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Úvod
Kopřivnice 2018
Do nového roku vstoupila Kopřivnice prvním bodem oslav 70. výročí povýšení na město,
jež probíhaly po větší část letošního roku. Byl to novoroční ohňostroj, kterému přihlíželo zcela zaplněné
centrum Kopřivnice. V průběhu celého roku probíhala řada kulturních, společenských i sportovních akcí,
které měly sedmdesátiny města připomínat. Vyvrcholení oslav proběhlo v období kopřivnické pouti,
25. srpna, kdy se uskutečnil koncert skupiny Tatabojs, a vystoupili na něm i kopřivničtí rodáci, kteří se
dokázali prosadit na tuzemské hudební scéně, Voxel a Lenka Hrůzová.
Radnice v souvislosti s tímto významným výročím připravila oslavy, které zahrnovaly nejen
kulturní a sportovní akce zaměřené na výročí, ale také například vznik nové brožury mapující život v
posledních sedmi desítkách let, vytvoření propagačního snímku Kopřivnice 2018 a mnoho dalšího, jako
například soutěže pro žáky škol, besedy v Muzeu Fojtství nebo dotační program na podporu aktivit
vztahujících se k výročí. Po osmnácti letech byly při slavnostní akci před zrekonstruovanou
Ringhofferovou vilou v Sadu Dr. Edvarda Beneše oceněny osobnosti kulturního života a na podzim také
uděleny tituly čestný občan a významná osobnost města Kopřivnice.
V průběhu roku se ve městě podařil zrealizovat projekt Prevence bezdomovectví včetně
poskytování nové související sociální služby terénní program a sociální služby sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi prostřednictvím organizace Armáda spásy v České republice, z. s. Tím se
město Kopřivnice zařadilo mezi jedno z mála měst v republice, která se rozhodla řešit problematiku osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených nejnovější metodou housing-first, tzn., že
nejdříve musí být u klienta vyřešena problematika bydlení (bez nutnosti předchozího využití jiné sociální
služby) a poté je mu nabízena další pomoc a řeší se další problémy (zdravotní, finanční atd.). Město
Kopřivnice se zavázalo, že pro účely projektu Prevence bezdomovectví vyčlení celkem 15 bytů ze svého
bytového fondu. K 31. 12. 2018 se podařilo zařadit do projektu 14 bytů, které jsou určeny jak
jednotlivcům, tak rodinám s dětmi.
Rok 2018 byl také rokem volebním, kdy se zkraje roku konaly volby prezidentské a na podzim
volby do obecních zastupitelstev. Posledního října se konalo ustavující zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva města Kopřivnice, na němž všichni zastupitelé složili slib a zvolili nové orgány města
pro volební období 2018–2022. Slavnostní akt se konal v nově zrekonstruované Ringhofferově vile
v Sadu Dr. Edvarda Beneše.
Od srpna 2018 byl zahájen provoz radaru na ulici Záhumenní v Kopřivnici, který zaznamenává
překročení povolené rychlosti vozidel v obou směrech. Od spuštění radaru do konce roku, tedy
za pouhých pět měsíců, bylo oznámeno celkem 9 198 přestupků za překročení rychlosti motorového
vozidla v obci. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu oznámených přestupků o 646 % a navýšení příjmů
o 5 091 tis. Kč.
Z významných investičních akcí byla dokončena rekonstrukce Ringhofferovy vily v Sadu
Dr. Edvarda Beneše, budovy bývalé výměníkové stanice na ulici Školní za účelem zajištění provozování
sociální služby Sociálně-terapeutické dílny nebo realizace energeticky úsporných opatření na objektech
bytových domů na ulici Obránců míru nebo na objektu Domu s pečovatelskou službou na ulici České.
Pokračovaly aktivity v souvislosti s odkanalizováním místních částí Mniší a Vlčovice a revitalizací centra
města, ale také vznikem komunitního centra v budově bývalých jeslí na ulici Francouzské.
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Výročí města
Kopřivnice letos oslavila sedmdesáté výročí povýšení na město.
Při této příležitosti připravil Klub filatelistů Kopřivnice s dotační podporou města vydání
příležitostných známek. V omezené sérii vyšly známky s motivem červené T 603 a vlaku s hodnotou
19 Kč. Ty byly k dostání na aršících po devíti kusech včetně přítisku se speciálním logem oslav. Kromě
známek filatelisté připravili 150 kusů příležitostných dopisnic, 200 kusů R-nálepek s přítiskem a také
200 obálek s přítiskem. Filatelisté, tak jako před deseti lety, připravili také příležitostné razítko, které bylo
využíváno zdejší pobočkou České pošty v době vrcholících oslav výročí města.
70. výročí povýšení Kopřivnice na město oslavily koncem prázdnin tisíce lidí. Slavilo se především
na kulturních akcích. Stovky diváků přilákalo už ve čtvrtek večer 23. srpna ocenění osobností kopřivnické
kultury a následující koncert Martina Chodúra. V pátek v podvečer se centrum města poprvé výrazněji
zaplnilo lidmi, kteří přišli na koncert popové kapely Slza, kterým vrcholil prázdninový volnočasový projekt
pro mladé Někdo ven??? Nejvíce lidí se ale v centru Kopřivnice bavilo během soboty.
Dopolední program v Sadu Dr. Edvarda Beneše, kde hlavním lákadlem byl Starodávný jermark,
vystřídal program v centru města. Bartolomějský večer před kulturním domem zahájilo vypuštění dvou
tisíc balonků v barvách města a s logem oslav, které symbolicky vynesly k nebi přání obyvatel Kopřivnice
jejich městu. V průběhu odpoledne se Kopřivnice dočkala ještě slavnostního křtu publikace historika
Ondřeje Šalka a grafika Karla Kudery, která v atraktivním formátu podává dosud nezpracované dějiny
Kopřivnice v posledních 70 letech, a lidé v premiéře viděli i nový krátký film Miroslava Hoffmana
zaměřený na život v Kopřivnici a přírodní krásy jejího okolí.
Velké pódium v centru města patřilo kapelám, jejichž koncerty si mohli všichni příchozí opravdu
vychutnat díky velmi kvalitní zvukové aparatuře a velkoplošné LED-obrazovce, která jim
zprostředkovávala dění na pódiu. Program zahájilo první kopřivnické vystoupení bluesrockového
projektu The Calling Heart zpěvačky Lenky „Lo“ Hrůzové, které bohužel zhruba v polovině nepříjemně
poznamenal silný déšť. Skalní fanoušci ale před pódiem vydrželi a po zbytek večera už počasí oslavám
nijak zvlášť nepřekáželo. Lidem, kteří do Kopřivnice za programem přijeli i ze vzdálených míst, postupně
zahráli Voxel, Thom Artway, vynikající Queen tribute band, kapela Queenie a vrcholem byl energií
překypující večerní koncert Tata Bojs. Pražská kapela se silnou vazbou na Kopřivnici zahrála nejen písně
z posledních desek, ale i ty ze starších alb, z nichž mnohé alespoň částečně vznikaly přímo v našem
městě.
Hudební zážitky z Bartolomějského večera mohli slavící Kopřivničané doplnit neobvyklou vizuální
show, kterou na objednávku města připravili ve studiích zdejší společnosti Lumitrix. Průčelí
zrekonstruované Ringhofferovy vily se během sobotní noci proměnilo v projekční plochu, na níž se
několikrát zopakovala dynamická projekce – videomaping, která v náznacích, ale přitom nesmírně
efektně nastínila historii našeho města od symbolického vzniku života a jeho evoluci přes počátky zdejší
keramické výroby, produkci Tatry až po aktuální digitální věk informací.

Čestné tituly města Kopřivnice
V pátek 28. září byly předány na slavnostním večeru v kulturním domě čtyři čestná občanství
a čtyři tituly významná osobnost města Kopřivnice. Celý slavnostní večer byl zdarma přístupný široké
veřejnosti. O kulturní zpestření slavnostního předání se postarala hudebním programem Pražská
komorní filharmonie. Ta celý večer otevřela po osmnácté hodině Meditací na chorál Svatý Václave z pera
Josefa Suka. Jako první čestné občanství převzal z rukou starosty města Ladislav Cvíček. Známý
kopřivnický kantor a historik byl jediným žijícím člověkem mezi oceněnými.
Následně tituly čestných občanů in memoriam převzali Josef Jalůvka za svého otce, dlouholetého
zdejšího starostu a kopřivnického patriota Josefa Jalůvku, Zdeňka Havlová za svého manžela
a motokrosovou legendu Aloise Havla. Ocenění pro autora tatrovácké koncepce, automobilového
konstruktéra Hanse Ledwinku, pak nepřevzali jeho příbuzní, ale Alena Čípová, prezidentka Tatra veteran
Car Clubu Kopřivnice, a emeritní ředitel zdejšího technického muzea Karel Rosenkranz jako zástupci
těch, kteří Ledwinkovo ocenění navrhli.
V další části večera byly předány také tituly Významná osobnost města Kopřivnice, ty už výhradně
in memoriam. Převzali je postupně paní Olga Krejčí za svého manžela, trenéra a sportovního činovníka
Jiřího Krejčího, Jiří Kostelník za svého otce Ladislava Kostelníka, který působil nejen jako předseda
zdejší letopisecké komise a kopřivnický kronikář, ale zásadním způsobem se podílel také na záchraně
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zbytků hradu Šostýna. Pan Svatopluk Čech převzal ocenění z rukou starosty za svého strýce, kněze
a kopřivnického faráře Václava Čecha, a posledním oceněným byl aktivní skaut a esperantista Rudolf
Zanáška, za kterého titul významná osobnost převzala jeho dcera Zora Urbánková.
Slavnostní večer, který proběhl v den oslav svátku sv. Václava, byl zároveň symbolickým
završením série oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město, které bylo připomínáno při různých
příležitostech již od jara.

