVSKÝ
ANO 2011
Božena MRVOVÁ
KDU-ČSL, bezpartijní
Ladislav MYŠÁK, Mgr. (do 23. 5. 2017)
ANO 2011
Luděk POLÁŠEK, Ing.
ČSSD
Lumír POSPĚCH, Mgr.
PSZ
Ivana RAŠKOVÁ, Mgr. (do 25. 5. 2017)
ČSSD, bezpartijní
Vladan REK
ANO 2011
Vladan RESNER, Mgr.
ANO 2011
Dagmar RYSOVÁ, Mgr.
SNK, bezpartijní
Ladislav STEHLÍK, Ing.
Změna, bezpartijní
Zdeněk SVOBODA (od 24. 5. 2017)
ANO 2011, bezpartijní
Stanislav ŠIMÍČEK
KDU-ČSL
Xenie ŠUSTALOVÁ, Mgr.
ODS
Ivan TELAŘÍK
Nezávislí, bezpartijní
Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
PSZ
Změna

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
PRO Sport a Zdraví
Piráti a Změna pro Kopřivnici
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2017
Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
•

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2017 O stanovení školských obvodů mateřských
škol zřízených městem Kopřivnice,

•

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2017 Kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky města Kopřivnice,

•

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2017 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

•

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 4/2017 O místním poplatku ze psů.

Finanční a majetková rozhodnutí
schválení:
•
•
•
•
•
•

Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice,
Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2017,
Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2016,
prodeje a výkupu pozemků,
dohod o přistoupení k závazku,
poskytnutí dotací sdružením, klubům, spolkům.

Na posledním letošním zasedání zastupitelé projednali a schválili návrh nového Zdravotního
plánu města Kopřivnice na léta 2017–2019 a byli seznámeni s vyhodnocením stávajícího plánu z
období 2014–2016. Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města,
jehož účelem je nastavit koncepční rámec pro oblast podpory zdraví místních obyvatel.
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Rada města
Jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2017 v tomto složení:
Starosta města: Ing. Miroslav Kopečný
Místostarostové: Mgr. Lumír Pospěch
Stanislav Šimíček
Členové:
Mgr. Zdeněk Babinec
Ivan Telařík
Mgr. Ladislav Myšák (do 23. 5. 2017)
Václav Lichnovský (od 22. 6. 2017)
Ing. Ladislav Stehlík

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených
oblastech:
Působnost starosty pana Ing. Miroslava Kopečného:
a)
Strategické plánování, územní plán,
b)
Investice a doprava,
c)
Rozpočet a finance,
d)
Správa majetku a energetika,
e)
Vnější vztahy, mezinárodní vztahy a muzejnictví,
f)
Zdravé město a místní Agenda 21,
g)
Záležitosti místní části Mniší.
Působnost 1. místostarosty pana Mgr. Lumíra Pospěcha
a)
Školství, kultura a sport,
b)
Bytové hospodářství,
b)
Marketing, cestovní ruch,
c)
Záležitosti místní části Vlčovice.
Působnost 2. místostarosty pana Stanislava Šimíčka:
a)
Sociální věci a prevence kriminality,
b)
Životní prostředí,
c)
Komunální služby (včetně pracovní dopravní skupiny),
d)
Svazek obcí Novojičínska – odkanalizování,
e)
Místní záležitosti veřejného pořádku – Městská policie,
f)
Záležitosti místní části Lubina.
Tajemník MÚ Ing. Miroslav Halatin řídí a kontroluje činnost všech odborů, oddělení městského
úřadu, účastní se zasedání rady.
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích, a další
úkoly vyplývající z potřeb města.
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 23 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rok 2017 přinesl řadu významných událostí. Bylo zahájeno jednání s Moravskoslezským
krajem o spolupráci při realizaci projektů „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“ a „Areálu muzea
automobilů v Kopřivnici“. Tato spolupráce města, kraje a TATRA TRUCKS, a. s., byla stvrzena
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memorandy schválenými zastupitelstvem města v září. Na jejich základě se bude město spolupodílet
na realizaci obou projektů a za účelem vzniku domova pro seniory plánuje i bezúplatně převést budovu
stravovny a navazující pozemky na ul. Příčné v Kopřivnici do vlastnictví Moravskoslezského kraje.
Z významných investičních akcí byly dokončeny rekonstrukce ulice Štramberské, zateplení
budovy Domova dětí a mládeže a mateřských škol Jeřabinka a Francouzská nebo rekonstrukce
zázemí sportovního areálu v Lubině a pokračují aktivity města v souvislosti s přípravou odkanalizování
místních částí Mniší a Vlčovice a revitalizací centra města. V druhé polovině roku byly zahájeny práce
na celkové rekonstrukci Ringhofferovy vily v parku Edvarda Beneše.
Rozhodnutím správní rady obecně prospěšné společnosti Salus byla tato organizace zrušena
a ukončeno poskytování sociální služby azylový dům pro matky s dětmi a sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Náhradou za tyto sociální služby byla zahájena spolupráce s Armádou spásy v
České republice, z. s., které byly poskytnuty obecní byty v rámci sociálního programu s názvem
Sociální bydlení v Kopřivnici – Prevence bezdomovectví a současně schválena i dotace na výkon
sociálních služeb souvisejících s bydlením sociálně slabších jedinců.
V polovině prosince správní rada Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s., odvolala ředitele
Ing. Lubomíra Kaválka a na jeho místo jmenovala Ing. Jana Jurkoviče. V důsledku rezignace některých
zastupitelů došlo ke změně v řízení Městské policie Kopřivnice i v členské základně Finančního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice.
V polovině roku byl po četných výběrových řízeních jmenován vedoucí odboru rozvoje města.
S účinností od 1. 7. 2017 byl odstartován ostrý provoz informačního systému registru smluv pod
záštitou Ministerstva vnitra České republiky. Současně byl i zakoupen a uveden do provozu
elektronický nástroj pro evidenci veřejných zakázek E-ZAK. Oba elektronické nástroje městu slouží v
rámci interních procesů k zajištění evidence schválených smluv a realizovaných zadávacích řízení a
současně ke splnění jeho zákonných povinností.
Byla zrušena obecně závazná vyhláška regulující hazardní hry na území města, a to v
důsledku legislativní změny, která převzala opatření k zamezení negativních vlivů souvisejících s
hazardem přímo ze zákona. Od konce roku 2016 platí také výjimky z nočního klidu, zavedené obecně
závaznou vyhláškou o místních záležitostech veřejného pořádku, a to pro konání Bartolomějské poutě,
Evropského svátku hudby a zejména při příležitosti oslav příchodu nového roku.
Koncem roku proběhla na výzvu předsedy soudu i volba nových přísedících u Okresního
soudu v Novém Jičíně pro příští funkční období 2018–2022, kdy z jedenácti přísedících devět
souhlasilo s pokračováním ve výkonu funkce a za zbývající dva byli nominováni přísedící noví.
V roce 2017 oslavil 20. výročí svého fungování psí útulek ve Vlčovicích spravovaný Městskou
policií Kopřivnice. V roce 1997 bylo postaveno 26 kotců s výběhem, z toho 20 bylo pro ustájení, 3 byly
vyčleněny jako karanténní, dva byly příjmové a dva izolační. Rovněž byla vybudována hospodářská
budova se skladem krmiv, veterinární ošetřovnou a kafilerním boxem pro uhynulá zvířata. Dnes má
útulek třicet kotců. Ročně projde útulkem kolem 200 psů, což je za dvacet let víc jak čtyři tisíce psů. Od
svého vzniku je útulek přístupný pro širokou veřejnost. Lidé, kteří nemohou doma chovat psy, je mohou
chodit venčit. Této možnosti využívají nejen jednotlivci, ale i děti z kroužku z místního domu dětí a
mládeže. Zájemců o venčení a hraní s pejsky je mnohdy víc než umístěných pejsků.
Provoz útulku je soběstačný, neboť poplatky jednotlivých měst, provozování hotelu a dary od
dárců stačí pokrývat náklady.
Město Kopřivnice společně s městským úřadem naplňovalo své cíle vytyčené
Strategickým plánem města Kopřivnice pro období 2007–2022. V roce 2017 byl vyhodnocen Akční
plán rozvoje města pro období 2016–2017 a současně připravován Akční plán rozvoje města
Kopřivnice pro období 2017–2018; oba tyto materiály byly předloženy orgánům města k projednání a
po jejich schválení zveřejněny na internetových stránkách města.
Na základě těchto dvou klíčových strategických dokumentů byly vypracovávány a
postupně naplňovány další dokumenty, v nichž se nastavil směr dalšího rozvoje města již v dílčích
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konkrétních oblastech. Z přetrvávajících šlo zejména o oblasti marketingu, sociálních služeb – II.
střednědobý plán, odpadového hospodářství, energií či prevence kriminality a protidrogové prevence a
zdravotní plán města. Z novějších pak tzv. Cyklostrategie města nebo Generel cyklistické dopravy
města Kopřivnice.

Městský úřad Kopřivnice
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Organizační uspořádání Městského úřadu Kopřivnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tajemník
interní auditor
krizový koordinátor
právník
odbor školství, kultury a sportu
odbor správních činností
odbor životního prostředí
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
odbor financí
odbor rozvoje města
odbor majetku města
oddělení informatiky
oddělení kontroly
oddělení personální
oddělení vnitřní správy

V průběhu roku 2017 došlo k několika organizačním úpravám. Byla přejmenována pracovní
pozice „Referent – přestupky, koordinovaná stanoviska“ na „Referent – přestupky na odboru životního
prostředí“, zřízení 2 pracovních pozic „Referent – koordinovaná stanoviska“ a „Úklid“ a prodloužení 4
pracovních pozic zřízených na dobu určitou, financovaných v rámci dotačních programů.
Organizační uspořádání Městského úřadu Kopřivnice se do konce listopadu 2017 řídilo
vnitroorganizační směrnicí č. 11/2016. Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti nový Organizační řád
Městského úřadu Kopřivnice (vnitroorganizační směrnice č. 19/2017) schválený usnesením Rady
města Kopřivnice č. 2502 ze dne 28. 11. 2017.
K 31. 12. 2017 vzrostl počet zaměstnanců městského úřadu v pracovním poměru na dobu
neurčitou oproti předchozímu roku o dva na 178.
V roce 2017 došlo ke 3 neplánovaným odchodům, kdy zaměstnanci dali přednost novým
pracovním příležitostem a kariérnímu postupu v jiných organizacích.
V roce 2017 poklesl počet výběrových řízení z 26 na 17. Některá výběrová řízení byla pro
nedostatek kvalifikovaných uchazečů zrušena a vyhlášena opakovaně.

20

Významné aktivity a získaná ocenění
V roce 2017 se město Kopřivnice opět prezentovalo se svými iniciativami a projekty zejména v
oblasti kvality řízení ve veřejné správě, udržitelného rozvoje nebo životního prostředí.
V roce 2017 město pojedenácté obhájilo kategorii B v rámci sady povinných celonárodních
kritérií místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Kontrola na místě za účasti hodnotitelů
jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje a členů Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády
pro udržitelný rozvoj proběhla dne 16. 10. 2017 v Kulturním domě Kopřivnice. Slavnostní předání
ocenění se uskutečnilo dne 12. 12. 2017 v Praze.
Na konferenci Národní sítě Zdravých měst, která proběhla dne 7. 11. 2017, získala Kopřivnice
ocenění „Šampion Zdravých měst“ za kvalitně nastavený systém postupu města k udržitelnému rozvoji.
Významnou aktivitou dále bylo zpracování tzv. Auditu udržitelného rozvoje, který posuzuje
deset vybraných oblastí, z nichž dle hodnocení externího odborníka Kopřivnice splňuje 8 oblastí bez
podmínek, oblast Životního prostředí splňuje s podmínkami a v oblasti Místní ekonomika a podnikání je
excelentní.
Město Kopřivnice pokračovalo i v roce 2017 v aktivitách v rámci tzv. Benchmarkingové
iniciativy – společné snahy obcí s rozšířenou působností zvýšit výkonnost a kvalitu fungování svých
úřadů formou analýz jednotlivých agend, porovnávání, vyměňování zkušeností a svých dobrých praxí.

Projekt Zdravé město a Místní agenda 21 – podrobněji k oceněním
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní sítě 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.
Města realizující místní Agendu 21 musí (stejně jako u jiných metod zvyšování kvality) plnit
předepsaná kritéria pro jednotlivé kategorie vyjadřující kvalitu veřejné správy a míru zapojení veřejnosti
do rozhodovacích procesů ve městě. Na podzim roku 2017 se městu podařilo pojedenácté obhájit
kategorii B v rámci sady povinných celonárodních kritérií MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR.
Významnou aktivitou bylo zpracování tzv. Auditu udržitelného rozvoje, jehož aktualizace byla
nezbytnou podmínkou pro splnění kritérií pro kategorii B. Audit deseti posuzovaných oblastí je
zveřejněn na webu www.dataplan.info/cz/home/audity-ur. Ke každému sebehodnocení v jednotlivých
oblastech je rovněž zpracován oponentní posudek externím odborníkem v dané oblasti a bylo vydáno
souhrnné hodnocení.

Memoranda o spolupráci s krajem
Zastupitelé schválili dvojici dokumentů, které nastavují základní parametry spolupráce města
a Moravskoslezského kraje při výstavbě domova pro seniory v Kopřivnici.
Pro Kopřivnici ze schválených memorand vyplynul závazek převést bezúplatně na kraj
budovu stravovny i pozemky potřebné pro stavbu domova pro seniory a přilehlých parkovacích ploch.
Zastupitelé svým rozhodnutím vyslovili také souhlas se závazkem spolufinancování provozu domova.
Druhé memorandum specifikovalo roli radnice při budování nového automobilového muzea, na kterém
spolupracuje kraj s automobilkou Tatra Trucks, a. s. Město se zavázalo připravit a realizovat výstavbu
zpevněných a parkovacích ploch u připravovaného muzea nákladních automobilů.
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V případě domova pro seniory kraj počítá s investicí v rozsahu 120–150 milionů korun a tyto
prostředky se do novostavby sídla této pobytové sociální služby v Kopřivnici vloží i v případě, že
nezíská dotace, o které se bude ucházet. Kraj se v textech memorand i prohlášeních svých
představitelů na jednání místních zastupitelů zavázal rovněž většinově financovat provoz domova pro
seniory. Město se má formou dotace spolupodílet na úhradě ztráty z provozu 40 z šedesáti
vystavěných lůžek, a to ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty v maximální výši 2,6 milionu korun. V
případě projektu „Rekonstrukce zpevněných a parkovacích ploch pro nové muzeum“ město na vlastní
náklady zpracuje projektovou dokumentaci a provede stavbu. Ze svých vlastních zdrojů do tohoto
záměru investuje finanční prostředky v předpokládané výši 30 milionů korun.

Veřejná projednání
Mezi tradiční aktivity oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů patří veřejná
projednání (dále VP) projektů a záměrů města, která umožňují občanům města Kopřivnice podílet se
na budoucím vývoji města. V roce 2017 se uskutečnilo tradiční jarní Fórum Zdravého města, kterému
předcházelo Fórum mladých, proběhla také setkání vedení města s obyvateli místních částí.
V lednu 2017 proběhlo veřejné projednání variantního řešení budoucího využití bývalého
areálu házenkářského hřiště, které bylo připraveno na základě výstupů z průzkumu mezi obyvateli,
který se uskutečnil rok před tím. Území by mělo být využito jako plocha pro aktivní trávení volného
času s herními a sportovními prvky pro všechny generace. Výstupy jednání byly předloženy radě
města, realizace projektu však byla odložena do doby po ukončení plánované rekonstrukce centra
města.
V průběhu roku se prostřednictvím pracovních jednání, kulatých stolů, anket či
připomínkování měli obyvatelé města možnost zapojit se do přípravy III. komunitního plánu sociálních
služeb, nového Územního plánu Kopřivnice, tvorby Územní studie krajiny správního obvodu OPR
Kopřivnice či Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Mezinárodní kampaně a osvětové akce
Podobně jako v předchozích létech se město zapojilo do mezinárodních osvětových kampaní,
např. Den Země, Den bez úrazů, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Férová snídaně a
Dny Zdraví. V rámci těchto kampaní byly realizovány dílčí akce pro veřejnost všech věkových kategorií.
V roce 2017 se Kopřivnice zapojila do akce Kola pro Afriku a zorganizovala sbírku jízdních
kol, která byla následně NNO převezena do Gambie. Do akce se samostatnou sbírkou zapojila rovněž
firma Brose CZ, s. r. o. Ve spolupráci s touto společností byl zajištěn společný odvoz kol z Kopřivnice.
V závěru roku byla zorganizována finanční sbírka mezi zaměstnanci MÚ na podporu projektu
Skutečný dárek organizace Člověk v tísni. Za vybraných 5 400 korun bylo v e-shopu zakoupeno 80
kuřat, 4 kozy a jedna kudrnatá ovce. Do akce se zapojilo 34 zaměstnanců úřadu.

Regionální spolupráce
V prosinci 2017 schválilo Zastupitelstvo města Kopřivnice vstup města do zapsaného spolku
MAS Lašsko. Jde o místní akční skupinu sdružující subjekty v území, které částečně zasahuje do
území ORP Nový Jičín, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. Místní akční skupiny jsou primárně
určeny na rozvoj venkovských regionů, ale jejich členy se mohou stát i města do pětadvaceti tisíc
obyvatel. Jde o společenství občanů, místně působících neziskových organizací podniků a veřejné
správy, které spolupracují na rozvoji regionu a při získávání finanční podpory z EU a národních zdrojů
pro svůj region.
Členové MAS spolupracují na rozvoji regionu a při získávání finanční podpory z Evropské
unie a z národních programů. Aktuálně může členství MAS pomoci k lepšímu čerpání zejména z
Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu
Zaměstnanost a Operačního programu Životní prostředí. Kopřivnice se navíc bude podílet na realizaci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a rozvíjet spolupráci s okolními obcemi a dalšími
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institucemi. Místní akční skupina aktuálně sdružuje města Nový Jičín, Štramberk, Příbor, Frenštát pod
Radhoštěm a obce Rybí, Tichá, Veřovice, Lichnov, Závišice, Trojanovice, Bordovice, Hostašovice
a Hodslavice a také různé spolky a podnikatelské subjekty.

Stolní kalendář
Město jako každoročně vydalo pro rok 2018 stolní kalendář. Tentokrát byly použity fotografie
města a místních částí pořízené z letadla či dronu v průběhu čtyř období roku.
V kalendáři stejně jako v minulosti byly uvedeny kulturní, sportovní a společenské akce,
pozvánky na dny otevřených dveří a aktivity města. Dále v něm byla zveřejněna data zápisů do
mateřských a základních škol, termíny splatnosti místních poplatků, harmonogram přistavení
velkoobjemových van na komunální odpad apod.
Distribuce zhruba desíti tisíc výtisků začala 20. prosince a všechny domácnosti v Kopřivnici i
místních částech dostaly kalendář do konce letošního roku.
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Městská policie

Z činnosti Městské policie
V roce 2017 došlo opět ke změně garanta za městskou policii, kdy Mgr. Vladislava Myšáka
nahradil místostarosta města pan Stanislav Šimíček.
Současně se změnou garanta bylo třeba posoudit a vyhodnotit schválenou Základní koncepci
činnosti Městské policie Kopřivnice. S ohledem na to, že převážná většina opatření byla splněna a ta,
která splněna nebyla, se projevila objektivně jako nevhodná a nerealizovatelná, byla koncepce radou
města i zastupitelstvem města ukončena a prohlášena za naplněnou.
Personální stav městské policie byl v roce 2017 stabilizován. Z výběrového řízení se podařilo
vybrat jednoho strážníka, který úspěšně zakončil rekvalifikační kurz a doplnil tak stav strážníků na
počet 21.
Věková struktura strážníků MP Kopřivnice:
21 – 30 let – 1 strážník
31 – 40 let – 4 strážníci
41 – 50 let – 9 strážníků
51 – 60 let – 7 strážníků
Průměrný věk strážníků městské policie se pohybuje kolem 45 let, kdy déle než 15 let slouží
18 strážníků.
Tak jako v předešlých letech se výkon služby městské policie zaměřoval nejvíce na řešení
dopravy a zajištění konkrétní činnosti k dodržování veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti.
Během nočních služeb a o víkendech se městská policie nejvíce zaměřovala na kontrolu veřejného
pořádku v okolí heren, barů, restaurací. Významný podíl na narušování veřejného pořádku představuje
nadměrné požívání alkoholických nápojů. Téměř každý přestupek související s narušováním nočního
klidu či buzení veřejného pohoršení byl spojen s požíváním alkoholu nebo jiné návykové látky.
Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s jednotlivými odbory a odděleními MÚ Kopřivnice
(asistence při vyklizení bytů, doručování písemností, monitorování černých skládek, evidence vraků,
podněty pro Slumeko, s. r. o., …).
Bezproblémová byla spolupráce se složkami, které jsou zapojeny do Integrovaného
záchranného systému (dopravní nehody, nebezpečné prořezy vysokých či spadlých stromů, zranění
občanů, sezónní povodně, požáry, …).
Na městskou policii se během roku obracely odbory měst, soudy a jiné instituce s žádostí o
doručení nedoručitelných písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě místní znalosti doručili v
loňském roce 102 písemností, které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na městskou policii se v roce 2017 obrátilo 1 602 občanů s nejrůznějšími žádostmi o pomoc
nebo o radu. Strážníci se v rámci svých zákonných povinností snažili občanům vyjít vstříc a v
problémových situacích jim pomoc poskytnout.

Městský kamerový dohlížecí systém
Městský kamerový dohlížecí systém letos disponoval 22 kamerami. Většina kamer je
digitálních s větším rozlišením. Kamery monitorují problematická místa nejen v Kopřivnici, ale i v
Lubině a Vlčovicích. Stálá služba vidí v reálném čase na velkém monitoru záběry ze všech kamer a ty
si dle potřeby může zvětšit, aby lépe viděla na to, co se v daném místě děje.
Zavedením základní koncepce činnosti Městské policie Kopřivnice do praxe se podařilo
propojení kamerového systému MP Kopřivnice na stálou službu Obvodního oddělení Policie ČR
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Kopřivnice. Jedná se o moderní technologii, kdy si může obsluha Policie ČR zvolit nezávisle jakoukoliv
kameru a monitorovat, ostřit, přibližovat dle svých potřeb. Školením na obsluhu kamerového systému
prošli všichni strážníci Městské policie Kopřivnice.

Pult centralizované ochrany
Pult centralizované ochrany provozuje městská policie na základě koncesní listiny od roku
1993. V roce 2017 bylo na pult napojeno 83 objektů, z toho je 39 objektů města. Bezpečnostní situace
si vyžádala rozšíření počtu nouzových tlačítek na jednotlivých objektech.

Prevence kriminality
Městská policie se dle zák. 553 O obecní policii podílí na prevenci kriminality ve městě a stála
u zrodu prevence kriminality podle metodiky Ministerstva vnitra ČR v roce 1996. Prostřednictvím
jednotlivých projektů se podařilo do majetku města – městské policie pořídit majetek milionových
hodnot. V rámci prevence kriminality strážníci spolupracují s chodem dopravního hřiště, provádějí
přednášky pro ZŠ, exkurze ve služebně městské policie, exkurze v útulku pro psy.

Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR byla i letos na velmi dobré úrovni. Docházelo k pravidelným setkáním
vedení Policie ČR s vedením městské policie. V roce 2017 bylo celkem 107 případů, při nichž
spolupracovala MP s Policí ČR. Podezření ze spáchání trestného činu bylo na Policii ČR předáno ve
34 případech.

Z činnosti OOP (Oddělení obvodní policie)
V roce 2017 bylo v působnosti OOP Kopřivnice spácháno 473 trestných činů. U 280 deliktů
byl zjištěn pachatel a dalších 54 trestných činů z minulých let bylo dodatečně objasněno.
Na úseku násilné kriminality bylo v našem obvodu zaznamenáno 52 případů (ublížení na
zdraví 23, nebezpečné vyhrožování 13, porušování domovní svobody 8, loupež 2, …).
Na úseku majetkové kriminality obvodní oddělení šetřilo letos 72 případů vloupání a 124
případů krádeže. Mimo oblast krádeží bylo zaznamenáno 25 případů poškozování cizí věci a 10
případů podvodu.
V rámci působnosti v celém okrsku bylo zaznamenáno 1 766 přestupků.

Ocenění policistů
Ve čtvrtek 19. ledna proběhlo v prostorách Územního odboru Policie České republiky v
Novém Jičíně slavnostní vyhlášení nejlepších policistů za rok 2016 za přítomnosti náměstka ředitele
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Radima Wita, starostů měst a dalších hostů. Za
svou příkladnou a iniciativní činnost, vysokou úroveň odborných znalostí a dosahované pracovní
výsledky si ocenění převzalo celkem třináct policistů. Následovalo předání Čestné medaile policejního
prezidenta, jíž byli oceněni dva policisté, a rovněž předání medailí za věrnost 1. a 2. stupně devíti
policistům.
Mezi oceněnými byli i tři policisté z Obvodního oddělení PČR v Kopřivnici.
Pavel Danihel obdržel Medaili za věrnost II. stupně. U Policie ČR pracuje už dvacet let, z toho
deset let jako zástupce velitele kopřivnického obvodního oddělení. Pavel Danihel má na starosti
problematiku trestního řízení.
Zdeněk Pražák byl oceněn jako nejlepší pracovník za loňský rok za obvodní oddělení
Kopřivnice. Má na starosti trestní řízení, zejména známých pachatelů. Policistou je už jednadvacet let,
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přičemž od roku 1999 slouží na místním obvodním oddělení. Vyniká i po stránce fyzické připravenosti
a pravidelně se účastní okresních i celorepublikových soutěží v běhu na lyžích, kde se vždy umísťuje
na předních příčkách.
Třetím oceněným byl Ivan Pilát, vedoucí obvodního oddělení Kopřivnice. Ten byl oceněn za
své sportovní výkony. V roce 2016 v Mělníku na policejním mistrovství ČR ve čtyřech disciplínách
získal zlato a ve dvou disciplínách stříbro. Ivan Pilát je policistou od roku 1995 a od té doby kromě
jednoho roku, kdy byl zástupcem velitele v Novém Jičíně, slouží v Kopřivnici. V roce 2006 se stal
vedoucím obvodního oddělení Kopřivnice.
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Rozpočet města
Přípravné práce na návrhu rozpočtu na rok 2017 byly zahájeny v září roku 2016 v návaznosti
na rozbory hospodaření města. Návrh rozpočtu byl předložen radě města dne 29. 11. 2016 a
usnesením č. 1715 doporučen zastupitelstvu města ke schválení, které jej schválilo usnesením č. 352
ze dne 15. 12. 2016 v celkovém objemu 517 479,8 tis. Kč po konsolidaci. Příspěvkovým organizacím
města bylo v roce 2017 rozděleno z rozpočtu města více než 66,7 mil. Kč a dalších 9,8 mil. Kč
obdržely z externích zdrojů.

Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představovaly daňové příjmy. Jejich inkasovaný objem
se ve srovnání s rokem 2016 meziročně zvýšil o cca 8,5 % (o 21 790,7 tis. Kč) z 254 337,6 tis. Kč na
276 128,3 tis. Kč.
Na tomto navýšení mělo největší podíl meziroční zvýšení inkasa daně z přidané hodnoty o
cca 14 969,7 tis. Kč, inkasa daně z příjmů fyzických osob – plátci (ze závislé činnosti) o cca 8 507,5 tis.
Kč a inkasa daně z příjmů právnických osob o cca 1 199,8 tis. Kč.
Významnou položku v rámci poplatků představoval odvod z loterií, výherních hracích přístrojů
a jiných technických zařízení (do roku 2012 vč. odvodu výtěžku z provozu VHP, správních a místních
poplatků), který v roce 2017 dosáhl v úhrnu částky 18 656,2 tis. Kč a meziročně se zvýšil o cca 15,6 %.
Od 1. 1. 2017 vstoupila v platnost nová legislativa (zákon o hazardních hrách, zákon o dani z
hazardních her). U převodu výnosu z technických her byl zákonem stanoven výhodnější poměr ve
prospěch rozpočtu obcí z 63 % na 65 % z celkového výnosu.
Nedaňové příjmy ve výši cca 21 493,9 tis. Kč byly tvořeny hlavně příjmy z pokut, příjmy
Městské policie (vč. příjmů z psího útulku), příjmy z přestupků, odvodem z investičního fondu p. o.,
platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, z plateb za vytříděné suroviny,
převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., a z Kulturního domu
Kopřivnice, p. o., příjmy z úroků, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel, příjmy z prodeje
Kopřivnických novin apod.
Kapitálové příjmy byly inkasovány ve výši cca 2 403,1 tis. Kč (z prodeje pozemků, z prodeje
nemovitosti, příjem z prodeje podzemních tepelných rozvodů fy TEPLO, s. r. o.), ve srovnání s rokem
2016 došlo ke snížení o 26 035,7 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména pod odborem
majetku města a odborem rozvoje města.
Dotace se na zdrojích rozpočtu podílejí ve výši cca 65 861,5 tis. Kč (tato částka mimo dotací z
veřejných rozpočtů zahrnuje i interní převod odpisů z majetku v bytové oblasti a převod zdrojů z
výsledku hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost v úhrnné výši 17 657,6 tis. Kč). Úvěrové
zdroje byly do zdrojů rozpočtu v roce 2017 zapojeny ve výši 24 000 tis. Kč (spoluúčast při realizaci
energetických opatření DDM Kopřivnice, MŠ Francouzská, MŠ Jeřabinka), kontokorent nebyl čerpán.
Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen zůstatek finančních prostředků z r. 2016 ve
výši cca 155 110,9 tis. Kč (z toho na účtech účelových fondů 3 618,3 tis. Kč).
Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla z rozpočtu převedena
částka 6 897,3 tis. Kč a do sociálního fondu 2 500 tis. Kč (schválený příděl) a současně ze sociálního
fondu do zdrojů rozpočtu města částka 1 272,4 tis. Kč.

Výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů), rezervy
Provozní výdaje rozpočtu (třída 5 rozpočtové skladby) – pravidelně se opakující výdaje v
oblastech zajišťovaných městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku
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města) charakteru oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým
organizacím apod. – dosáhly hodnoty cca 304 681,2 tis. Kč.
Investiční (kapitálové) výdaje (třída 6 rozpočtové skladby) dosáhly výše 138 694 tis. Kč a jsou
reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města a odborem majetku města (např. ZUŠ
Zdeňka Buriana – nadstavba střechy, rekonstrukce sport. areálu Vlčovice, rekonstrukce ul.
Štramberské – II. etapa, energetická opatření – DDM Kopřivnice, MŠ Jeřabinka, MŠ Francouzská,
rekonstrukce hřiště ZŠ 17. listopadu, parkoviště za MÚ Kopřivnice, sportovní areál v Lubině,
rekonstrukce zahrady MŠ Mniší, rekonstrukce Ringhofferovy vily, zateplení vybraných bytových domů).
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31. 12. 2017 ve výši 46 799,9
tis. Kč a ve srovnání s rokem 2016 se zvýšila o 13 365,3 tis. Kč (úvěr na spoluúčast energetická
opatření DDM, MŠ Jeřabinka a MŠ Francouzská).
K 31. 12. 2017 byla naplněna obecná rezerva odboru financí v rozpočtované výši 5 280,6 tis.
Kč, rezerva na domov pro seniory ve výši 38 653 tis. Kč. Nad rámec uvedených rezerv byly vykázány k
31. 12. na rozpočtových účtech města finanční prostředky v úhrnné výši 80 391,9 tis. Kč. Celková výše
finančních prostředků nad rámec rozpočtu rezerv je dána zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů
v porovnání s upraveným rozpočtem. Tyto finanční prostředky byly využity při přípravě rozpočtu na rok
2018 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2017 a dále k zařazení nových akcí. Součet výše
uvedených částek tak představuje celkový zůstatek na rozpočtových účtech města k 31. 12. 2017 ve
výši 124 325,5 tis. Kč.
Na účtech fondů byla vykázána k 31. 12. 2017 částka v úhrnu ve výši 15 727,2 tis. Kč, v tom
fond oprav a modernizace bytového fondu = 14 730,9 tis. Kč (vč. finančních prostředků souvisejících s
převodem z rozpočtového účtu na účet hospodářské činnosti ve výši cca 601,6 tis. Kč), sociální fond =
816,9 tis. Kč a fond rozvoje a rezerv = 179,4 tis. Kč.
Příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů
mezi účty města, vyloučení úvěrových zdrojů a zdrojů z minulých let) dosáhly v úhrnu cca 411 775,9
tis. Kč (tj. 98,4 % rozpočtu).
Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů –
úvěrů, bez rezerv a vnitřních převodů mezi účty města) byly uskutečněny ve výši cca 443 375,2 tis. Kč
(tj. 81,3 % rozpočtu).
Hospodaření města v běžném roce 2017 skončilo rozpočtovým schodkem ve výši 31 599,3
tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2017 rozpočtován schodek ve výši 126 777,5 tis. Kč, byl
kladný peněžní rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 95
178,3 tis. Kč.
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Majetek města
Město je majitelem 790 bytů. O jejich účelné využití a přidělování se stará bytová správa.
Přechodné ubytování poskytuje město v ubytovně Pod Červeným kamenem.
Nájemci městských bytů v tomto roce dlužili na nájemném částku 647 000 Kč.
Odbor bytové správy během roku řešil zejména evidenci žádostí, uzavírání, prodlužování a
ukončování nájemních smluv, výměny bytů, podnájmy bytů apod.), součinnost při revitalizaci bytových
domů realizovaných oddělením technické správy, úpravy smluvních vztahů k bytům podle rozhodnutí
orgánů města Kopřivnice, rekonstrukce bytů, opravy, řešení havárií, věnoval se systémové práci s
nájemci ve snaze dále minimalizovat pohledávky z nájemného.
V roce 2017 bylo čerpáno na modernizaci a opravy bytového fondu 20 329 tisíc Kč.
Realizované převody majetku města Kopřivnice na třetí osoby (kapitálové příjmy města) v roce
2017:

objekt č. p. 69 "výměníková stanice č. 13",

prodej netříděných žulových kostek vytěžených z komunikací Štramberská a
Štefánikova v rámci rekonstrukce.
Realizované převody majetku od třetích osob na město Kopřivnice v roce 2017:

drobné stavby v areálu hřbitova v Lubině, které jsou prohlášeny za kulturní památku
– vlastnictví města určeno souhlasným prohlášením,

splašková kanalizace na ul. Květinová – bezúplatné nabytí.

Pozemky
V r. 2017 byly jako každoročně uzavírány smlouvy na základě požadavků ze strany občanů
nebo z důvodu požadavku města v souvislosti s připravovanými investičními akcemi nebo rozvojových
plánů. Uskutečnilo se majetkoprávní narovnání pozemků v centru města s panem Nguyenem
Phongem, byly prodány pozemky p. Kubošovi, na kterém od roku 1998 provozuje jezdecký areál, po
dokončení stavby chodníku v místní části Mniší došlo k majetkoprávnímu narovnání. Město darovalo
Moravskoslezskému kraji pozemek nájezdové rampy ze silnice Československé armády směrem k
2
nákladovému nádraží ČD. Městem byl vykoupen pozemek o rozloze 2078 m v souvislosti s
rozvojovým záměrem řešení parkovacích ploch na sídlišti Sever.
Celkem bylo na oddělení pozemků uzavřeno 20 majetkoprávních smluv, 31 smluv o
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen opravňující jednotlivé investory zasáhnout do
pozemků ve vlastnictví města a 22 smluv o zřízení věcných břemen po dokončení staveb. Na podkladě
2 smluv byly předány pozemky žadatelům do užívání. Jako každoročně došlo i v roce 2017 k uzavření
nájemních smluv na zahrádky, celkem 50. Za oddělení pozemků bylo zpracováno 117 zpráv pro RMK
a 28 zpráv pro ZMK.
Na základě návrhu Katastrálního úřadu došlo po dohodě mezi městem Kopřivnice a městem
Příbor k úpravě katastrální hranice mezi katastrálním územím Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou a
Příbor.
Na úseku veřejného prostranství byly organizovány jarmarky, farmářské trhy, pouť a
zpoplatňování zásahů do veřejného prostranství.

Opravy a rekonstrukce má na starosti oddělení technické správy:
V roce 2017 mezi nejvýznamnější akce OTS patřilo:





zajišťování oprav a odstraňování havarijních stavů vzniklých v průběhu roku namajetku
města Kopřivnice nebo zařazených do rozpočtu města pro rok 2017,
zahájení realizace energeticky úsporných opatření na objektech bytových domů na ulici
Obránců míru č. p. 703-706, 707-710, 711-714 a 785-786,
zahájení realizace rekonstrukce Ringhofferovy vily,
stavebních úpravy bývalé vrátnice Tatra pro parkování služebních vozů,
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provedení opravy – výměny filtračního zařízení a části rozvodů bazénových vod ve
strojovně letního koupaliště,
příprava opravy střechy zimního stadionu,
komplexní rekonstrukce elektroinstalace v objektu mateřské školy na ulici Francouzská,
zateplení a nová hydroizolace střechy na objektu MŠ Záhumenní,
projekční příprava rekonstrukcí sociálních zařízení – pokračování v dalších školských
zařízeních a PD I. etapy rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Kulturního domu
v Kopřivnici,
opravy povrchů místních komunikací na území města Kopřivnice, oprava lávky pro pěší u
Tesca, příprava oprav dalších 3 mostů na území města,
zahájení projekční přípravy v objektech využívaných pro komerční nájmy – č. p. 244, 393
a 684 a projekční přípravy výměny rozvodů v objektu Ubytovny Pod lesem,
zateplení a nová hydroizolace střešního pláště objektu smuteční obřadní síně na hřbitově
v Kopřivnici, včetně klimatizace vnitřních prostor a jejich vymalování.

Významné akce realizované odborem majetku města:












Ringhofferova vila – rekonstrukce objektu – PD a 1. etapa realizace – v roce 2017
prostavěno 7 685,6 tis. Kč,
rekonstrukce lávky přes železniční trať za Tescem – R – 2 586,2 tis. Kč,
opravy místních komunikací – 2 938,0 tis. Kč,
opravy chodníků ve městě a místních částech – 3 642,3 tis. Kč,
letní koupaliště – částečná rekonstrukce rozvodů bazénových vod vč. filtrace – I. a II.
etapa 3 502,6 tis. Kč,
Mniší – rekonstrukce povrchu hřiště – 430,3 tis Kč,
ZŠ dr. M. Horákové – instalace UNIMO buňky – školní sportovní hřiště – 788,0 tis. Kč,
MŠ Francouzská – rekonstrukce elektroinstalace (PD + R) – 2 862,7 tis. Kč,
MŠ Záhumenní – oprava a zateplení střechy – 2 014,7 tis. Kč,
oprava místních komunikací – tenkovrstvé opravy – 299,3 tis. Kč,
smuteční obřadní síň – zateplení a hydroizolace střechy – 1 265,0 tis. Kč.

Regionální muzeum
Regionální muzeum v Kopřivnici bylo založeno před dvaceti lety. Zakládací smlouva obecně
prospěšné společnosti, která jej už dvacet let provozuje, byla podepsána 22. prosince. Kulaté výročí
oslavilo muzeum celodenním programem, jehož cílem bylo přilákat nejen příznivce značky Tatra, ale
znovu do muzea přilákat i místní. Každou celou hodinu zájemce prováděli expozicí kurátoři, kteří se
postarali o odborný historický výklad. To se dělo i v expozicích na Fojtství, v Lašském muzeu a v
expozici Dany a Emila Zátopkových, které jsou nedílnou součástí Regionálního muzea. Odpoledne a
večer pak procházku mezi historickými tatrovkami zpestřovaly koncerty sedmi hudebních souborů.
Technické museum bylo mimořádně otevřeno až do půlnoci a pobyt v něm návštěvníkům zpříjemnilo i
připravené občerstvení. Nabídku polovičního vstupného využilo během 1. prosince 230 návštěvníků.
Správní rada Regionálního muzea Kopřivnice během svého jednání 13. prosince odvolala
Lumíra Kaválka, dosavadního ředitele obecně prospěšné organizace, založené společně městem a
Tatrou, a na jeho místo nastoupil Jan Jurkovič, člen širšího managementu Tatra Trucks, a. s. K
odvolání došlo v souvislosti s potřebou dostat do vedení muzea odborníka, který dokáže standardně a
nekonfliktně komunikovat se svými zakladateli a partnery muzea a který se bude podílet na naplnění
vize dvou technických muzeí, jež se v Kopřivnici postupně realizuje. Muzea zaměřeného na osobní
vozy a druhého zaměřeného na nákladní a užitkové vozy.
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Společnost Slumeko, s. r. o.
Společnost Slumeko, s. r. o., poskytuje své služby v Kopřivnici již dvacet let. Název
„SLUMEKO“ je vlastně zkratka názvu Služby města Kopřivnice. Firma vznikla v roce 1997 vyčleněním
tehdejších Technických služeb Kopřivnice a majetkovým vkladem města, které se tak stalo jeho
stoprocentním vlastníkem. Svou činnost zahájila 1. 1. 1998. Ke změně zakladatelské listiny došlo 7.
10. 2014 z důvodu podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.
Od té doby se společnost postupně rozrůstala. Bylo pořízeno kvalitní strojní vybavení,
zrekonstruován a modernizován areál společnosti na ulici Štefánikově a Panské.
V roce 2017 společnost Slumeko, s. r. o., pokračovala v plnění realizační smlouvy na dodávku
komunálních služeb pro Město Kopřivnice. Plnění této smlouvy pomohlo stabilizaci společnosti a
obnovení rozvojových aktivit. Společnost dosáhla ročního zisku 2 684 tisíc korun.
V souladu s plánem investic byl obnovován a rozšiřován vozový park. Byly provedeny opravy
stávajících vozidel a další mechanizace. Byla dokončena I. etapa opravy elektroinstalace v
administrativní budově a v plném rozsahu dokončena oprava elektroinstalace v provozních budovách.
Opravena byla i část fasády administrativní budovy ze strany ulice Štefánikova a Krátká,
rekonstruováno bylo i sociální zázemí pro zaměstnance. V budově na ulici Husova čp. 339 (budova
bývalých skleníků) byla provedena nová elektroinstalace a opravena fasáda a střecha.
Největší investicí tohoto roku bylo vybudování nového parkoviště pro 39 osobních automobilů
na ulici Husova. Parkoviště bylo otevřeno počátkem června u příležitosti oslav výročí společnosti.
Další rozvoj umožnilo získání dotací z Operačního fondu životního prostředí. Do provozu
sběrného dvora byl dán drtič velkoobjemového a dřevěného odpadu a zároveň byly pořízeny
velkokapacitní kontejnery na ekonomicky výhodnější převoz odpadu. Roční kapacita se po realizaci
opatření zvýšila o 136 tun odpadů. Snahou Slumeko, s. r. o., je, aby z celkového množství odpadů
vyprodukovaných na území Kopřivnice byla co největší část vytříděna a snížil se procentuální podíl
směsného komunálního odpadu. Mezi občany v místních částech byly distribuovány kompostejnery na
bioodpad. Šlo zhruba o tisíc kusů dvousetčtyřicetilitrových sběrných nádob.

Společnost zajišťuje především:
Práce související s dopravou
Letos autodoprava disponovala těmito vozidly: Fiat DUCATO, AVIA valník, sklápěč, Vozidlo
DAF s hydraulickou rukou, MAN 4x4 sklápěč, MULTICAR M26, M30, PIAGGIO Porter a Quargo, FIAT
SCUDO, traktor s vlekem.
Zemní práce
V této oblasti Slumeko, s. r. o., zajišťovalo bourací práce kompresorem PD200, výstavbu
oplocení, práce nakladačem „BOBEK“: výkopy, nakládku materiálu, vrtání děr pro oplocení apod.,
vrtání děr do betonu (příklepová vrtačka BOSCH, HILTI), výstavbu sjezdů, opravy chodníků.
Údržba komunikací
Opravy a údržba vozovek a chodníků, válcování vibračním válcem, hutnění podkladů a
podsypů vibrační deskou, řezání asfaltu, čištění kanalizačních vpustí a odvodňovacích žlabů, čištění
komunikací zametacím nebo kropicím vozem, postřiky proti plevelu, sekání těžko přístupných ploch,
jako jsou příkopy či svahy.
Dopravní značení
Správa a údržba dopravního a orientačního značení, instalace dopravních značek včetně
dodávky materiálu, instalace dočasného přenosného dopravního značení (uzavírky, objížďky), včetně
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vyřízení správních povolení, obnova stávajícího dopravního značení, značení přechodů pro chodce,
značení parkovišť a vyhrazeného stání, směrové naváděcí značení pro podnikatele, reklamní tabule.
Stavební práce
Stavební práce: chodníky, sjezdy (zámková dlažba, plochá betonová dlažba), ploty, zpevněné
plochy, včetně odvodnění, dlaždičské práce, opravy schodů, výstavba zděných plotů z tvarovek FACE
BLOCK.
Zimní údržbu komunikací
Úhrn, posyp, odvoz sněhu, prodej posypového materiálu pro zimní údržbu, Plán zimní údržby
místních komunikací v Kopřivnici pro období 2017–2018.
Čištění komunikací
Dále Slumeko, s. r. o., zajišťovalo:










údržbu zeleně,
odvoz a odstranění objemného a stavebního odpadu ramenovým nakladačem,
svoz a odstranění směsného komunálního odpadu,
svoz biologicky rozložitelného odpadu,
provoz Sběrného dvora na ulici Panská,
opravy veřejného osvětlení,
čištění kanalizace,
správu a údržbu hřbitovů,
odtahovou službu.

Mimo zajišťování komunálních služeb pro město realizovala společnost pro město několik
významných zakázek – šlo o opravu chodníku na ulici Lidická, opravu krajnice v Průmyslovém parku,
přeložku oplocení na ulici Hřbitovní, rozšíření parkovacích stání na ulici Kadláčkova, vybudování
schodiště a chodníku na hřbitově v Mniší, vybudování veřejného osvětlení na ulici Hřbitovní a Školní,
revitalizaci zeleně v areálu házenkářského hřiště, kácení výsadbu stromů na ulici Dělnická, úpravu
kruhové křižovatky v Lubině, úpravu křižovatky na ul. Družební řadu dalších prací.
Svou činnost společnost zabezpečovala v roce 2017 přepočteným počtem 84 pracovníků.

Kabelová televize Kopřivnice
Hlavní činností KTK v tomto roce byla výstavba a rekonstrukce přenosové infrastruktury. V
obytných domech byly prováděny instalace vnitřních optických rozvodů. Služby Metropolitní optické
sítě města Kopřivnice se tak staly dostupnými většině občanů bydlících v panelové zástavbě. Podařilo
se také naplnit záměr naplnit záměr Města Kopřivnice na vzdálenou správu technického vybavení škol
a přenos obrazu z monitorovacích kamer včetně nově připravované on-line měřící kamery u Fojtství.
KTK se podílela i na přípravě projektu rekonstrukce centra před KDK v oblasti telekomunikační
infrastruktury a pokrytí signálem WIFI. Do plného provozu byla uvedena hlavní stanice pro přenos
digitálního vysílání prostřednictvím optické infrastruktury a firma zahájila instalaci testovacích optických
nodů v panelových domech.
K významnému pokroku došlo v oblasti programových nabídek. Veškeré programové nabídky
byly sjednoceny v rámci sdružení FixPro a to nyní zajišťuje kompletně nákup všech programů pro
místní televizní kabelový rozvod.
Tendence všech programových společností je přecházet do formátu HD jako standardu. Tato
skutečnost se v budoucnu dotkne podstatné části domácností, které ještě používají set-top boxy v SD
rozlišení, neboť takovéto programy nebudou moci sledovat.
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K 31. prosinci 2017 KTK nabízela zákazníkům 144 digitálních televizních programů, z toho
100 v SD rozlišení, 44 v HD rozlišení, 30 digitálně přenášených rozhlasových stanic, 8 analogově
přenášených programů a 19 rozhlasových stanic v pásmu FM.
V oblasti televizního vysílání se podařilo vyměnit odbavovací systém, který byl nepřetržitě v
provozu od roku 2009. Celý odbavovací řetězec v televizním studiu je nyní kompletně digitální na
úrovni HD rozlišení. Byla pořízena třetí televizní kamera v HD rozlišení. Ta umožnila využít při natáčení
ve studiu další pohled a oživit tak TV pořady. Kamera je také určena pro natáčení přímých přenosů
městského zastupitelstva, kde nahradila analogovou kameru cca 17 let starou.
Televizní vysílání bylo šířeno podobně jako v předchozích letech standardními distribuční
kanály: sítě kabelových rozvodů v Kopřivnici, Štramberku, Ženklavě, Příboru, Hukvaldech a pozemní
vysílač v Klimkovicích. Možnost sledovat pořady KTK prostřednictvím internetu je možné na www
stránkách, YouTube a Facebooku.
V závěru roku KTK ve spolupráci s Pěveckým sdružením Kopřivnice a sborem Gaudium
připravila vánoční DVD – „Vánoční zpívání v kostele sv. Bartoloměje a nějaké pověrky“. Společně s
Odborem školství, kultury a sportu KTK objednala a spolufinancovala letecké fotografování a natáčení
Kopřivnice z dronu. Město tak má v archivu KTK exkluzivní záběry, jak vypadalo v roce 2017.
V tomto roce došlo i k obměně autoparku. Namísto Škody Octavia z roku 2011, kterou začalo
užívat TV studio, KTK zakoupila novou Škodu Octavia (583 tis. Kč). Škoda Fabia ze studia byla
přesunuta na technické oddělení jako montážní vozidlo.
KTK měla k 31. prosinci 2017 18 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru + 2 sezonní
správce rozhledny.
KTK úzce spolupracovala v rámci sdružení kabelových televizí FixPro. FixPro mělo v roce
2017 pět zakládajících členů a dva spolupracující členy. Zakládající kabelové televize spojené v tomto
sdružení dodávaly služby do více než 22 500 domácností v České republice. Počet domácností
využívající základní nabídku kabelové televize v Kopřivnici v roce 2017 byl 6 552, rozšířené a prémiové
nabídky 1 741, Thematic HD nabídek 263. Počet domácností využívající připojení internetu přes KTK
dosáhl 4 384.
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Zajímavosti z oblasti hospodaření
Prodej žulových kostek
Žulové kostky, vytěžené při rekonstrukci ulice Štramberské, nabízelo město za cenu 1 600 Kč
za tunu. Od listopadu 2016 se o koupi kostek zajímalo jen několik potenciálních kupců. Jeden
nezávazně potvrdil zájem o koupi 50 tun z celkových 830 tun vytěžených kamenných kostek. Kostka,
kterou město nabízelo, byla netříděná a z větší části měla nestandardní formát, který nebyl vhodný k
plošným předlažbám. Kromě ceny, kterou by kupec zaplatil městu, pak musel počítat s úhradou
nakládky a přepravy kostek a při započítání těchto vedlejších nákladů vzrostla cena jedné tuny na
zhruba 2 100 korun. Původní stanovená cena za tunu se pohybovala přibližně ve stejné výši jako
prodejní cena nepoužité žulové kostky v jednotném formátu. Z tohoto důvodu město snížilo
nabídkovou cenu za tunu na 1 100 Kč bez DPH.

Pozdní dodání aut pro hasiče
Společnost Wiss Czech, s. r. o., měla podle podepsané smlouvy dodat hasičská auta do 30.
listopadu loňského roku. Ve skutečnosti se jich ale hasiči dočkali až letos 13. února, o 75 dnů později,
než bylo dohodnuto. Na základě smluvních podmínek tedy radnice dodavateli vyfakturovala smluvní
pokutu ve výši 418 350 Kč. Zastupitelé odmítli odpustit dodavateli smluvní pokutu za pozdní dodávku
zmíněných vozů.

Opravy smuteční síně a hřbitova
Do oprav smuteční síně a do vybudování nového chodníku pro malé urnové hroby
Kopřivnická radnice letos investovala 1,635 milionu korun. V letních měsících se tak budova smuteční
síně dočkala nové střechy se zateplením. Tuto zakázku zrealizovala společnost Therm, s. r. o., která
za ni obdržela 1,512 milionu včetně DPH. Ve stejném období tam instalovala firma Erik Blažek z
Libhoště dva kusy klimatizace, které radnici přišly na 80 tisíc korun. Očisty se dočkala i fasáda
smuteční obřadní síně, která je z travertinu. Očištění provedla firma Weber, s. r. o., Bahno, z FrýdkuMístku za 14 tisíc Kč. Následně byla smuteční síň vymalována, čímž byly její úpravy dokončeny. Firma
Daňhel za výmalbu obdržela 50 787 korun. Drobné úpravy byly provedeny i na hřbitově. Firma
Slumeko, s. r. o., vybudovala nový devítimetrový chodník k malým urnovým hrobům.

Šustalova hrobka
Části Šustalovy hrobky na starém hřbitově byly povětrnostními vlivy poškozeny a hrozilo tak
nebezpečí úrazu návštěvníků, zejména dětí, které si v areálu hrávaly. Oprava měla proběhnout na
místě, ale ukázalo se, že poškození bylo větší, než se předpokládalo. Některé části kulturní památky z
roku 1891 byly v dezolátním stavu a bezprostředně vyžadovaly odborný zásah. Nejhůř na tom byly
pískovcové fiály na průčelí hrobky. Ty musely být odvezeny k ošetření do restaurátorské dílny ve
Vendryni. V dílně proběhlo šetrné očištění, doplnění zvětralých a chybějících částí přírodním,
popřípadě umělým kamenem a pak byla celá plastika konzervována a proběhla hydrofobizace. Přímo
na místě pak došlo k očištění a ošetření dalších částí hrobky. Cihlová hrobka s pískovcovými prvky v
neogotickém slohu v posledních letech trpěla nejen přirozenými vlivy prostředí, ale často byla také
cílem útoku vandalů. Kopřivnická radnice na její opravu uvolnila 112 tisíc korun i přesto, že hrobka není
majetkem města, ale oficiálně ji vlastní potomci Ignáce Šustaly, zakladatele zdejší továrny na kočáry.
Vzhledem k významu samotné hrobky i významu Šustalovy rodiny pro historii Kopřivnice město opravu
uhradilo.

Rekonstrukce mostu
Rekonstrukce mostu v Lubině u Katolického domu začala v úterý 9. května. Došlo k úplné
uzávěře mostu pro dopravu. Místní obyvatelé museli po dobu oprav jezdit po objízdné trase, což s
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sebou přinášelo určité zpoždění. Do Větřkovic vedla objízdná trasa přes Příbor, a to po silnicích I/58,
II/464, III/04825, III/4863 zpět na silnici III/4824. Pěší se přes most dostali lávkou, umístěnou nad
stavebně upravovanou mostovkou. Před zahájením stavby došlo k přemístění kontejnerového stání u
hřiště za most, aby před mostem vznikla točna pro otáčení autobusů. Oprava mostu trvala až do srpna.
Investorem stavby byla Správa silnic Moravskoslezského kraje a pro ni provedla stavební
práce firma Makos, a. s., Ostrava.

Opravy v řece Lubině
Místní organizace Českého rybářského svazu Frenštát pod Radhoštěm, která se stará o ryby
nejen ve větřkovické přehradě, ale i v řece Lubině, musela provést výlov ryb. Ten byl nutný z důvodu
provedení oprav patek mostu. V pátek 14. července v odpoledních hodinách zahájili rybáři výlov. Ryby
začali odchytávat elektrickým agregátem téměř půl kilometru pod mostem a šli proti proudu o stejný
úsek nad most. Důvodem tak dlouhého území bylo to, aby se ryby nevrátily zpět dřív, než budou
opravy dokončeny. Celkem bylo přemístěno asi 2 500 ryb. Šlo o deset druhů. Z cenných ryb se jednalo
zejména o pstruhy obecné potoční, parmy říční, ostroretky stěhovavé a střevle potoční.
Nejpočetnějším druhem byl jelec tloušť.
Stavební technika poté odbagrovala patky mostu, došlo k jejich očištění a následné opravě.
Právě cementové složky, které by se při opravách uvolnily, by mohly zhoršit kvalitu vody natolik, že by
mohlo dojít k úhynu ryb. O týden později prováděli rybáři obdobný odchyt ve stejném rozsahu opět na
řece Lubině, ale tentokrát v katastru Vlčovic. Důvodem byly i tam stavební práce. Opravovaly se tři
balvanité skluzy a poškozené břehové zpevnění v místě, kde do Lubiny ústí potok Lubinka. Tentokrát
bylo odloveno více než 4 000 ryb, převládajícím druhem byla střevle potoční a pstruh obecný potoční.

Koupaliště
Kopřivnické letní koupaliště prošlo ještě před zahájením letošní letní sezony náročnou
opravou. Za víc jak 2,5 milionu korun došlo k výměně pískových filtrů a k částečné rekonstrukci
rozvodů vody. Vloni na koupališti díky stavu rozvodů docházelo k velkým únikům vody, která musela
být do bazénů denně doplňována z vodovodního řadu. Práce provedla zlínská společnost
Centroprojekt Group, a. s.

Rekonstrukce domu dětí
Ve čtvrtek 2. listopadu byl slavnostně otevřen rekonstruovaný Dům dětí. Do rekonstrukce
pláště a instalace nové vzduchotechniky s reparací vzduchu investovalo město zhruba osm milionů
korun.
Během rekonstrukce se budova bývalé mateřské školy, která už ale od roku 2001 slouží jako
sídlo DDM, dočkala kompletního zateplení fasády včetně přilehlé trafostanice a přístřešku. Provedena
byla výměna oken a dveří a okna se dočkala zastínění venkovními žaluziemi. Stavba byla celá staticky
zajištěna a nainstalována byla vzduchotechnika s rekuperací, která sníží náklady na provoz. Velké
vizuální proměny se dosáhlo změnou barevnosti objektu a především očištěním předprostoru, ze
kterého zmizel plot i keře, které budovu stínily. Původní chodníky z asfaltobetonu byly nahrazeny
dlažbou ze žulových kostek a do nově otevřeného prostoru přibyl mobiliář v podobě laviček, stojanů na
kola nebo vitrín. Na části zahrady byla navíc dosavadní betonová dlažba nahrazena palubkou z
exotického dřeva. V Kopřivnici tak vznikl další kvalitní architektonický projekt, za kterým stála mladá
místní architekta Monika Drholecká.
Samotné stavební práce trvaly tři měsíce. S realizací začala společnost MH STAVBY 15.
června a dokončeno bylo 14. září. Původně plánovaný termín dokončení v závěru prázdnin byl posunut
kvůli pozdějšímu ukončení výběrového řízení. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 7 milionů
a 962 tisíc korun. Drtivou většinu těchto nákladů nesl přímo rozpočet města, dotace z Operačního
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programu životní prostředí, kterou radnice získala, kryla totiž jen 40 % uznatelných nákladů a dosáhla
jen částky 1,5 milionu korun.

Nástavba budovy ZUŠ
Škola se v posledních letech potýkala se zatékáním do budovy a velkým únikem tepla z
přízemní části, sloužící jako taneční sály. Střecha byla několikrát opravována, ale k zatékání stále
docházelo a šířilo se i do elektrických rozvodů a osvětlení. Město, jako majitel budovy, žádalo
bezvýsledně o dotaci na rekonstrukci. Nakonec tak muselo celou rekonstrukci uhradit ze svého
rozpočtu.
Základní umělecká škola působí ve stávajících prostorách už od roku 1977, a i když
dlouhodobě bojuje s nedostatkem místa i technickými nedostatky objektu, její umístění právě do
budovy číslo 294 na ulici Štramberské má svůj symbolický význam. Tento objekt v roce 1900 postavil
otec Zdeňka Buriana a sám Zdeněk Burian několik let navštěvoval obecnou školu, která zde sídlila.
Předcházející oprava objektu proběhla v roce 1996 a byla při ní kompletně vyměněna sedlová střecha
školy a vybudovány byly i nové ateliéry pro výtvarný obor. V souvislosti s hledáním optimálních prostor
pro uměleckou školu se zvažovalo například její přemístění do někdejší ZŠ náměstí, ale tento záměr
před lety nebyl schválen. Nakonec byl zpracován projekt, který vyřešil zmíněné problémy tím, že nad
přízemní částí byla vybudovaná nástavba. Ta byla během léta 2017 realizována nákladem 8,278
milionu korun z rozpočtu města podle projektu z dílny Technoprojektu Ostrava, a. s. Práce provedla
během čtyř měsíců společnost Iwet Real, s. r. o.
Nástavba nad tanečními sály školy vyřešila nejen dlouhodobý problém se zatékáním do
budovy, ale rozšířila také kapacitně nedostačující prostory školy. Ta tak získala větší koncertní sál s
kapacitou devadesáti míst a k němu přiléhající zázemí pro vystupující, které až doposud chybělo.
Navíc vznikly tři nové učebny. V jedné je vyučována hra na smyčcové nástroje, ve druhé probíhá výuka
multimediální tvorby, která tak poprvé získala vlastní prostory, a v poslední nové místnosti vznikla
moderní učebna hudební nauky.

Rekonstrukce lávky přes železniční trať
Lávka přes železniční trať spojující ulice Dělnickou a Nádražní, byla letos dva měsíce
uzavřena. Lávka slouží jako zkratka především chodcům, kteří se potřebují dostat z čtvrti Luhy do
centra města nebo na sídliště Sever a naopak. Důvodem uzavření lávky byla její kompletní
rekonstrukce.
Původně měla být lávka, souběžná se silničním nadjezdem kolejí, opravena už vloni, do
soutěže na zhotovitele se však přihlásila jen jediná společnost a její nabídka se navíc zdála být příliš
vysoká. Výběrové řízení tak bylo zrušeno. Letos byla uzavřena smlouva s ostravskou stavební firmou
AlfaPOL, s. r. o., které město za opravu lávky přes železniční trať zaplatilo něco přes 2 miliony korun.
Dodavatel provedl sanaci železobetonových nosných prvků lávky, opravil hydroizolační vrstvy
mostovky stejně jako mostní uzávěry, ložiska lávky a odvodňovače. Došlo ke kompletní výměně
pochůzí vrstvy na celé lávce a opravě a nátěru zábradlí, které navíc bylo zvýšeno tak, aby odpovídalo
stávajícím normám.

Bezručova vyhlídka
Bezručova vyhlídka, z níž je pěkný výhled na Kopřivnici, byla před letní sezónou téměř měsíc
uzavřena. Důvodem byla kompletní obnova dřevěných konstrukcí. Vyhlídku, která je dřevěná, postavilo
pro město Stavitelství Daniel Stryk v roce 2012. Dřevěná konstrukce se musí udržovat, aby vydržela v
klimatických podmínkách co nejdéle. Obnovu nátěru provedla příborská firma Josef Žídek, která vzešla
z veřejné soutěže a nabídla nejnižší cenu (zhruba 90 tis. Kč).
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Rozvoj města a okolí
Zabezpečení naplňování dlouhodobých cílů a záměrů rozvojových dokumentů města a
územního plánu má na starosti odbor rozvoje města. Odbor rovněž reprezentuje město při přípravě a
realizaci přecházejících investičních projektů, ve kterých je město finančním či nefinančním partnerem.
V roce 2017 byla realizována řada významných investičních akcí jako např. II. etapa
rekonstrukce ul. Štramberské, energetická opatření na MŠ Jeřabinka, MŠ Francouzská a na Domu dětí
a mládeže, nástavba střechy ZUŠ v Kopřivnici nebo rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině.
Dále byla zahájena realizace projektů „Rekonstrukce sportovního areálu ve Vlčovicích“ a také akce
„Chodník na ulici Hřbitovní“. Dokončena byla řada projektových příprav budoucích projektů jako je
např. „Vytvoření komunitního centra v budově Francouzská“, „Sociálně-terapeutické dílny“, „Parkoviště
u Komerční banky“, „Chodník podél ul. Štramberská – (úsek od ul. Hřbitovní po ul. Pabla Nerudy)“,
„Prodloužení chodníku vč. veřejného osvětlení ul. Obránců míru“, „Společná stezka pro chodce a
cyklisty Dolní Roličky“ nebo „Chodník na ulici Hřbitovní“. U těchto projektů byla na podzim roku 2017
realizována výběrová řízení na dodavatele staveb. Provedení výběrových řízení v době, kdy firmy ještě
neměly naplněny své výrobní kapacity na další stavební sezónu, zajistilo, že se do výběrových řízení
přihlásilo ve většině případů pět a více firem.
Největší plánovanou investicí města pro příští roky bude vybudování gravitační splaškové
kanalizace odvádějící odpadní vody z Vlčovic a Mniší k likvidaci na čističku do Kopřivnice. Kanalizační
síť o celkové délce zhruba 13 kilometrů by měla podle předpokladů stát asi 137 milionů korun a
radnice se pokusí na projekt získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Velká infrastrukturní investice ve Vlčovicích a Mniší je vynucena legislativními předpisy České
republiky, závazkem vůči Evropské unii a počítají s ní také koncepční dokumenty Moravskoslezského
kraje. Vlastníkům nemovitostí, kteří se nepřipojí na postavenou kanalizaci, ač to bude technicky
možné, mohou hrozit sankce. Stávající platná povolení k vypouštění odpadních vod s desetiletou
platností již nebudou dále prodlužována. Lidé, kteří se budou moci připojit a neučiní tak, musí počítat s
opakovanými kontrolami a v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
bez platného povolení vodoprávního úřadu jim hrozí až stotisícová pokuta.