Kopřivnické osmičky
Kopřivnická veřejnost si v srpnu připomněla 80. výročí položení základního kamene nikdy
nevybudované rozhledny Masarykova volebního kraje. 7. srpna, přesně po osmdesáti letech, se občané
zúčastnili znovuodhalení zrestaurovaného základního kamene na vrcholu Červeného kamene.
Slavnostní položení základního kamene rozhledny proběhlo v neděli 7. 8. 1938 a mělo být prvním
krokem k vybudování důstojného a trvalého památníku 20. výročí samostatného Československa a měl
připomenout i skutečnost, že právě v tomto regionu lidé v letech 1907 a 1911 zvolili T. G. Masaryka svým
poslancem do rakouského říšského sněmu. Ovšem jen týdny dělily Československo od osudové
Mnichovské konference a následné události veškeré plány na budování rozhledny zhatily. Základní
kámen postupem času zarostl vegetací, zapadal listím a byl zapomenut, a to až do 26. 4. 2013, kdy jej
podle dobových fotografií nalezl historik kopřivnického Muzea Fojtství Ondřej Šalek. Následně byl kámen
z místa nálezu odnesen a dočkal se nejen veřejné prezentace, ale především odborného ošetření
v kamenictví Milan Oczadly. Letos se po více než čtyřech letech vrátil zpět na své místo asi 100 metrů
pod vrchol Červeného kamene. Tam v úterý 7. 8. proběhlo jeho slavnostní znovuodhalení.
Týž den večer proběhla zahradní slavnost v restauraci Pod Kaštany, která připomněla nejen
již zmíněné výročí, ale také 70 let od povýšení Kopřivnice na město a blížící se sté narozeniny
samostatného Československého státu.
Historické milníky připomněla přednáška historika Muzea Fojtství Ondřeje Šalka o tom, jak se
osudové letopočty s osmičkou na konci odrazily v kopřivnické historii. V programu vystoupila country
kapela Cizinci a lidé mohli posedět u táboráku. Památkou na výjimečnou událost pak pro příchozí byl
pamětní odznak vytvořený ve spolupráci s grafickým studiem FlooD desigN upomínající na všechna výše
zmíněná výročí.

Výročí T. G. Masaryka
Kopřivnice zavzpomínala na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka
krátkým pietním setkáním. Na tradiční setkání, které proběhlo ve středu 7. března, v den 168. výročí jeho
narození, u pomníku TGM, přišlo několik desítek Kopřivničanů. Po vystoupení Pěveckého sdružení
Kopřivnice vystoupil člen místního Masarykova demokratického hnutí Ladislav Cvíček, jenž krátce
pohovořil o odkazu prvního prezidenta. Poté za zpěvu Masarykovy oblíbené písně představitelé města
spolu se zástupci místního Masarykova demokratického hnutí a Konfederace politických vězňů položili
kytice k pomníku TGM. Na závěr pietního aktu zazněla státní hymna.

Uctění obětí 2. světové války
V pátek 4. května v podvečer vzpomněly dvě desítky Kopřivničanů, kteří se sešli u pomníku
padlých před bývalou Základní školou náměstí, 73. výročí osvobození Kopřivnice. 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.
Statečnost a oběti lidí uctili zástupci města, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, Vojenského
sdružení rehabilitovaných i místní KSČM položením květin u pomníku.

Výročí Milady Horákové
Ve středu 27. června proběhlo tradiční pietní setkání v Základní škole dr. Milady Horákové. Cílem
setkání bylo připomenutí 68. výročí justiční vraždy Milady Horákové. Žena, po níž škola nese jméno,
byla obětí komunistických protidemokratických represí v polovině minulého století a stala se symbolem
odporu proti totalitnímu systému. Na základě vykonstruovaného politického procesu byla 27. června
1950 popravena. Na počest popravených a umučených politických vězňů vznikl Den politických vězňů,
který si každý rok připomínáme právě 27. června. Setkání se i letos osobně zúčastnil Zdislav Zíma,
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politický vězeň, který na vlastní kůži zažil, jak fungovala komunistická justice. Ten ve své krátké řeči
připomněl nejen osobnost političky Milady Horákové, ale i dalších 248 popravených a stovky dalších lidí,
kteří zahynuli na hranicích při pokusu opustit totalitní stát nebo v jeho uranových dolech.

Sté výročí založení republiky
Letošní oslavy století od založení Československa proběhly ve městě i v místních částech
ve větším rozměru, než bývá zvykem. Lidé si významné výročí připomínali na celé řadě vzpomínkových
akcí. Největší zájem veřejnosti vyvolaly oslavy připravené skauty a ostatními místními spolky v Lubině.
V pátek byla zapálena slavnostní vatra na kopci Velová, kterou si nenechalo ujít několik stovek lidí.
Druhý den prošel obcí početný průvod, který se před Katolickým domem účastnil odhalení
obnovených pamětních kamenů, a lidé se na připraveném programu a následně i prvorepublikové
zábavě v Katolickém domě bavili.
Zhruba ve stejnou dobu si založení republiky připomněla hrstka lidí i ve Vlčovicích, kde byly
k přemístěnému a restaurovanému pomníku TGM položeny květiny.
Kopřivnice si na oficiální úrovni výročí připomínala tak zvanou Cestou demokracie, kdy se lidé
sešli na symbolických místech během odpoledne vícekrát. Nejprve byla po půl třetí na domě podnikatelů
odhalena pamětní deska připomínající osobnost Milana Rastislava Štefánika a jeho přínos pro vznik
společného státu Čechů a Slováků. O hodinu později se sešli v areálu starého kopřivnického hřbitova,
kde byla po krátké historické vzpomínce za zpěvu Pěveckého sdružení Kopřivnice zasazena lípa
svobody. Nový strom svobody by měl zapustit kořeny v místech, kde jej naši předkové vysadili už v roce
1918. Před druhou světovou válkou dostala lípa na kmeni kaz, ale po léčení se kmen částečně zacelil a
lípa válku šťastně přežila. Vykládalo se to jako špatné znamení v době ohrožení samostatné republiky.
Po roce 1960 však byla lípa za neznámých okolností pokácena. Poslední zastavení Cesty demokracie
bylo na zdejším náměstí. Nejdříve byla na pomníku padlých odhalena dodatečná pamětní deska
doplňující jména sedmi dalších lidí, kteří položili svůj život v době německé okupace. Následně se lidé
přesunuli jen o pár desítek metrů vedle před sochu prezidenta zakladatele, kde si vyslechli projevy
starosty Miroslava Kopečného a Ladislava Cvíčka z Masarykova demokratického hnutí a několik skladeb
v podání PSK a dechovky. Závěr oficiální části oslav patřil československé hymně. Lidé ale neslavili
jen u pomníků posloucháním projevů a pokládáním květin. Řada Kopřivničanů využila během svátečního
víkendu bohaté kulturní nabídky a vyrazila na swingové koncerty, tančírny, speciální promítání v kině
nebo výstavy uspořádané v rámci oslav.

Den válečných veteránů
V neděli 11. listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů se u pomníku padlých před budovou
bývalé ZŠ náměstí sešli představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci
Českého svazu bojovníků za svobodu. Ti po krátké promluvě starosty města Miroslava Kopečného
položili kytice k pomníku padlých, který byl nedávno doplněn o dalších sedm jmen Kopřivničanů, kteří
padli v druhé světové válce.
Tímto aktem si i Kopřivnice připomněla událost, kdy 11. listopadu 1918 podepsalo osamocené
Německo příměří v Compiègne, čímž skončila první světová válka, a také se vzpomínalo na lidi, kteří
padli ve válečných konfliktech. Tento den si připomínáme od roku 2001 jako Den válečných veteránů.
Starosta také připomněl historické souvislosti vztahující se ke konci první světové války a k symbolu
červených vlčích máků, které měli účastníci pietního aktu na klopách.

Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii
Lidé se tradičně sešli v sobotu před vstupem do ZŠ dr. Milady Horákové. Vzpomínková akce
začala položením květin k pamětní desce obětem komunistického režimu a k plaketě připomínající jednu
z nejznámějších obětí režimu, Miladu Horákovou. Následovala promluva starosty města Miroslava
Kopečného a Zdislava Zímy, člena Konfederace politických vězňů. Oba řečníci se zmínili nejen o obou
událostech, které se v našich dějinách pojí s datem 17. listopadu, ať už to bylo uzavření
československých vysokých škol v roce 1939, anebo zásah proti studentům na Národní třídě, který
spustil události sametové revoluce. Oficiální část oslavy státního svátku ukončila státní hymna. Poté, co
dozněla, se lidé vydali v průvodu se svíčkami a lampiony směrem na Masarykovo náměstí. Na místo
průvod několika stovek Kopřivničanů, vedený skupinkou bubeníků, dorazil za slabou čtvrthodinku.
Na náměstí pak oslava 17. listopadu pokračovala zhruba půlhodinovým koncertem HTK Bandu. Trio
v několika písních doplněné sborem dětí ze ZŠ 17. listopadu hrálo písně Karla Kryla, skladby
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z repertoáru Jaroslava Hutky nebo Osvobozeného divadla. Během hudební produkce pak účastníci
pochodu spontánně pokládali svíčky k pomníku T. G. Masaryka.