Komunitní centrum
Další plánovanou investicí, kterou město letos připravovalo, bylo vybudování nového
Komunitního centra. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o přidělení osmnáctimilionové dotace na
jeho vybudování v Kopřivnici. Budova bývalých jeslí na ulici Francouzské, ve které aktuálně sídlí Klub
Kamarád, Mateřské centrum Klokan a pobočka městské knihovny, se má proměnit v moderní objekt,
kde kromě již zmíněných institucí bude fungovat také Denní stacionář Kopretina, který se do města
přestěhuje ze svého současného působiště ve Vlčovicích. Žádost o dotaci podala Kopřivnice na konci
minulého října. Samotná rekonstrukce by měla začít v březnu příštího roku a trvat asi pět měsíců.
Celkové předpokládané náklady přebudování objektu a vybavení komunitního centra mají
dosáhnout částky 34 milionů korun. Při dotační podpoře ve výši 18 milionů bude město muset dalších
16 milionů najít ve vlastním rozpočtu.
Kopřivnice získala dotaci i na zpracování nového územního plánu ve výši 773 tisíc korun.
Nutnost vytvoření nového Územního plánu města byla konstatována na základě zprávy o jeho
uplatňování už v dubnu 2016. Zpracovatelem dokumentu v hodnotě přes 907 tisíc korun je na základě
vloni na podzim uzavřené smlouvy pražská společnost Supromo. Tato firma má připravit územní plán
zahrnující katastrální území Kopřivnice, Drnholce, Větřkovic, Vlčovic a Mniší, a zpracovat tak plochu
2
27,48 km . Samotný proces přípravy nového územního plánu byl zahájen začátkem loňského roku a
dokončen by měl být do konce příštího roku. Jde o strategický dokument umožňující koncepční
víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území. Účelem projektu je vytvořit
základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k
rozhodování příslušný.
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Domov pro seniory
Další z velkých připravovaných akcí je již několik let Domov pro seniory. S ním počítala již
před několika lety vybudovaná stravovna. Vzhledem k výši investice město hledalo různé cesty, jak
tento záměr uskutečnit. Radnice své kroky směřovala k možné budoucí spolupráci se soukromým
investorem, jednání však byla přerušena. Letos se naskytla nová příležitost. V Kopřivnici proběhlo
osobní jednání, kterého se účastnili zástupci města Kopřivnice a Moravskoslezského kraje, na kterém
bylo dohodnuto, že novým partnerem by mohl být Moravskoslezský kraj. Následně byl hejtman osloven
dopisem starosty města Kopřivnice, který jménem rady města oficiálně požádal o projednání možnosti
budoucí spolupráce kraje a města při stavbě domova pro seniory v Kopřivnici v orgánech kraje.
Moravskoslezský kraj se po projednání rozhodl do projektu výstavby domova pro seniory
vstoupit a o spolupráci s Kopřivnicí projevil zájem, a to s ohledem na sociálně-demografický vývoj
populace, kdy dochází a bude docházet ke stárnutí populace. Podmínkou realizace projektu bude
oboustranná shoda na podmínkách spolupráce. Kraj se musí s Kopřivnicí dohodnout nejen na
podmínkách výstavby samotné, ale rovněž na zajištění a financování následného provozu domova pro
seniory.
Existující studii stavby domova pro seniory, kterou si před lety nechala zpracovat kopřivnická
radnice, považoval MSK za zastaralou a zadal zpracování nové studie. Na podzim dokončil poslední
úpravy zadání a následně spustil proces výběru architektonického studia, které vytvoří již zmíněnou
studii. Ta by měla být k dispozici do poloviny příštího roku, bezprostředně po jejím dokončení pak
Moravskoslezský kraj vyhlásí výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, v roce 2019 by
měl mít všechny potřebné dokumenty a povolení a měla by začít samotná realizace.
Vyrůst má domov pro seniory s celkovou kapacitou 60 lůžek. Čtyřicet z nich bude ve
zvláštním režimu pro lidi trpící různými neurodegenerativními chorobami. Spolu s budovou domova
vznikne také zahrada pro klienty a 39 parkovacích míst.
Otázkou ale zůstala již vybudovaná stravovna. Podle nového investora je předimenzovaná a
je možné, že nová studie ji bude řešit jinak. Také zařízení stravovny je nyní již zastaralé a jako
nejvhodnější postup se jeví rozdělit je dle požadavků mezi místní školní kuchyně.
Kraj má zájem postavit moderní budovu, která bude odpovídat nejnovějším trendům, a
zároveň do ní budou zakomponovány smart technologie, které zajistí, že objekt bude energeticky
soběstačný. Tím ale dojde ke zvýšení nákladů na realizaci.

Nový cyklogenerel
Letos byl schválen zastupitelstvem nový Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice. Tento
strategický dokument zpracovala firma HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., která jej městu
předala vloni 31. října. Důvodem pro pořízení generelu byla nutnost aktualizace původního dokumentu
Vyhledávací studie cyklistických stezek a tras na území města Kopřivnice z roku 2008 s ohledem na
legislativní změny a vytvoření předpokladů pro rozvoj cyklistiky a cykloturistiky na území města,
zejména podporu denního dojíždění do zaměstnání, škol a za službami. Generel slouží k upřesnění
vedení cyklistických tras pro potřeby územního plánu a jako podklad pro plánování dopravních staveb.
V neposlední řadě může generel sloužit jako podklad pro vypracování projektových dokumentací pro
žádosti města o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo evropských fondů na výstavbu
cyklistických stezek, pruhů a tras.

Přípravy nového muzea Tatry
Nové tatrovácké muzeum má vzniknout v hale bývalé staré slévárny poblíž kopřivnického
zimního stadionu. Projektová dokumentace pro adaptaci bývalého průmyslového objektu na moderní
muzeum je již připravena a letos proběhlo projektování okolních ploch budoucí turistické atrakce
včetně řešení příjezdové komunikace k novému muzeu. Přestože investorem projektu za 123 milionů
korun je Moravskoslezský kraj, kopřivnická radnice byla požádána, aby oslovila soukromé vlastníky
pozemků potřebných pro stavbu přístupové cesty k novému muzeu, zda by byli ochotni jednat o
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případném prodeji či směně. Kopřivnice bude také partnerem při realizaci celého záměru a na své
náklady vybuduje parkoviště a přístupové komunikace k muzeu.
V souvislosti s přípravou nového muzea se řeší i přestěhování dominantního exponátu před
nynějším technickým muzeem – Slovenské strely. Tento vlak stojí před muzeem již dlouhá léta a jeho
neutěšený stav neodpovídá významu stroje, který má od roku 2010 statut národní kulturní památky.
Majitelem cenného exponátu je firma Tatra Trucks, a. s. Unikátní železniční vůz M 290 z vlastní
produkce Tatry se má stát pýchou historické sbírky automobilky a zároveň lákadlem pro návštěvníky
nového technického muzea, zaměřeného na nákladní automobily.
Vypracovaný projekt rekonstrukce Slovenské strely zaslala firma na ministerstvo pro místní
rozvoj. Projekt zahrnuje revitalizaci motorového vozu Slovenské strely a výstavbu depozitáře pro tento
vůz. Celkové předpokládané náklady projektu se svým rozsahem blíží již oficiálně podpořenému
projektu stavby nového muzea. Restaurování Slovenské strely a vybudování proskleného pavilonu, ve
kterém by byla umístěna, by podle předpokladů mělo stát zhruba 118 milionů korun a 85 % této sumy
by mělo být financováno z prostředků Evropské unie. Dotaci nakonec společnost Tatra Trucks, a. s.,
získala ve výši 79,4 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu IROP.
Motorové vlaky byly vyrobené v roce 1936 pro tehdejší Československé státní dráhy v Tatře
Kopřivnice. Na voze je unikátní například elektromechanický přenos výkonu od Josefa Sousedíka. Díky
jeho nápadu se vlak rozjížděl hlavně na elektrický pohon, s rostoucí rychlostí se zapojoval mechanický
přenos. Vlak dosahoval rychlosti až 130 kilometrů v hodině, při zkouškách dosáhl až 148 km/h. Dráhy
je nasazovaly na trasu z Prahy do Bratislavy, označení Slovenská strela zůstalo v jízdním řádu dosud,
i když doplněné o název Metropolitan. Jen pro srovnání: v roce 1936 urazily tyto vlaky cestu z Prahy do
Bratislavy za 4 hodiny a 51 minut včetně pauzy 35 minut v Brně. Dnes trvá cesta bez minuty 4 hodiny.
Během války vozy nejezdily kvůli nedostatku paliva, pak sloužily pro vládní a ministerské
jízdy. Jeden z vozů vyhořel, druhý byl příležitostně v provozu do roku 1960 a pak se dostal do sbírek
zdejšího muzea. Na konci šedesátých let byla polovina interiéru nahrazena expozicí a historicky
necitlivý byl i nátěr vlaku do stávající rudé barvy. Po obnově by se Slovenská strela měla dostat do
původního barevného provedení a také znak v přední části aerodynamického vozu by neměl být
stříbrný, ale měl by mít bronzovou barvu.

Novodobý Präsident
Rok 2017 byl automobilku automobilku velmi významný. Právě před sto dvaceti lety bylo
rozhodnuto o stavbě prvního vozidla se spalovacím motorem. V roce 1897 byl vyroben v Kopřivnici
první automobil se spalovacím motorem nejen v celém Rakousko-Uhersku, ale též střední Evropě. Vůz
NW Präsident s karosérií odvozenou z kočárů typu Mylord vyjel v roce 1898 ke své spanilé jízdě z
Nesselsdorfu do Vídně, aby tam, vystaven na piedestalu, důstojně přispěl k oslavám padesátileté vlády
stařičkého mocnáře Franze Josefa I.
Po 120 letech byly v Kopřivnici znovu vyrobeny automobily se značkou Präsident. Jméno
prvního automobilu vyrobeného na územní tehdejšího Rakousko-Uherska si vypůjčila limitovaná edice
Tatry Phoenix.
Řidič nového Präsidenta si může užít exkluzivní prvky výbavy jako například kožené sedačky
či multifunkční volant s koženým obšitím nebo imitaci dřeva na palubní desce, odkazující k
dominantnímu výrobnímu materiálu původního Präsidenta. Nárazník, boční kryty, schody, kryty
vnějších zpětných zrcátek a aerodynamické kryty za kabinou jsou vyráběny v červené metalíze a vůz
zdobí také nápis Präsident v historizujícím fontu umístěný na masce a na dveřích. Uživatelský komfort
zvyšuje vnější sluneční clona, autorádio s handsfree a manuální klimatizace, přední světlomety jsou
vybaveny ostřikovači.
Kromě nákupu limitované edice Tatry Phoenix získal zákazník další unikát. Automobilka se
rozhodla spojit s českým výrobcem hodinek PRIM, se kterým ji pojí také osoba majitele Jaroslava
Strnada. Tradiční výrobce z Nového Města nad Metují vytvořil speciální edici primek, které obdržel
každý zákazník, jenž si zakoupil vozidlo Tatra Phoenix Euro 6 v limitované edici Präsident.
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Tato limitovaná edice 120 kusů nového Präsidenta zároveň symbolizovala 120. výročí Tatry.
Šlo o poctu všem, kteří se v průběhu celé historie automobilky podíleli na vývoji a výrobě vozidel.

Rekonstrukce ulice Štramberské
V úterý 24. října byla slavnostně ukončena II. etapa rekonstrukce ulice Štramberské
odhalením pamětní desky. Práce na rekonstrukci komunikace včetně přilehlých chodníků, které
provádělo sdružení ECS+STAS-Štramberská, sdružení stavebních společností Eurovia CS, a. s., a
Staseko Plus, s. r. o., započaly vloni v září. Protože šlo o 1 360 metrů dlouhý úsek, byla jeho realizace
rozdělena do dvou etap. První začínala u Katolického domu a končila u křižovatky s ulicí Pabla Nerudy,
druhá začínala za touto křižovatkou a končila poblíž vlakového nádraží ve Štramberku. I tyto etapy byly
rozděleny do menších úseků. Nejdříve se začalo s rekonstrukcí úseku od Katolického domu po
křižovatku s ulicí Erbenovou, poté se práce přesunuly na úsek od křížení ulice Štramberské s ulicí
Dvořákovou a končí za křižovatkou s ulicí Pabla Nerudy. Letos na jaře se firmy po dokončení druhého
úseku přesunuly na část od křižovatky s ulicí Erbenovou až po retardér u hasičárny a od něj až po
křižovatku s ulicí Dvořákovou. Posléze se začal rekonstruovat úsek od Štramberku postupně až ke
křižovatce s ulicí Pabla Nerudy.
V rámci rekonstrukce došlo k odstranění původních povrchů, které byly nahrazeny novými. V
průjezdných pruzích byla žulová kostka nahrazena asfaltovým povrchem, v odstavných pásech byla
stávající žulová kostka přeložena do nového betonového lože, v chodnících byla odstraněna betonová
dlažba a nahrazena novou zámkovou dlažbou. Současně byly upraveny čtyři autobusové zastávky a
vybudovány dva nové přístřešky. Dále bylo pro zvýšení bezpečnosti provedeno upravení stávajících a
vybudovány nové přechody pro chodce, celkem se jednalo o šest přechodů. Byly realizovány nové
předsazené plochy u přechodů a bylo doplněno jejich nasvětlení.
Celkové náklady na rekonstrukci činily 38,5 milionu korun včetně DPH, z toho bylo
spolufinancováno dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 12,9 milionu korun.
Stavba byla oficiálně ukončena k 17. říjnu 2017.

Úpravy na Husově ulici
Dalším příspěvkem k bezpečnosti dopravy byla letos úprava komunikace na ulici Husova.
Stavební práce provedla stavební společnost V+V Saveko, s. r. o.
Došlo k narovnání přechodu u potravin U Laciny, který je nyní kolmý na komunikaci a k
parkovišti u prodejny. Samotný přechod byl zúžen na minimální povolenou šířku. Ukončení chodníku u
přechodu na protilehlé straně u bytových domů bylo zakřiveno tak, aby navazovalo na stávající
propojení chodníku ve směru k domům na ulici Kpt. Nálepky. Byl vybudován nový chodník kolem
rodinného domu, čímž došlo k propojení chodníku od potravin na společný přechod pro chodce i
cyklisty, jehož plocha byla zvýšena. Nový retardér má nájezdové plochy ze žulových kostek a středová
plocha je vydlážděna zámkovou dlažbou.

Opravy centra města
Rekonstrukce středu města a vybudování skutečného centra města je dlouhodobě prioritou
téměř všech obyvatel I vedení města. Vznikla již řada studií a vždy, když se zdálo že je vše na dobré
cestě, přišly komplikace. Letos specializované firmy zjistily nejen havarijní stav stávajícího zatrubnění
Kopřivničky, ale v rámci projektové přípravy byly objeveny i poměrně rozsáhlé podzemní prostory v
místě dnešního parkoviště na Zelném trhu, o kterých se nevědělo. Tato zjištění výrazně zkomplikovala
celý projekt už ve fázi projektování. Nejnákladnější částí rekonstrukce musí být právě oprava skrytého
koryta Kopřivničky v prostoru před kulturním domem. Analýza specializované firmy, která statickou a
materiálovou diagnostiku betonového koryta ze sedmdesátých let minulého století provedla, zjistila
silně degradované betonové konstrukce a výrazně korodované ocelové výztuže.
Dvacet milionů korun, které byly v rozpočtu na realizaci první etapy rekonstrukce centra
města, bylo převedeno na opravu zatrubnění Kopřivničky.
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Zatímco s určitými náklady na zatrubnění se kalkulovalo už při plánování celé rekonstrukce,
při projektování se objevilo několik dalších neočekávaných komplikací. Největší z nich jsou dutiny pod
stávajícím parkovištěm na Zelném trhu. Při projektování bylo v tomto místě objeveno těleso starého
mostu, který křižoval původní koryto Kopřivničky. Pod velkou částí parkoviště jsou dutiny, které na
tento historický most navazují a o kterých nikdo nevěděl. Navíc v nich vedou historické rozvody
technické infrastruktury. Před dalšími úpravami bude nutné dutinu na Zelném trhu odkrýt, vyřešit
přeložky živých inženýrských sítí a následně zasypat a zhutnit. K odvodnění nových zpevněných ploch
centra města bude třeba také vyřešit kompletně nový systém svedení dešťových vod přes retenční
nádrže do Kopřivničky. To byly hlavní důvody, proč se letos s realizací centra nezačalo.

Bang & Olufsen
Dánská společnost Bang & Olufsen prodala svou kopřivnickou dceřinou společnost. Podnik,
který v Kopřivnici fungoval od roku 2004, převzala firma Tymphany Acoustic Technology. Společnost
se v pátek 30. června přejmenovala na Tymphany Acustic Technology Europe. Zároveň s touto
transakcí byl proveden převod nájmu kopřivnické haly z Bang & Olufsen na Tymphany.
Výroba v prostorách v průmyslovém parku zůstala zachována stejně jako dosavadních zhruba
400 pracovních míst. I po změně majitele a názvu se budou v Kopřivnici nadále vyrábět produkty
dánské luxusní značky Bang & Olufsen, ale přibydou i další výrobky. Nové partnerství nemá pouze
zachovat ekonomičnost provozu zdejší kopřivnické výroby špičkové elektroniky, ale má být i zárukou
dalšího rozvoje.
Zatímco aktuálně se v Kopřivnici pracovalo primárně na vývoji mechanických částí produktů
Bang & Olufsen, v budoucnosti má přibýt také vývoj hardwaru a softwaru.

Požár průmyslových hal
V noci ze soboty 7. na neděli 8. ledna v průmyslových halách téměř v centru města masivní
požár. Oheň vzplál před osmou hodinou večer v interiéru jedné z průmyslových hal mezi ulicí
Štefánikovou a železniční tratí. Živel nakonec zničil víc jak polovinu budovy bývalé tatrovácké lisovny o
rozměrech 170 m x 70 m.
Objekt, který už léta nebyl součástí areálu automobilky, využívalo několik různých firem
zabývajících se zpracováním dřeva, prodejem hutního materiálu, výrobou oken a v objektu fungovala
také stanice technické kontroly. Naštěstí nedošlo k žádným zraněním.
Přestože se na likvidaci požáru podílela víc jak stovka hasičů ze čtyřiatřiceti jednotek a na
místě zasahovalo až 46 kusů hasičské techniky, podařilo se oheň dostat pod kontrolu až před sedmou
hodinou ranní po bezmála 11 hodinách. Zásah komplikoval i fakt, že neštěstí se stalo během jedné z
nejchladnějších nocí roku. Hašení požáru probíhalo při teplotách okolo -15 °C. Z důvodu nízkých teplot
voda zamrzala na zemi, kde komplikovala pohyb osob a techniky, a ledové krusty navíc obalovaly jak
zasahující hasiče, tak i hasičskou techniku. Oheň zničil nejen interiér a vybavení průmyslových hal, ale
fatálně zasáhl i střechu a velkou část konstrukce budovy. Už během hoření se velké části objektu
zřítily. V neděli ráno na místo dorazila těžká technika, která po posouzení statiky strhla některé části
stavby, které hrozily zřícením při dohašovacích pracích a vyšetřování příčiny požáru.
Oheň nezlikvidoval jen legální podnikání. Paradoxně pomohl odhalit i nelegální výrobnu
cigaret. O tom informovaly oficiální policejní zdroje. Oheň zničil balicí stroje, skladovaný tabák i větší
množství již vyrobených cigaret. Nelegální výroba údajně způsobila daňové úniky v řádech milionů
korun. Nelegální balírna cigaret sídlila v jedné z nájemních hal. Její majitel údajně neměl o skutečném
charakteru činnosti svých nájemců v hale ani tušení.
V minulém roce v září došlo k požáru objektu obchodního centra ve Štefánikově ulici. Oheň a
kouř tehdy poničil jak stavební prvky, včetně střechy, tak vystavené či uskladněné zboží tří velkých
prodejen. Předběžná škoda byla odhadnuta na 57 milionů korun. Požár byl považován množstvím
zasahujících jednotek hasičů i škodou jako druhý nejzávažnější v Moravskoslezském kraji v roce 2016.
Letošní požár průmyslových hal ovšem napáchal větší škody.
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Po požáru obchodního centra v roce 2016 začaly ihned práce s odklízením trosek a následně
proběhla výstavba nových hal. Letos v květnu bylo obchodní centrum znovu otevřeno. Obchodní
plochy v majetku vsetínské developerské společnosti Fastav Development, s. r. o., částečně změnily
design a oproti podobě dokončené v roce 2007 prošel objekt modernizací a dostal také název
Fastmall. Kromě inovovaného vzhledu se na místo vrátily i původní obchodní řetězce Takko,
Deichmann a Sportisimo.

Ringhofferova vila
Vilu nechal postavit v letech 1891–1892 kopřivnický továrník Adolf Schustala. Ve dvacátých
letech 20. století ji koupil František Ringhoffer, tehdejší majitel místní automobilky. Po válce sloužila
budova jako závodní klub Tatry, od které ji pak v roce 2009 koupilo město spolu s dalšími objekty v
parku za 10 milionů korun.
Po letech, kdy byla jen chátrající kulisou městského parku, se Ringhofferova vila a její
bezprostřední okolí dočkala rekonstrukce. Ve veřejné soutěži byla k projektování vybrána Firma Atris,
s. r. o., Ostrava, která zpracovala architektonický návrh a poté i dokumentaci pro územní rozhodnutí na
úpravy venkovní terasy, která by se rovněž měla dočkat úprav. Rekonstrukce vily byla rozdělena do
dvou etap.
První se týká nadzemních prostor, kde by měla vzniknout obřadní síň včetně potřebného
zázemí a vybavení. Tyto prostory budou využívány městem nejen pro účely svateb, vítání občánků, ale
také veřejností jako multifunkční prostor. V celém objektu bude vyměněno ústřední topení,
elektroinstalace, rozvody vody, vzduchotechniky i kanalizace.
Druhá etapa se týká suterénních prostor, kde by měla vzniknout restaurace. Tu ale nebude
provozovat město. Tyto prostory budou sanovány a nově bude provedena hydroizolace po celém
obvodu. Budou zde opraveny omítky, podlahy, rekonstruováno sociální zařízení. Opraveny dále budou
i vstupní prostory spolu se schodištěm do prvního patra, kde bude obřadní síň. Rekonstrukce těchto
prostor proběhne tak, aby byly připraveny pro vybudování restaurace, ale bez zařízení i nábytku. Podle
projektové dokumentace byly náklady na celkovou rekonstrukci odhadovány na dvacet milionů korun
včetně DPH. V průběhu prací se ale objevila celá řada skutečností, s nimiž projektant nepočítal, takže
cena byla dále navyšována.
Zhotovitelská firma Beskydská stavební, a. s., převzala staveniště počátkem léta a ihned
začala s rekonstrukcí historického objektu.
V létě proběhly sanační práce, související se zabezpečením objektu proti spodní vodě a
opravy venkovní fasády. Souběžně se využilo příznivých klimatických podmínek a pracovalo se i na
úpravách předprostoru vily.
V zimě se pak těžiště prací přesunulo do interiéru, kde se začalo s obnovou původní štukové
výzdoby a renovací parketových podlah a truhlářských výrobků, jako obložení stěn, zárubní, dveří,
okenic a podobně. Již koncem roku se ale odhalila řada skrytých problémů, týkajících se krovu,
skladby podlahy a podobně. Celá rekonstrukce má být dokončena do léta 2018.

Házenkářské hřiště
Vloni areál házené odkoupilo město od klubu házené a poté došlo k odstranění oplocení,
které společně s nevzhlednými billboardy hyzdilo příjezd do Kopřivnice. Následně byl na nově
získaných pozemcích vybudován propojovací chodník od Komerční banky k tenisovým kurtům.
Připravily se zadávací podmínky a náměty pro zpracování územní studie, které měly posoudit rozsah
aktivit, jež by na této ploše mohly vzniknout. V lednu se uskutečnilo v místnosti zastupitelstva veřejné
projednávání s cílem získat představu, jakou úlohu bude daný prostor v budoucnu plnit. Své vize
představila dvě architektonická studia. Šlo o studio Kamil Mrva Architects a sdružení architektů Arting
plus z Valašského Meziříčí. Na závěr došlo k hlasování mezi návrhy, prezentovanými jednotlivými
ateliéry. Výsledek nebyl jednoznačný pro žádnou z architektonických studií.
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Návrhy vycházející ze studií by si v obou případech vyžádaly investice ve výši 12 až 14
milionů korun. Nakonec bylo rozhodnuto o odložení realizace. Schválená záchovná varianta tak počítá
s postupnou revitalizací území, která nezabrání v budoucnu realizovat některou z existujících studií.
Radnice zatím počítá se zatravněním celého území mimo vyasfaltovanou plochu, a to včetně
někdejšího antukového hřiště. Vysázen má být pás keřů, který psychologicky a pohledově oddělí
území od frekventované silnice na ulici Čs. Armády. Letos již byla provedena údržba stávající zeleně.
Společnost Komterm, a. s., která v areálu měla betonovou stavbu, v níž byl umístěn dnes již nefunkční
rozvaděč teplovodu, byla požádána o její odstranění.
Vzhledem k plánovaným pracím v době rekonstrukce centra města by se do prostor
někdejšího házenkářského hřiště mohly přesunout například farmářské trhy, pouťové atrakce a
podobně. Pak teprve nastane čas na realizaci některého z projektů.

Zabezpečovací zařízení na Hřbitovní ulici
V příštím roce město plánuje stavbu chodníku na ulici Hřbitovní, po němž by se chodci
bezpečně dostali od křižovatky s ulicí Štramberskou až na hřbitov. Letos byly přeloženy vodovodní
přípojky a bylo posunuto oplocení zahrady mezi mostem přes Kopřivničku a železničním přejezdem,
čímž vznikl prostor potřebný pro požadované přeložení inženýrských sítí a samotný chodník. Dále byly
provedeny přeložky sloupů a rozvodů telefonních kabelů v prostoru mezi Kopřivničkou a železničním
přejezdem a ve spodní části mezi Kopřivničkou a ulicí Štramberskou vyměnila společnost ČEZ
Distribuce, a. s., své sítě. Od 11. do 14. září došlo k výluce na dráze. Přes přejezd jezdily vlaky
sníženou rychlostí a přejezdové zabezpečovací zařízení bylo vypnuto. Stávající sestava světelného
zabezpečovacího zařízení byla doplněna o jeden výstražný kříž se světelnou signalizací, který byl
umístěn ve směru na hřbitov vlevo do komunikace, kde příští rok povede chodník. Práce provedla
společnost HRP servis, s. r. o., ze Slavkova u Brna.

Ulice Ke Křížku
V průmyslovém parku byla opravena dopravní nehodou poškozena okružní křižovatka a na
ulici Ke Křížku byla opravena krajnice. Krajnici, kterou poškodily odstavované kamiony, opravila firma
Slumeko, s. r. o. Šlo o zhruba třistametrový úsek na straně u firem od vjezdu do areálu firmy Erich
Jaeger až po přechod pro chodce u okružní křižovatky. Komunikace byla doplněna o krajnici ze
zhutněného kameniva a asfaltového recyklátu. Těmito úpravami komunikace vznikla možnost pro
odstavování nákladních vozidel, které tam často parkovaly a poškozovaly nezpevněný okraj
komunikace. Řidiči kamiónů novou možnost zaparkovat vozidlo začali ihned využívat. Rekonstrukce
okružní křižovatky pak navázala na dokončené opravy krajnice.

Parkoviště za městským úřadem
Stavební firma ALPINE Bau CZ, a. s., z Valašského Meziříčí letos rekonstruovala parkoviště,
kde se zvýšil počet parkovacích míst a zároveň došlo k regulaci dopravy kolem budovy radnice.
Stavební úpravy byly prováděny v prostoru od městské policie směrem k příjezdové cestě k Tatře.
Úprava parkoviště byl závazek z dotovaného projektu na demolici domu lékařů, která proběhla před
dvěma lety. Celkově zde bylo vybudováno 37 parkovacích míst, což je o 17 více než předtím.

Tatra Trucks, a. s.
Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky
světa a svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový
průmysl nejen v České republice, ale i v zahraničí. Od března 2013 je společnost TATRA TRUCKS, a.
s., ve vlastnictví českých akcionářů a prošla restrukturalizací. Nyní je pod vedením generálního ředitele
Radka Strouhala s cílem i nadále zefektivňovat výrobu a růst prodeje.
Vlastníky společnosti jsou čeští podnikatelé Jaroslav Strnad s podílem 65 procent a René
Matera s podílem 35 procent. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí TATRA i speciální
nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k
exportu. Automobilka TATRA TRUCKS, a. s., zaměstnává přes 1 300 zaměstnanců a dalších více než
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600 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE, a. s., zaměřeném zejména na slévárenství a
kovárenství.
Novým generálním ředitelem českého výrobce nákladních vozidel Tatra Trucks, a. s., se 1.
února 2017 stal Radek Strouhal. Funkci od prosince 2015 zastával Martin Bednarz. Úkolem
odcházejícího generálního ředitele bylo rozjet výrobu, což se mu podařilo. Po období skokového
zvyšování výroby přišel stabilní rozvoj doprovázený velkými investičními projekty. Akcionáři Tatry
rozhodli, že pro nastávající období bude vhodnější, aby v čele podniku stála osoba s ekonomickými a
finančními znalostmi prostředí, ideálně zevnitř Tatry.
Radek Strouhal svou kariéru začal v české společnosti Promet Group, a. s., ve které působil v
letech 2006–2013. Začínal jako risk manažer, později zastával funkci vedoucího finančního controllingu
a poslední čtyři roky před nástupem do Tatry působil jako finanční ředitel. V rámci skupiny Promet se
podílel na akvizičních projektech, například akvizici české společnosti Kofing, a. s., v roce 2009 nebo
akvizici české firmy Tawesco, s. r. o., v roce 2011.
Od počátku působil Strouhal v týmu odpovědném za vlastnické převzetí a záchranu Tatry. V
říjnu 2013 byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva Tatra Trucks, a. s., a ekonomického
ředitele společnosti.

Tatra a investice
Kopřivnická automobilka Tatra Trucks, a. s., v letošním roce proinvestovala přes 460 milionů
korun na rekonstrukci takzvaného středního traktu firmy. Investovala například do transferu výroby
nosných rour a soustředila se na podvozek, který je to, co dělá tatru tatrou. Jeho zásadní část,
centrální nosná roura, se letos ještě vyráběla v Tawescu. Technici Tatry víc jak dva roky pracovali na
zjednodušení konstrukce nosné roury tak, aby odpadlo složité vnitřní sváření. Původně se uvnitř roury
vyvařovaly kroužky, muselo se to dělat ručně, bylo to velmi složité a vznikalo vysoké riziko chyby. V
době, kdy se podniku nedostává dostatek svářečů a cena lidské práce stoupá, technici pracovali
na zjednodušení výroby. Nově se kroužky do roury budou svařovat roboticky.
Rekonstrukce středního traktu firmy představuje investici přesahující 2 miliardy korun. Firma
podala žádost o evropskou dotaci administrovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu a v případě
jejího získání má připraveno spuštění projektu. Podstatou investice bude především modernizace a
zateplení stávajících hal v centrální části automobilky. Spolu s těmito pracemi se firma pustí také do
dalších věcí, jako je výměna rozvodu elektřiny, vody a plynu. Další významnou investicí je plánované
vybudování nové zkušebny motorů. Ta by měla vyrůst nedaleko dnešního ředitelství a vývoje Tatry
Trucks, a. s. Důvodem jejího vzniku je snaha konstruktérů vylepšit původní tatrovácký motor natolik,
aby byl schopen plnit emisní limity EURO 6.
Počátkem roku měla Tatra zhruba 1 350 zaměstnanců, z toho 650 výrobních dělníků. Také
finanční kondice Tatry Trucks, a. s., byla letos dobrá. Meziročně vzrostl výrazně zisk před zdaněním,
který činil za rok 2016 okolo půl miliardy korun. Podobně se vývoj ubíral i letos. Prodej vozů v minulém
roce ovlivnil nestabilní trh v Rusku a na Ukrajině. V případě Ukrajiny mělo jít o 150 vozidel, ale s
výrobou se ani nezačalo. Ukrajinský zákazník měl zájem o dodávku aut pro stavbu vodní elektrárny,
ale nakonec si nedokázal zajistit financování a z obchodu sešlo. V Rusku šlo o prodej 200 vozidel pro
stavbu obchvatu Moskvy. Firma dodala 60 automobilů, za které dostala zaplaceno, na další vozidla
dostala zálohu ve výši deseti procent, ale ze zakázky nakonec sešlo. Dalších vyrobených 100 kusů
vybavených motory splňujícími normu Euro5 tak po úpravách zamířilo na jiné trhy. Hospodaření
podniku to ale příliš neovlivnilo.
Ve středu 22. listopadu 2017 se konal v Praze v historických a reprezentativních prostorách
rezidence pražských primátorů slavnostní večer při příležitosti vyhlašování výsledků projektu Česká
značka. Společnost TATRA TRUCKS, a. s., se v kategorii Tradiční česká značka umístila na prvním
místě. Současné postavení, prestiž i význam značky TATRA a společnosti TATRA TRUCKS, a. s.,
podtrhují nejen hospodářské výsledky, vývoj nových vozů, stoupající prodeje a podpora různých
projektů, ale i společenská ocenění. Nejnověji byl kopřivnický výrobce nákladních a užitkových vozidel
oceněn titulem Tradiční česká značka 2017 v rámci projektu Česká značka, který pořádá sdružení
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CZECH TOP 100 ve spolupráci s mezinárodní výzkumnou agenturou GfK. TATRA TRUCKS, a. s., tak
obhájila loňské prvenství.
Tatra Trucks, a. s., letos získala významnou zakázku. Pro českou armádu má vyrobit
dvaašedesát obrněných vozů Titus. Obrněnce, které Tatra vyvinula ve spolupráci s francouzskou
firmou Nexter Systems, vojákům jako prostředník dodá rovněž kopřivnická společnost Tatra Export, s.
r.o.
Významná zakázka se v produkci zdejší automobilky neprojeví okamžitě. Obrněné vozy
budou dodávány postupně v letech 2020 až 2024. Armáda si objednala Titusy ve třech verzích, 6 kusů
budou velitelsko-štábní vozidla, 20 vozidel bude sloužit jako místo koordinace palebné podpory a 36
kusů obrněnců bude sloužit jako spojovací vozy. Dodávka bude kromě 62 obrněnců zahrnovat i
dílenské a servisní soupravy, náhradní díly a rovněž školení a výcvik techniků a obsluhy vozidel.