Kopřivnické presování
Místní klub Masarykova demokratického hnutí uspořádal v kulturním domě Kopřivnické
presování. Tato akce navázala na diskuzní fórum TGM a současnost, které vloni po dvaceti letech
skončilo.
Ve velkém sále se sešlo několik zajímavých osobností, které se zapojily do moderované diskuze.
Na úvod zněly od pódia jazzové a swingové melodie v podání LAM Tria. Pak už se slova ujal průvodce
večerem Ladislav Cvíček, který pod Masarykovým portrétem přivítal starostu Kopřivnice a tajemnici
pražského ústředí MDH. Po jejich krátkém přivítání přišel na řadu první bod plánovaného programu,
a tím byl křest publikace T. G. M. a Kopřivnice. Autorem publikace je historik Muzea Fojtství Ondřej
Šalek.
V textu knížky zmapoval nejen Masarykovy návštěvy v Kopřivnici, ale věnuje se v ní i místním
lidem, kteří ho obdivovali, pomáhali mu s jeho volební kampaní, kteří jej v Kopřivnici prosazovali a dále
pak šířili jeho myšlenky a odkaz nejen za první světové války, ale i později během druhé světové války
a pak po roce 1948 až do roku 1990, kdy vznikla Masarykova společnost v Kopřivnici, která se později
přidala k Masarykovu demokratickému hnutí.
Křest publikace byl velmi netradiční, její kmotr – bývalý politický vězeň Zdislav Zíma – ji totiž
nepoléval šampaňským, jak je obvyklé, ale posypal ji škvarky. I v tom byl kus symboliky, právě
na kopřivnické lahodné škvarky zdejší hospodské Kláry Heissigové totiž Masaryk rád vzpomínal.
Po samotném křtu ještě Ondřej Šalek krátce promluvil o Masarykovu obrazu v médiích a jeho vtahu
k novinářům.
Diskuzi pak vedl Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu 6 a dlouholetý účastník
masarykovských setkání v Kopřivnici. Diskutoval s mediálním odborníkem a bývalým novinářem či
prezidentským mluvčím Tomášem Klvaňou, Evou Doležalovou z historického ústavu Akademie věd
a publicistou Petrem Anderlem. Diskuze se vztahovala především k výročí 100 let od založení republiky,
otázkám rozdílného vnímání společného státu a jeho historie Čechy a Slováky a hovořilo se i o tom, co
nám zbylo z ideálů, na kterých bylo Československo před stoletím postaveno.
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Výběr z významných událostí roku 2018 v Kopřivnici
Leden
S příchodem nového roku začala platit nová pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města.
Hlavní změnou bylo snížení kaucí ze šestinásobku základního nájemného na trojnásobek.
V programu divadelního předplatného kulturního domu hostovalo pražské Divadlo Na Zábradlí
s představením V+W – Korespondence, vzniklým na základě dopisů, které si vyměňovali Jiří Voskovec
a Jan Werich.
Výsledky prvního kola prezidentských voleb byly známy již hodinu a půl po uzavření volebních
místností. Podobně jako ve zbytku republiky skončilo první kolo vítězstvím Miloše Zemana a druhým
postupujícím byl Jiří Drahoš. Zeman získal bezmála 44 % hlasů kopřivnických voličů, Drahoš 23,5 %.
Zatímco v celostátním měřítku byl výsledek druhého kola prezidentské volby ve dnech
26. – 27. ledna poměrně těsný, v Kopřivnici a místních částech Miloš Zeman zvítězil s výraznějším
náskokem, když získal 58,15 % odevzdaných hlasů. Jiří Drahoš skončil v druhém kole se ziskem
41,84 %. Zájem voličů o výběr hlavy státu byl poměrně vysoký, k urnám přišlo 11 380 oprávněných
voličů, tedy bezmála 64 %.
Pedagogové ZUŠ Zdeňka Buriana zorganizovali mezinárodní koncert. Kurzy hry na flétnu,
housle, klavír, violoncello, stejně jako výuku zpěvu a dirigování a následně večerní koncert absolvovali
žáci a učitelé společně se svými protějšky z Jižní Koreje. Korejští hosté nabídli publiku jak klasickou
hudbu, tak ukázky folklóru své země a na závěr připravili společné vystoupení s českými kolegy.
Město získalo koncem ledna více než 8,1milionovou dotaci na projekt vzniku sociálněterapeutických dílen.
Sobota 20. ledna se stala plesovým dnem. Během jednoho večera si lidé mohli vybírat z pěti bálů.
Největší zájem byl tradičně o Obecní ples, na kterém vystoupil i zpěvák Petr Bende.
Poliklinika Therápon 98 v rámci úsporných opatření zrušila jednu ze tří ordinací praktického
lékaře. Pacienty ze zrušeného obvodu si rozdělily zbývající dvě ordinace.
Únor
Místní krytý bazén oslavil pětadvacáté výročí svého otevření sníženým vstupným, nafukovacími
atrakcemi na hladině a řadou dalších doprovodných aktivit.
Na zimní olympiádě dětí a mládeže reprezentovali Moravskoslezský kraj z kopřivnických
sportovců krasobruslařka Klára Štěpánová, hokejista Darek Bartošák, v rychlobruslení pak závodili
krasobruslařka Tereza Marejková a hokejista Vojtěch Janoš.
Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mistrovství Moravy a Slezska v hale deset medailí. V mladších
žákyních získaly Adéla Tkáčová stříbro v běhu na 60 m překážek a bronz ve skoku vysokém, Ema
Feilhauerová bronz ve skoku dalekém a v běhu na 1 500 m, Michaela Sochová bronz v běhu na 60 m
překážek a kov stejné barvy vybojovala také štafeta mladších žáků na 4 x 200 m ve složení Max Bartoň,
Daniel Hanzelka, Matěj Melčák a Vojtěch Frýdl. V dorostencích získali stříbro Tomáš Bortel ve vrhu koulí
a Tomáš Bátrla v běhu na 1 500 m.
Základní škola Lubina pořádala benefiční koncert zpěváka Voxela v kopřivnickém kulturním
domě. Výtěžek koncertu byl použit na nákup slabikářů a učebních pomůcek pro krajanské školy
na Ukrajině a v Srbsku. Vybralo se přes 22 tisíc korun.
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přivezla do kopřivnické Tatry symbolický šek
s osmdesátimilionovou částkou. Tatra tak získala dotaci na kompletní renovaci Slovenské strely.
Společnost Brose CZ jako jediná společnost v Moravskoslezském kraji splnila přísné certifikační
podmínky mezinárodního institutu Top Employer. Do elitního klubu nejlepších zaměstnavatelů se
zařadila společně jen s dalšími 11 firmami v ČR.
Bývalý hráč kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň se stal mistrem ČR v kategorii starších
žáků ve dvouhře i čtyřhře.
A ještě v únoru…
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Proběhla první žákovská diskuze s představiteli města organizovaná dětským zastupitelstvem.
Vedení města jednalo s atlety, fotbalisty a plochodrážníky o možném zachování všech tří sportů
na zrekonstruovaném letním stadionu. Radní se rozhodli nevypsat plošné konkurzy na ředitele
základních škol v Kopřivnici. Na veřejnost se dostala informace o tom, že soukromý investor měl zájem
přestavět bývalou ZŠ náměstí na byty, později ale firma od svého záměru ustoupila. Pivo z kopřivnického
pivovaru Polivar získalo Zlatou pivní pečeť v konkurenci více než jedenácti set degustačních vzorků.
Výuku v ZŠ sv. Zdislavy zpestřily přednášky zahraničních studentů.
Březen
V Lašském muzeu i v Muzeu Fojtství byla zahájena desetitýdenní výstava „Z hradního archivu“.
Ta nabídla více než 80 fotografií zachycujících prezidentování Tomáše Garriqua Masaryka a byla
tematickým příspěvkem kopřivnických muzeí k oslavám století od založení republiky.
Mateřské centrum Klokan začalo fungovat v provizorních prostorách jídelny někdejší stravovny
na ulici České. Do náhradních prostor se Klokan přesunul z důvodu přestavby původní budovy
na komunitní centrum. Znovuobnovení provozu bylo také první příležitostí, kdy si malí návštěvníci
Klokánku mohli vyzkoušet nové hračky nakoupené za 30 tisíc od nadace Tesco.
Policie zveřejnila statistiky kriminality. V absolutních číslech sice meziročně přibylo 13 trestných
činů, ale i tak byl rok 2017 v mnoha ohledech nejbezpečnější v řadě oblastí. Policisté se navíc mohli
pochlubit více než 59 % objasněností oznámených přečinů.
V novojičínském divadle byli vyhlášeni i tři kopřivničtí nejúspěšnější sportovci okresu Nový Jičín
za rok 2017 – atlet Tomáš Bortel, plavec Michal Šupa a absolutní vítězství obhájila krasobruslařka Klára
Štěpánová. V kategorii kolektivů byla oceněna družstva mladších žákyň AK EZ Kopřivnice a mladších
dorostenců KH Kopřivnice, mezi trenéry pak převzali cenu Jan Kotulič (capoeira, ASK Tatra Kopřivnice)
a Vladimíra Milčinská (krasobruslení, FSC Kopřivnice).
Mužstvo HC Tatra Kopřivnice vypadlo ve čtvrtfinále play-off II. ligy sk. Východ, v pětizápasové
sérii podlehlo Šumperku.
Režisérka Tereza Nvotová v místním filmovém klubu osobně uvedla svůj dokument Mečiar.
Po projekci diskutovala s diváky o vzniku filmu a o politické situaci na Slovensku i v České republice.
Dagmar Voňková koncertovala ve vile Machů. Nekonvenční kytaristka, originální zpěvačka
a písničkářka hrála jak desítky let staré písně, tak své novinky a tradičně i lidovou hudbu.
Na území města a místních částí se jely čtyři rychlostní zkoušky Valašské rallye. Závody z tratí
na tatrováckém polygonu dokonce živě přenášela Česká televize. Rallye přinesla omezení především
obyvatelům Mniší, neboť trať závodu vedla přímo středem obce.
Na Jarním koncertu kopřivnických škol byly vyhlášeny výsledky soutěže KoprStar 2018.
Základního kola se zúčastnilo asi 400 dětí z celé Kopřivnice. Do finále v polovině března se probojovala
desítka nejlepších. Nejvíc hlasů v následném hlasování veřejnosti získala patnáctiletá Klára Šprochová
ze ZŠ sv. Zdislavy.
Plavkyně a atletka SK Kopřivnice Nikola Chovanečková se stala mistryní ČR v aquatlonu.
A ještě v březnu…
Kabelová televize Kopřivnice začala vysílat svůj vlastní program v HD. Byly vyhlášeny soutěže,
které měly školákům připomenout 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Hasiči trénovali zásahy
na ledu a odstraňovali následky silného větru. Kopřivnice se po pěti letech vrátila mezi top deset
podnikatelských lokalit v Moravskoslezském kraji, alespoň dle hodnocení ankety Město pro byznys.
Byla ukončena příprava III. Střednědobého plánu sociálních služeb na léta 2018-2021.
Duben
V celorepublikovém turnaji GPB U19 obsadila badmintonistka BK Kopřivnice Anna Škarková
druhé místo ve dvouhře i ve čtyřhře s dalším kopřivnickým hráčem Martinem Slívou.
Kopřivnické zastupitelstvo se mimořádně sešlo hned po Velikonocích. Politici projednali
a nakonec schválili rozpočtové změny, které si vyžádalo prodražení probíhající rekonstrukce
Ringhofferovy vily.
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Byla zahájena výměna střechy na zimním stadionu. Přestože se zahájení prací zpozdilo díky
čekání na dodávku objednané střešní krytiny, její pokládka na místo byla dokončena o měsíc dřív oproti
původnímu plánu. Nová krytina byla na střeše zimního stadionu už na přelomu května a června.
Na slavnostním vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Kopřivnice za rok 2017 bylo
oceněno 16 jednotlivců, šest družstev a šest trenérů a organizačních pracovníků.
Proběhly zápisy do škol. K posouzení školní zralosti se dostavilo 276 dětí, tedy o 73 méně než
v předchozím roce.
Vlasta Redl s kapelou vystoupil se svým hudebním recitálem ve velkém sále kulturního domu.
Program byl průřezem jeho bohaté tvorby a koncert měl atmosféru uvolněného muzikantského večírku.
Mezinárodně obsazený koncert především klasické hudby hostil Katolický dům v Kopřivnici.
V programu zahrál Ostravský komorní orchestr a devět pěveckých sólistů z Jižní Koreje a USA, zněly
převážně známé operní árie. Program zorganizovala ZUŠ Zdeňka Buriana.
V celostátním závodě Morenda Kooperativa Mítink v Brně vybojovaly atletky AK EZ pět medailí –
v mladších žákyních Ema Feilhauerová zlato za skok daleký a Adéla Tkáčová stříbro v běhu na 60 m
překážek a bronz ve skoku vysokém a ve starších žákyních Hana Soukalová stříbro v běhu na 60 m
překážek a bronz ve vrhu koulí.
V rámci sbírky Kola pro Afriku bylo v Kopřivnici darováno 264 kompletních jízdních kol a dalších
15 nekompletních kol, která poslouží na náhradní díly. Po repasování mají bicykly sloužit dětem v Gambii
při cestách do často velmi vzdálených škol.
Kopřivnici navštívila ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Přímo na místě se
zajímala o projekt stavby nového domova pro seniory, jehož stavbu ve spolupráci s městem připravuje
Moravskoslezský kraj.
Také letos omezila provoz ve městě trasa jedné z etap mezinárodního cyklistického závodu žen
Gracia Orlová vedoucí přes Kopřivnici.
Zastupitelé odhlasovali 2,85 milionu korun dotací na sociální služby. Celkem město na tento účel