Rekonstrukce vlakového nádraží
Kopřivnické vlakové nádraží na podzim procházelo rekonstrukcí. Správa železniční dopravní
cesty tam provedla demolici stříšek nad oběma nástupišti. Protože šlo o provizorní opravu, dlouhé a
široké střechy nahradily podstatně menší skleněné přístřešky. Na větší rekonstrukci si musí cestující
počkat ještě zhruba pět let. Při pravidelných kontrolách byla zjištěna koroze v podzemní části nosných
pilířů z roku 1981. Během demontáže počátkem prosince jedna ze stříšek spadla a zranila dva dělníky.
Stavba byla přesto včas dokončena.

Studio Jiřího Španihela
Práce místního designérského studia Descent byla letos oceněna dvěma prestižními cenami
Red Dot Award. Čtyřicetičlenná odborná porota jedné z nejprestižnějších světových soutěží designu
vybrala k ocenění mezi pěti a půl tisíci přihlášených produktů porodní postel a topné těleso, pod jejichž
designem byl podepsán designér Jiří Španihel a jeho tým.
V prvním případě šlo o porodní postel AVE 2 z produktového portfolia společnosti Linet, s. r.
o. Nešlo přitom o první úspěch v tomto odvětví. Stejnou cenou už byla oceněna například nemocniční
postel, transportní vozík nebo gynekologické křeslo, které v minulosti svůj vzhled získaly v
kopřivnickém designérském studiu.
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Kultura a společenský život
Kalendář kulturních, společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem
1. 1. 2017

Přivítání nového roku, novoroční ohňostroj

28. 1. 2017

Obecní ples

16. 2. 2017

Přivítání 1. občánka roku

4. 3. 2017

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 31 dětí)

7. 3. 2017

Vzpomínkové setkání u příležitosti výročí narození TGM

29. 3. 2017

Den učitelů (oceněno 22 pedagogů)

12. 4. 2017

Sportovec roku (oceněno 15 jednotlivců, 1 družstvo, 1 sportovní hvězda a 5 trenérů)

3. 5. 2017

Protidrogový vlak v Kopřivnici

5. 5. 2017

Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne vítězství

3.–4. 6. 2017

Kopřivnické dny techniky

7. 6. 2017

Setkání s bezpříspěvkovými dárci krve (56 oceněných)

11. 6. 2017

Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 8 dětí)

17. 6. 2017

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 35 dětí)

24. 6. 2017

Vzpomínkové setkání k výročí popravy Milady Horákové

27. 6. 2017

Ocenění žáků devátých ročníků s vyznamenáním (53 dětí)

25. 8. 2017

Závěrečný koncert prázdninového projektu pro náctileté Někdo ven?

26.–27. 8. 2017 Kopřivnická pouť
27. 8. 2017

Projížďky v historických automobilech značky Tatra

4. 9. 2017

Vítání žáků prvních tříd

9. 9. 2017

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 32 dětí)

16. 9. 2017

Běh rodným krajem Emila Zátopka (254 běžců, dětský běh 425, lidový běh 90)

19. 10. 2017

Slavnostní otevření zrekonstruované ZUŠ Z. Buriana

24. 10. 2017

Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce povrchu ulice Štramberské – II. etapa

28. 10. 2017

Vzpomínkové setkání ke Dni vzniku samostatného československého státu

2. 11. 2017

Slavnostní otevření zrekonstruovaného Domu dětí a mládeže v Kopřivnici

5. 11. 2017

Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 5 dětí)

5. 11. 2017

Vítání občánků v Mniší a Vlčovicích (2 obřady, přivítány 5 dětí)

11. 11. 2017

Vzpomínkové setkání ke Dni válečných veteránů
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17. 11. 2017

Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii s lampionovým průvodem

22. 11. 2017

Den technické kariéry

22. 11. 2017

Soutěž Nebojte se matematiky aneb I s čísly může být zábava

25. 11. 2017

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 39 dětí)

3. 12. 2017

Zahájení adventu v Kopřivnici

13. 12. 2017

Předvánoční setkání vedoucích učitelek MŠ s vedením města

13. 12. 2017

Předvánoční setkání s příspěvkovými organizacemi města

Kulturní a kulturně společenské akce v kulturním domě včetně provozování kina zajišťuje již
řadu let příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice. Organizaci i letos řídila Ing. Adriana
Bartoň Polarczyk.
Organizace vedle poskytování kulturních služeb zastřešuje také činnost městské knihovny a
informačního centra a spravuje objekt kulturního domu. Zabezpečuje rovněž chod poboček městské
knihovny v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice, pobočky Sever na ul. Francouzské a pobočky v
Domě s pečovatelskou službou na ul. České.
Městská knihovna registrovala v roce 2017 2 399 čtenářů. Návštěvnost knihovny dosáhla 55
601 čtenářů. Kromě výpůjček knihovna pořádala řadu akcí pro děti i dospělé (besedy, exkurze,
soutěže, ankety, kvízy, tvůrčí dílny).
Plesovou sezónu v kulturním domě zahájil v sobotu 28. ledna 2017 Obecní ples. Hlavním
hostem večera byla zpěvačka Debbi s kapelou, k tanci a poslechu hrály kapely Nightshift a Rivieras
Show Band. Doprovodný program byl jako i v předchozích letech bohatý, hosté měli možnost vidět
Taneční klub AKCENT OSTRAVA, Tým rope skippingu Between při SVČ Fokus Nový Jičín –
vystoupení finalistů evropské soutěže SHOW CONTEST Praha 2016, předtančení tanečním párem
mezinárodní třídy, Barmanskou show, Pole dance Kopřivnice, II. Vicemiss aerobik 2016 a zároveň i
Miss aerobik sympatie 2016 Zuzanu Danihelovou. V baru Pomněnka hrála Cimbálová muzika
Radhošť. Ani v roce 2017 nechyběla na Obecním plese diskotéka, tentokrát s DJ Stoupou, karaoke
nebo fotokoutek.
Tradičně největším plesem v Kopřivnici byl jako každý rok Muzikantský ples. Ten se konal 4.
března a vystoupily na něm kapely z celé ČR (Orchestr Ježkovy stopy, Meteor „z Prahy", Alfa
Orchestra, Cimbálová muzika Pramínky, Neo Chess Sunny Rock And Roll Band, Expedice Apalucha,
Silesian Dixie Band, DJ Stoupa, DJ Tygr). Součástí plesu byl také doprovodný program, ve kterém se
představili Tým rope skippingu Between při SVČ Fokus Nový Jičín, Taneční vystoupení ZUŠ Zdeňka
Buriana, Taneční soubor Puls Střediska volného času Opava, Taneční soubor Absolvent.
V roce 2017 proběhl v kulturním domě již popáté Rodičovský bál, 9. ročník Kopřivnického
PLESKu a 25. března uspořádal KDK Pohádkový maškarní karneval s Divadlem Kejkle.

Koncerty
V roce 2017 se uskutečnila řada koncertů. Rok 2017 byl v neděli 8. ledna zahájen
Novoročním koncertem Městského dechového orchestru Kopřivnice. 1. března byl v kinosále koncert
Bennewitzova kvarteta s hostem Miroslavem Sekerou. Mezi nejlepší koncerty patřilo vystoupení Jiřího
Suchého, Jitky Molavcové a orchestru divadla Semafor 7. března a 26. března koncert Honzy
Nedvěda, který s sebou přivezl dva hosty – Jindru Koníře a Pavla Helana. 5. dubna v Kopřivnici
vystoupila Lenka Nová, která představila své nové album i starší písně. Konec dubna patřil koncertu tří
kopřivnických cimbálových muzik (Pramínky, Buriánek a Malý Buriánek) s názvem Tady jsme doma.
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Koncert známého pražského písničkáře, fejetonisty a spisovatele Jana Buriana se uskutečnil v malém
sále 19. května.
12. května proběhla celovečerní hudební akce v podobě 5. ročníku festivalu MAY DAY.
Hlavním hostem byla kapela Prago Union. Poprvé se v Kopřivnici představila skupina Slam Poetry
Show. Na závěr vystoupila kopřivnická kapela ZAhRADKAři.
27. srpna se Kulturní dům Kopřivnice podílel na pořádání Charitativního varhanního koncertu
v kostele sv. Bartoloměje. V září se Kopřivnice opět stala součástí Svatováclavského hudebního
festivalu a 24. září mohli milovníci hudby navštívit v kostele sv. Bartoloměje program Vivaldi, Piazzolla
– Osm ročních období. Městský dechový orchestr Kopřivnice odehrál koncert s názvem Večer filmové
a populární hudby 7. října. Posledním koncertem v tomto roce byl vyprodaný Vánoční koncert kapely
Čechomor 12. prosince.

Tradiční akce
Z tradičních akcí, které se v kulturním domě každoročně konají, proběhla v roce 2017
postupová soutěž mladých zpěváků Koprstar, Jarní koncert pěveckých sborů a kapel s vyhlášením
vítěze Koprstar, Taneční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana, Vánoční čekání (vánoční koncert žáků
kopřivnických škol), Motýlek – přehlídka tvorby handicapovaných dětí, 51. ročník Taneční soutěže
Tatra (postupové soutěže třídy A ve standardních a latinskoamerických tancích dospělých párů) a
nakonec Mikuláš.

Z dalších akcí
V roce 2017 se konala v kulturním domě modelářská výstava Beskyd Model Kit Show,
tentokrát poprvé jako spolupráce Kulturního domu Kopřivnice a pana Romana Kresty jako hlavního
nového organizátora akce. Tato forma znamenala pro KDK mnohem větší angažmá v celé akci,
přípravy několik měsíců dopředu, zajištění činností, které KDK u Kit Show v pronájmu neřešil, apod.
Došlo k novému uspořádání velkého sálu, kdy se mnohem více zvýšil komfort návštěvníků i
bezpečnost. S obdobnou formou spolupráce počítají obě strany i v roce 2018.
V průběhu roku sloužil kulturní dům nejen akcím pro veřejnost, ale také akcím pro prezentaci
aktivit města či různých organizací. A tak proběhla v kulturním domě v roce 2017 např. Výstava
Genesis Expo, soutěž Nejchytřejší Kopřivničák, ocenění Nejúspěšnější sportovec roku 2016,
Mezinárodní den tance, Plánujeme společně, Jarmark poskytovatelů sociálních služeb, Sportovní hry
zdravotně postižených dětí a dospělých, Na kole dětem, Vyhodnocení Veteran Ralley, Koncert
táborníků z letního tábora Malované písničky, Běh rodným krajem Emila Zátopka, Zasedání volební
komise, Tancem kolem světa, Obhajoba kritérií MA21 – Zdravé město Kopřivnice, Beseda o knihách,
které mění nás a mění svět, Myšlenky TGM a současnost, Oslavy dne boje za svobodu a demokracii,
Pionýrský sedmikvítek, Recitál STK a Dobročinný vánoční jarmark.

Taneční soutěž Tatra
V sobotu 4. listopadu se konal v Kulturním domě v Kopřivnici jednapadesátý ročník taneční
soutěže Tatra. Stejně jako v minulých letech publikum vidělo soutěž dospělých párů druhé nejvyšší
kategorie A. Soutěžilo se tradičně jak ve standardních, tak v latinskoamerických tancích.
Samotná soutěž je v Kopřivnici vždy jen jednou z částí programu, který pořadatelé připravují.
Publikum i letos vidělo širokou nabídku doprovodných vystoupení. Hned v úvodu vystoupila ostravská
taneční skupina Styx s tanečně akrobatickými kousky. K absolutnímu vrcholu celého večera patřilo
vystoupení Křehký vrch dvojice tanečníků Matěje Šusta a Jakuba Raška z baletní formace
Dekkadancers. Zajímavé bylo vystoupení špičkového latinářského páru Jakuba Mazůcha a Michaely
Gatěkové, kteří společně s Patrickem Ulmanem, tanečníkem electric boogie, předvedli atraktivní street
dance show na jeden z největších hitů Michaela Jacksona. Slovenská tanečnice vystupující pod
jménem Zuzan Firesoul zase zaplněnému velkému sálu kulturního domu předvedla choreografii
Princess Chelsea připravenou pro speciální tyč s obručí. Doprovodný program zahrnoval i ukázku
swingu nebo vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana. Na závěr večerního
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galaprogramu bylo připraveno vystoupení recesistické taneční skupiny Direkt, se kterou si část jejich
„choreografie“ zatančil i legendární tanečník, choreograf a herec Vlastimil Harapes, který byl čestným
hostem letošní Tatry a jedním z těch, kteří dekorovali vítěze obou částí soutěže.

Mezinárodní den tance
V sobotu 29. dubna tanečníci celého světa slavili Mezinárodní den tance. Oficiální oslavy
probíhaly ve dvou desítkách českých a moravských měst. Cílem dne tance je možnost ukázat jej v
různých podobách, ať už jako soutěžní disciplíny, nebo třeba součást terapie. Program pro veřejnost
se konal na náměstích, klubech i divadlech, přičemž v Kopřivnici jej uspořádalo Taneční centrum Relax
ve velkém sále kulturního domu. Oslavy byly zahájeny ve 14 hodin taneční soutěží v různých
tanečních stylech, kde dostaly příležitost i orientální choreografie ze zrušené soutěže Světlo orientu a
na pódiu se vystřídala bezmála stovka tanečníků. Odborná porota s předsedajícím tanečním mistrem
Miroslavem Gilarem posuzovala celkem 19 choreografií, z toho 8 orientálních. Vítězné poháry z
orientální části si z věkové kategorie dětí odvezly tanečnice s Drum solem z Fatimy Ostrava, z
kategorie juniorů Příběh planety Thary DC Kopřivnice a v dospělých zvítězila choreografie El oriental
kopřivnického Tanečního centra Relax. V soutěži volných stylů klubového klání zvítězilo trio Ty a já,
kde tančila i malá tanečnice na vozíčku Karolínka Dejová, smíšenou kategorii vyhráli stepaři s Chic
chicy boom a dospělou věkovou kategorii latinská choreografie Salon de Baila. Po vyhodnocení
program nabídl i open class Merengue z Rytmixu, včetně vystoupení flamenca Thary DC – mistrů
republiky, držitelů několika titulů Taneční skupina roku. Své taneční dovednosti si mohli návštěvníci
vyzkoušet i ve výuce celostátní choreografie tzv. Flashmobu, který si na závěr společně zatančili.

Kopřiva 2017
Letošní divadelní přehlídku předznamenala 18. dubna sociologická přednáška Jana Spousty
nazvaná Quo Vadis Orbis? Tato otázka byla i mottem letošního ročníku Kopřivy a odkazoval na to i
motiv vzducholodi, směřující neznámo kam, která se objevila na plakátech a dalších grafických
materiálech přehlídky.
Dramaturg přehlídky Jiří Cachnín vybral pro jednatřicátý ročník přehlídky netradičního divadla
Kopřiva 2017 devět představení. Dějištěm letošní Kopřivy byl 21. a 22. dubna Kulturní dům Kopřivnice
společně s Katolickým domem. Kopřiva se tak po několika letech zajíždění do Štramberku odehrála
celá v Kopřivnici.
V sobotu začalo divadelní dění v Kopřivnici již dopoledne v kostele sv. Bartoloměje. Jan Horák
ve své autorské one-man show František blázen po svém převyprávěl příběh sv. Františka z Assisi.
Dále vystoupili slovenský komik Pavol Seriš, ostravská herečka Zuzana Truplová, bratislavské
Bábkové divadlo, slovenské Divadlo Kontra, divadla Uhřík a Stará Aréna. Velmi povedené bylo
vystoupení Davida Prachaře, Lucie Trmíkové a Ondřeje Pavelky z pražského Divadla NoD. Dlouholeté
porotce Luďka Richtra a Josefa Mlejnka letos doplnila dramaturgyně a divadelní publicistka Pavla
Bergmannová.

Kino Kopřivnice
V den výročí uvedení kina do provozu, což bylo 10. října, mohli návštěvníci Filmového klubu
zdarma zhlédnout projekci historického filmu Statečné srdce, tedy stejného filmu, kterým kino před
dvaceti lety začínalo. Kopřivnické kino vzniklo už před 94 lety. Promítalo se na několika místech.
Velkou část historie kina v našem městě pomáhal tvořit Vladimír Bednář, promítač, který se svému
řemeslu aktivně věnuje už 67 let. Za svou práci si v sobotu večer před slavnostním promítáním
záznamu opery Turandot převzal poděkování starosty města.
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Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
(zakladatelé: město Kopřivnice a TATRA, a. s.)
Ředitelem byl do 13. prosince Ing. Lumír Kaválek, od 13. prosince Mgr. Ing. Jan Jurkovič.
RMK provozovalo, tak jako v předcházejících letech, Technické muzeum Tatra, Expozici Dany a Emila
Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile. Evidenční přepočtený stav
zaměstnanců činil k 31. 12. 2017 celkem 21 pracovníků. Koncem roku došlo v muzeu ke dvěma
personálním změnám. K datu 31. 12. 2017 byl z funkce ředitele RMK odvolán Ing. Lumír Kaválek a
zároveň došlo ke změně účetní firmy. Do funkce ředitele byl jmenován Ing. Mgr. Jan Jurkovič.
Komplex místních muzeí navštívilo v tomto roce 117 550 návštěvníků.

Významná publikační činnost
V roce 2017 byla vydána technická publikace „Motory automobilů Tatra po roce 1945“ Ing.
Jindřicha Arabasze, MBA, kurátora technického muzea.

Technické muzeum – 20 let
Technické muzeum bylo slavnostně otevřeno na začátku října 1997. Slavnostní otevření
muzea bylo vyvrcholením tehdejších oslav stého výročí automobilové výroby v Kopřivnici a proběhlo
hned dvakrát. V pátek 3. října pásku před muzeem slavnostně přestřihli tehdejší předseda
představenstva Tatry Lubomír Soudek společně s ministrem dopravy Martinem Římanem a Tatra se
pochlubila novým muzeem své značky zhruba čtyřem stovkám pozvaných hostů. Premiéra pro širokou
veřejnost se pak uskutečnila o den později, v sobotu 4. října. Muzeum otevřel tehdejší starosta města
Josef Jalůvka. Součástí otevření byl i doprovodný kulturní program, vyhodnocení dětské výtvarné
soutěže s tématem automobilismu a zábavné dopoledne se soutěžemi. Lidé si mohli v den otevření
prohlédnout tehdy zcela nové a moderní muzeum zdarma. Expozicí tehdy za jediný den prošlo 21 163
lidí. Kromě tisíců Kopřivničanů si otevření muzea nenechali ujít lidé z celé republiky a na slavnostní
otevření se tehdy vypravily i zahraniční zájezdy. I po dvaceti letech zůstává muzeum největší
atraktivitou města a vloni jej navštívilo zhruba 106 tisíc lidí. Za dvacet let fungování jej navštívilo víc
než jeden a půl milionu návštěvníků z celého světa.
Náklady projektu přesáhly 130 milionů korun a město jej financovalo úvěrem od České
spořitelny. Svůj dluh vůči bance město v následujících letech splácelo například z příjmů z prodeje
nepotřebného majetku města. Na základě dohod automobilka Tatra vložila do projektu výstavby
nového muzea 49 milionů korun formou předplaceného nájemného, díky kterému získala možnost
budovu padesát let užívat pro své sbírky.

120. narozeniny Präsidenta
Letošní Rallye Vídeň – Kopřivnice byla připomínkou a oslavou 120. výročí začátku stavby
prvního automobilu v tehdejším Rakousko-Uhersku a jednoho z nejstarších automobilů se spalovacím
motorem na světě. Na trase rallye Präsidenta doprovodilo dalších 112 historických tatrovek a také
oslavencovi jmenovci. Jak dokládal název letošní rallye, trasa letos vedla opačným směrem, tedy z
rakouské metropole do místa svého vzniku.
Na startu se objevila nejen replika stařičkého NW Präsident, která sama má už 40 let, ale také
prototyp Tatra 613 Präsident designovaný v roce 1994 legendárním Václavem Králem a nákladní Tatra
Phoenix v limitované edici Präsident, vytvořená u příležitosti 120. výročí od zahájení výroby automobilů
v Kopřivnici. Ve startovním poli byly k vidění výstavní kousky nejen ze sbírek tuzemských nadšenců,
ale také veteránistů ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Nizozemí, Švýcarska a ze Švédska.
V sobotu 24. června od 10 hodin pokračovaly oslavy Präsidenta na polygonu automobilky. Na
této akci se předvedlo více než 150 historických osobních i nákladních vozidel Tatra včetně NW
PRÄSIDENT, prvního automobilu vyrobeného v Kopřivnici. Kromě nablýskaných veteránů soukromých
sběratelů se rallye i závěrečné prezentace na polygonu zúčastnila i zrestaurovaná dakarská soutěžní
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Tatra T 815 6x6VE „Ostrý II“. Výjimečnou koncentraci automobilových veteránů značky Tatra si
nenechalo ujít asi deset tisíc lidí, kteří vyrazili na polygon, a další stovky mohly účastníky rallye vidět
během spanilých jízd v ulicích Kopřivnice.

Sedmdesát let muzejnictví ve městě
24. srpna připravil Pavel Dvořák, Ondřej Šalek a Ladislav Cvíček komponovaný pořad
připravený k oslavě kulatin kopřivnického muzejnictví. Společně představili minulost kopřivnického
muzejnictví, přiblížili posluchačům všechny jeho důležité etapy a blíže připomněli i osobnost Emila
Hanzelky. Program se skládal z přednášky, čtení dobových textů, projekce historických fotografií i
filmových záběrů. Provizorně byly vystaveny také plakáty k muzejním akcím vzniklé v poslední dekádě.
Před sedmdesáti lety se v jedné z takzvaných Šustalových vil, v místech, kde je muzeum i nyní, začal
psát příběh kopřivnického muzejnictví. U jeho zrodu tehdy stál místní rodák a kulturní pracovník Emil
Hanzelka. Jeho soukromé sbírky se staly základem sbírkových fondů tehdejšího Lašského muzea.
Hlavní slovo v průběhu večera měl Ondřej Šalek, historik z Muzea Fojtství. Téměř dvě hodiny
poutavě vyprávěl o životě Emila Hanzelky a cestě k realizaci jeho celoživotního snu, kterým bylo
vytvoření místního muzea. Hanzelkův přínos místnímu muzejnictví je jedinečný i v tom, že jako člověk,
který zažil většinu režimů, jež ve dvacátém století prošly naší zemí, zaznamenával vzpomínky na
historické události, jichž byl účastníkem nebo svědkem. Archiv, který po sobě zanechal v místním
muzeu, obsahuje víc než 300 pořadačů plných zápisků, dokumentů, fotografií a dalších materiálů.
Rozsáhlá soukromá sbírka Emila Hanzelky se stala základem sbírkového fondu zdejšího
muzea. O jeho zřízení se Hanzelka pokoušel ještě před druhou světovou válkou, kdy tehdejšímu
majiteli Tatry, továrníku Ringhofferovi, spolu s Klubem českých turistů předložil návrh na zřízení
továrního muzea. Otevření muzea, které Hanzelka se svými spolupracovníky prosadil, se uskutečnilo
až roku 1947 a bylo spojeno s oslavou padesátého výročí automobilové výroby v Kopřivnici. Tehdejší,
do značné míry provizorní expozici, tvořily nejen Hanzelkovy sbírky z oblasti Kravařska, ale také
předměty z pozůstalosti zakladatelů zdejší kočárovky a keramičky, exponáty z vyhořelého dřevěného
kostela. Součástí muzea byla také expozice o automobilovém průmyslu a trofeje z automobilových
závodů.

21. ročník Beskyd Model Kit Show
Letošní Beskyd Model Kit Show proběhla 6. a 7. května. Modelářskou výstavu letos převzal
obměněný tým organizátorů. Po loňském dvacátém ročníku opustily organizační tým Kit Show tři hlavní
postavy. Jana Štědrého, Pavla Klose a Richarda Králíka nahradili Roman Kresta, Libor Špůrek a Petr
Koliba.
V soutěži se vybíralo ze šesti set modelů a dalších zhruba 250 kusů bylo vystaveno v
klubových a jiných speciálních expozicích. Výstavu navštívilo přes dva tisíce návštěvníků a kromě
výstavy modelů ocenili především dynamické ukázky radiem řízených modelů stavební a vojenské
techniky. Velký zájem byl letos o letecké simulátory a simulátor ovládání RC leteckých modelů.

Camerata
Historická hudební společnost Camerata vznikla v roce 1999. Zabývá se interpretací staré
lidové hudby. Camerata vydala už čtyři cédéčka včetně jednoho zaměřeného na vánoční muziku. Na
čtvrtek 14. prosince připravila koncert v prostorách muzea Fojtství. Na něm zazněly staré koledy z
Moravy, Slezska, Čech, ale i Francie a Anglie. Repertoár kapely, která hraje už osmnáct let, pochází z
historických zpěvníků a kapela je hraje částečně v úpravách pro moderní nástroje, ale i na repliky
původních středověkých instrumentů.

MDO
Na sobotu 7. října připravil Městský dechový orchestr Kopřivnice večer filmové a populární
hudby. Kapelník Pierre Scotto vybral do programu melodie, které se proslavily díky filmovým
soundtrackům a které mnohdy zůstávají stejně slavné, nebo dokonce i známější než snímky, které
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doprovázely. V podání dechového orchestru zazněly ústřední melodie z filmů, jako jsou Piráti z
Karibiku, výběr hudebních témat z bondovek nebo westernu Sedm statečných. Do programu se
dostaly i melodie z dramat Vzpomínky na Afriku, Schindlerův seznam nebo slavná Vangelisova
skladba k filmu Ohnivé vozy.
Zaznělo také několik skladeb, které sice nevznikly původně jako filmová hudba, ale díky své
popularitě a známosti se objevily na filmovém plátně mnohokrát v různých filmech. Byl to legendární
šanson Non, je ne regrette rien z repertoáru Edith Piaf, milostná píseň The Man I Love George
Gershwina, regtimeová skladba Entertainer.

Malířské improvizace
V pátek 27. října byla v prostorách Muzea Fojtství zahájena výstava malíře Zdeňka Babince.
Známý kopřivnický výtvarník a ředitel zdejší základní umělecké školy se původně chtěl na Fojtství
prezentovat bilanční výstavou, která měla být ohlédnutím za čtyřiceti lety jeho výtvarné tvorby. Z
prostorových důvodů ale dostaly přednost především abstraktní obrazy z posledních dvou let
inspirované hudbou. Součástí zahájení Malířských improvizací byl hudební program „Rock and
performance“ kytaristy Andonise Civopulose a jeho spoluhráčů Radima Hanáka, Daniela Olejníka a
Filipa Borovského. Během vernisáže za hudebního doprovodu zmíněné skupiny namaloval autor jednu
ze svých kompozic s cílem přiblížit publiku atmosféru a proces své tvorby.

Den Země
Kopřivnice oslavila Den Země ve čtvrtek 20. dubna v sadu E. Beneše. Program na tuto akci
připravila radnice ve spolupráci s občanským sdružením Rozchodník a Radou dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje. Téma letošního Dne Země bylo inspirováno mezinárodním rokem OSN –
Udržitelný turismus pro rozvoj. Návštěvníci se mohli orientovat v areálu pomocí turistických ukazatelů a
značek, byly vystavěny jakési naučné stezky po krásách a zajímavostech Kopřivnice. Součástí byla
rukodělná stanoviště, v nichž si zájemci mohli vyrobit ruční papír a výrobky ze dřeva nebo odpadového
materiálu.

PSK
Jarní koncert PSK se konal 3. 5. 2017 v Katolickém domě v Kopřivnici. Pěvecké sdružení
Kopřivnice svůj letošní Jarní koncert oživilo dvěma hosty. Kromě sboru Gaudium První Základní
umělecké školy MIS music, se kterým pěvci spolupracují dlouhodobě, spolu s nimi na pódiu
Katolického domu vystoupil také komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor.
Program zahájilo PSK a Gaudium trojicí spirituálů. Následovalo krátké samostatné vystoupení
sboru z MIS music. Zajímavé bylo vystoupení gymnazistek, které publiku nabídly tematický program
Vůně Francie složený z devíti skladeb francouzské populární hudby, zpívaných za nástrojového
doprovodu.
Po přestávce pak program završilo hostitelské Pěvecké sdružení Kopřivnice sérií tvořenou
klasikou, úpravami lidových písní nebo i melodiemi z muzikálů. PSK řídily Eva Pajdlová a Věra
Michálková, sóla zpívali Magdalena Hošková, Michaela Kylhofová, Eva Pajdlová, Pavel Hruška, na
klavír doprovázely Eva Pajdlová a Marie Melnarová, na bicí Jiří Šajtar.
V sobotu 11. listopadu v podvečer v podkroví Muzea Fojtství členové Pěveckého sdružení
Kopřivnice koncertem slavili 95. výročí svého založení.
Pěvecké sdružení Kopřivnice bylo založeno v roce 1922, kdy došlo ke spojení dvou mužských
sborů, a to TJ Sokol a Dělnické akademie. Sbormistrem nově vzniklého sboru se stal Jan Uhlíř, v roce
1932 jej vystřídal Ladislav Buček. Ten v roce 1945 doplnil sbor i o zpěvačky a od té doby je sbor
smíšený. Ladislav Buček předal v r. 1950 soubor svým nástupcům Janu Sýkorovi a Marianě
Prochaskové. Jan Sýkora si začal vychovávat své nástupce Pavla Altrichtera a Evu Pajdlovou, kteří
sbor vedli téměř čtyřicet let. Od roku 2012 působí jako sbormistryně spolu s Evou Pajdlovou i Věra
Michálková.
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V rámci sobotního koncertu PSK pod střídavým vedením Evy Pajdlové a Věry Michálkové
zněly nejen klasické, ale i lidové písně ve sborových úpravách. Posluchači vyslechli 20 skladeb v
podání sboru. Jako host vystoupila flétnistka Anna Hromádková, která za klavírního doprovodu Evy
Pajdlové zahrála Uherský tanec č. 2.

Přehlídka pěveckých sborů
V sobotu 14. října se uskutečnil v pořadí už jednadvacátý ročník Přehlídky pěveckých sborů.
Pořádající Pěvecké sdružení Kopřivnice pozvalo do velkého sálu Katolického domu další tři moravské
soubory. Byly to Mužský pěvecký sbor Vítkovice, Pěvecký sbor Martinů z Třince a sbor Kantika z
hanácké Litovle. Kromě hostů se na přehlídce domácímu publiku představilo s vlastním programem
také Pěvecké sdružení Kopřivnice.

Kopřivnické hudební léto
Město připravilo pro letošní léto seriál letních promenádních koncertů. Každou červencovou
sobotu od šesti hodin večer centrem Kopřivnice zněla hudba. První koncert připravila skupina Stenley’s
Dixie Street Band, další sobotu zahrála Frajárečka, malá dechová hudba z Uherského Hradiště, o
týden později zazněl centrem bigbeat v podání veteránů místní scény. Kapela K.I.S. má své kořeny až
v šedesátých letech minulého století. V roce 1967 ji tehdy ještě jako Kis založili místní učni a lidé
pohybující se okolo kopřivnického Áčka. Šestičlenná parta rockových muzikantů se před pár lety dala
dohromady znovu po zhruba třicetileté pauze. Přejmenovali se na K.I.S., což je zkratka názvu
Kolegium Ignace Schustaly. V částečně pozměněném složení kapela už vystupuje několik let. K.I.S
zahráli hity Beatles, Rolling Stones, Deep Purple a dalších legendárních kapel. Poslední ze série
koncertů byl věnován jazzové muzice od starého dixielandu až po moderní jazzové skladby v podání
Silesian Dixie Bandu.
Pro Kopřivničany byl nejpřitažlivější koncert 8. července, kdy v centru města zazněla
dixielandová klasika, ale také swing, blues a písničky ze známých filmů pro pamětníky v podání
Stanley’s Dixie Street Band. Kapelu sestavil před víc jak deseti lety kopřivnický trumpetista Stanislav
Dětský. Pětičlenná kapela nehraje prokomponovaný jazz, ale klasický dixieland.
Kapela, která si zakládá na zvukové autenticitě, se ve většině případů snaží hrát bez
aparatury a akustický bývá i zpěv přes „hlásnou troubu". Stanley’s Dixie Street Band letos v létě hrál na
nejrůznějších akcích po celé republice víc než čtrnáctkrát. Kromě toho v závěru července kapela víc
jak týden hostovala na hudebním festivalu, kterým pravidelně ožívá ostrov Guernsey v Lamanšském
průlivu.

Setkání hudebníků ve světle Lampy sv. Cecílie
Kopřivnická Katolická beseda připravila na úterý 21. listopadu koncertní setkání kopřivnických
hudebníků nazvané Lampa svaté Cecílie. Historicky se v českých a moravských zemích konala v
předvečer svátku svaté Cecílie, patronky hudebníků, setkání pěveckých a hudebních spolků a nabírali
se noví členové, potom probíhala zábava. V souvislosti s touto pozapomenutou tradicí se beseda
pokusila uskutečnit také setkání kopřivnických muzikantů a pěvců. Program nabídl šest kratších
koncertů nejrůznějších žánrů. Návštěvníci si poslechli školní sbor ZŠ sv. Zdislavy Holoubci a hrdličky s
doprovodem tamní školní kapely. Dále zazpívalo Pěvecké sdružení Kopřivnice a sbor Gaudium
působící při místní SZUŠ MIS music. Speciální program pro Lampu svaté Cecílie připravilo duo Eva
More. Zpěvačka Eva Moravčíková s kytaristou Tomášem Nováčkem připravila své vystoupení
společně s dětmi ze školního sboru ZŠ dr. Milady Horákové. Vystoupil také Komorní orchestr
Kopřivnice.

Piper Records Night
Po dvou letech se v Katolickém domu uskutečnil opět Piper Records Night. Čtvrté
pokračování koncertního večírku zaměřeného na alternativní scénu nabídlo v pátek 10. listopadu
vystoupení čtyř kapel. Postupně zahrály domácí Drutty, Acute Dose, Kalle a na závěr Ravelin 7. Akci
připravil ve spolupráci s místním labelem Piper Records promotér večera Marek Horyna. Příjemnou
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atmosféru 4. ročníku Piper Records Night si v Katolickém domě vychutnalo víc než 120 milovníků
hudební alternativy.

Koncert cimbálovek
Poslední dubnovou neděli připravil Vladan Jílek téměř dvouhodinový program pro návštěvníky
kulturního domu. Na pódiu velkého sálu zahrály tři cimbálovky Pramínky, Buriánek a Malý Buriánek.
Všechny tři kapely vyrostly ve zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana. Zatímco Pramínky, založené v roce 2001,
už nějakou dobu jdou vlastní cestou, jejich následovníci patří k tomu nejzajímavějšímu, čím se dnes
zdejší umělecká škola prezentuje před veřejností. Všechny kapely už nasbíraly nějaké zkušenosti,
Buriánek společně hraje devět a Malý Buriánek pět let.
Program koncertu byl rozdělen přestávkou do dvou částí. Většinu koncertu odehrály všechny
tři cimbálovky společně. Lidové písně zazněly v úpravách Vladana Jílka a cimbalistky Pramínků
Gabriely Jílkové, která své hudební vzdělání získává na Lisztově hudební akademii v Budapešti. O
pozici primáše se na koncertu Tady jsme doma podělila Kristýna Hasserová s Václavem Kopelcem z
Pramínků. V připraveném pásmu náročných čardášů pak byl primášem houslista a student brněnské
JAMU Dennis Schneiderka.
Po přestávce pak měly Pramínky blok samostatného vystoupení. V průběhu šestnácti let své
existence Pramínky vystupovaly a spolupracovaly například s Jarmilou Šulákovou, legendárním
Hradišťanem Jiřího Pavlici, novojičínským pěveckým sborem Ondráš nebo herci ze štramberského
Divadla Pod věží, nejnověji pak s chilsko-estonsko-izraelským Danube triem. Pramínky za sebou mají
několik televizních a rozhlasových natáčení, z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici si v roce
2014 přivezly titul Laureáta Stylovost hudebního a pěveckého projevu. Kapela vyhrála několik soutěží
a vydala dvě CD.
Výjimečný koncert byl pro cimbálové muziky příležitostí představit celou řadu novinek ze
svých repertoárů nebo třeba připomenout 180. výročí narození folkloristy a sběratele lidových písní
Františka Bartoše.

Vila Machů
V polovině roku 2014 zastupitelé rozhodli o prodeji někdejší Bönischovy vily soukromé
společnosti Geofima. Město se tehdy zbavilo jednoho z mála historických objektů na svém území, na
jehož opravu už dlouho neúspěšně shánělo peníze. Chátrající historický dům se nejen podařilo
zachránit, ale zároveň mu jeho soukromí majitelé vdechli nový život. Objekt s novým pojmenováním
Vila Machů se po čtvrt roce provozu stal dalším z místních center kulturního a společenského života.
Hlavní obor podnikání Jozefa Machů není provozování kavárny a penzionu, které dnes ve vile
fungují. Opravování starých objektů je pouze tak trochu jeho koníčkem. Do Kopřivnice přišel Machů asi
před dvaceti pěti lety, koupil a svépomocně opravil starý dům. Při opravách vily, kterou v roce 1889 pro
lékaře Ignáce Bönische vybudoval významný stavitel Heinrich Czeike, své zkušenosti využil a
prohloubil.
K dispozici měl asi tři historické fotografie exteriéru a díky nim bylo možno obnovit oba
kabřince v nejvyšších štítech střechy a přilehlou dubovou mozaiku. Štukové prvky venkovní fasády
modeloval štukatér Vlasta Kancner přímo na budově místo nynější metody lepení již zhotovených
prefabrikátů. Tak se stal každý originálem a z tohoto důvodu se oprava fasády prodloužila.
Stavebníci se snažili citlivě zrekonstruovat a zachovat maximum původních prvků. To se
týkalo také všech oken a většiny dveří, které rekonstruoval příborský stolař Radek Palata. Snaha
zachovat například dochované dveře, parkety, štukovou výzdobu nebo třeba kachlová kamna
znamenala potřebu najít lidi, kteří ovládají mnohdy již pozapomenutá řemesla. Noví majitelé vily její
znovuoživení organizovali víceméně sami a zajišťovali vše od najímání firem přes nákup materiálu a
kontrolu odvedené práce. Jako každá oprava starého domu přinesla i rekonstrukce někdejší
Bönischovy vily řadu nečekaných překvapení. Po odkrytí původní eternitové střechy bylo třeba vyměnit
za nové asi 30 % dřevěných krokví, pozednic a trámů. Velkým oříškem bylo také vyřešení
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dlouhodobých problémů s vlhkostí v objektu. V průběhu let byly ucpány či přerušeny původní kanálky,
které okolo budovy vybudoval stavitel Heinrich Czeike. Ten vybudoval systém, jenž sváděl podzemní
vodu do třech studní v okolí budovy, a stavba tak zůstávala suchá. Bohužel třeba i v důsledku stavby
autobusového nádraží se tento původní systém stal nefunkčním a základy vily vlhly. Po opravě je tento
problém už vyřešen. Rekonstrukce stavby začala na jaře roku 2015 a trvala zhruba osm měsíců.
Během zimy a jara následujícího roku se pak pracovalo v interiérech. Vloni na jaře byla stavební část
rekonstrukce de facto dokončena a následně už probíhaly jen dokončovací práce a vybavení vily, která
se lidem otevřela na konci října 2016. Jméno objednatele vily a populárního lékaře z přelomu
devatenáctého a dvacátého století v budově zůstalo i po změně názvu. Na stěnách visí historické
fotografie jeho rodiny a návštěvníci kavárny si mohou objednat punč nebo štrúdl nesoucí Bönischovo
jméno. S podobným respektem majitelé vily přistupují i k novější historii objektu a některé stěny objektu
zdobí například kulisy, jež v budově zbyly po loutkářích, kteří zde dlouhá léta působili. Vila poblíž
autobusového nádraží už sice není loutkovým divadlem, ale po letech, kdy se do ní veřejnost vůbec
nedostala, se sem vrací i kulturní život. Majitelé od prvopočátků plánovali, že součástí jejich kavárny
bude program. Kulturní program, ať už přímo v kavárně nebo přilehlém společenském sále s kapacitou
okolo stovky diváků, nabízel zajímavé přednášky o cestování, historii i dalších tématech. Součástí byly
i jazzové a folkové koncerty nebo kinokavárna.

Vokální kvartet STK
28. listopadu se uskutečnil ve velkém sále kulturního domu v pořadí už desátý Recitál vokální
skupiny STK. Na letošním jubilejním recitálu členky STK (Skvělý tým kantorek) Irena Kašubová, Iva
Eichnerová, Eva Nedjalková a Božena Sopuchová vystoupily se všemi hosty, se kterými za uplynulou
dekádu vystupovaly. Program byl složen z nejúspěšnějších písní z repertoáru kantorského kvarteta a
zaznělo i několik novinek. Zpěvačky doprovodila skupina tří hudebníků vedená Milanem Holáškem.

Tancem kolem světa 2017
V sobotu 14. října připravilo kopřivnické Taneční centrum vedené Mirkou Břuskovou show
Tancem kolem světa, na které předvedlo všechny formy své výuky od show, orientálních,
latinskoamerických a irských tanců, přes ohnivé flamenco až po step. Podzimní akce zahájila výukovou
sezonu. Letos se zaměřila na téma Z pohádky do pohádky. Jako novinka byla představena páteční
výuka tanců 30. let s názvem Tančírna.
Diváci zhlédli ve velkém sále kulturního domu starší osvědčené choreografie i 12 nových,
které reprezentanti Tanečního centra z Thary DC připravili pro mezinárodní soutěž.

Thara
Členové kopřivnického Tanečního centra Relax a jeho taneční skupiny Thara se účastnili v
únoru mezinárodní soutěže ve Vídni. Do Kopřivnice přivezli 2 zlaté poháry za skupinové výstupy
orientu i stepu, stříbrný pohár za latinu včetně několika ocenění pro vítěze za sóla i duet, 4. místo za
trio juniorů a cenu poroty za choreografii Thriller smíšené skupiny i cenu pro malou tanečnici na
vozíčku Karolínu Dejovou. Konkurovalo jim asi osm set tanečníků z deseti zemí Evropy.
V závěru listopadu si Taneční skupina Thara DC přivezla z mistrovství světa WADF World
Dance 2017 vítězný pohár za choreografii věkově smíšené skupiny. Stříbrné umístění získali dospělí
za skupinové choreografie flamencové i orientální. Umělecká vedoucí souboru Mirka Břusková přivezla
bronz z kategorie Masters za clasic oriental a zlato za show. Mistrovství proběhlo od 20. do 26.
listopadu v libereckém Babylon centru. Kopřivnické tanečnice a tanečníci odtancovali 16 choreografií
ve čtyřech tanečních formách. Soutěž World Championship WADF bývá spolu se soutěží ve Vídni
pomyslným vrcholem sezony. Počet soutěžních choreografií se letos vyšplhal na devět a půl tisíce
čísel, ve kterých vystoupilo bezmála 3 000 tanečníků z více než dvaceti zemí světa. Výkony
soutěžících posuzovala třicetičlenná mezinárodní porota tvořená tanečními mistry a profesionálními
tanečníky z jedenácti zemí světa.
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Šostýnská Venuše
Letošní desátý ročník multižánrového tanečního festivalu Šostýnská Venuše, pořádaný
tanečním studiem Farridah na louce u koupaliště, navštívilo přes sedm set padesát účastníků. Sobotní
slunečné odpoledne nabídlo skoro třicet vystoupení, na kterých se podílelo víc než 150 účinkujících.
Kromě nejrůznějších stylů orientálního tance byly k vidění také taneční formy z Polynésie, Španělska
nebo Latinské Ameriky stejně jako ukázky populární zumby, poledance nebo disciplíny robe skipping,
která kombinuje nejrůznější triky se švihadlem. Hlavním tanečním hostem letošního ročníku byla
tanečnice Latifah, která divákům nabídla exotiku v podobě brazilské karnevalové samby a polynéského
tance. Některá z těchto umění si mohli vyzkoušet i sami návštěvníci v připravených workshopech. V
rámci doprovodného programu letos Šostýnská Venuše nabídla workshop pole dance, tvořivé
malování mandal, tvorbu šperků a zrcátek.

Taneční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana
ZUŠ Zdeňka Buriana letos tradičně připravila taneční koncert, který předvedl 39 tanečních
čísel a představil celý taneční obor školy od nejmladších pětiletých dětí z přípravky až po dvacetileté
tanečnice ze studia pro dospělé. Celkem na koncertech vystoupilo 235 tančících. Šlo o taneční
maraton, poněvadž program byl dlouhý téměř tři hodiny. Vzhledem k tradičně velkému zájmu se
koncert uskutečnil dva večery za sebou, ve středu 24. a ve čtvrtek 25. května, vždy od 17 hodin.
Kromě toho bylo na čtvrtek a pátek dopoledne připraveno dalších pět výchovných koncertů se
zkráceným programem, na které se prodalo víc jak 1 700 vstupenek žákům nejen místních základních
a mateřských škol. Koncert již tradičně připravila Drahomíra Vraspírová, vedoucí tanečního oboru ZUŠ
Zdeňka Buriana, spolu se třemi kolegyněmi, učitelkami tance v ZUŠ. Těmito tanečními koncerty se
letos zdejší umělecká škola připojila k celostátnímu happeningu ZUŠ Open, jehož cílem je zviditelnění
systému základního uměleckého školství před veřejností.

Předvánoční koncerty ZUŠ
Ve středu 13. prosince se uskutečnily tradiční předvánoční koncerty obou místních
uměleckých škol. Koncert První soukromé umělecké školy MIS music se odehrál ve velkém sále
kulturního domu, koncert žáků Základní umělecké školy Zdeňka Buriana letos výjimečně v rozšířeném
koncertním sále přímo v budově školy.
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana připravila asi devadesátiminutový program složený
především z vánočně laděných skladeb a koled. Publiku se představil školní komorní orchestr, soubor
zobcových fléten, sólisté na klavír a další nástroje. Vystoupili také zpěváci a v závěru došlo i na
vystoupení obou cimbálových muzik, které na škole působí.
MIS music připravila koncert, v jehož programu se představili nejlepší sólisté školy stejně jako
nástrojové a vokální soubory nebo orchestry školy. V rámci koncertu proběhla i výstavka aktuálních
prací žáků výtvarného oboru MIS music.

Místní včelaři
Pod Základní organizaci Českého svazu včelařů Kopřivnice patří i včelaři ze Závišic. Členové
každoročně v zimě bilancují předchozí rok, a tak jsou k dispozici letošní stavy. Na jaře bylo vyzimováno
389 včelstev a k 1. září jich včelaři měli o 108 víc. Výnosy medu přesáhly devět tisíc kg. Předsedou
základní organizace, která má 58 organizovaných včelařů a 4 čekatele na členství, je Oldřich Němec.
Organizace má letos 22 včelařů, kteří mají do 1–5 a 6–10 včelstev, 6 včelařů má 11–15
včelstev, dalších 5 má 16–30 včelstev a dva členy, kteří mají 31–100 včelstev. Stejně jako v uplynulých
letech tak i letos patřil mezi největší a organizačně nejnáročnější třídenní Festival medu a písničky.
Čtvrtý ročník Festivalu medu a písničky se konal 7. až 9. září opět v areálu Muzea Fojtství a
na hřišti i v části prostor ZŠ Alšovy. Ani letos nechyběly přednášky, ukázky včelaření v živých včelách i
různých řemesel. Po všechny tři dny si návštěvníci mohli prohlédnout spoustu včelařských zajímavostí,
dětských prací, např. práce žáků místní ZUŠ Zdeňka Buriana na téma Ze života včel a včelaře. Ve
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čtvrtek dopoledne vystoupil klaun Pepíno Prcek, pro děti bylo připraveno loutkové divadlo, dětská
diskotéka apod. V pátek večer byl zpestřením akce rockový koncert skupiny Limetal, což je novější
uskupení členů kapely Citron, a večer proběhl tradiční koncert místní skupiny Sunar. V sobotu
odpoledne zahrála kapela Mňága a Žďorp a po nich místní country sestava Cizinci.
Základní organizaci včelařů Kopřivnice se podařilo téměř po desetileté přestávce obnovit
činnost včelařského kroužku. První schůzka, na niž přišlo pět dětí v doprovodu rodičů, proběhla 8. října
v Lašském muzeu. Prostory pro činnost kroužku poskytl kopřivnický dům dětí a mládeže a vedoucím
kroužku malých včelařů se stal Oldřich Němec, předseda místní organizace včelařů. V rámci kroužku,
který je určen pro žáky třetích a vyšších ročníků, se děti seznamují se stavbou a životem včel, jejich
významem pro přírodu. Naučí se poznávat druhy hmyzu, uvidí a osahají si živé včely. V rámci
společných procházek se učí poznávat rostliny, stromy, květiny, navštěvují včelnice u včelařů, seznámí
se se stáčením medu i výrobou z včelího vosku.

Dny techniky
Kopřivnické dny techniky se již popáté uskutečnily na polygonu Tatry. Během soboty je
navštívilo víc než dvacet tisíc lidí. Na ploše odstavných parkovišť uprostřed zkušební dráhy postavilo
své expozice víc než šedesát vystavovatelů. Kromě průmyslových podniků z okolí, které představovaly
nejen své výrobní programy, ale mnohé akci využily i k hledání nových zaměstnanců, byly na místě
také technicky zaměřené střední a vysoké školy. Oproti minulým letům řada vystavovatelů výrazně
posílila animační programy ve svých stáncích, a lidé tak mohli provádět nejrůznější fyzikální a
chemické pokusy, otestovat prototypy kybernetiků, zkusit si, co obnáší práce hasičů, nebo třeba jen
otestovat, jak rychle dokáží vlastníma rukama roztočit kolo z osobního automobilu.
Hlavní lákadlem Dnů techniky byly desítky strojů. K vidění byly hasičské speciály, vojenská
obrněná technika, letadlo, helikoptéra, nejrůznější stavební stroje nebo zařízení pro údržbu
komunikací. Velkým lákadlem byla expozice hostitelské automobilky Tatra, a. s., která představila
nejen aktuální výrobní řadu, ale i historické vozy. Lidé se také mohli projít hlavní montáží Tatra Trucks,
a. s. Nejvíc ale Tatra bodovala možností zkušebních jízd po speciálních vozovkách polygonu. Velký
úspěch měli také vojáci z centra dopravní výchovy při Vojenské akademii ve Vyškově, kteří představili
simulátory převrácení vozu nebo nárazu v třicetikilometrové rychlosti.
V sobotu dopoledne vystoupila kapela Public Relations, poté revival známé německé skupiny
Rammstein CZ a k večeru Team Revival ze slovenského Martina. V neděli v poledne vystoupila
dixielandová kapela Stanley´s Dixie Street Band. Odpoledne hrál Kiss revival a kapela Vaťák imitující
vystoupení skupiny Kabát.

Motýlek
V pátek 10. listopadu odpoledne a v sobotu 11. listopadu od 14 hodin proběhla v kulturním
domě tradiční přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí. Letošní téma bylo
zaměřeno na cirkus.
Přitažlivý byl už páteční program, během kterého si všichni příchozí mohli ve výtvarných
dílnách vyrobit klaunské klobouky a kravaty nebo si na různých soutěžních zastaveních vyzkoušet
dovednosti cirkusových umělců. To vše navíc doplnilo vystoupení klaunů z Balónkova, populární Majdy
z Kouzelné školky a diskotéka.
Letošního Motýlka se zúčastnilo kolem 334 dětí různého věku a druhu postižení z České
republiky a Francie, které vystoupily ve společných vystoupeních. Hlavní ideou této kulturní akce je
integrace postižených dětí a mládeže do společnosti. Pořadatelem tak jako v předchozích letech byla
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, která společně s místním kulturním domem za podpory
města Motýlka pořádala už po dvacáté prvé. Součástí festivalu Motýlek byl v letošním roce i Den
otevřených dveří v ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice.
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Kopřivnická pouť 2017
Místní pouť patří mezi nejnavštěvovanější akce. Připravený program nabídl kromě jarmarků a
kolotočů i řadu hudebních vystoupení a zábavu u divadelních produkcí. I letos mezi atrakcemi
dominovala pouťová projížďka městem ve veteránech značky Tatra. K dispozici byly celkem čtyři vozy.
Kromě legendární Tatry T12 z roku 1921 a její sestry z roku 1936 ve verzi kabriolet si mohli lidé vybírat
také z modernějších limuzín T603 a T613. Původní Tatru 52, kterou postihl defekt pneumatiky,
nahradila T613. Během neděle svezly historické tatrovky ulicemi města víc než 445 lidí, kteří si za
padesátikorunu koupili jízdenku, zhruba stejný počet dětí totiž v doprovodu dospělých pasažérů
projížďky absolvoval zdarma. Největší zájem byl o projížďku kabrioletem z roku 1936.
V sobotu 26. srpna se uskutečnil v sadu E. Beneše starodávný jarmark, kterým prošlo od
desíti do šestnácti hodin několik tisíc návštěvníků. Na příchozí čekaly většinou stánky s řemeslnými či
uměleckými předměty, regionální pochutiny i pestrý doprovodný program. Lidé mohli vidět při práci
řezbáře, kováře nebo třeba perníkářku. Mohli si i vyzkoušet, co obnáší výroba ručního papíru, a bavit
se u připraveného programu. Na děti čekala během dne dvě pohádková představení v podání studia
Bez Kliky a o hudební kulisu jarmarku se starala cimbálová muzika Radhošť.
Na sobotu pořadatelé připravili čtyři koncerty na pódiu před kulturním domem. Hudební večer
zahájil David Stypka s kapelou Bandjeez. Pak následovala novojičínská rocková kapela Redvelved a
pražská skupina Circus Brothers. Velkým lákadlem Bartolomějského večera byl večerní koncert
ostravské kapely FiHa. Novinkou letošního roku byl varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje. Ten
připravili varhaníci Joshua Brodbeck z USA a Martin Kasparek ze Švýcarska.
Pouťová neděle pak začala před kulturním domem v 16 hodin promenádním koncertem
Městského dechového orchestru Kopřivnice doplněným vystoupením mažoretek ze skupiny Sunny.

Kola pro Afriku
Ve čtvrtek 20. dubna se poprvé v Kopřivnici sbírala kola pro Afriku. Radnice se připojila k
projektu Kola pro Afriku, jehož cílem je usnadnit tamním dětem cestu ke vzdělání, a sbírku
zorganizovala. Akce měla být součástí programu Dne Země, ten byl ale z důvodu nepříznivého počasí
zrušen, samotná sbírka kol však nikoli. Celkem se vybralo 113 jízdních kol, z toho sedm dětských, a
mnoho náhradních dílů. Druhá sbírka v Kopřivnici se uskutečnila v rámci přesunuté akce Den Země v
úterý 16. května. Tentokrát lidé do sadu E. Beneše přivezli celkem 125 kol. Kola byla poté převezena
do centrálního skladu v Ostravě-Koblově. Tam byla roztříděna do tří skupin. První, která jsou vhodná k
převozu do africké země Gambie, byla předána do věznice v Heřmanicích, kde je vězni opravili.
Druhou skupinu tvořila kola, která byla ve špatném stavu, a byla rozebrána. Vhodné části kol byly
použity na náhradní díly, zbytek pak prodán do sběrny jako druhotná surovina. Poslední skupinu tvořila
kola, která byla sice v dobrém stavu, ale nebyla vhodná pro africké podmínky, například z důvodu
úzkého pláště a podobně. Z darovaných kol šla přibližně třetina do Gambie. Projekt Kola pro Afriku
probíhá v republice už pátým rokem.

Divadelní Vánočka
Sedmnáctý ročník nepostupové přehlídky studentského, dětského a jinak mladého divadla se
uskutečnil v pátek 15. a v sobotu 16. prosince v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici. Zahájilo ho
vystoupení Pangangan domácího Údivadla hrou „Udo, co pohnojil“. Celkem bylo pro diváky připraveno
osm představení. Na počtu představení i množství hostujících souborů na 17. ročníku Vánočky se
podepsala letošní rekonstrukce sídla DDM. Vzhledem k dokončování stavebních prací zbylo na
přípravu přehlídky velmi málo času.

Kopřivnická Bedna
Nepostupová přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla Kopřivnická Bedna
se již po sedmnácté uskutečnila v místním domě dětí a mládeže. Během pátku 26. a soboty 27. května
nabídla 14 divadelních představení v podání mladých divadelníků nejen z Kopřivnice. Domácí Údivadlo
připravilo do programu šest svých souborů, kromě premiér domácích divadelníků viděli návštěvníci
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také představení jejich vrstevníků z Frenštátu a Rožnova pod Radhoštěm, Kunčic pod Ondřejníkem,
Lichnova, Opavy a Chebu.

„Kuřpivničtí“ fotografové
V pátek 21. dubna ve výstavních prostorách Muzea Fojtství proběhla vernisáž společné
výstavy dvanácti místních fotografů. Salon kuřpivnických fotografů, který si do názvu výstavy vypůjčil
zkomoleninu názvu města ze známého satirického komiksu Opráski sčeskí historje, představil snímky
dvanácti lidí, kteří jsou svým životem i tvorbou svázáni s Kopřivnicí.
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Životní prostředí
Z činnosti odboru životního prostředí:

Soutěž Zelená informacím
V 7. ročníku celostátní soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí
na internetových stránkách měst v kategorii měst s více než 5 000 obyvateli se Kopřivnice umístila
mezi více než 270 hodnocenými městy z celé ČR na 11. místě. 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.

Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší vykonává státní
správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro celé správní
území Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností. Orgán ochrany ovzduší vydává závazná
stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska
ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu. V roce 2017 bylo vydáno
103 závazných stanovisek.

Komunální odpad
V roce 2017 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší
vyprodukováno a svezeno celkem 7 462,105 t odpadů, z toho asi 20 t odpadu nebezpečného.
Tento ostatní odpad je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o.,
Staříč a ASOMPO, a. s., Životice 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 jsou předávány k využití na kompostárnu Točna v Příboru, která je
společným vlastnictvím měst Kopřivnice a Příbor.

Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí odevzdávají nebezpečné odpady na sběrném
dvoře na ulici Panské v Kopřivnici. Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2017
uskutečnil v období od 31. 3. do 12. 4. a od 15. 9. do 29. 9., kdy občané odevzdali 0,068 t
nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo dále odevzdáno 20,16 t nebezpečných odpadů s
jednou či více nebezpečnými vlastnostmi.

Velkoobjemový odpad
Současně s mobilním svozem objemného odpadu velkoobjemovými kontejnery je z různých
částí města prováděn 1x týdně mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad.
Jedná se zejména o zařízení domácností – např. sedací soupravy, matrace, koberce, vyřazené
televizory, chladničky či mrazničky, které občané k těmto nádobám neoprávněně odkládají. Celkově
bylo v roce 2017 vysbíráno ve sběrném dvoře a mobilním svozem 625,78 t objemného odpadu.

Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2017 do
536 barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 18 596 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
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množství plastů bylo v roce 2017 systémem pytlového sběru sesbíráno 28,9 t plastového odpadu, což
je 11,8 % z celkového množství plastů.

Nepovolené skládky odpadů
V roce 2017 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených
skládek celkem 7 769 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 51 075 Kč. Nejčastější výskyt
nepovolených skládek byl v okolí garáží Na Luhách, Pod Bílou horou a ul. Husovy, kolem Lůžkova
potoka ve Vlčovicích, dále pak na ul. Nádražní, Severní, Osvoboditelů, K Pasekám a Obránců míru.

Údržba a opravy koryt vodních toků a vodní nádrže Šostýn
Odbor životního prostředí zajišťuje základní udržovací práce na částech bývalých mlýnských
náhonů v místních částech Lubina a Vlčovice, na drobném vodním toku Kopřivnička v její pramenní
oblasti nad letním 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 pomístních sedimentů ze dna. V roce 2017 byly břehové plochy kolem vodní nádrže
Šostýn a kolem části mlýnského náhonu v Lubině posečeny 2x. V průběhu roku byly z koryta vodního
toku Kopřivnička na území města odstraňovány odpady.

Vodoprávní úřad
Předmětem a cílem výkonu státní správy vodoprávního úřadu je chránit kvalitu povrchových a
podzemních vod, využívaných i potenciálních zdrojů hromadného zásobování obyvatelstva pitnou
vodou, vodní toky, vodní a na vodu vázané živočichy a ryby. S tím je spojeno posuzování staveb,
činností a záměrů ve správním území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice mající vliv na
vodní poměry. V roce 2017 bylo celkem posuzováno 454 žádostí týkajících se stavebních záměrů
investorů. K těmto záměrům bylo vydáno 198 závazných stanovisek. Dále vede centrální evidenci
pravomocných rozhodnutí vydaných vodoprávním úřadem, zpracovává přehled majetkové a provozní
evidence vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, zpracovává pro účely statistického úřadu
přehledy stavebních povolení.
V tomto roce byly povoleny stavby vodních děl ve správním území ORP Kopřivnice v celkové
hodnotě 65 mil. Kč. Na konci roku 2017 bylo v deseti obcích ve správním území ORP Kopřivnice
provozováno přibližně 700 malých domovních čistíren odpadních vod s kapacitou do 50 EO
(ekvivalentních obyvatel), 4 čistírny odpadních vod s kapacitou nad 50 EO a 6 velkých čistíren
odpadních vod s kapacitou nad 500 EO.
V roce 2017 se opět navýšila částka, kterou město musí doplatit ze svého rozpočtu na
zajištění systému nakládání s komunálními odpady. Hlavní příčinou tohoto navýšení je neukázněnost
občanů, kteří odkládají objemné odpady vedle kontejnerů na sběr směsných komunálních odpadů.
Město následně vynakládá nemalé prostředky na jejich úklid – konkrétně se v roce 2017 jednalo o
částku 390 425 Kč ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo takto vynaloženo 128 800 Kč.
Mezi nejvýznamnější aktivity odboru roku 2017 patřilo schválení Plánu odpadového
hospodářství města Kopřivnice na období 2017–2021 a Adaptační strategie města Kopřivnice na
změnu klimatu, aktualizace pasportu a inventarizace zeleně nebo rozšíření varovného a informačního
protipovodňového systému města.

Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2017 nacházejí honitby Lubina, ZávišiceŠtramberk, 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 objevují migrující jelení a černá zvěř
(prase divoké). Zvěř chovají a loví uživatelé honiteb – myslivecké spolky.

61

V sále Obecního domu v Kateřinicích se v době od 8. 4. do 9. 4. 2017 konala jako každý rok
chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu
zvěře.

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, opravy poškozených tabulí a v letních měsících sběr odpadků v trase stezky. V
roce 2017 nebyl zaznamenán žádný případ poničení stojanu, pouze bylo vyměněno jedno poškozené
krycí plexisklo. Sběr odpadků v trase stezky prováděli pracovníky OŽP v letních měsících v intervalu
cca 14 dní. Nebyl zaznamenán výrazný objem odpadků (cca 1 pytel na odpadky na celou stezku při
jedné kontrole) a obecně lze říci, že jsou v tomto směru návštěvníci stezky ukáznění. Dále provedli
pracovníci OŽP průklest keřů v místech, kde vrůstaly do pěšiny a neumožňovaly volný průchod (v
úseku u Váňova kamene a Motýlího údolí).

Údržba luk na Červeném kameni
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných
rostlin z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení
včetně důsledného odstraňování posečené hmoty. Náklady na údržbu luk v obou lokalitách činily v
roce 2017 celkem 136 999 Kč.

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Na území města Kopřivnice a jeho místních částí bylo v roce 2017 orgánem ochrany přírody
vyřízeno ve správním řízení 56 žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Rozhodnutím
2
bylo povoleno kácení 266 ks stromů a 1 666 m plochy keřů. Náhradní výsadba za pokácené dřeviny
byla uložena v počtu 101 ks stromů a 360 ks keřů. Proti rozhodnutím vydaným v roce 2017 nebylo ze
strany žadatelů podáno žádné odvolání. Nejčastějšími důvody pro kácení dřevin byly v roce 2017
špatný zdravotní stav dřevin nebo jejich snížená provozní bezpečnost. Největší plochu kácených
2
dřevin (celkem 1 028 m ) obsáhlo kácení z důvodu zajištění bezpečného a plynulého provozu
u rekonstruovaného mostu přes řeku Lubinu v místní části Kopřivnice-Větřkovice. Velmi často, přibližně
1/3 z celkového počtu kácených dřevin, představovalo kácení na pozemcích ve vlastnictví města
Kopřivnice, a to převážně z důvodu investičních záměrů (parkoviště, cyklostezka, rekonstrukce budov
a chodníků). Za tyto dřeviny byl uložen nejvyšší počet náhradní výsadby.

Veřejná zeleň
Kácení dřevin
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě.
V roce 2017 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice (včetně kácení v rámci projektů ORM)
odstraněno celkem 295 ks stromů, 9 ks solitérních keřů a 97 m² keřů rostoucích ve skupinách.
Nejčastěji se dřeviny kácí z důvodu stavby (chodníky, sítě, parkoviště), ze zdravotních důvodů
(zhoršený nebo špatný zdravotní stav), suché stromy (choroby a škůdci). Provádějí se také probírky
přehoustlých skupin stromů, převážně jehličnatých.
V posledních několika letech stále častěji dochází k chřadnutí a úhynu smrku pichlavého a
smrku ztepilého vlivem oslabení v důsledku nepříznivých městských podmínek a velkých výkyvů
počasí. Oslabené stromy jsou pak náchylnější na napadení chorobami a škůdci, především lýkohubem
smrkovým (kůrovec), mšicemi a houbovými chorobami. Podobná situace je i u jasanu ztepilého, který
je napadán primárně houbovou chorobou Chalara fraxinea (nekróza jasanů) a druhotně lýkohubem
jasanovým.
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Příjem z prodeje dřeva za kácení mimo les
Dřevo ze stromů kácených na pozemcích města je prodáváno dle pořadníku zájemcům z řad
veřejnosti. Tuto činnost zajišťuje převážně firma Slumeko, s. r. o., pouze v ojedinělých případech pak
odbor ŽP. V roce 2017 bylo prodáno palivové dřevo za celkovou částku 171 492 Kč s DPH (DPH 15
%).