uvolnilo tři miliony a 90 tisíc korun.
Proběhl 32. ročník divadelní přehlídky Kopřiva. Jedním z vrcholů bylo vystoupení čerstvého
držitele Thálie mima Radima Vizváryho, který si svým představením Sólo získal nejen sympatie publika,
ale i Cenu diváků. Cena za herecký výkon putovala do Ostravy člence souboru Divadla Petra Bezruče
Kateřině Krejčí a největší umělecký přínos měla podle mínění poroty inscenace Pinocchio Nového
divadla z Nitry.
Badmintonistky BK Kopřivnice Petra Benišová a Adéla Špačková se podílely na vítězství výběru
Severní Moravy do 13 let v Českokrumlovském poháru dětí.
Florbalisté Tomáš Janek, Filip Grill a Robert Socha se podíleli na vítězství Moravskoslezského
kraje ve finálovém zápase regionálních výběrů starších žáků.
A ještě v dubnu…
Vítězkou pátého ročníku celoměstské ankety Zlatý Komenský se stala Ivana Kociánová. Oblíbená
kantorka přírodopisu, dějepisu, občanky a etické výchovy působí na ZŠ sv. Zdislavy. Žákům základních
škol prodloužilo Velikonoce ředitelské volno. Místní turisté uklízeli odpadky okolo stezek vedoucích na
vrchol Bílé hory. Na webu města se objevil návrh nového územního plánu Kopřivnice. Proběhla tradiční
veřejná setkání vedení města s občany všech tří místních částí. Společnost SLUMEKO, s. r. o.,
prodloužila otevírací dobu ve sběrném dvoře.
Květen
Proběhl dvaadvacátý ročník Beskyd Model Kit Show. Tradičně obsadil prostory kulturního domu
a prostranství před ním. Na výstavu modelářů dorazilo zhruba dva tisíce návštěvníků, kteří obdivovali
asi pětistovku soutěžních a dalších asi tři sta modelů v nesoutěžních expozicích.
Technické muzeum Tatra zahájilo výstavu S Tatrou všude! Její obsah byl věnován především
120. výročí vyrobení prvního nákladního automobilu v Kopřivnici.
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Atletka AK EZ Kopřivnice Adéla Tkáčová se stala mistryní Moravy a Slezska v atletickém pětiboji
mladších žákyň.
U ZŠ 17. listopadu bylo slavnostně otevřeno nové sportovní hřiště. Víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, 250 metrů dlouhým atletickým oválem, venkovní posilovnou i dětským hřištěm stálo městský
rozpočet více než 11 milionů korun. Stavba byla dokončena už v polovině listopadu, ale se slavnostním
otevřením se čekalo až na jaro.
Učitelé a žáci ZŠ sv. Zdislavy oslavili čtvrt století existence církevní školy v Kopřivnici školní
akademií v sále kulturního domu.
V den 70. výročí povýšení na město byla vernisáží zahájena výstava Kopřivnice v obrazech.
Muzeum Fojtství na ní odprezentovalo kolekci asi 40 výtvarných děl zachycujících město z různých úhlů
a v různých okamžicích historie. Na výstavě vedle sebe visely obrazy profesionálních i amatérských
výtvarníků. Jen o den později byla v sesterském Lašském muzeu otevřena výstava Obrazy v Kopřivnici,
která zajímavým způsobem mapovala problematiku umění ve veřejném prostoru v Kopřivnici, a to jak
díla známá, pozapomenutá, tak i ta, která už z ulic Kopřivnice zmizela.
Házenkáři KH Kopřivnice po osmi letech postoupili do play-off extraligy, v níž nakonec obsadili
sedmou příčku.
Na radnici proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Nejzásadnější změnou
bylo snížení převisu nabídky zastavitelných ploch pro bydlení.
V kulturním domě proběhla premiéra tradičního Tanečního koncertu ZUŠ Zdeňka Buriana.
Ve více než dvouhodinovém programu se postupně představilo všech 228 žáků tanečního oboru školy
ve více než třiceti choreografiích nejrůznější žánrové orientace. Další den se koncert opakoval
a následovaly ještě další čtyři zkrácené koncerty pro místní školy.
Badmintonistky BK Kopřivnice Petra Benišová a Adéla Špačková se prosadily na celostátním
turnaji U13 – Benišová byla třetí ve dvouhře a druhá ve čtyřhře se Špačkovou, která další druhé místo
obsadila ve smíšené čtyřhře.
V prostorách radnice proběhlo diskuzní fórum Plánujme společně. Asi osmdesát příchozích se
aktivně podílelo na sestavování žebříčku 14 příležitostí a problémů města, který pak slouží jako jeden
z podkladů pro sestavování rozpočtu a plánování investic ve městě. Nejvyšší prioritu si tentokrát získalo
vybudování dětského hřiště na sídlišti Korej.
A ještě v květnu…
Veřejnost mohla začít navrhovat názvy pro vznikající komunitní centrum na sídlišti Sever. Novým
obchodním ředitelem Tatra Trucks, a. s., se stal Petr Hendrych. V centru města proběhly sportovní hry
zdravotně postižených. Týden pro rodinu přinesl řadu akcí pro veřejnost. Turistický pochod Štramberský
jasoň přivedl do Kopřivnice davy turistů. Hejtman Moravskoslezského kraje ocenil společnost Brose CZ,
s. r. o., cenou za společenskou odpovědnost. Vedení města poděkovalo dvěma učitelkám za rychlý
zásah, kterým zachránily život kolabující žákyni.
Červen
1. června proběhly oslavy Mezinárodního dne dětí v Kopřivnici. Dopoledne město zorganizovalo
ukázky práce a výstavku techniky všech složek integrovaného záchranného systému, odpoledne
proběhly tradiční soutěže a hry v režii domu dětí a v podvečer koncert popového zpěváka Adama Mišíka.
Jedenáctý ročník festivalu Šostýnská Venuše se musel před deštěm ukrýt pod střechu kulturního
domu. Návštěvníci se i tak dočkali více než 25 tanečních vystoupení a také řady workshopů.
Hlavní hvězdou programu byl mexický tanečník Manuel Garcia.
Atletka AK EZ Kopřivnice Ema Feilhauerová získala bronz na mistrovství ČR v pětiboji mladších
žákyň.
Podle původních plánů měla být dokončena oprava povrchu frekventované silnice I/58
ve Vlčovicích. V průběhu opravy se přišlo na problémy s nevyhovujícími podkladními vrstvami, a oprava
se tak protáhla o více než 4 měsíce a skončila až v polovině října, což s sebou neslo řadu dopravních
problémů při průjezdu obcí.
ZUŠ Zdeňka Buriana připravila Slavnostní koncert k sedmdesátinám města. V programu ukázala
nejen své cimbálové muziky, školní smyčcový orchestr nebo školní rockovou kapelu, jeho hosty byli
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i úspěšní absolventi školy. Svým dílem do programu přispěla i ZUŠ Dezidera Kardoša z partnerského
města Bánovce nad Bebravou.
Proběhl 6. ročník Kopřivnických dnů techniky. Během víkendu je navštívilo zhruba dvacet tisíc
lidí. Rekordní byl také zájem vystavovatelů. Na ploše zkušebního polygonu Tatry jich svou techniku
představilo více než šedesát.
Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mistrovství ČR dorostu a juniorů tři medaile – stříbro Mia
Schwarzerová v běhu na 400 m dorostenek, další stříbro bral Tomáš Bortel.
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet za předchozí rok nebo posvětilo udělení titulů
čestných občanů a významná osobnost města. Učiněn byl také důležitý krok na cestě ke stavbě domova
pro seniory, když zastupitelé schválili smlouvu o budoucím bezúplatném převodu pozemků a stravovny
v celkové hodnotě cca 36,5 milionu korun na kraj.
Mateřská škola Jeřabinka oslavila zahradní slavností pro děti, rodiče i současné a bývalé
zaměstnance školy padesát let své existence.
Evropský svátek hudby oslavila Kopřivnice tradičně sérií koncertů před kulturním domem.
Dopolední program byl v režii místních škol, odpoledne si pak lidé mohli poslechnout kapely Ptakustik,
Perutě Milana Peroutky, Pavla Helana a skupinu Laura a její tygři.
Na ulici Záhumenní byl instalován radar snímající rychlost projíždějících vozidel. První měsíc
provozu byl celý do značné míry automatizovaný systém ve zkušebním provozu. Nákup radaru a sytému
na zpracování naměřených údajů přišel na 1,7 milionu korun.
Sklářští mistři z Kamenického Šenova nainstalovali restaurované a doplněné historické lustry
v reprezentativních prostorách Ringhofferovy vily. Místo původně plánovaných dvou lustrů se podařilo
obnovit hned tři a město za práci odborníků zaplatilo zhruba 60 tisíc korun.
A ještě v červnu…
Provoz letního koupaliště byl zahájen už první červnovou sobotu. Byl dokončen nový úsek
chodníku podél komunikace na ulici Obránců míru směrem na Závišice. Senioři absolvovali
cykloturistický výlet na jižní Moravu. Proběhl seminář o hospodaření s dešťovou vodou. Firmy napříč
obory obtížně sháněly lidi na letní brigády. Byla dokončena stavba společné stezky pro chodce a cyklisty
na Dolních roličkách v Lubině. Předškoláci z MŠ Francouzská kreslili historické budovy Kopřivnice
a následně je vystavili. Radnice ocenila bezpříspěvkové dárce krve. Skoro šedesát motorkářů se bavilo
na srazu v Lubině pod přehradou. Dechový orchestr uvedl program složený výhradně ze skladeb
s vazbou na Kopřivnici, a oslavil tak výročí povýšení města.
Červenec
Radnice byla informována, že ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo s výhradou financování
rozsáhlého projektu odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší.
Všechny červencové soboty patřily před kulturním domem promenádním koncertům. Postupně
se posluchačům představily kapely RukyNaDudy, Zdendalele Band, Alfa Band a Valachcore.
Kopřivnický rodák Pavel Kořínek stanul na vrcholu hory Nanga Parbat ve výšce 8 125 m n. m.,
Kopřivničan Leoš Husták zůstal těsně pod ním.
Ve XXI. ročníku poloorientačního nezávodního hobby MTB maratonu Kopřivnický drtič startovalo
okolo 750 cyklistů a přidruženého závodu Drtík se zúčastnila více než stovka dětí.
Plavec SK Kopřivnice Štěpán Bruger vybojoval na Letním mistrovství ČR 13letého žactva dva
bronzy v disciplínách 200 VZ a 400 VZ.
Bývalý člen kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň získal s Williamem Donaldem
na mistrovství Evropy hráčů do 14 let stříbro ve čtyřhře.
Do zákonem předepsaného termínu odevzdalo své kandidátní listiny pro komunální volby
v Kopřivnici celkem 10 volebních subjektů. Všechny kandidující strany se opřely o podporu některé
z registrovaných politických stran. Připravované nezávislé kandidátce Ne-straníci se nepodařilo získat
dostatečný počet podpisů potřebných pro registraci kandidátky.
A ještě v červenci…
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Radnice představila sportovním klubům novou studii rekonstrukce letního stadionu, která by
umožnila fungovat atletům, fotbalistům a plochodrážníkům v jednom areálu. Pro vznikající komunitní
centrum na sídlišti Sever bylo vybráno jméno PětKa. Zároveň s prázdninami začala oprava střechy
tribuny letního stadionu za 1,9 milionu korun.
Srpen
Kopřivničtí házenkáři Jan Hanus, Marek Bukovský, Patrik Fulnek a Marek Žingor v českém výběru
vysokoškoláků obsadili na Akademickém mistrovství světa v Rijece šestou příčku.
Na den přesně osmdesát let poté, co byl odhalen poprvé, došlo ke znovuodhalení základního
kamene rozhledny Masarykova volebního kraje na vrcholu Červeného kamene. Odhalení bylo součástí
akce Kopřivnické osmičky, kterou uspořádali místní skauti a jež pokračovala v restauraci Pod Kaštany
historickou přednáškou, výstavou, možností prohlédnout si ukázkový tábor a táborákem.
Letní kino na koupališti navštívilo zhruba 5 200 diváků. Proběhlo celkem třináct projekcí. Novinkou
letošního ročníku byly noční projekce hororových filmů.
Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň získal stříbro s českou reprezentací
starších žáků na mistrovství světa družstev v Prostějově.
Začala rekonstrukce požární zbrojnice ve Větřkovicích. Kromě úplně nové střechy se budova
dočkala také výměny oken a vybudování zázemí pro tamní dobrovolnou jednotku hasičů v podkroví.
Rekonstrukce přišla na 4,3 milionu korun.
Za přítomnosti zástupců některých volebních stran byla na kopřivnické radnici vylosována
pořadová čísla pro jednotlivé kandidátky volebních subjektů pro komunální volby.
V kopřivnickém závodě společnosti Tymphany byla otevřena validační laboratoř, která má sloužit
k testování kvality produkce výrobce špičkové audiotechniky. Investice na její výstavbu a vybavení
dosáhla zhruba 22 milionů korun.
Na slavnosti v Sadu Dr. Edvarda Beneše bylo oceněno 22 osobností a 10 uskupení působících
v nejrůznějších oblastech kopřivnické kultury. Cenu veřejnosti si pak odnesla cimbálová muzika
Pramínky.
Koncertem popové kapely Slza v centru města vyvrcholil prázdninový projekt volnočasových
aktivit Někdo ven??? Série desíti akcí pořádaných v průběhu prázdnin se letos zúčastnilo asi
1 200 kopřivnických teenagerů.