Výsadba zeleně
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 2017 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 66 ks
stromů (se zemním balem, prostokořenné, kontejnerované nebo systém AIRPOT /vzdušný kontejner/,
obvod kmínku od 14–16 cm do 18–20 cm, u zavětvených stromů výška do 250–300 cm), 287 ks keřů,
487 ks trvalek a okrasných trav, 3 140 ks cibulovin, 7 622 ks letniček a dvouletek a 340 m² letniček z
přímého výsevu na záhony.
Všechny uvedené výsadby a výsevy byly finančně hrazeny z provozního rozpočtu správy
zeleně v rámci běžného provozu a jmenovitých akcí.
Nejvýznamnější výsadby realizované z rozpočtu odboru ŽP – správa a údržba zeleně:














Revitalizace zeleně u anexu – II. etapa – odstranění 5 ks téměř suchých stromů (okrasné višně)
ze zpevněné plochy před Medical Care Centrem a nová výsadba 5 ks stromů (Albízie).
Nákup a výsadba 19 ks prostokořenných stromů – výsadba na různých místech v Kopřivnici,
např. na ul. Štramberské, Školní, Čs. armády nebo u parkoviště u nového hřbitova.
Realizace pěstebních opatření na základě aktualizace inventarizace zeleně v lokalitě „Centrum“ –
kácení stromů se špatným zdravotním stavem, udržovací a zdravotní řez stromů, jmenovitá akce.
Sadovnické úpravy na ul. Panská – III. etapa – výsadba nových trvalkových záhonů mezi
komunikací a cyklostezkou, dosadby chybějících rostlin do stávajících záhonů, jmenovitá akce.
Sadovnické úpravy křižovatky na ul. Družební – revitalizace zeleně poškozené pojezdem a
parkujícími vozy. Nové výsadby zeleně, založení travnatých ploch se zpevněním pomocí
zatravňovacích roštů, jmenovitá akce.
Výsadba zeleně v centrální části okružní křižovatky v Lubině u Jehlanu – odstranění stávajícího
porostu půdopokryvných keřů, založení nových travnatých ploch, výsadba dřevin, trvalek a
cibulovin, realizace kamenného motivu, příprava ploch pro jarní výsev letniček, jmenovitá akce.
Příprava území a záchovná údržba házenkářského hřiště v Kopřivnici – revitalizace travnatých
ploch a výsadba keřového pásu – optické clony od ul. Čs. armády, jmenovitá akce.
Výsadba stromů podél cyklostezky na ul. Dělnická – odstranění 32 ks topolů se špatným
zdravotním stavem (včetně frézování pařezů) a výsadba nových 36 stromů (jeřáby, borovice,
dřezovce) s následnou péčí 1 rok, jmenovitá akce.
Sadovnické úpravy záhonů na pěší zóně sídliště Sever – výsadba 3 stromů (Albízie), 14 keřů
(ibišků), výsadba cibulovin a výsev květinové směsi, jmenovitá akce.
Letničkové výsadby v Kopřivnici – výsadby letniček do záhonů (např. středové části okružních
křižovatek, záhony v centru města, záhon před nádražím ČD, …) a nádob mobilní zeleně
(závěsné truhlíky na zábradlí na ul. Štefánikově, závěsné nádoby na sloupy veřejného osvětlení v
centru, dřevěné nádoby před budovou MÚ a na ul. Štefánikově, …).

Příspěvek města na kotlíkovou dotaci
Na základě „Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“ uzavřené mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem v roce 2015 na poskytování
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dotace města ve výši 5 % způsobilých výdajů, maximálně však 5 000 Kč jednomu úspěšnému žadateli
o dotaci poskytlo město Kopřivnice v roce 2017 celkem 90 tis. Kč (18 úspěšných žadatelů).
V květnu 2017 byla radou města schválena Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“. Podobně jako v první výzvě byla tato smlouva
uzavřena za účelem podílu na spolufinancování náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná
paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění s prioritní podporou obnovitelných a
bezemisních zdrojů s přihlédnutím k regionálnímu specifiku spočívajícím v tradičním zaměření
lokálních topenišť na uhlí. Úspěšní žadatelé o dotaci obdrželi od města dotaci ve výši 5 tis. Kč.

64

Obyvatelstvo a sociální služby
Počet obyvatel Kopřivnice v průběhu roku opět klesl. Počet občanů ČR s trvalým pobytem v
Kopřivnici byl v roce 2017 celkem 22 071. Z toho bylo 11 173 žen a 10 898 mužů. Z celkového počtu
žilo 1 813 obyvatel v Lubině, 749 v Mniší a 597 ve Vlčovicích. Trvalý a přechodný pobyt na území
města mělo i 460 cizinců, kteří sem přijeli vesměs za prací.
Celkem se letos narodilo 240 dětí a zemřelo 207 obyvatel. Počet obyvatel v důchodovém
věku se blíží pěti tisícům. Každoročně se zvyšuje počet osob s úřední adresou na radnici. Během
uplynulého roku se jejich počet navýšil z 1 404 na 1 423 osob.
Také v loňském roce matrikářky Městského úřadu v Kopřivnici častěji prováděly zápisy o
určení otcovství než zápisy o uzavření manželství. Vloni žádalo na kopřivnické matrice o zápis o určení
otcovství celkem 129 rodičovských párů.
Počet uzavřených manželství v Kopřivnici byl letos 54.
Radnice má radou schváleno, že místem pro uzavírání manželství je obřadní síň, kde každý
1. a 3. pátek v měsíci mohou probíhat v době od 10 do 13 hodin bezplatné svatební obřady. Za jiné
místo, termín i čas musí svatebčané uhradit správní poplatek ve výši tisíc korun. Většina svatebních
obřadů probíhá v obřadní síni v komorním duchu s malým počtem svatebčanů. Mimo obřadní síň
snoubenci k uzavření manželství volili i Muzeum Fojtství a Lašskou vilu. Vloni v těchto prostorách
proběhly 4 svatební obřady. Matrikářky letos vydaly deset osvědčení pro uzavření sňatku před
orgánem církve a šest osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství občanů ČR v cizině.

Péče o občany
Významnou úlohu v péči o občany hraje odbor sociálních věcí 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 úkolů vyplývajících z Pravidel pro nakládání s prostředky společenského aktivu v
oblasti péče o nejstarší generaci města představovala především zajištění a spoluúčast při organizaci
5 společensko-kulturních akcí pro seniory v Kopřivnici (Jarní a Podzimní seniorská odpoledne) a v
místních částech Mniší a Vlčovice (3 akce).
V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v
Kopřivnici a společného klubu Mniší-Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost –
setkávání se při společenských hrách, procházky v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické
zájezdy. Vedení obou klubů aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají
náměty, připomínky, pracovníci odboru se účastní na některých jejich akcích apod.
Také v roce 2017 pokračoval již 6. rokem celoroční aktivizační program pro seniorskou
veřejnost – „Aktivní senior 2017 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“.
Tento program obsahoval celkem 20 jednotlivých aktivit, u 17 aktivit byl odbor hlavním
organizátorem:
-

8 vzdělávacích (SENIORCOMP, Národní týden trénování paměti, Trénování paměti, Akademie 3.
věku, Výstavka prací absolventů výtvarného kurzu při Akademii 3. věku – tyto aktivity zajišťovali
partneři města v tomto projektu – Skautské centrum Vanaivan a Městská knihovna Kopřivnice),
akce jednorázové – besedy (Na kajaku kolem Bajkalu, Jak nevyhořet), Den sociálních služeb,

-

5 sportovních (Pochod generací, cyklozájezd, minigolf Od jamky k jamce, Outdoorové dopoledne,
poznávací zájezd),
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-

5 společensko-kulturních akcí (Jarní a Podzimní seniorské odpoledne, zpívání při harmonice –
Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme, Zábavné soutěžní odpoledne, Předvánoční
tvoření).

Kromě tohoto programu běžel pravidelný provoz 2 městských Klubů seniorů – v Kopřivnici a
společný klub Mniší-Vlčovice.
Na webových stránkách města byl vytvořen odkaz s názvem Aktivní senior –
http://www.koprivnice.cz/aktivnisenior , kde mohou senioři nalézt pozvánky na plánované akce,
fotografie z již uskutečněných akcí a odkazy na zajímavé webové stránky se seniorskou tematikou.
Jednou z aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2017–2019 bylo zřízení Senior
Pointu. Hlavní činností Senior Pointů je zejména obecné poradenství v sociální oblasti, kde seniorům
poradí, na které odborníky se mají obrátit, dále bezplatné právní poradenství či poradenství v oblasti
spotřebitelských nákupů. Senioři zde získají informace o místních a regionálních seniorských
sdruženích a zájmových spolcích, partnerech poskytujících seniorům slevy aj. V Senior Pointu jim
pomohou s aktivním vyhledáváním kulturních, společenských a volnočasových aktivit zacílených na
seniory. Mezi další služby patří osvětová činnost v oblastech, kde je zvýšené riziko ohrožení seniorů a
především v tomto zařízení mohou využívat bezplatné internetové připojení.
Odbor vede evidence žadatelů o byty zvláštního určení (byty určené seniorům a osobám se
zdravotním postižením). Letos bylo podáno 34 nových žádostí.

Mobilní hospic
Čím dál víc lidí, ať už starších či nemocných, chce zůstat ve svém domácím prostředí co
možná nejdéle. K tomu jim pomáhají různé terénní služby nabízející nejen zdravotní péči, ale i úklid
domácnosti. Nedávno vznikla služba, která umožňuje nevyléčitelně nemocným nejen dospělým, ale i
dětem umírat v kruhu svých blízkých doma. Mobilní hospic Ondrášek má základnu v Ostravě, odkud
vyjíždí za pacienty domů, a to i na Novojičínsko. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice,
fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Cílem je ulevit pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už
fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Tyto služby jsou pro pacienty
zdarma.

Plánování sociálních služeb
I v roce 2017 proběhlo celkem 1 jednání řídící skupiny a 5 jednání pracovních skupin
komunitního plánování, na kterých jejich účastníci definovali problémy a potřeby občanů, které nejsou
na území řešeny, následně projednali návrh jednotlivých priorit, opatření a aktivit, které vzešly z potřeb
občanů a z analytické části mapování potřeb veřejnosti a z finanční analýzy poskytovatelů sociálních
služeb.
V pátek 20. května proběhl v centru města Jarmark poskytovatelů sociálních služeb. Od rána
probíhal v centru města i farmářský trh a od 13 hodin pak začal jarmark sociálních služeb. Na
prostranství se tak mísili nejen občané města, ale i lidé na vozících, kteří přijeli na hry
handicapovaných o den dřív. Prezentovat své služby přijelo celkem 25 organizací, které návštěvníkům
akce prezentovaly třicet sedm různých sociálních služeb a zařízení a dalších cca 10 činností v oblasti
nejen speciální, ale také zdravotní. Poprvé tu své služby prezentovala Armáda spásy, která od
letošního roku provozuje nízkoprahové zařízení pro děti Kamarád, a poprvé se také představila krajská
hygienická stanice se svými preventivními programy.
Společnost Salus, o. p. s., provozovala od roku 2002 Azylový dům pro matky s dětmi
na Tyršově ulici, kde poskytovala dvě sociální služby. První službou byl azylový dům pro matky s dětmi
a druhou sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. V červenci správní rada organizace rozhodla o
ukončení poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice. Budova, v níž Salus, o. p. s.,
poskytoval služby, není v dobrém technickém stavu, a tudíž by potřebovala velké investice na
rekonstrukci. Navíc sociální služba Salus, o. p. s., měla v minulém roce finanční problémy a roční
ztráta z provozu se pohybovala okolo sta tisíc korun.
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V průběhu roku byla vedena jednání s Moravskoslezským krajem v souvislosti s ukončením
této činnosti s cílem vzniku nové sociální služby terénní program – projekt Prevence bezdomovectví –
a o rozšíření kapacity sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a o možnostech
jejich financování ze strany kraje. V průběhu roku byly připraveny zprávy do orgánů města tak, aby tyto
sociální služby mohly být od 1. 1. 2018 provozovány, a to prostřednictvím poskytovatele Armáda spásy
v České republice, z. s.
V rámci projektu město postupně poskytne Armádě spásy asi 15 bytů, především v oblasti ulic
Horní, Alšovy a Štramberské. Armáda spásy bude byty pronajímat občanům města. Umisťování klientů
do bytů bude probíhat ve spolupráci s městem, přičemž Armáda spásy bude s klienty pracovat, aby si
udrželi vlastní bydlení a časem se pak stali samostatnými nájemci bytu.
V pondělí 6. listopadu v zasedací místnosti proběhlo na radnici veřejné jednání pracovní
skupiny Osoby v tíživé životní situaci. Zástupci několika služeb působících na Kopřivnicku představili
plány na nejbližší období. Armáda spásy bude od ledna roku 2018 nově realizovat projekt sociálního
bydlení – prevenci bezdomovectví a poskytovat sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Tuto
službu pro město zajišťovala společnost Salus, o. p. s., s níž město ke konci roku ukončilo spolupráci.
Renarkon, o. p. s., se připravuje na rozšíření poskytovaných služeb. Do jimi provozované poradny,
která je pro veřejnost otevřena každý čtvrtek odpoledne, může přijít kdokoli, kdo má v rodině problém
nejen s drogově závislými, ale i s dalšími závislostmi, ať už na alkoholu, hraní na automatech či
počítačích. Tereza Müllerová přiblížila cíl nově vzniklé organizace Centrum pro rodinu Kopřivnice, která
chce poskytovat služby nejen rodinám, ale i seniorům.
Na konci roku 2017 byl vydán nový aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Současně je průběžně aktualizován e-katalog poskytovatelů na webových stránkách města.

Klub Kamarád
K 31. 12. 2016 ukončilo činnost město Kopřivnice jakožto poskytovatel sociální služby NZDM
a současně došlo ke zrušení organizační složky Klub Kamarád. Novým provozovatelem a
poskytovatelem sociální služby NZDM Klub Kamarád se stala organizace Armáda spásy v České
republice, z. s.
Podle tradic Armády spásy, která je známá svou kvazi-vojenskou organizací, převzal při jejím
vstupu do nového města vedoucí Klubu Kamarád vlajku Armády spásy. Symbol mu předal národní
velitel pro Českou a Slovenskou republiku, major Teunis Scholtens.
Klub Kamarád otevřelo město na ulici Francouzská v roce 1997, pobočku mělo na ulici Horní.
Podoba a náplň klubu se postupně vyvíjely od původně spíše volnočasového zařízení až k dnešní
sociální službě pomáhající dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích. Podle statistik ji
využívá zhruba 300 dětí ročně, a za celou dobu působení tak zařízením prošlo asi 5 700 mladých lidí.
Přesto odbor v první polovině roku 2017 vykonával činnosti související s ukončením organizační
složky, zejména s vyúčtováním dotace z Moravskoslezského kraje. Nízkoprahové zařízení (snadno
dostupné) pro děti a mládež pokračuje ve stejných prostorách na ulici Francouzské, stejné zůstalo také
vybavení a dva ze čtyř pracovníků klubu.

Výkon státní správy v sociální oblasti
Od roku 2012 vykonává město v přenesené působnosti agendu sociální práce.
Sociální práce v Kopřivnici je zaměřena na všechny cílové skupiny, osoby sociálně vyloučené
i osoby a rodiny sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se především o klienty, kteří se dostali do
těžké sociální, finanční či bytové situace, kterou již nejsou schopni vlastními silami řešit. Spolupráce se
sociálním pracovníkem je vždy dobrovolná, řídí se zásadami mlčenlivosti, důvěrnosti, rovnocenného
přístupu a aktivního přístupu klienta.
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I rok 2017 byl charakteristický velmi nízkou mírou nezaměstnanosti a kriminality, které měly
pozitivní vliv na výkon sociální práce. Velkou skupinu osob tvořili klienti, kteří byli bez přístřeší nebo v
neadekvátním bydlení a osoby nezaměstnané. Mezi hlavní řešené problémy patřily zejména:
•
bytová problematika,
•
dluhová problematika,
•
různé dávky ze sociálního systému.
Součástí sociální práce byla také činnost sociálního kurátora – práce s klienty ve výkonu
trestu odnětí svobody (54 osob) či propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (19 osob).

Další poskytovatelé sociálních služeb na území
města
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice je příspěvkovou organizací, sídlící na ulici
Česká 320 (95 bytových jednotek) a na Masarykově náměstí (27 bytových jednotek) v Kopřivnici. V
obou domech je poskytována pečovatelská služba.
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice poskytuje tyto registrované sociální služby:
Pečovatelská služba je terénní služba vykonávaná v domácnostech občanů města
Kopřivnice a místních částech. Sociální služba je poskytována převážně jako terénní ambulantní,
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení. V roce 2017 využilo službu celkem 78 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 2017 byla služba
poskytnuta 97 uživatelům.
Azylový dům se sídlem na ul. Horní, č. p. 1114, včetně jedné bytové jednotky jakožto druhý
stupeň azylového bydlení je sociální služba pobytová s kapacitou 25 lůžek, poskytovaná na
přechodnou dobu (zpravidla nepřekračující 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se
ztrátou bydleni. V roce 2017 službu využilo 62 klientů.
Noclehárna je pobytová službu pro osoby bez přístřeší, které mají potřebu využiti
hygienického zařízení a přenocování. Kapacita zařízení je 15 osob. Sociální služba na Horní ul., č. p.
1114, byla v roce 2017 využita celkem v 2006 případech (tj. noclehy).
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. Uživatele
této služby jsou dospělí lidé starší 18 let. V průběhu roku 2017 navštěvovalo denní centrum 23
uživatelů.
Domácí zdravotní péče je terénní zdravotní služba vykonávaná zdravotními sestrami v
domácnostech na doporučení lékaře. V roce 2017 byla poskytnuta služba 254 klientům.
Léčebná rehabilitace nabízí veškeré procedury běžně indikované lékaři. Jednotlivé
procedury poskytuje na základě doporučení odborných či praktických lékařů, tyto výkony hradí
zdravotní pojišťovna, je však možnost využití nabídky služeb i samoplátci. V roce 2017 byla poskytnuta
služba 427 klientům.
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Charita Kopřivnice
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česka republika, jejímž zřizovatelem je
římskokatolická církev. Sídlí na ulici Štefánikova.
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 a je hrazena 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 2017 využilo služeb pečovatelské služby Charity 59 uživatelů, z toho 36 z Kopřivnice.

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka v obcích a městech spadajících pod kopřivnickou pobočku katolické
Charity byla nejvyšší za poslední roky. Koledníci vybrali do kasiček 901 171 korun, což je v porovnání
s loňským rokem o 75 199 víc. Tříkrálová sbírka probíhá v Kopřivnici už 17 let. V obcích se koleduje
celý den bez ohledu na počasí. Například v sobotu 7. ledna, kdy chodila větší část koledníků, se
pohybovaly teploty kolem -15 °C. Ve městě chodily skupiny na koledu na hodinu dvě, ale více dní.
Charita jako každoročně uspořádala pro své koledníky i koordinátory v kopřivnickém Katolickém domě
tradiční poděkování.
Podle schválených pravidel z vybraných peněz získala místní Charita 65 %, 15 % šlo na
projekty diecézní Charity, 10 % bylo určeno na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % bylo vyčleněno
na projekty Charity České republiky a posledních 5 % šlo na celorepublikovou režii. Již před zahájením
Tříkrálové sbírky kopřivnická Charita zveřejnila záměr na její využití na svých webových stránkách. Z
vybrané sumy bylo určeno 70 tisíc korun na přímou sociální výpomoc pro lidi, kteří se dostali do tíživé
životní situace. Padesát tisíc bylo využito na podporu péče o seniory v Domově pro seniory v Mořkově.
Tříkrálová sbírka místní Charitě pomáhá i s poskytováním terénních služeb. Zdravotní sestry zajíždějí s
auty k potřebným i několikrát za den ve městě i do obcí.

Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých
V sobotu 20. května se postavilo na start alespoň některé z disciplín 20. ročníku Sportovních
her zdravotně postižených dětí a dospělých dvě stě dvacet čtyři lidí. Akci zahájil hodinový koncert
Městského dechového orchestru Kopřivnice pod taktovkou Piera Scotty. Organizátoři se letos spojili s
místním domem dětí a mládeže. Soutěže, které byly připraveny v jeho režii, přilákaly zhruba dvakrát
tolik dětí, než bylo zvykem v minulých ročnících. Hry prodchnuté tradičně vynikající atmosférou měly i
mezinárodní rozměr. Kromě slovenských vozíčkářů, kteří na akci jezdí už dlouhá léta, se jí poprvé
účastnili také zdravotně postižení z města Bánovce nad Bebravou, se kterým Kopřivnice rozvíjí
spolupráci na poli sportu a kultury. Historie Sportovních her zdravotně postižených dětí a dospělých se
začala psát v roce 1998. Tehdy ještě v areálu sportovní haly zdejšího učiliště, až třetí ročník se
přesunul do centra města. Hlavním důvodem, proč akce vznikla, byla touha jejího zakladatele a
tehdejšího předsedy kopřivnické Asociace zdravotně postižených přiblížit svět postižených zdravým
lidem.
Hry se během dvaceti ročníků výrazně proměnily i po obsahové stránce. Při své premiéře
nabízely dokonce 22 různých sportovních disciplín, jejich počet se ale postupně přirozeně redukoval.
Dnes nabízí hry zhruba deset soutěží. Kromě běhů na čas nebo jízd na vozíku na trati kolem kulturního
domu je to hod oštěpem, vrh koulí, střelba nebo slalom na vozících.
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V úterý 24. října byli na Krajském úřadu v Ostravě oceněni vítězové celostátní soutěže
Rekordy handicapovaných hrdinů 2017. V premiérovém ročníku ankety vyhlášené vozíčkářským
časopisem Vozka se významně umístili také místní. Desetiletá tanečnice Karolína Dejová se stala
absolutní vítězkou kategorie Hrdinové handicapu. Irena Kučerková, předsedkyně místní Asociace
zdravotně postižených, zase uspěla v kategorii Pečující v handicapu. Cenu získal i Taneční klub
Štramberk fungující při domě dětí a mládeže, který byl mezi nejlepšími v kategorii Projekty handicapu.
Karolínu Dejovou porotci vybrali jako vítězku kategorie Hrdinové handicapu pro její nezdolnou
povahu, díky které se i s limitující diagnózou svalové dystrofie vrhá do všemožných aktivit. Kromě
hudby a tance se nebojí zapojit do sportovních soutěží, které každý rok v Kopřivnici probíhají. Plave,
zkoušela lézt po lezecké stěně i monoski. Nejúspěšnější je ale zřejmě v oblasti tance. Na svém kontě
už má titul mistryně ČR v kategorii show dance, zvláštní cenu poroty v soutěži Talent roku. Celkem už
získala šest pohárů z tanečních soutěží a přes dvacet medailí. Činorodá dívka je také držitelkou dětské
ceny Zlatý oříšek.
Irenu Kučerkovou, kterou už před čtyřiceti lety upoutala na invalidní vozík dopravní nehoda,
porota ocenila za to, že stála u vzniku organizace Asociace zdravotně postižených, kterou už deset let
vede jako její předsedkyně. Tato organizace dvakrát ročně vydává zpravodaj pro všechny své členy a
každý měsíc uskuteční dvě až tři kulturní, sportovní nebo společenské akce.

Dárcovství krve
Za minulý rok radnice evidovala 72 dárců, kteří dosáhli nejméně čtyřiceti odběrů krve. Letos
starosta ocenil zhruba pět desítek bezpříspěvkových dárců krve v rekonstruovaných prostorách Vily
Machů a poděkoval jim za jejich odpovědný a příkladný přístup. Největší dárek si z letošního
oceňování odnesl Josef Orság, který od roku 1992, kdy s dárcovstvím začal, absolvoval už 240
odběrů.
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Sport ve městě

Správa sportovišť
Správa sportovišť byla zřízena městem za účelem zajištění provozu sportovních areálů města.
Již řadu let pracuje pod vedením Milana Gilara. Snahou organizace je maximálně vycházet vstříc
potřebám návštěvníků z řad veřejnosti a umožnit rovněž pravidelnou činnost členů sportovních klubů,
zejména mládeže. Organizovaní sportovci ve sportovních klubech mají garantované tréninkové hodiny
zdarma formou dotovaných nájmů.
Největší investiční akcí v roce 2017 bylo zakoupení rolby na úpravu ledové plochy,
rekonstrukce šaten na hřišti v Lubině a rekonstrukce technologie úpravy vody na koupališti.
Hospodaření organizace jako příspěvkové organizace bylo kryto příjmy z hlavní a doplňkové činnosti a
příspěvkem zřizovatele. Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2016 činil 11 501 000 Kč.
Na vyrovnávací platbu závazku veřejné služby (úhrada ztráty z provozu krytého bazénu) bylo
poskytnuto 3 500 000 Kč.
Činnost Správy sportovišť Kopřivnice byla zajišťována pracovníky na hlavní pracovní poměr v
počtu 32 osob. Na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce byli zaměstnáváni zejména
sezónní pracovníci.

Zimní stadion
Víceúčelová sportovní hala je tvořena hlavní halou pro lední hokej, tělocvičnou, gymnastickým
sálem s horolezeckou stěnou, vzpírárnou, fitnesscentrem, hernou šachu, kancelářemi a klubovnami
sportovních klubů, šatnami se sociálním zařízením.
Sportovní areál navštěvují zájemci o sport z řad občanů města a přilehlého regionu v rámci
bruslení veřejnosti a bruslení škol v dopoledních hodinách, individuálních objednávek ledové plochy,
pronájmu tělocvičen pro sportovní hry včetně vyhrazených hodin pro badminton veřejnosti, lezení na
horolezecké stěně. Správa sportovišť rovněž zajišťuje provoz brusírny bruslí. V objektu funguje
fitnesscentrum, které provozuje p. Miroslav Uhlíř na základě nájemní smlouvy a bufet provozovaný
firmou Rebeca club, s. r. o. Areál je využíván zejména sportovními kluby HC Kopřivnice, FSC
Kopřivnice, ASK Tatra Kopřivnice, BK Kopřivnice, Sokol Kopřivnice a v zimních měsících fotbalovým
klubem FC Kopřivnice.
Významnými uživateli jsou rekreační sportovci, a to zejména ve sportovních odvětvích lední
hokej, bruslení veřejnosti, badminton, futsal, volejbal, nohejbal.
Správa sportovišť Kopřivnice organizuje Městskou hokejovou ligu. Soutěž v roce 2017 hrálo
24 týmů, počet hráčů 562, sehráno bylo ve třech výkonnostních ligách a ligovém poháru 228 utkání.
Jedná se o největší amatérskou soutěž ve městě a regionu.
Bruslení veřejnosti bylo uspořádáno 67x a navštívilo jej 7 833 osob, největší návštěva 408
osob byla dne 28. 12. 2017. Bruslení pro veřejnost je organizováno pravidelně v sobotu a v neděli, v
pracovních dnech je ledová plocha v dopoledních hodinách k dispozici bruslařům z řad veřejnosti a
školám. V dopoledních hodinách si přišlo zabruslit 908 žáků škol a 1098 osob individuálně, celkem
tedy 2006 bruslařů. Zimní stadion jako jeden z mála nabízí možnost zabruslit si i v dopoledních
hodinách, jezdí zde bruslaři z okolí, např. z Frýdku – Místku apod.
Od října 2017 zajišťuje HC Nový Jičín ve spolupráci s HC Kopřivnice a Správou sportovišť
bruslařskou školu pro základní a mateřské školy. Služba je poskytována komplexně jako výuka
bruslení školenými instruktory včetně zajištění půjčovny, dopravy a občerstvení. Nová služba se
setkala s příznivým ohlasem od škol, mateřských škol, rodičů i dětí.
Letos byl zaznamenán nárůst zájmu o využití tělocvičny v dopoledních hodinách, zejména k
rekreačnímu badmintonu a cvičení seniorů.
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Areál Zimního stadionu navštívilo zhruba 5 000 osob za týden, za rok celkem 175 000 osob.
Na rok 2017 byla plánována rekonstrukce střešní krytiny Zimního stadionu. Výběrové řízení
bylo zrušeno a vypsáno nové výběrové řízení s termínem realizace akce v roce 2018.
Po 29 letech se podařilo pořídit novou rolbu na úpravu ledové plochy. Na základě výběrového
řízení byla zakoupena špičková rolba OLYMPIA ICE BEAR- ELECTRIC. Dodavatelem byla firma Mátl
& Bula, spol. s r. o., za cenu 3 999 994 Kč včetně DPH. Rolba byla pořízena ze sdružených prostředků
města Kopřivnice ve výši 3 mil. Kč a 999 994 Kč z fondu reprodukce Správy sportovišť.
Po několika letech se podařilo získat ve spolupráci s trenérem reprezentace U19 panem
Václavem Varaďou pro Kopřivnici atraktivní mezistátní hokejové utkání, které se uskutečnilo 10. 11.
2017. V Kopřivnici se představil tým mistrů světa U18 z předcházejícího roku – Finsko v utkání s
Českou hokejovou reprezentací, teď již o rok starší do 19 let. Zaplněná sportovní hala sledovala
kvalitní dramatické utkání se šťastným koncem v samostatných nájezdech pro Finsko.
Kopřivnický hokejový klub získal nového sponzora. Stala se jím automobilka Tatra Trucks, a.
s., která byla spojena s kopřivnickým hokejem od poválečného období až do konce roku 1990.
Smlouva s automobilkou byla podepsána ve čtvrtek 30. března a od sezony 2017/2018 začal hrát
druholigový celek mužů pod názvem HC Tatra Kopřivnice, logo partnera nesou i nové dresy.

Krytý bazén
Krytý bazén po rekonstrukci a modernizaci provedené v roce 2014 splňuje požadavky na
moderní sportovně relaxační centrum současnosti. Návštěvníci mohou využívat služeb plavání
veřejnosti, parní lázeň, finskou saunu, aroma saunu, masáže, vířivku. Sportovní plavání organizuje
Sportovní klub Kopřivnice, z. s., výuku plavecké školy společnost Vodní sporty Relax, s. r. o.
Rekonstrukce bazénu a přístavba relaxační části byla kladně přijata veřejností. Na kopřivnický
Krytý bazén se vracejí návštěvníci, kteří využívali jiná relaxační zařízení ve městě i v okolí a přicházejí
noví návštěvníci.
V roce 2017 byla prováděna běžná údržba a opravy zařízení. V letní odstávce byla provedena
střední oprava ozonizátoru Poolactiv, přespárování bazénových van, výměna obložení, lavic a dveří
původní finské sauny, opravy klimatizace a další řada běžných provozních oprav. Letos navštívilo areál
Krytého bazénu v Kopřivnici cca 130 000 osob.
Letní stadion je nejstarším sportovním areálem, byl otevřen v roce 1956. Vybudován byl jako
víceúčelové sportoviště pro fotbal, lehkou atletiku a plochou dráhu. Areál je v současné době využíván
soustavně fotbalovým klubem FC Kopřivnice a Atletickým klubem E. Zátopka.

V roce 2017 obnovil svou činnost Autoklub Plochá dráha
Školami je areál využíván nepravidelně, a to v rozsahu cca 200 vyučovacích hodin tělesné
výchovy za rok. Dále je areál využíván sportovními kluby v rámci sportovní přípravy. Za rok navštívilo
areál letního stadionu kolem 41 000 osob.
Hlavním uživatelem areálu byl fotbal s roční návštěvností 26 310 osob.
Na druhém místě se nyní umístila plochá dráha díky dobré divácké návštěvnosti v roce 2017,
na třetím místě je atletika, která by se ovšem v případě rekonstrukce dráhy posunula s roční
návštěvností přes 11 tis. osob za rok na druhé místo.
Plochodrážní ovál byl v roce 2017 iniciativou nových členů výboru Autoklubu ploché dráhy
opraven a získána licence pro pořádání závodů. Autoklub plochá dráha po deseti letech nečinnosti
změnil svůj názor a projevil zájem uspořádat závod ploché dráhy. Městem Kopřivnice bylo umožněno
provést práce na obnově plochodrážního oválu a závody uspořádat.
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V rámci přípravy závodů musela být provedena Správou sportovišť řada oprav a úprav v
areálu (opravy elektroinstalací, oprava rozhlasu, sociálních zařízení, prostor pro občerstvení atd.).

Zimní plochá dráha
K nejzajímavějším sportovním akcím roku patřilo uspořádání ploché dráhy na větřkovické
přehradě. V neděli 22. ledna zaplnilo hráz a okolí větřkovické přehrady asi pět tisíc diváků. Ledovou
plochou dráhu uspořádal kopřivnický plochodrážní klub. Závod byl pořádán jako druhé klání Mistrovství
České republiky na ledě, to první se jelo o den dříve v Opatovicích nad Labem. Na hladině přehrady
bylo zhruba 30 centimetrů ledu, zatímco diváci se mohli hřát ve slunečních paprscích a měli o dění na
závodním ovále i v depu velmi dobrý přehled.
Kopřivničtí plochodrážníci letos také protestovali proti připravované rekonstrukci letního
stadionu. Podle připraveného projektu měl ovál ploché dráhy ustoupit atletickým drahám. Cílem
projektantů bylo především přiblížit jak atletickou dráhu, tak především hřiště pro kopanou k diváckému
prostoru na tribuně a ochozech. Lidé z vedení Autoklubu plochá dráha Kopřivnice sepsali petici na
podporu zachování tohoto motocyklového sportu ve městě a zároveň všem zastupitelům Kopřivnice i
řadě médií rozeslali otevřený dopis, kde formulovali své postoje a požadavky.

Letní koupaliště
Letošní sezona neskončila pro kopřivnické koupaliště dobře. Z důvodu opravy technologie na
úpravu vody v bazénech a deštivého červencového počasí byla sezona pozdě zahájena. V rámci
rekonstrukce byly vyměněny filtry a rozvody vody, které byly v havarijním stavu. Opět byly před
sezonou kompletně natřeny bazénové vany, opraveno sociální zařízení, odstraněna revizní závada z
kontroly tobogánu, opraveno oplocení a další menší opravy. Letos přišlo na koupaliště kolem 13 tisíc
návštěvníků, což je méně než vloni. Průměrná návštěvnost se pohybuje mezi 18 až 20 tisíci. Rekord
zaznamenali v roce 2015, kdy se přišlo koupat za sezonu 27 tisíc lidí.
V roce 2015 byla také zpracována studie kompletní rekonstrukce areálu. Z důvodu výše
investice byla ale realizace odložena.

Dětská hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje i údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních ploch v
jednotlivých městských částech. Na zařízeních byly pravidelně prováděny revize a kontroly stavu písku
v pískovištích. Správa sportovišť zajišťovala rovněž provoz nově vybudovaných dětských hřišť v
lokalitě „U Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti „Sever“, v Lubině a nové prvky v parku Dr. E. Beneše a
nově vybudovaná hřiště na sídlišti „Jih“. Do údržby dětských hřišť byly zahrnuty rovněž sportovní
plochy v městské zástavbě. V roce 2016 byla kompletně rekonstruovaná další plocha, a to na sídlišti
„Sever“.
V městské zástavbě bylo letos evidováno 89 dětských hřišť, na kterých bylo umístěno 55
pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

Valašská rallye
Po dvaceti letech se na území Kopřivnice jel závod tuzemského mistrovství v rallye. Úvodní
závod Mistrovství České republiky v rallye se jel o víkendu 25.–26. března. Okrajové části Lubiny a
Mniší v sobotu a zkušební polygon Tatry po oba víkendové dny hostily 36. ročník JANČA – Valašské
rallye. Rallye přilákala do Kopřivnice tisíce diváků. Podle odhadů pořadatelů rychlostním zkouškám na
polygonu přihlíželo 15 tisíc lidí. Rozsáhlý testovací areál nabídl divákům rallye mnoho dalších atrakcí.
Přímo na ploše polygonu měly všechny týmy své servisní zázemí. Lidé mohli vidět ukázky aktuální
produkce nákladních vozů Tatra a dakarské speciály týmů Bonver Dakar Project a Tomáše Tomečka.
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Běh rodným krajem Emila Zátopka
V sobotu 16. září odstartoval XV. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Závod se
tradičně konal nejbližší sobotu k datu narození slavného atleta Emila Zátopka (19. 9. 1922). 255 běžců
absolvovalo trasu dlouhou 22,3 km z Kopřivnice přes Ženklavu a Veřovice do Rožnova pod
Radhoštěm, kde byl v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě cíl, neboť právě zde, ve
Valašském Slavíně, je čtyřnásobný olympijský vítěz a kopřivnický rodák Emil Zátopek pochován.
Závod tradičně odstartovala Dana Zátopková. Závod se letos konal za nevlídného podzimního počasí.

Ocenění sportovců za rok 2016
Ve středu 12. dubna bylo v kinosále místního kulturního domu oceněno na slavnostním
vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Kopřivnice za minulý rok 15 jednotlivců, jedno družstvo,
4 trenéři a jedna sportovní hvězda.
V doprovodném programu se publiku představily tanečnice ze Základní umělecké školy
Zdeňka Buriana v Kopřivnici s tanečním vystoupením na téma Marilyn a ve druhé přestávce mezi
vyhlašováním předvedl bojové umění samurajů i s meči Miroslav Schlesinger, mluvčí radnice a
koordinátor prevence kriminality v Bánovcích nad Bebravou, s nimiž Kopřivnice podepsala v lednu
letošního roku memorandum o vzájemné spolupráci.

Ocenění sportovci města Kopřivnice za rok 2016:
Kategorie jednotlivec a junior
Alexandr Neuwirth (r. 1955, atletika, AK EZ Kopřivnice): je úspěšným běžcem, vytrvalcem. V
letech 1990–1993 oblékal československý reprezentační dres. V roce 1989, 1990 a 1992 se stal
mistrem republiky v maratonu. V roce 2016 zvítězil na MČR veteránů v Karviné v běhu na 10 km a
první místo ve své kategorii obsadil také na maratonech v Košicích a v Praze.
Martin Skoták (r. 2003, atletika, AK EZ Kopřivnice): je mistrem Moravy a Slezska mladších
žáků ve víceboji (60 m př., kriket, 60 m, dálka, 800 m), 2. místo obsadil na halovém mistrovství Moravy
a Slezska mladších žáků ve vrhu koulí a v téže disciplíně skončil druhý také na mistrovství Moravy a
Slezska pod otevřeným nebem. Je halovým přeborníkem Moravskoslezského kraje ve vrhu koulí,
reprezentoval kraj v meziměstském utkání Praha – Brno – Bratislava – Ostrava, kde zvítězil ve vrhu
koulí, a v mezikrajovém utkání, v němž v téže disciplíně obsadil 3. místo.
Roman Kučera (r. 2000, plavání, SK Kopřivnice): je český reprezentant v kategorii starší
junioři a dvojnásobný mistr ČR v kategorii mladší dorost v disciplínách 100 VZ a 200 VZ na letním
MČR dorostu. Na tomto mistrovství si vyplaval ještě 3. místo v disciplíně 50 VZ a na zimním mistrovství
ČR pak získal bronzovou medaili v disciplíně 100 M. V květnu reprezentoval Českou republiku v
plaveckém multiutkání juniorů v Budapešti (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko).
Šárka Jadrníčková (r. 2006, plavání, SK Kopřivnice): mezi její největší úspěchy patří 3. místo
ze zimního Poháru 10letého žactva v disciplíně 100 Z, k tomu přidala 4. místo (400 VZ), 5. místo (50 Z)
a 6. místo (50 VZ). Na letním Poháru 10letého žactva skončila šestá na 50 Z a sedmá na 100 Z. Je
oblastní přebornicí v disciplínách 100 P a 50 M a krajskou přebornicí v disciplíně 400 VZ. Na týchž či
dalších závodech pak ještě několikrát stála na stupních vítězů.
Vendula Schwarzová (r. 2006, plavání, SK Kopřivnice): jejími největšími úspěchy jsou 2. místo
v disciplíně 200 VZ a 3. místo v disciplíně 100 VZ na zimním Poháru ČR 10letého žactva, kde přidala
ještě 8. (100 Z) a 9. (50 M) příčku. Také je oblastní přebornicí v disciplínách 50 Z a 100 Z a 50 Z a
krajskou přebornicí v disciplíně 200 VZ, na týchž či dalších závodech pak stála mnohokrát na stupních
vítězů.
Nikola Chovanečková (r. 2005, plavání a atletika, SK Kopřivnice): je všestrannou sportovkyní
a úspěchů dosahuje jak v plavání, tak i v atletice. V roce 2016 se v plavání stala trojnásobnou oblastní
přebornicí v disciplínách 100 VZ, 200 VZ a 400 VZ, na oblastních a krajských přeborech tak stála na
stupních vítězů celkem šestnáctkrát a na zimním Poháru ČR 11letého žactva skončila čtyřikrát do 10.
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místa. V atletice většinou ve své kategorii vítězí a poráží i starší děvčata, a dokonce i chlapce. Stala se
vítězkou Frenštátského běžeckého poháru v kategorii dívek.
Hynek Bartoň (r. 2004, tenis, TK Kopřivnice): Jako člen družstva ČR kategorie U12 obsadil na
mistrovství Evropy družstev ve Francii 4. příčku a v turnaji jednotlivců skončil na 5.–8. místě. Je
oblastní přeborník ve dvouhře, na mistrovství ČR získal bronz ve čtyřhře a ve dvouhře obsadil 5.–8.
místo. Vyhrál turnaj kategorie „A“ a také několik dalších turnajů kategorie „B“. Během sezony přestoupil
do Prostějova, s jehož družstvem se stal mistrem ČR. V celostátním žebříčku se po sezoně umístil
celkově na 4. příčce, ve dvouhře na 3. místě.
Klára Štěpánová (r. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): V kategorii žaček vyhrála Český
pohár, na mistrovství ČR získala zlato a na zimní Olympiádě dětí a mládeže stříbro. Na jednotlivých
závodech Českého poháru obsadila v kategorii žaček třikrát první místo a jednou byla druhá, mezi
juniorkami pak, ještě coby žačka, rovněž třikrát zvítězila a dvakrát skončila druhá. Na mezinárodním
závodě v Dortmundu obsadila v kategorii juniorek 11. příčku.
Darek Bartošák (r. 2003, lední hokej, HC Kopřivnice): je talentovaný brankář, chytá v nejvyšší
soutěži starších žáků, je členem krajského výběru VTM (Výchova talentované mládeže) ročníku 2003,
na turnaji výběrů VTM byl členem vítězného družstva a pravidelně hostuje na turnajích akademií za HC
Vítkovice Ridera. Kromě sportovních úspěchů však vyniká i ve škole, prospívá s vyznamenáním.
Bao Tran (r. 2000, vzpírání, ASK Tatra Kopřivnice): získal bronzovou medaili na juniorském
mistrovství ČR výkonem 178 kg ve dvojboji a v roce 2016 byl členem druholigového družstva
Kopřivnice.
Adam Očkovič (r. 2000, házená, KH Kopřivnice): je reprezentantem ČR v kategorii kadet a
reprezentantem kraje v talentované mládeži, účastníkem otevřeného mistrovství Evropy ve Švédsku a
hráčem nejvyšší ligy ČR mladšího i staršího dorostu v týmu KH Kopřivnice (v obou soutěžích je
nejlepším střelcem).
Radek Rýpar (r. 2000, judo, JUDO Závišice): je mistrem ČR v kategorii dorostenců do 55 kg,
krajským přeborníkem v jednotlivcích i družstvech a členem české reprezentace. Na mezinárodních
turnajích v Mnichově a Varšavě obsadil shodně 2. místo, zvítězil v turnaji Českého poháru v Teplicích
a v Jablonci n. N. a v Chomutově skončil druhý.
Radek Váňa (r. 1992, hasiči, SDH Lubina II): na mistrovství ČR obsadil těsně 4. místo v
disciplíně TFA kategorie dobrovolných hasičů. K účasti na MČR musel uspět ve čtyřech soutěžích
poháru ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kde dosáhl dvakrát na 3.
místo a dvakrát na 4. místo a celkově skončil druhý. Byl také na hostování u družstva hasičů Závišic,
se kterým vyhrál okresní i krajské kolo soutěže v požárním sportu a na MČR vybojovalo závišické
družstvo 4. příčku.
Tomáš Hykel (r. 1996, fotbal, MFK Frýdek-Místek): do týmu MFK Frýdek-Místek přestoupil z
Kopřivnice v roce 2004, na začátku loňského roku hostoval ve Vítkovicích a v červnu se pak vrátil zpět
do Frýdku-Místku. Je také členem české reprezentace do 20 let, za niž odehrál v loňském roce ve
čtyřech utkáních celkem 149 minut.
Jiří Rohan (r. 1947, kulturistika, ASK Tatra Kopřivnice): V roce 2012 se účastnil mistrovství
juniorů a masters v Maďarsku jako člen družstva ČR, které se umístilo na třetí příčce. V loňském roce
obsadil na mistrovství Evropy ve Španělsku v kategorii Masters nad 65 let, jako vůbec nejstarší
účastník, páté místo. Za zásluhy v oblasti rozvoje kulturistiky a fitness obdržel od prezidenta světové
federace IFBB ocenění „Diploma of Honour“. Celý život se aktivně věnoval sportu (kromě kulturistiky za
Kopřivnici hrál hokej, házenou, fotbal či stolní tenis), dosud působí jako trenér a rozhodčí
i na mezinárodní úrovni. V Kopřivnici založil první fitcentrum.
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Kategorie kolektiv
Družstvo mužů a juniorů stolního tenisu ASK Tatra Kopřivnice: po několika letech postupování
od nejnižších soutěží vybojovali stolní tenisté v roce 2016 postup do druhé ligy, třetí nejvyšší soutěže v
ČR.
Kategorie trenér, činovník, organizační pracovník a další:
Libuše Dočkalová (r. 1960, tenis, TK Kopřivnice): je bývalou úspěšnou hráčkou, dlouhodobě
se věnuje trenérské činnosti a v klubu funguje také jako organizační pracovník. Mimo trénování hráčů
všech věkových kategorií klubu pomáhá s organizací mistrovských utkání a náborem dětí. Stará se o
areál tenisového klubu.
Dana Rýparová (r. 1969, gymnastika, GK TJ Sokol Kopřivnice): trénování se věnuje od roku
1991, je také vedoucí klubu a organizuje dva tradiční místní závody s účastí klubů z celé Moravy. Její
svěřenkyně se v loňském roce účastnily mistrovství ČR i přeborů pořádaných Českou obcí sokolskou a
na regionálních závodech posbíraly řadu medailí.
Ludvík Kašpárek (r. 1937, vzpírání, ASK Tatra Kopřivnice): téměř celý život se věnuje
trenérské činnosti ve vzpírání a byl také dlouhou dobu aktivní závodník. Trénoval československého
reprezentanta Dalibora Řeháka, který v roce 1980 obsadil 4. místo na olympijských hrách v Moskvě, či
Ladislava Bartoně, jenž získal bronz na mistrovství světa. Byl trenérem extraligových vzpěračů,
vychoval také několik mistrů ČR a v loňském roce trénoval kopřivnické druholigové družstvo.
René Lakomý (r. 1970, plavání, SK Kopřivnice): bývalý aktivní plavec v kopřivnickém klubu,
založil klub SK Skokan Kopřivnice a po dalších 20 let se věnuje trenérské činnosti. Je také předsedou
stávajícího plaveckého klubu SK Kopřivnice. Vychoval řadu českých juniorských plaveckých
reprezentantů, členů SCM, k jeho největším úspěchům patří také druhé a třetí místo družstva žen na
mistrovství ČR družstev a finálové účasti družstva mužů.
Kategorie sportovní hvězda
Václav Varaďa (r. 1976, lední hokej, Český svaz ledního hokeje): vynikající útočník, který
odehrál 10 sezon v NHL, je dvojnásobným mistrem světa a s týmem Třince mistr české extraligy. Po
ukončení hráčské kariéry získal jako asistent trenéra stříbro s extraligovým mužstvem HC Oceláři
Třinec a poté byl jmenován do funkce hlavního trenéra třineckých juniorů, kteří se v loňském roce stali
mistry ČR extraligy juniorů. Je také trenérem české reprezentace do 18 let, která vloni poprvé v historii
vyhrála prestižní turnaj Memoriál Ivana Hlinky.

Nejlepší sportovci okresu
V pondělí 6. března byli v novojičínském divadle vyhlášeni čtyři kopřivničtí zástupci mezi
nejlepšími sportovci okresu Nový Jičín za rok 2016.
Na slavnostním galavečeru získali skleněnou cenu a upomínkový list kulturista Jiří Rohan v
kategorii trenérů a mezi jednotlivci byli oceněni bez určení pořadí plavec Roman Kučera a v zastoupení
svého bratra Dominika Hynek Bartoň. Cenu jako trenér týmu HC Oceláři Třinec, juniorských mistrů ČR
v roce 2016, převzal i Václav Varaďa.
Vrcholem večera bylo vyhlášení absolutního vítěze Nejúspěšnějšího sportovce roku 2016
okresu Nový Jičín. Letos cenu získala krasobruslařka Figure Scating Club Kopřivnice Klára Štěpánová.
Ta již ve čtvrtek 2. března převzala ocenění v Ostravě na vyhlašování sportovce uplynulého roku
celého Moravskoslezského kraje v kategorii mládeže do 19 let. V kategorii žaček vyhrála Český pohár,
na mistrovství ČR získala zlato a na zimní Olympiádě dětí a mládeže stříbro. Na jednotlivých závodech
Českého poháru obsadila v kategorii žaček třikrát první místo a jednou byla druhá, mezi juniorkami
pak, ještě coby žačka, rovněž třikrát zvítězila a dvakrát skončila druhá. Na mezinárodním závodě v
Dortmundu obsadila v kategorii juniorek 11. příčku.
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Školství

Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková
organizace města
Ředitelka: Bc. Hana Borosová
– organizace sdružuje 9 pracovišť
Celková kapacit MŠ zřízených městem Kopřivnice:
z toho MŠK, p. o., Kopřivnice:

750 míst

604 míst

z toho MŠK, p. o., Lubina:

45 míst

z toho MŠK, p. o., Mniší:

45 míst

z toho MŠ při ZŠ 17. listopadu:

56 míst

Školní vzdělávací program školy má název Dětský svět. Tento ŠVP stanovuje hlavní cíle
společné pro všechna odloučená pracoviště, společné priority, formy vzdělávání i hlavní principy
vzdělávacího programu.
Odloučená pracoviště:
MŠ Z. Buriana

Bc. Hanzlíková Věra

MŠ Česká

Maková Hana

MŠ Francouzská

Lörinczová Dana

MŠ Krátká

Bc. Iva Pustková

MŠ Pionýrská

Mgr. Fišerová Markéta

MŠ I. Šustaly

Miková Soňa

MŠ Záhumenní

Šafářová Lenka

MŠ Lubina

Rečková Ivana

MŠ Mniší

Vítovcová Taťána

Každá mateřská škola v průběhu roku připravuje několik školních projektů, do kterých ke
spolupráci zve i rodiče a organizuje řadu akcí pro rodiče a děti.
Na začátku září se v mateřských školách zaplnila volná místa po dětech, které nastoupily
povinnou školní docházku. Kapacita Mateřských škol Kopřivnice, p. o., dle rejstříku škol a školských
zařízení činí 694 dětí a byla zcela naplněna.
Novela školského zákona přinesla změny ve vzdělávání předškolních dětí. Ty musí chodit rok
před nástupem povinné školní docházky do mateřské školy. Předškoláci, tedy pětileté děti, jsou v
samostatné třídě, v některých zařízeních z důvodu velké naplněnosti jsou ve třídách s dětmi 4–5letými,
ale vzdělávání mají oddělené. Změna je i pro rodiče, kteří musí písemně omlouvat nepřítomnost dětí.
Každé má svůj omluvný list.
Dle novely školského zákona předškolák, který nenavštěvuje denně mateřskou školu, ale
chodí do lesní školky, která není zapsána v rejstříku škol, nebo jej vzdělávají doma sami rodiče, musí
chodit do spádové mateřské školy na přezkoušení.
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Další kapacity ve městě
MŠ při ZŠ a MŠ Motýlek – kapacita 70 míst (zřizovatel MSK)

Základní školy
ZŠ dr. Milady Horákové, ředitelka Mgr. Jana Neničková
ZŠ Emila Zátopka, ředitel Mgr. Jan Mužík
ZŠ Alšova, ředitel Mgr. Milan Bureš
ZŠ a MŠ 17. listopadu, ředitel Mgr. Jiří Stoško
ZŠ Mniší, ředitelka Mgr. Ivana Bačová
ZŠ Lubina, ředitelka Mgr. Ivana Davidová

Školy s jiným zřizovatelem:
ZŠ sv. Zdislavy, ředitel Ing. Pavel Janek
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, ředitelka Mgr. Vlasta Geryková
ZŠ a MŠ Motýlek, ředitelka Mgr. Dagmar Jančálková
Ve školním roce 2016/2017 byl počet žáků v základních školách 2 040. Z toho ve školách
zřizovaných městem 1 764, které vyučovalo 155 pedagogů a 16 asistentů.

Obědy dětem
Letos chodilo na školní obědy díky penězům z nadačních fondů už 40 žáků kopřivnických škol
z chudých rodin. Jejich počet rok od roku stoupá. Od začátku aktuálního školního roku se do programu
Obědy dětem zapojila Základní škola Emila Zátopka a následně i ZŠ Lubina. Obědy dětem je hlavní
aktivitou Drab foundation. Nadace se tomuto projektu věnuje už několik let, podobným způsobem
spolupracuje s 217 školami v celé republice, podporuje 1 241 žáků a pro školáky z chudých rodin
zajistila už víc než 100 tisíc obědů.
Základní škola Floriána Bayera takto některým svým žákům z ekonomicky znevýhodněného
prostředí vypomáhá už třetím rokem. Tady využívají obdobný projekt Obědy pro děti obecně
prospěšné společnosti Women for women. Zapojeno bylo 16 žáků školy. Stejně dlouhé zkušenosti mají
s bezplatným poskytováním školních obědů potřebným i na církevní škole sv. Zdislavy. I tato škola je
zapojena do programu společnosti Women for women. Tady se zapojilo 20 žáků.
Do osmi základních škol v Kopřivnici i v místních částech nastoupilo 4. září celkem 237
prvňáčků, vloni jich bylo 262. Nejvíce žáků do prvních tříd nastoupilo tradičně do velkých škol, kde jsou
prvňáčci ve dvou třídách, ostatní školy mají jednu třídu.
Ve stejný den, tedy v pondělí 4. září byla zahájena výuka i v přípravných třídách, do kterých
chodí děti, které mají odklad povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky. Letos byly otevřeny dvě přípravné třídy a v každé je deset dětí. Jedna je otevřena v ZŠ
Lubině a druhá v ZŠ Floriána Bayera.
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ZŠ Alšova, ředitel Mgr. Milan Bureš
Do prvního ročníku v Základní škole Alšově nastoupilo 46 žáků. První školáci do této školy
nastoupili před 40 lety v září 1977. V posledních deseti letech se škola výrazně proměňuje.
Rekonstruovala se budova a modernizovalo vybavení učeben.
Ve školním roce 2016/2017 škola měla tři oddělení školní družiny s počtem žáků 90. Škola se
řídí vzdělávacími programy Základní škola a školní vzdělávací program „Učení pro život“. Ve školním
roce 2016/2017 bylo ve škole 35 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve školním roce 2016/2017 byla provedena inspekce ČŠI zaměřená na participaci žáků na
fungování základní školy, na využívání digitálních technologií a na organizaci a průběh zápisu do
prvních tříd s výsledkem bez závad.
Významné úspěchy:
Zuzana Goršanová, žákyně sedmého ročníku zdejší ZŠ Alšova, získala cenu
v celorepublikové fotografické soutěži Photocontest. Její snímek nazvaný Každý ve svém odborná
porota vyhodnotila jako nejlepší mezi soutěžícími žáky základních škol, kteří se rozhodli zpracovat
téma Kontrasty. Goršanová uspěla se svou městskou krajinou, na které zachytila kontrast solitérní
romanticky omšelé chaty v popředí s pestrobarevným panelákovým sídlištěm v druhém plánu.
Letošní ročník soutěže Photocontest byl už pátým v pořadí a zúčastnilo se ho víc než 500
fotografů ze 63 základních a středních škol v celé České republice.
Další:
•
•
•
•
•
•

1. místo v okresním kole včelařské soutěže – dívky
3. místo ve výtvarné soutěži „Myslivost“ (okres)
1., 2., 3. a 4. místo v okresním kole Mladý zahrádkář
1. místo v gymnastice – krajské kolo
1. místo v okresním kole ve florbalu ml. ž.
1. místo v okresním kole ve florbalu st. ž.

ZŠ a MŠ 17. listopadu, ředitel Mgr. Jiří Stoško
Škola měla ve školním roce 2016/2017 tři oddělení školní družiny s počtem žáků 90.
Vyučovala podle vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Učíme se pro život“.
Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole 43 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Významné úspěchy:
•
•
•
•
•
•

1. místo v celostátní soutěži Za tajemstvím čisté vody (soutěž vyhlašována Ministerstvem
zemědělství)
2. místo v okresním kole Lašské ligy miniházené
2. místo dívek ve florbalu dívek – okresní kolo
1. místo v matematické olympiádě
1. místo v celomoravském kole – Programování s Baltíkem
1. místo v ČR – soutěž Srdce s láskou darované – výtvarná soutěž

ZŠ Dr. Milady Horákové, ředitelka Mgr. Jana Neničková
Škola měla ve školním roce 2016/2017 čtyři oddělení školní družiny s počtem žáků 110.
Vyučovalo se podle vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Cesta poznání“.
Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole 37 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Významné úspěchy:
•
•
•
•
•

3. místo ve výtvarné soutěži ČMMJ OMS (myslivost) – celorepublikové kolo
1. místo v KOPRSTAR
3x 1. místo v matematické olympiádě (okresní kolo)
1. místo v okresním kole Pythagoriády
1. místo v okresním i krajském kole ve vybíjené

ZŠ Emila Zátopka, ředitel Mgr. Jan Mužík
Škola měla ve školním roce 2016/2017 tři oddělení školní družiny s počtem žáků 98.
Vyučovalo se podle vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Spolu za poznáním“.
Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole 74 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Strava byla do školy dovážena ze ZŠ a MŠ 17. listopadu.
Významné úspěchy:
•
•
•
•
•

3. místo v matematické olympiádě (okresní kolo)
2. místo ve fyzikální olympiádě a biologické olympiádě (okresní kolo)
1. místo v atletice o Pohár rozhlasu (okresní kolo)
1. místo v okresním kole – Lašská liga v miniházené
1. místo v krajském kole v gymnastice a 2. místo v celorepublikovém kole

ZŠ Mniší, ředitelka školy Mgr. Ivana Bačová
Ve školním roce 2016/2017 škola měla dvě oddělení školní družiny s počtem žáků 51. Strava
byla dovážena ze ZŠ dr. Milady Horákové, která byla i spádovou školou. Ve školním roce 2016/2017
bylo ve škole 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve školním roce 2016/2017 proběhla inspekce ČŠI s kladným hodnocením. V oblasti
dodržování vybraných ustanovení Školského zákona a souvisejících právních předpisů nebylo zjištěno
porušení. V oblasti hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání byla škola hodnocena
pozitivně.
Významné úspěchy:
•

Všechny děti školy se zapojily do projektu „Záložka spája školy“ – spolupráce se školou na
Slovensku.

ZŠ Lubina, ředitelka školy Mgr. Ivana Davidová
Škola měla ve školním roce 2016/2017 dvě oddělení školní družiny s počtem žáků 57. Strava
byla do školy dovážena ze ZŠ Alšova. Spádovou základní školou je ZŠ dr. Milady Horákové.
Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Pohodová
škola“ a programu pro přípravnou třídu „Za poznáním“. Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole 9
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Významné úspěchy:
•
•
•
•

Logická olympiáda – 4 žáci v celorepublikovém kole
Matematická olympiáda – postup do okresního kola
Beskydská liga miniházené – 2. místo v okresním kole
Škola se zapojila do charitativního projektu Děti dětem (předání sbírky učebnic, sešitů, hraček
apod. dětem v Rumunské vesnici Eibenthál)
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ZŠ a MŠ Motýlek – příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským
krajem
Ředitelka Mgr. Dagmar Jančálková
Do ZŠ docházelo 47 žáků a do MŠ celkem 46. MŠ i ZŠ je zaměřena individuálně na každé
dítě a poskytuje komplexní péči /logopedickou, speciálně-pedagogickou, rehabilitační/ všem dětem a
žákům na vysoké úrovni.
Projekt ZŠ a MŠ Motýlek
Letos v červnu skončil tříletý projekt Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice a
londýnské speciální školy Phoenix Primary and Secondary School – Erasmus+: Comenius-KA 2,
Phoenix/ Motylek Schools Strategic Partnership, který byl zaměřen na výměnu zkušeností a
zdokonalení výuky dětí s poruchami autistického spektra a poruchami komunikace.
Obě zařízení spolupracovala na třídních projektech, přípravě pomůcek a metod výuky
především pro děti s autismem. Nedílnou součástí projektu byly vzájemné výměnné pobyty dětí a
učitelů.
Během tří let vyjely dvě skupiny žáků s pedagogickým doprovodem do Londýna, kde se
zúčastnili ‘Holidance Festival’, pořádaného partnerskou školou. Během týdenního pobytu měli
příležitost navštívit a poznat mnoho londýnských památek, zoologickou zahradu, podmořský svět,
vychutnali si pohled na Londýn z velmi oblíbené londýnské atrakce ‘London Eye’. Žáci si vyzkoušeli
jízdu londýnským metrem i ‘double-deckerem’, typickým patrovým červeným autobusem. Pro děti to byl
nezapomenutelný zážitek. Velká část z nich poprvé cestovala letadlem. Také žáci Phoenix schools
navštívili dvakrát Českou republiku, kdy přijeli i na festival Motýlek.
Druhou stejně významnou součástí projektu byly výměnné stáže pedagogů. Každý rok
absolvovala dvojice pedagogů z Kopřivnice tři týdenní stáže v Londýně, a stejně tak dvojice anglických
pedagogů tři týdenní pobyty v Motýlku.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189,
příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Ředitelkou je Mgr. Vlasta Geryková
Počet žáků: 71.
Od 1. 9. 2016 se škola stala vzhledem k nové legislativě v souvislosti se zavedením
společného vzdělávání běžnou základní školou se třídami samostatně zřízenými podle § 16 odst. 9
školského zákona (vady řeči, lehké mentální postižení). V roce 2017 byla otevřena další běžná třída
školy s prvky Montessori výuky (celkem již 2 běžné třídy ZŠ).
•

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – „Svět kolem je barevný, místo je tu pro
všechny“
•
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Učíme se pro život“
•
Žáci plní v devíti postupných ročnících základní povinnou školní docházku. Při škole je zřízena
přípravná třída „Sluníčko“. Součástí školy je školní družina s kapacitou 44 žáků.
Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků zpracovává škola ve spolupráci s rodiči
žáků a se speciálně pedagogickým centrem individuální vzdělávací plány.

ZŠ sv. Zdislavy – školská právnická osoba zřízena Biskupstvím
ostravsko-opavským
Ředitelem je Ing. Pavel Janek.
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Vyučovalo se 220 žáků v deseti třídách.
Cílem školy je výchova a vzdělávání ke křesťanským a obecně etickým hodnotám v rodinném,
radostném a podnětném prostředí.

Střední a vyšší odborné školství
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel: Mgr. Jan Pavelka
Střední odborná škola – 122 studentů
Střední odborné učiliště – 345 studentů
Vyšší odborná škola – 74 studentů
Celkem ve škole vyučovalo 56 pedagogů na plný úvazek a 3 externí.

Sedmdesát let odborného školství v Kopřivnici
Odborné školství v Kopřivnici se datuje rokem 1948, kdy byla založena mistrovská večerní
Průmyslová strojnická škola, která měla za úkol vychovávat odborníky pro Tatra, n. p. Jejím ředitelem
byl jmenován Oldřich Vrba. Tuto historii odborného školství představila výstava, která byla otevřena 28.
února ve vestibulu kopřivnické radnice.
V roce 1953 bylo zavedeno čtyřleté denní studium a škola byla přejmenována na Střední
průmyslovou školu strojnickou. Výuka probíhala v budově na dnešní ulici Štefánikově, kde v
současnosti sídlí Základní škola sv. Zdislavy.
Postupem let se s rozvojem podniku Tatra stále zvětšoval zájem o studium a podmínky, ve
kterých probíhala výuka, se stávaly nevyhovujícími. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nového areálu
školy na ulici Husově. Areál byl připojen k budovám tehdejšího tatrováckého učiliště, čímž byl vytvořen
velký vzdělávací komplex zaměřený na odborné vzdělávání. Stavba probíhala v letech 1983–1987, v
roce 1988 již započala výuka v nových prostorách.
Společenské změny, které přišly s rokem 1989, se odrazily i na chodu a velkém rozvoji školy.
Změny vyvrcholily v roce 2003, kdy došlo ke sloučení kopřivnické průmyslovky a učiliště a vznikla
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p. o.
V současné době se na střední odborné škole vyučuje obor Strojírenství s možností volby
dvou specializací, na odborném učilišti dva maturitní obory a šest učebních oborů, na vyšší škole pak
dva obory vyučované denní i dálkovou formou.

Přehlídka řemesel
Pro žáky osmých ročníků základních škol uspořádala Vyšší odborná škola, střední
průmyslová škola a střední odborné učiliště Kopřivnice přehlídku technických profesí Řemeslo má zlaté
dno. Podobu přehlídky, která je svým pojetím a rozsahem v regionu ojedinělá, výrazně ovlivnila
stávající situace na trhu práce, kde je nedostatek technicky vzdělaných absolventů a řemeslníků. Jako
partneři a sponzoři se na přehlídce letos podílely tři desítky firem, dvanáct z nich se pak prezentovalo
přímo na přehlídce. Společnosti jako Brose, Tatra, BikeFun, Siemens a další prezentovaly
návštěvníkům nejen svůj výrobní program, ale především možnosti budoucího uplatnění. Přehlídku
navštívilo během minulé středy a čtvrtka víc jak tisíc lidí. Většina z nich byli žáci osmých ročníků
základních škol z celého novojičínského okresu.
Své především technicky orientované obory prezentovala na přehlídce nejen místní střední
škola, ale také Střední škola technická a zemědělská z Nového Jičína. Návštěvníci přehlídky měli
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možnost setkat se nejen s vyučujícími obou škol, ale také se stávajícími studenty jednotlivých oborů. Ti
na přehlídce prezentovali některé své zajímavé projekty, jako například buginu vlastní konstrukce nebo
malé traktory, které studenti vytvořili v rámci výuky.

Den technické kariéry
Kopřivnická radnice připravila pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče ve středu 22. listopadu akci s
názvem Den technické kariéry, která jim měla pomoci s rozhodováním o jejich budoucím povolání.
Akce se uskutečnila již pošesté na chodbách v prvním patře Kulturního domu v Kopřivnici. Okolní firmy
mají již několik let problém nalézt zaměstnance s technickým vzděláním. Proto se na akci prezentovaly
především učiliště a střední školy technického zaměření ze širokého regionu. Zájem prezentovat
projevila i Vysoká škola báňská, aby ukázala návaznost v technickém vzdělávání.
Šestý ročník akce s názvem Den technické kariéry, který má pomoci s budoucí profesionální
orientací žáků z osmých a devátých tříd, zaznamenal dva rekordy. Na akci přišel rekordní počet
návštěvníků, vice než čtyři sta, což bylo o sto víc než vloni, a rekordní počet škol. Možnosti vzdělávání
v technickém směru prezentovalo 17 středních škol a učilišť, které zcela obsadily chodby v prvním
patře, v kinosále mohli zájemci zhlédnout smyčku krátkých filmů o jednotlivých školách i firmách. Na
akci se prezentovaly nejen školy z našeho okresu, ale i z Ostravy, Frýdku-Místku, Valašského Meziříčí,
Hranic, Rožnova p. R. a dalších měst. Zástupci úřadu práce poskytovali poradenství a možnosti
uplatnění v praxi pak přibližovali personalisté z firem Bike Fun, Brose a Tatra Trucks, a. s.,
z Kopřivnice, Continental Frenštát pod Radhoštěm a Cromodora Wheels Mošnov. Letos navíc přijel
poměrně rozsáhlý tým z Vysoké školy báňské, který prezentoval tři fakulty – Hornicko-geologickou,
Metalurgickou a Stavební.