Po bezmála rok trvající rekonstrukci byla slavnostně otevřena Ringhofferova vila. Nové
reprezentační prostory města, jejichž vytvoření přišlo na zhruba 35 milionů korun, si během prvního
odpoledne prohlédlo tisíc zájemců.
Kopřivnický starosta Miroslav Kopečný a primátor slovenského města Bánovce nad Bebravou
slavnostně podepsali již dříve schválenou smlouvu o partnerství a spolupráci obou měst. Došlo k tomu
na setkání delegací partnerských měst Kopřivnice z Francie, Itálie, Německa a Polska. Během setkání
bylo připomenuto také půl století trvání spolupráce Kopřivnice a francouzského města Trappes.
V rámci předpouťové soboty vyvrcholily celoroční oslavy 70. výročí povýšení Kopřivnice
na město. Byla pokřtěna publikace o posledních sedmi desetiletích kopřivnické historie. Lidé vypustili
tisíce balonků se symbolickým přáním svému městu a užili si hudební program, jehož hlavními hvězdami
byly revivalová kapela Queenie a skupina Tata Bojs. Průčelí Ringhofferovy vily také proměnila speciální
videomappingová show z dílny Lumitrixu.
Devátého ročníku Větřkovického triatlonu se v nepříznivém počasí zúčastnilo 85 jednotlivců
a 20 štafet. Výtěžek ze startovného a další finanční příspěvky byly věnovány v rámci charitativního
projektu nemocnému Mikuláši Krakovskému.
Stovky lidí přihlížely náročné logistické operaci, při které byla naložena a odvezena Slovenská
strela. Unikátní technická památka se do Kopřivnice vrátí po kompletní renovaci zhruba za dva roky, a to
už po kolejích a vlastní silou. Celý projekt rekonstrukce unikátního železničního vozu a jeho umístění
ve speciálním výstavním depozitáři přijde na zhruba 118 milionů korun.
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Září
Proběhl tradiční Festival medu a písničky a nabídl ochutnat včelí produkty a dozvědět se něco
o chovu včel. Hlavními hvězdami třídenní akce byly kapely Buty a Fleret, prostor dostala ale také divadla,
taneční soubory a řada dalších hudebních skupin.
Začala výstavba nového parkoviště na sídlišti Sever, v blízkosti kravína vyrostlo 55 nových
parkovacích míst. Motoristé je mohli začít užívat těsně před Vánocemi a město za jejich výstavbu
zaplatilo 6,5 milionu korun.
Proběhlo poslední jednání zastupitelstva před komunálními volbami. Politici schválili dotační
program na podporu sportu a snížili ceny při prodeji dlouho nabízených nemovitostí.
ZŠ Emila Zátopka oslavila 60 let od svého otevření sportovními soutěžemi, dobročinným
jarmarkem i koncertem. Je to třetí nejstarší stále fungující škola ve městě.
Na start XVI. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který znovu odstartovala Dana
Zátopková, se postavilo rekordních 236 běžců. Běhu dětí Kopřivnicí se zúčastnilo rekordních
482 závodníků.
Stará vokální hudba, konkrétně skladby složené ve stylu renesanční polyfonie, v podání
komorního souboru Cappella Mariana zněly v rámci svatováclavského hudebního festivalu kopřivnickým
kostelem sv. Bartoloměje.
Na slavnostním večeru v kulturním domě byla udělena čtyři čestná občanství a pět titulů
významná osobnost města Kopřivnice. Novými čestnými občany se stali Ladislav Cvíček, Josef Jalůvka,
Alois Havel a Hans Ledwinka. Na seznam významných osobností přibyla jména Jiří Krejčí, Ladislav
Kostelník, Václav Čech a Rudolf Zanáška. Součástí slavnostního večera bylo vystoupení Pražské
komorní filharmonie.
Na mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců získali atleti AK EZ Kopřivnice pět medailí – Adéla
Tkáčová dvě stříbra, Ema Feilhauerová stříbro, Sára Šebestíková bronz a štafeta na 4 x 60 m ve složení
Adéla Tkáčová, Patricie Pešlová, Michaela Bělunková a Ema Feilhauerová stříbro.
A ještě v září…
Tesco rozdělilo 56 tisíc korun na dobročinnost. Oprava mostu u sklenářství omezila dopravu
v Lubině. Do Kopřivnice zavítal klub sběratelů šestsettřináctek. Do škol nastoupilo jen 219 prvňáčků.
Mladí hasiči zdolávali v rámci soutěže schodiště radniční budovy. Po městě byly rozmístěny první
kontejnery na biologický odpad z domácností. SLUMEKO, s. r. o., a hasiče zaměstnal vichr, který lámal
větve i celé stromy.
Říjen
Proběhly komunální volby. Do zastupitelstva se podařilo dostat zástupcům všech deseti
kandidujících subjektů. Vítězem voleb se se ziskem 14,56 % hlasů stala Krásná Kopřivnice, následovaly
s mírným odstupem ANO 2011, ODS a společná kandidátka KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Zelených,
ostatní volební strany získaly už jen jednociferné výsledky. Největší propad volebního zisku
zaznamenala ČSSD, která oproti minulému období ztratila 3 zastupitelské mandáty. Ve volbách
odevzdalo svůj hlas 38,5 % oprávněných voličů.
Zástupci Krásné Kopřivnice, ODS, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých Kopřivnice podepsali
dohodu o povolební spolupráci, a naznačili tak základní obrysy budoucí radniční koalice. Samotná
koaliční smlouva se základními programovými prioritami a dohodou na obsazení jednotlivých postů
na radnici byla podepsána už 11. října. Nová koalice disponuje v zastupitelstvu nejtěsnější většinou
11 hlasů.
Ustavující zasedání kopřivnického zastupitelstva proběhlo netradičně v nově zrekonstruované
Ringhofferově vile. Starostou města zvolilo Miroslava Kopečného (ODS) a jeho zástupce Adama Hanuse
(KK), Stanislava Šimíčka (KDU-ČSL) a Dagmar Rysovou (SNK).
Mateřská škola Jeřabinka se stala Mateřskou školou roku 2018, když uspěla ve stejnojmenné
celostátní soutěži vypsané odborným časopisem. Kromě titulu získalo místní předškolní zařízení také
interaktivní vzdělávací pomůcku, tzv. Kouzelný koberec, za 100 tisíc korun.
Na nové místo vedle vstupu do Kulturního domu ve Vlčovicích byl přesunut tamní pomník TGM.
Pískovcová socha byla nejen přemístěna, ale také odborně očištěna a impregnována.
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Lidé v Kopřivnici a místních částech si připomínali sté výročí založení Československa. V rámci
oslav státního svátku byla odhalena nová pamětní deska Milanu Rastislavu Štefánikovi na domě
podnikatelů, byla zasazena Lípa svobody na starém hřbitově a proběhlo tradiční setkání na Masarykově
náměstí. Kromě toho si lidé mohli užít řadu koncertů a zábav pořádaných u příležitosti výročí.
V sedmém ročníku Výstupu na Mt. Everest startovalo pět dvojic, devět sólolezců a dva třídní
kolektivy.
Družstvo děvčat ZŠ E. Zátopka Kopřivnice vyhrálo celorepublikové finále atletického čtyřboje.
Odchovanec kopřivnického tenisu Hynek Bartoň získal stříbro na juniorském evropském turnaji
Masters do 14 let.
A ještě v říjnu…
Začalo se oddávat v nové obřadní síni v Ringhofferově vile. Dětské centrum Motýlek začalo
provozovat nové auto pro svoz dětí do tohoto školského zařízení. Policisté radili seniorům, jak se starat
o vlastní bezpečnost. Osobností sociálních služeb byla vyhlášena Irena Kučerková, předsedkyně
Asociace zdravotně postižených. Město uspořádalo konferenci zaměřenou na rozvoj talentů
a polytechnického vzdělávání. Proběhlo sčítání automobilové dopravy v ulicích města. Soud zamítl návrh
na neplatnost zvolení zastupitele a později znovuzvoleného místostarosty Stanislava Šimíčka. Školní
týmy se utkaly v soutěži pořádané u příležitosti 70. výročí města, zvítězil tým ZŠ sv. Zdislavy.
Listopad
Dosavadní tajemník městského úřadu Miroslav Halatin byl zvolen starostou Frenštátu
pod Radhoštěm a své místo na zdejší radnici opustil. Na jeho pozici byla později ve výběrovém řízení
vybrána Jana Klímová, tajemnicí by se měla stát během ledna 2019 poté, co její výběr potvrdí ředitel
krajského úřadu.
Začala instalace nových herních prvků ve vytipovaných lokalitách města. Celkem čtyři menší
dětská hřiště a k nim přiléhající odpočinkové zóny přišly město na necelých 900 tisíc korun.
22. ročník přehlídky Motýlek nabídl vystoupení více než 300 dětí s nejrůznějším fyzickým či
mentálním postižením. Mezi hosty „Tanečního Motýlka“ byli také Poláci a Angličané.
Nezávislý indoorový hudební festival Piper Records Night nabídl kromě domácích Panenských
plamenů chebskou kapelu Povodí Ohře i zahraniční muzikanty – polskou zpěvačku The Pau a belgickou
kapelu Star Club West.
Badmintonistka BK Kopřivnice Adéla Špačková získala na mistrovství ČR U13 stříbro ve čtyřhře.
Součástí komponovaného pořadu o Novém Zélandu, který nabídlo místní kino, bylo i hostování
maorské Whakaari Rotorua, její členové zaplněné hlediště naučili i část choreografie původního tance
hakahaka.
Kopřivnice získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v kategorii organizací
veřejného sektoru.
A ještě v listopadu…
Novou ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice se stala Michaela Sekerášová,
dosavadní vedoucí zdejšího kina. Město zadalo provedení analýzy staré skládky za městskou čističkou.
Proběhla národní potravinová sbírka, v níž se vybralo přes 800 kilogramů zboží. Na parketu taneční
soutěže Tatra se utkaly i juniorské páry. Skauti uspořádali setkání a výstavku kopřivnických sběratelů.
V městské knihovně pokřtili sborník „Jak se žilo v Kopřivnici“. Myšlenky TGM a současnost nahradil nový
formát Kopřivnické pressování.
Prosinec
Do křesla generálního ředitele Tatry se po třech letech vrátil Petr Karásek. Nahradil Radka
Strouhala, jenž své místo opustil údajně na vlastní žádost. Angažmá Karáska v Tatře má být prý pouze
dočasné.
S novým jízdním řádem začal autobusovou dopravu v regionu provozovat nový dopravce.
Společnost Arriva nahradilo ČSAD Vsetín. Linky v oblasti Nový Jičín východ začalo obsluhovat 73 zbrusu
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novými autobusy s řadou technických vymožeností, přesto první dny po změně přinesly cestujícím
problémy.
Na zimním poháru oblasti Morava 10letého žactva získali plavci SK Kopřivnice Samuel
Schneiderka stříbro (100 VZ) a dva bronzy (50 Z a 100 Z), Lucie Šenkeříková dvě stříbra (200 VZ
a 400 VZ) a štafeta na 4 x 50 VZ mix ve složení Lucie Šenkeříková, Nelly Sudová, Matěj Bortlík a Samuel
Schneiderka bronz. Na zimním poháru oblasti Morava 11letého žactva získal Robert Zajíček dva bronzy
(50 VZ a 200 PZ).
Písničkář Jaromír Nohavica pobavil zcela vyprodaný Kulturní dům v Kopřivnici svým recitálem.
Zastupitelé schválili mimo jiné rozpočet města na rok 2019, ten o bezmála šest milionů překonal
hranici půl miliardy. Schváleny byly dotace sportovním klubům nebo prodej domů na ulici Sokolovské
a Tyršově, které se město snažilo zpeněžit velmi dlouhou dobu. Zastupitelé také potvrdili navržené
rozdělení kompetencí mezi členy vedení města.
Plavec SK Kopřivnice Michal Šupa získal na mistrovství ČR dorostu bronz v disciplíně 200 Z.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová se stala vicemistryní ČR v kategorii seniorek.
Deset let od znovuobnovení souboru oslavil Alfa Band velkým koncertem v kulturním domě.
Mezi hosty byla mimo jiné zpěvačka Lenka „Lo“ Hrůzová nebo bavič a imitátor Vladimír Hron.
A ještě v prosinci…
Hasiči získali nové vybavení od kraje. Anketa ukázala, že na značku Tatra jsou Češi hrdí.
Speciální škola Motýlek započala další projekt mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v Londýně.
Mikuláš tradičně rozsvítil vánoční strom v centru města. Došlo k novelizaci vyhlášky o odpadech.
Zdejší průmyslovka oslavila 70 let svého fungování.
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Město Kopřivnice a život na radnici
Volené orgány města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2014 pracoval v počtu
21 členů, jeho činnost byla ukončena na podzim roku 2018 uplynutím volebního období. Zastupitelstvo
pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2018 (podle zákona o obcích),
a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 4 pracovní semináře ZM, jichž se
zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Mgr. Zdeněk BABINEC
Jan HOLUB
Tomáš HRNČÁREK
Ing. Radim HYVNAR
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Ing. Miroslav KOPEČNÝ
RSDr. Karel KUBOŠ
Petr KYPR
Mgr. René LAKOMÝ
Václav LICHNOVSKÝ
Božena MRVOVÁ
Ing. Luděk POLÁŠEK
Mgr. Lumír POSPĚCH
Vladan REK
Mgr. Vladan RESNER
Mgr. Dagmar RYSOVÁ
Ing. Ladislav STEHLÍK
Zdeněk SVOBODA
Stanislav ŠIMÍČEK
Mgr. Xenie ŠUSTALOVÁ
Ivan TELAŘÍK
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK

ODS, bezpartijní
ČSSD
ČSSD
KSČM, bezpartijní
ODS
ODS
KSČM
ČSSD
SNK, bezpartijní
ANO 2011
KDU-ČSL, bezpartijní
ČSSD
PRO Sport a Zdraví
ANO 2011, bezpartijní
ANO 2011
SNK, bezpartijní
Piráti a Změna pro Kopřivnici, bezpartijní
ANO 2011
KDU-ČSL
ODS
NEZÁVISLÍ, bezpartijní

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

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2018
Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice:
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2018 O systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území Kopřivnice

Finanční a majetková rozhodnutí:
schválení:
−
−
−
−
−
−

−

Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2018–2019,
rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2018,
závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2017,
prodeje a výkupu pozemků,
dohod o přistoupení k závazku,
smlouvy o vzájemných vztazích členů Svazku obcí regionu Novojičínska ve vztahu k realizaci
zakázky na zpracování tendrové projektové dokumentace na projekt „Odkanalizování
vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“,
poskytnutí dotací klubům a organizacím.
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Rada města
Jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2018 do 10/18 (ukončení volebního období
2014–2018) v tomto složení:
Starosta města:

Ing. Miroslav Kopečný

Místostarostové:

Mgr. Lumír Pospěch
Stanislav Šimíček

Členové: Mgr. Zdeněk Babinec
Ivan Telařík
Václav Lichnovský
Ing. Ladislav Stehlík
Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Halatin.