Ostatní školská zařízení
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel: KÚ MSK
Ředitel: Mgr. Zdeněk Babinec
689 žáků
ZUŠ Zdeňka Buriana zahájila nový školní rok o dva týdny později, v pondělí 18. září 2017.
Důvodem byla modernizace budovy formou nástavby, která vyřešila problém s dlouhodobým
zatékáním do budovy. Díky střešní nadstavbě přibyly dvě nové učebny, dva sklady pro hudební obor a
především se podařilo zvýšit kapacitu koncertního sálu školy, jenž nyní pohodlně pojme víc jak
osmdesát posluchačů.

První soukromá ZUŠ MIS MUSIC, o. p. s.
Ředitel: Petr Suttner
511 žáků

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Eva Müllerová
Organizace se stará především o vyplnění volného času dětí a mládeže. Zřizuje celkem 90
kroužků pro 1 120 dětí. Má 7 interních a 82 externích zaměstnanců. Letos zorganizovala 20 táborů a
57 pobytových akcí.
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Dětské zastupitelstvo
Koordinátor:
Mgr. Kateřina Rašková
Počet členů:
22
Dětské zastupitelstvo sleduje, shromažďuje a zpracovává názory žáků, studentů a široké
veřejnosti, probírá je z pohledu mladých lidí a své náměty předává dospělým zastupitelům města.
V tomto roce zrealizovalo poslední mobilitu z mezinárodního projektu Erasmus + téma „O
našem městě chceme rozhodovat s vámi“. Akce proběhla v Myszkowě a zúčastnilo se jí 32 mladých
lidí z Kopřivnice a Myszkowa. Tímto byl projekt ukončen, jelikož naše děti předaly polským dětem
manuál „Jak založit dětské zastupitelstvo ve vašem městě“. V současné době DZ Myszkow již pracuje.
DZ připravilo a zrealizovalo i další akce pro děti i seniory z Kopřivnice. Za svoji aktivitu mu
Národní parlament dětí a mládeže udělil certifikát typu B.
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Život v místních částech Kopřivnice

Vlčovice
O společenský, kulturní i sportovní život místních obyvatel se dlouhodobě stará Osvětová
beseda Vlčovice. Zakladatelem této organizační složky je Město Kopřivnice. OB Vlčovice byla zřízena
ke dni 1. 6. 2001 na dobu neurčitou a byla zřízena za účelem zabezpečování kulturně osvětové
činnosti. Její sídlo je v budově kulturního domu č. p. 190, jejímž vlastníkem je město Kopřivnice.
Předmětem činnosti organizační složky OB Vlčovice je:
-

zabezpečování kulturně osvětových a vzdělávacích činností,

-

zabezpečování sportovních činností,

-

zabezpečování účelného provozu kulturního zařízení,

-

zaměstnanci OB Vlčovice podle samostatné smlouvy schválené Radou města Kopřivnice
zabezpečují krátkodobé pronájmy nebytových prostor a movitého majetku.
V roce 2017 zde pracovaly 4 osoby, které zajišťovaly provoz:

Hana Kutáčová – kulturně-výchovný pracovník v OB Vlčovice, správce OB ve Vlčovicích, části
pozemku parcela č. 561/1 a nebytových prostor v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku
parcely č. st. 173/3.
Jana Harabišová – účetní a hospodář v OB Vlčovice.
Břetislav Vaněk – obsluha a kontrola kotelny III. kategorie a systému ústředního vytápění po
dobu topné sezóny a obsluha tlakových nádob v průběhu celého roku, obsluha a kontrola čističky
odpadních vod u OB ve Vlčovicích (včetně technologického zařízení v kotelně), zajištění odběru vzorků
odpadních vod – 2x ročně (hrazeno odborem majetku města), kontrola a výběr kalového koše (odvoz a
likvidaci na skládku – zajišťuje odbor majetku města).
Ludmila Kabuďová – úklid v OB Vlčovice.
Celkové náklady na dohody o pracovní činnosti na výše uvedené osoby + dohodu o provedení
práce činily 188 744 Kč (+ povinné sociální a zdravotní pojištění 43 071 Kč).

V kulturním domě Vlčovice je dále:
- knihovna (pobočka),
- rozhlas,
- místnost pro schůze místní komise.

Hospodaření OB Vlčovice
Schválený rozpočet byl 414 000 Kč. Rozpočet byl navýšen o 70 tis. Kč účelově na zakoupení
nové opony a ovládaní opony a v listopadu 2017 snížen o 3,8 tis. Kč. Náklady spojené s provozem
kulturního domu Vlčovice v roce 2017 činily 157 418 Kč.
V kulturním domě se v roce 2017 uskutečnily tyto akce:
Tréninky fotbalového klubu v zimním období (9), Obecní bál, Dětský maškarní ples, Rybářský
ples, cvičení žen (23), stolní tenis (36), soukromé oslavy
(13), smuteční hostiny (5), svatby (5),
schůze OB (20), schůze MK (9), Veřejná schůze, Výroční schůze rybářů, volby, akce Vaječina,
Tvarůžkové hody, Turnaj ve stolním tenise (4), firemní akce (4), turnaj v kulečníku (3), OB liga ve
stolním tenisu (15), vítání občánků a Bazárek (2). Pobočka knihovny měla otevřeno 47x.
Celkem se tam v průběhu roku uskutečnilo 204 akcí.
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U kulturního domu vzniklo parkoviště
Na základě výběrového řízení výstavbu provedla kopřivnická firma V+V SAVEKO, s. r. o. Po
dohodě s Osvětovou besedou se upravil termín realizace stavby a v době jejího provádění nebyly
plánovány ve velkém sále žádné rodinné oslavy. Stavební činnost tak nemusela být z důvodu hlučnosti
přerušována. Výstavba celkem 17 nových parkovacích stání byla dokončena v polovině srpna a město
firmě V+V SAVEKO, s. r. o., zaplatilo 500 tisíc korun včetně DPH.

Stotisícový dar na opravu kostela
Zastupitelstvo Kopřivnice v březnu schválilo návrh darovací smlouvy, na základě které
Kopřivnice poslala farnosti ve Vlčovicích 100 tisíc korun na opravu krovu báně tamního kostela Všech
svatých.
Oprava báně na věži kostela Všech svatých začala už vloni na podzim. Celkové náklady na
opravu dosáhly částky 1,35 milionu korun. Farnost na opravu zapsané kulturní památky získala 200
tisíc z havarijního programu ministerstva kultury a dalšího čtvrt milionu od ostravsko-opavského
biskupství.
Během rekonstrukce uvedené kostelní věže došlo k zajímavému objevu. Vloni v listopadu při
rozebírání původního krovu objevili tesaři v makovici na špičce věže vlčovického kostela časovou
kapsli. Ta obsahovala zajímavé dobové dokumenty a po restaurování byla doplněna o současné. V
pondělí 25. června 2017 byly do tubusu z měděného plechu vloženy dokumenty o průběhu poslední
rekonstrukce a životě ve farnosti a obci i několik mincí. Kromě aktuálních platidel byla do schránky
vložena také stříbrná pamětní mince s motivem sv. Josefa, patrona tesařů.
Vlčovický farář Roman Macura doplnil schránku o výtisk Kopřivnických novin a Kabelová
televize Kopřivnice přispěla flash diskem s videozáznamy z poslední doby a stručným popisem, o co
jde, aby lidé za třeba sto let, až schránku otevřou, věděli, jak s ním naložit. Poté, co stránku s
dokumenty zaletovali, byla vytažena na vrchol šestadvacetimetrové věže, umístěna v její makovici a na
tu byl umístěn kříž. Tím byla symbolicky ukončena i oprava báně věže.

Výročí vysvěcení kostela
Farnost ve Vlčovicích oslavila v sobotu 29. července 420. výročí vysvěcení tamního kostela
Všech svatých. Ke slavnostnímu dni se kostel oděl do nově natřené fasády a ozdobila ho i zbrusu nová
báně na vrcholu věže. Oslavy začaly ranní mší a následovala série přednášek. Pozvání do Vlčovic
přijalo šest odborníků, kteří připravili popularizační přednášky na téma proměn duchovního vývoje,
vzhledu sakrálních prostor nebo o možnostech archeologie. Historik Ostravské univerzity Jan Saheb
mluvil o vysvěcení vlčovického kostela v kontextu předbělohorské rekatolizace Moravy. Na závěr pak
kunsthistorik a člen Akademie věd Dalibor Prix hovořil o architektonických specificích kostela, ve
kterém přednášel. Přednášky odborníků si nenechaly ujít zhruba dvě stovky lidí, další desítky pak
využily výjimečné nabídky prohlédnout si všechny prostory kostela včetně možnosti vystoupat nahoru
na věž a rozhoupat některý ze zvonů ve zvonici. Návštěvníci kostela mohli v premiéře vidět také nový
návrh možné budoucí úpravy kněžiště. Odpoledne pak oslavy pokračovaly posezením při cimbálovce
na nedaleké farské zahradě.

Mniší
O společenský, kulturní i sportovní život místních obyvatel se dlouhodobě stará Osvětová
beseda Mniší. Zakladatelem této organizační složky je Město Kopřivnice. OB Mniší byla zřízena ke dni
1. 6. 2001 na dobu neurčitou.
Sídlo organizační složky OB Mniší je v budově kulturního domu č. p. 175, jejímž vlastníkem je
město Kopřivnice.
Předmětem činnosti organizační složky OB Mniší je:
-

zabezpečování kulturně osvětových a vzdělávacích činností,
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-

zabezpečování sportovních činností,
zabezpečování účelného provozu kulturního zařízení,
zaměstnanci OB Mniší podle samostatné smlouvy schválené Radou města Kopřivnice zabezpečují
krátkodobé pronájmy nebytových prostor a movitého majetku.

V roce 2017 zde pracovaly 4 osoby, které zajišťovaly provoz:
Jana Gaubová – kulturně-výchovný pracovník v OB Mniší, správce OB v Mniší,
Anna Čechová – účetní a hospodář v OB Mniší,
Jiří Bednařík – obsluha a kontrola systému ústředního vytápění po dobu
topné
a obsluha tlakových nádob v průběhu celého roku v OB Mniší
Anna Slováková – úklid v OB Mniší

sezóny

Celkové náklady na dohody o pracovní činnosti na výše uvedené osoby + na dohody o
provedení práce činily 178 650 Kč (+ povinné sociální a zdravotní pojištění 44 040 Kč).
V kulturním domě působí klub důchodců, místní komise a pobočka knihovny.
V tomto zařízení se v roce 2017 uskutečnily tyto akce:
Výroční schůze včelařů, schůze včelařů, schůze SDH, konference Svazu holubářů, schůze
holubářů (5), Veřejná schůze (1), volby, schůze OB a přípravného výboru k „Letním slavnostem
v Mniší“ (31), schůze MK (12), Klub důchodců (schůze důchodců, tradiční smažení vaječiny,
Mikulášská besídka), Společenský ples OB, Maškarní ples (SDH), cvičení dorostu hasičů v sále KD
(podzim, zima – 29), nácvik AIKIDA v KD (78), divadelní představení (2), Dětský maškarní ples (OB
+ ZŠ Mniší), Krmášové zábavy (1x OB, 1x Klub důchodců), Mikulášská besídka, Štěpánská diskotéka
– FC Vlčovice-Mniší, soukromé akce (smuteční hostiny, soukromé oslavy, svatby – 14), Vítání
občánků.
Pobočka knihovny měla otevřeno 49krát.
Mimo budovu kulturního domu se konaly další akce:
Soutěž hasičů KOVOK-CUP (SDH)
Hasičská soutěž (SDH)
Sportovní akce
Letní večer
Letní slavnosti v Mniší (OB + místní složky)
Tradiční běh oborou (součást Letních slavností)
Vánoční strom s Javořinkou (SDH + OB)
Na hřišti u kulturního domu v Mniší se pro širokou veřejnost konaly:
nácviky hasičů na běžecké dráze,
nácviky hasičského dorostu na hřišti u KD,
Hřiště u kulturního domu i tenisový kurt jsou využívány veřejností celoročně.
Hospodaření OB Mniší
Schválený rozpočet byl 400 000 Kč.
Provoz KD Mniší – 162 128 Kč.
V rámci rozpočtu:
- 71,1 tis. Kč (50 tis. Kč v rozpočtu + 21,1 tis. Kč navýšení rozpočtu o příjem ze smluv o
poskytnutí sponzorského daru) účelově na akci „Letní slavnosti v Mniší“.
- 50 tis. na ozvučení KD.
V roce 2017 získaly organizace ve Vlčovicích a Mniší (FC Vlčovice-Mniší, Sbor dobrovolných
hasičů Mniší, Tenisový klub Vlčovice) dotace z městského rozpočtu ve výši 191 074 Kč.

Klub seniorů Mniší-Vlčovice v roce 2017
K 31. 12. 2017 měl klub 144 členů. Klub pro své členy pravidelně organizuje zájezdy. Letos se
uskutečnil zájezd na Svatý Kopeček a do Vizovic (27. 4.) a do ZOO Lešná (8. 9.). Město na tyto akce
přispělo celkem 9 005 Kč.
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Uskutečnily se také akce společenského aktivu pro nejstarší generaci. Byly to Svatodušní
seniorské posezení a Mikulášské posezení.
Na tyto akce město přispělo celkem 7 006 Kč.
Senioři z místních částí se zúčastňují i dalších akcí pro seniory pořádaných městem
Kopřivnice (sportovní dny, turistické i cykloturistické zájezdy, účast na vzdělávacích aktivitách,
besedách i zábavných či soutěžních setkáních). V roce 2017 bylo do klubu seniorů Mniší zakoupeno
20 ks nových židlí – 17 908 Kč.
V Mniší byla letos provedena revitalizace zahrady mateřské školy. Rekonstrukci provedla
Severomoravská stavební společnost ze Šenova u Nového Jičína. Její realizace přišla město na 3,3
milionu korun včetně DPH. V rámci rekonstrukce byla vyměněna část stávajícího oplocení, osazeny
nové herní prvky a upraveny vzrostlé dřeviny. Na nové zahradě je hrací plocha s umělým povrchem se
zabudovanou trampolínou, herní sestava se skluzavkou, řetězovou dvojhoupačkou, balančním
lanovým prvkem a nechybí ani ohniště s posezením.

Letní slavnosti v Mniší
V Mniší proběhly oslavy 725. výročí založení obce, a i přes nepřízeň počasí přilákaly stovky
lidí. Dopoledne se uskutečnil tradiční Běh oborou. Odpolední a večerní program ale poznamenal déšť.
Nabídka pořadatelů zahrnovala vystoupení místních dětí, produkci cimbálovky Take Five, rockových
kapel Valachcore i Fre(e) Rock i bubenickou show Kubuku.

Lubina
Veřejná schůze v Lubině
Hlavním tématem letošní schůze byla diskuze k rekonstrukci mostu. Lidem se nelíbilo, že bylo
rozhodnuto o zjednosměrnění dopravy po komunikaci od kostela k železnému mostu. Část místních
požadovala semafory. Dalším diskutovaným požadavkem Lubiňanů bylo vybudování lávky pro pěší.
Město v rozpočtu pro letošní rok vyčlenilo částku na studii, která by posoudila výstavbu lávky. Přesto
ale nakonec nebyla čerpána, poněvadž se ukázalo, že přijaté řešení skutečně pomohlo bezpečnosti
přechodu přes most.
Dále se hovořilo o autobusové zastávce na Holotě, kde místní požadovali snížení rychlosti a
bezpečnostní nástřik na komunikaci. O řešení problémů s dopravou, poškozenými komunikacemi a
dalšími, které trápí místní občany, se snažila místní komise v čele s Petrem Filipem.
V této místní části nemá město Kopřivnice vlastní kulturní zařízení, ale je zde Společnost
katolického domu v Lubině (předsedou je pan Jan Matula), která je vlastníkem budovy č. p. 183, ve
které se pořádají akce nekomerčního i komerčního charakteru.
V budově katolického domu se v roce 2017 uskutečnily tyto akce pořádané společností KD:
divadelní představení, koncert, Lidové zvyky, Recitační soutěž, přednáška a šachový turnaj.

Akce pořádané v Katolickém domě v Lubině dalšími subjekty:
Mikulášská nadílka s pohádkou v provedení lubinských skautů, plesy a zábavy (11), výstava
ovoce.
Stolní tenisté si pronajali místnost 11krát.
V budově má sídlo Knihovna Společnosti Katolického domu Lubina (otevřena každou neděli)
a pobočka Městské knihovny (otevřena dvakrát týdně). V roce 2017 měla pobočka MK otevřeno 87x a
navštívilo ji 323 návštěvníků.
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V budově SKDL se konaly:
- volby (pronájem sálu – 5 800 Kč),
- schůze místní komise (350 Kč/měsíc x 12 = 4 200 Kč).
V obci působí Klub seniorů Lubina. K 31. 12. 2017 měl 35 členů.
Tak jako jiné obce organizoval pro své členy kulturně poznávací zájezdy (město hradilo 50 % nákladů
na dopravu, celkem 8 756 Kč):
 23. 5. Chotěbuz, Fryštát, Darkov, Lískovec,
 12. 9. Hradec nad Moravicí, Nový Dvůr, Opava,
 18.12. Gobelínka Valašské Meziříčí, výrobna svíček Unipar Rožnov pod Radhoštěm.
Pro nejstarší generaci byl uspořádán 24. 11. „Večírek nejen pro starší“. Město uhradilo celkem 12 179
Kč.
Senioři z místních částí se zúčastňují i dalších akcí pro seniory pořádaných městem
Kopřivnice (sportovní dny, turistické i cykloturistické zájezdy, účast na vzdělávacích aktivitách,
besedách i zábavných či soutěžních setkáních).
Fyzické osoby a organizace v Lubině získaly od města v roce 2017 dotace a finanční dary v
celkové výši 209 888 Kč.

Výstava pěstitelů
U příležitosti Lubinské pouti proběhla i tradiční výstava ovoce, zeleniny, květin a hub v
Katolickém domě v Lubině. Výstavu pořádal Český zahrádkářský svaz Lubina, své výpěstky ale
prezentovali jak členové organizace, tak i místní občané. Letošní rok poznamenaly kroupy a chladné
počasí a bylo velmi málo ovoce. Na výstavě se nakonec objevilo 26 odrůd jablek, i když vždy jen po
několika kusech. Hruška se objevila jen jedna. Zato bylo na výstavě k vidění celkem 44 druhů
drobného ovoce a především zeleniny.
Vystaveny byly také léčivé bylinky a málokdy ukazované drobnosti jako okurky, hrášek,
brusinky, rebarbora a semínka slunečnic. Výstavu doplnila květinová výzdoba a bonsaje. Své výpěstky
zapůjčilo na výstavu celkem 38 občanů. Ani letos nechyběly houby. Těch nasbíral mykolog Jaromír
Durček se svým kolegou víc jak 220 druhů. K vidění byly houby jedlé, nejedlé i jedovaté, rostoucí nejen
v Lubině, ale i v širokém okolí.

Oprava veřejného osvětlení
V průběhu září proběhla v Lubině, v části Větřkovice, výměna nadzemního vedení veřejného
osvětlení, umístěného na stávajících sloupech nízkého napětí a sloupech veřejného osvětlení. Na
stávajícím volném vedení veřejného osvětlení docházelo při silném větru k častým poruchám, a tak
bylo rozhodnuto o výměně volného vedení veřejného osvětlení za vodiče AES.
Realizační firma, kterou je společnost Energy Solutions and Savings, s. r. o., informovala
vlastníky dotčených pozemků o prováděných pracích předem. S pracemi byla firma hotova do 30. října
a za realizaci zakázky obdržela 818 925 korun.

65. výročí hasičů v Lubině
Hasiči sboru Lubina I – Drnholec 65 oslavili své výročí letním odpolednem na hřišti TJ
Spartak. Příchozí si mohli prohlédnout hasičskou techniku nejen z výbavy místní jednotky, ale i z
Příboru, auto s výsuvným žebříkem kopřivnických dobrovolných hasičů a dakarský speciál Tomáše
Tomečka, nebo se jen tak bavit. Návštěvnost poznamenal déšť, ale přesto dorazilo kolem tří stovek
lidí. K tanci i poslechu hrála příborská skupina TNT.

Soutěž hasičského dorostu
V neděli 25. června proběhl v Lubině již 9. ročník pohárové soutěže mladších a starších žáků
a 2. ročník pohárové soutěže dorostu v běhu na 100 m překážek. Termín soutěže byl posunut z
důvodu deštivého počasí v dubnu, a tak se jeho výsledky tentokrát nezapočítávaly do soutěží Floriánek
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Cupu. Přesto nakonec přijelo 7 starších a 9 mladších družstev, které bojovaly ve dvou disciplínách, a
to požární útok a závod dvojic.

Soutěž O putovní pohár Větřkovské přehrady
V sobotu 23. září odpoledne bojovali hasiči O putovní pohár Větřkovské přehrady. Na
tréninkové hřiště se na 23. ročník pohárové soutěže i přes nepříznivé počasí sjelo 19 družstev
dobrovolných hasičů, z toho šest ženských. Protože soutěž v Lubině byla závěrečným kolem
Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku, přijela všechna družstva zapojená
do této soutěže.

Drnholecký železný hasič
Pod přehradou ve Větřkovicích proběhl 2. ročník TFA – Drnholecký železný hasič. V mužích
do 35 let soutěžilo 24 závodníků, v mužích nad 35 let pět závodníků a v ženách osm závodnic.
Soutěž se skládala ze dvou částí, silové, která proběhla na parkovišti, a výběhové. V silové
části po odstartování závodník proběhl 8 pneumatik z osobního automobilu, poté musel smotat dvě
hadice B. Následně ženy přeskakovaly malou překážku a na muže čekala dvoumetrová bariéra.
Po jejím zdolání musely ženy v konstrukci hammerbox provést 30 a muži 60 úderů, následně
transportovat 80kilovou figurínu na určenou vzdálenost a pak překlopit pneumatiku od traktoru. Tu
ženy obracely dvakrát a muži čtyřikrát. Po dokončení tohoto úkolu si musel závodník na připraveném
stole zastavit sám čas. Po krátké pauze je čekala výběhová část. Ta se skládala z cca 100metrového
běhu z parkoviště ke schodům přehrady, kde uchopili hadici složenou v harmoniku a s ní vybíhali cca
80 schodů na hráz, kde hadici položili do vyznačeného prostoru a pak doběhli cca 20 m až do cíle,
který byl před strojovnou nad hladinou přehrady. Ženy absolvovaly stejný úsek a bez hadice.
Drnholecký železný hasič probíhal podle regulí soutěže „TFA“ a v disciplínách se přibližuje
reálným podmínkám u zásahu, neboť ho závodníci absolvují v plné hasičské výbavě s dýchacím
přístrojem, ale bez masky, v zásahovém obleku s přilbou, což vše váží kolem dvaceti kilo.

Hasičská soutěž TFA
Tři členové Sboru dobrovolných hasičů Lubina I – Drnholec, Markéta Bortlová, Radek
Šmigura mladší a Michal Plandor již několik let absolvují fyzicky nejnáročnější soutěž pro hasiče s
názvem TFA. Tato zkratka pochází z anglického sousloví Toughest Firefighter Alive a v překladu
znamená Nejsilnější hasič přežije. TFA je hasičský víceboj jednotlivců, který prověřuje fyzickou a
psychickou připravenost hasičů. Hasič závodí v zásahovém obleku včetně zásahové přilby, dýchacího
přístroje, a to aktivního i pasivního, rukavic a zásahových bot. Zásahový komplet váží cca 17 kg.
Průběh a disciplíny soutěží TFA nejsou vždy stejné a liší se podle podmínek pořádajících měst, ale
jsou podobné extrémní fyzickou náročností. Závodníci absolvují postupně několik disciplín: roztažení
dvou 40metrových „B“ proudů, 60–80 úderů kladivem do hammer boxu, překonání dvoumetrové
bariéry, transport 80kilogramové figuríny do vyznačeného prostoru, transport cca 20 kg barelů a na
závěr pak bývá výběh.

Větřkovický triatlon
Za nádherného počasí se konal v neděli 27. srpna osmý ročník Větřkovického triatlonu. Letos
ho absolvovalo 99 mužů, 29 žen a 24 štafet. Tím byl překonán účastnický rekord. Větřkovický triatlon je
tzv. X-terra triatlon, tedy probíhající v terénu. V deset hodin dopoledne se sportovci vrhli do vod
větřkovické přehrady, v níž zdolávali cca 600 m dlouhou plaveckou trať. Následoval 10kilometrový
cyklistický okruh, který vedl přes Horní a Dolní Sklenov, poté triatlonisty čekalo náročné stoupání ke
zvoničce, odkud se sjíždělo do Hájova a terénem se pak závodníci vraceli k přehradě. Muži jej
absolvovali dvakrát, u žen byla novinkou volba vzdálenosti – buď celé dva okruhy, nebo jako v
minulých letech okruh jeden a klasifikace v kategorii „krátký“ triatlon. Trasa běhu pak vedla kolem
břehu přehrady, poté se stoupalo na Větřkovickou hůrku a následně sbíhalo do cíle. Loňský konec
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trasy se osvědčil, a tak i letos závodníci místo finiše na hrázi sbíhali po louce k parkovišti a zdolávali
schody na hráz, odkud to bylo do cíle už jen nějakých 50 m.
V závodě štafet se představilo mnoho sportovců z Kopřivnice a jejích místních částí a také
členové kopřivnických sportovních klubů. Vítězství však získali policisté obvodního oddělení Policie ČR
Kopřivnice Pilát a Pražák, které doplnil ve štafetě Klíma.
Každým rokem si pořadatelé Větřkovického triatlonu Miroslav Chovanec a Marta Žáčková
vyberou nějaký charitativní projekt, na který věnují část startovného a další finance vybrané přímo na
místě. Letos získali přes devět tisíc korun a k nim ještě přidali tři tisíce, které putovaly 17leté slečně z
Jeseníku nad Odrou.

Skauti z Lubiny
Skauti z Lubiny dostali na setkání na místní radnici desetitisícový šek na pořízení nového
vybavení pro svou činnost a drobné dárky. Poděkování vedení města si členové družiny Chamědů
vysloužili absolutním vítězstvím v celostátním kole Svojsíkova závodu, které vybojovali v září. Náročný
třídenní závod se uskutečnil v okolí hradu Lipnice na Vysočině a tematicky byl stylizován do světa
populární fantasy ságy Píseň ledu a ohně, a tak skauti mimo jiné museli třeba postavit funkční obléhací
katapult. Chamědi nakonec pod vlajkou rodu Baratheonů v celostátním finále závodu, pojmenovaném
po zakladateli českého Junáka, zvítězili, a postarali se tak o historický úspěch zdejšího skautingu.
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Mezinárodní vztahy
17. 1. 2017
V Kopřivnici bylo podepsáno Memorandum mezi Kopřivnicí a Bánovcemi nad Bebravou
(Slovensko), jehož účelem bylo oficiální zahájení jednání o budoucí spolupráci obou měst na
partnerské úrovni v oblastech kultury a sportu, cestovního ruchu a volnočasových aktivit školství,
výměny zkušeností a názorů, podpory spolupráce mezi sdruženími a organizacemi.
14. 3. 2017
Uskutečnila se pracovní návštěva v Bánovcích nad Bebravou (Slovensko), které se zúčastnili:
zástupci klubu seniorů, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelka Kulturního domu v
Kopřivnici, ředitel ZUŠ Zdeňka Buriana, předseda komise pro mezinárodní vztahy.
Cílem návštěvy bylo projednat možnosti spolupráce v různých oblastech.
12. 4. 2017
Mgr. Miroslav Schlesinger, tiskový mluvčí z Bánovců nad Bebravou (Slovensko) se zúčastnil
jednání týkající se oblasti sociálních věcí. V odpoledních hodinách pak na akci Sportovec roku 2016
vystoupil s ukázkou bojového umění.
25.–30. 4. 2017
V Myszkowie proběhla poslední, čtvrtá aktivita v rámci projektu „O našem městě chceme
rozhodovat s Vámi“, které se zúčastnily kopřivnické a myszkowské děti. Kopřivničtí dětští zastupitelé s
polskými kolegy pracovali s metodikou sestavování a práce dětského zastupitelstva.
2. 5. 2017
Starosta města Ing. Kopečný přivítal žáky gymnázia z partnerského města Zwönitz, kteří navštívili
Kopřivnici v rámci výměnné akce se ZŠ Alšova.
První týden v květnu proběhl tradiční výměnný pobyt žáků a studentů ZŠ Alšova a Gymnázia
Zwönitz, tentokrát v Kopřivnici a okolí. Studenti a jejich dvoučlenný doprovod z Německa navštívili
různá zařízení v Kopřivnici a okolí (technické muzeum, výrobnu štramberských uší, skanzen v
Rožnově pod Radhoštěm aj.).
11.–14. 5. 2017
Oslav sportu ve francouzském partnerském městě Trappes se zúčastnili zástupci města a
sportovních klubů.
20. 5. 2017
20. ročníku Sportovních her zdravotně postižených, které se konaly v Kopřivnici, navštívili čtyři
zástupci Svazu handicapovaných z Bánovců nad Bebravou (Slovensko).
2.–3. 6. 2017
Kopřivnických dnů techniky se zúčastnili 2 zástupci z Bánovců nad Bebravou (Slovensko).
10.–11. 6. 2017
Běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se zúčastnili XXXVIII. Miedzynarodowego biegu
piecu stawów v polském partnerském městě Myszków. Ve své kategorii zvítězili Radek Raška a Petr
Navara, třetí místa obsadili Jakub Ambros a Josef Kvita a sedmé místo obsadil Martin Hrnčíř. Závod
absolvovalo celkem 118 běžců.
9. 8. 2017
Na Festivalu medu a písničky – včelařských dnech v Kopřivnici vystupoval Soubor Drienovec z
Bánovců nad Bebravou ze Slovenska.
14.–17. 9. 2017
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15. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka (16. 9. 2017) se zúčastnili běžci z partnerských
měst Kopřivnice – francouzského Trappes (4), polského Myszkowa (9), německého Zwönitz (3) a
slovenských Bánovců nad Bebravou (9).
20. 9. 2017
Senioři z Kopřivnice (cca 50 osob) navštívili Bánovce nad Bebravou (akci zajišťoval OSVZ). Byli
přivítáni vedením města, prohlédli si Bánovce, setkali se s bývalými Tatrováky a na závěr navštívili
zámek Bojnice.
19. 10. 2017
Senioři z Bánovců (cca 70 osob) v čele s primátorem a zástupcem primátora navštívili Kopřivnici
(akci zajišťoval OSVZ). Hosté byli přivítáni na radnici starostou města, prohlédli si prostory Tatry,
navštívili technické muzeum, setkali se s kopřivnickými seniory a na závěr navštívili Štramberk.
9.–12. 11. 2017
Akce Motýlek, přehlídky tvorby handicapovaných dětí a mládeže, s názvem Motýlek v cirkuse, se
zúčastnily i handicapované osoby z francouzského partnerského města Trappes. Součástí skupiny byli
i zástupci družební komise z Trappes, se kterými proběhlo jednání o aktivitách pro rok 2018.
23. 11. 2017
Oficiální delegace z Kopřivnice v čele se starostou Ing. Kopečným navštívila Bánovce nad
Bebravou. V rámci jednání byly vyhodnoceny aktivity v roce 2017, projednány možnosti aktivit v roce
2018 a dohodnuty termíny příprav smlouvy o partnerství mezi Kopřivnicí a Bánovci nad Bebravou
včetně jejího podepsání.
6.–10. 12. 2017
Pracovní návštěva pedagogů ze ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice ve francouzském partnerském městě
Trappes. Pro pedagogy byl připraven odborný program – řada návštěv speciálních zařízení a odborné
diskuze.
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Závěr
V roce 2017 naše město udělalo zase několik významných kroků vpřed. Byla dokončena
dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Štramberské, nový vzhled a zateplení dostal Dům dětí a
mládeže, školky Jeřabinka a Francouzská, byla dokončena nástavba ZUŠ Zdeňka Buriana. Město
zahájilo rekonstrukci Ringhofferovy vily v parku E. Beneše a před dokončením jsou práce na
projektové dokumentaci k rekonstrukci centra města. Také v roce 2017 Kopřivnice potvrdila, že právem
patří mezi nejlepší Zdravá města v České republice. Stali jsme se vzorem pro další města a obce nejen
v uplatňování metod kvality, ale i v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje. Na dosažených
výsledcích se podílelo také mnoho občanů, firem, neziskových a zájmových organizací.

Seznam zkratek:
KDK – Kulturní dům Kopřivnice
ORP – obec s rozšířenou působností
MAS – místní akční skupina
MAP – místní akční plán
OTS – oddělení technické správy
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
NNO – nestátní neziskové organizace

Text kroniky za rok 2017 zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec
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