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:

Působnost starosty pana Ing. Miroslava Kopečného:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Strategické plánování, územní plán
Investice a doprava
Rozpočet a finance
Správa majetku a energetika
Vnější vztahy, mezinárodní vztahy a muzejnictví
Zdravé město a místní Agenda 21
Záležitosti místní části Mniší

Působnost 1. místostarosty pana Mgr. Lumíra Pospěcha
a)
b)
b)
c)

Školství, kultura a sport
Bytové hospodářství
Marketing, cestovní ruch
Záležitosti místní části Vlčovice

Působnost 2. místostarosty pana Stanislava Šimíčka:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sociální věci a prevence kriminality
Životní prostředí
Komunální služby (včetně pracovní dopravní skupiny)
Svazek obcí Novojičínska – odkanalizování
Místní záležitosti veřejného pořádku – Městská policie
Záležitosti místní části Lubina

Tajemník MÚ: Ing. Miroslav Halatin řídil a kontroloval činnost všech odborů a oddělení městského
úřadu. Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích, a další
úkoly vyplývající z potřeb města.
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 17 schůzí Rady města Kopřivnice.
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Komunální volby
Voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnilo celkem 6 957 voličů, což představovalo účast
ve výši 38,52 %. Pro srovnání – v roce 1990 se zúčastnilo voleb 11 087 voličů.
Podzimní volby byly celkem vyrovnané. Přesto přinesly nového vítěze – Krásnou Kopřivnici. Nový
subjekt získal 19 581 hlasů, tedy 14,56 % ze všech odevzdaných a těsně zvítězil. Volební zisky tří
nejsilnějších subjektů, vítězné Krásné Kopřivnice, druhého ANO 2011 a třetí ODS, se liší jen o desetiny
procent. ANO ztratilo pouhých 0,11 %, ODS pak ztratila dalších 0,32 % a o konečném pořadí tak
rozhodovaly jen jednotky nebo jen pár desítek hlasovacích lístků. O dva dny později byla na radnici
podepsána povolební dohoda o spolupráci mezi Krásnou Kopřivnicí, Občanskou demokratickou stranou,
KDU-ČSL, která kandidovala společně s TOP 09, STAN a Zelenými, a Sdružením nezávislých
Kopřivnice.

Zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v listopadu 2018
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se konalo dne 31. 10. 2018.
Počet členů byl stanoven na 21 ve složení:
1.

Mgr. Zdeněk BABINEC

ODS

2.

Mgr. Jana FEILHAUEROVÁ

Krásná Kopřivnice, bezpartijní

3.

Ing. Filip GRYGARČÍK

ANO 2011

4.

Bc. Adam HANUS

Krásná Kopřivnice, ODA

5.

Ing. Radim HYVNAR

KSČM, bezpartijní

6.

Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ

ODS

7.

Ing. Pavel JANEK

KDU-ČSL + TOP09, STAN, Zelení

8.

Ing. Miroslav KOPEČNÝ

ODS

9.

Mgr. Dušan KROMPOLC

ANO 2011

10. RSDr. Karel KUBOŠ

KSČM

11. Mgr. Ivana KYSILKOVÁ

Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura

12. Mgr. René LAKOMÝ

SNK, bezpartijní

13. doc. Ing. arch. Kamil MRVA, Ph.D.

Krásná Kopřivnice, bezpartijní

14. Božena MRVOVÁ

KDU-ČSL + TOP09, STAN, Zelení, bezpartijní

15. Ing. Zdeněk POLÁŠEK

ČSSD

16. Mgr. Lumír POSPĚCH

PRO Zdraví a Sport

17. Mgr. Vladan RESNER

ANO 2011

18. Mgr. Dagmar RYSOVÁ

SNK, bezpartijní

19. Ing. Ladislav STEHLÍK

Piráti pro Kopřivnici, bezpartijní

20. Stanislav ŠIMÍČEK

KDU-ČSL + TOP09, STAN, Zelení, KDU-ČSL

21. Ivan TELAŘÍK

Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura

ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
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Nová rada města Kopřivnice

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice (31. 10. 2018), vzešlém z komunálních
voleb roku 2018, byla zvolena nová 7členná rada města ve složení:
Starosta města:

Ing. Miroslav Kopečný

Místostarostové:

Bc. Adam Hanus
Stanislav Šimíček
Mgr. Dagmar Rysová

Členové:

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Babinec
Ing. Pavel Janek

Odchod tajemníka městského úřadu
Miroslav Halatin vykonával funkci tajemníka v Kopřivnici od března 2012. Po volbách se stal
starostou Frenštátu pod Radhoštěm. Tajemníka podle zákona jmenuje a odvolává starosta se
souhlasem ředitele krajského úřadu a volby na jeho postavení na radnici nemají přímý vliv. V případě
kopřivnického tajemníka Miroslava Halatina se on sám po volbách stal zastupitelem Frenštátu
pod Radhoštěm a podle uzavřené koaliční dohody začal město řídit jako uvolněný starosta.

Rada města byla zvolena na ustavujícím zasedání Zastupitelstva ve středu 31. 10. 2018
v Ringhofferově vile.
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Městský úřad
Město Kopřivnice je obcí s rozšířenou působností a je tak vybaveno všemi orgány obce dle
zákona o obcích – tedy 7člennou radou města, 21členným zastupitelstvem města i městským úřadem
v čele s tajemníkem.
V roce 2018 se městský úřad podílel na zpracování 27 zápisů ze schůzí rady města a zasedání
zastupitelstva města a 859 usnesení z činnosti těchto orgánů.
Město Kopřivnice společně s městským úřadem naplňovalo své cíle vytyčené Strategickým
plánem města Kopřivnice pro období 2007–2022. V roce 2018 v rámci jeho implementace byl
vyhodnocen Akční plán rozvoje města pro období 2017–2018 a současně připravován Akční plán rozvoje
města Kopřivnice pro období 2018–2019; oba tyto materiály byly předloženy orgánům města
k projednání a po jejich schválení zveřejněny na internetových stránkách města.
Na základě a vedle těchto dvou klíčových strategických dokumentů jsou vypracovávány
a postupně naplňovány další dokumenty, v nichž se nastavuje směr dalšího rozvoje města již v dílčích
konkrétních oblastech. Z přetrvávajících lze zmínit zejména oblasti marketingu, sociálních služeb –
II. střednědobý plán, odpadového hospodářství, energií či zlepšování kvality ovzduší, prevence
kriminality a protidrogové prevence a zdravotní plán města, z novějších pak tzv. Cyklostrategii města
nebo Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice.

Dotace do rozpočtu města
V roce 2018 bylo podáno 6 žádostí na podporu projektů ze strukturálních fondů EU (OPŽP,
IROP), z toho byly 4 projekty schváleny k financování, 1 projekt nebyl podpořen a 1 je v procesu
hodnocení.
- Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
- Zvýšení bezpečnosti pro chodce – místo pro přecházení na silnici I/58
- Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky
- Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
- Regenerace parků Pionýrská – Sadová v Kopřivnici
- Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice
U 17 projektů probíhala administrace dříve schválených projektů v realizaci. Byly předkládány
žádosti o změny, zprávy o realizaci, žádosti o platbu, podklady pro kontroly veřejných zakázek, probíhala
komunikace s poskytovateli dotací.
- Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města a zvyšování
kvalifikace zaměstnanců MÚ
- Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice
- Dům dětí a mládeže v Kopřivnici – energetická opatření
- Mateřská škola Francouzská v Kopřivnici – energetická opatření
- Mateřská škola Jeřabinka v Kopřivnici – energetická opatření
- Energetické úspory v bytovém domě na ul. České v Kopřivnici
- Rekonstrukce mostu M 06 Lubina
- Obnova vozového parku – nákup vozidla se CNG pohonem
- Komunitní centrum Kopřivnice
- Vznik sociálně-terapeutických dílen v Kopřivnici
- Rekonstrukce mostu M 01 Lubina
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- Energetická opatření – MŠ Ignáce Šustaly
- Územní plán Kopřivnice
- Územní studie krajiny správního obvodu Kopřivnice
- Plán udržitelné městské mobility
- Rozvoj MA21 – Koncepce statické dopravy v Kopřivnici
U 34 projektů probíhala v roce 2018 administrace a monitorování v době jejich udržitelnosti
v souladu s podmínkami dotace.

Dotace z rozpočtu města
Pedagogicko-psychologická poradna – dotace na provoz pobočky v Kopřivnici
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice – dar na Přehlídku technických profesí
ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice – dotace na aktivity podporované městem Kopřivnice
Dotační program 1/OŠKS na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
V roce 2018 bylo vyčleněno z rozpočtu města 8 100 000 Kč na 99 projektů.
Navíc byly poskytnuty dvě pravidelné individuální dotace, a to Klubu házené Kopřivnice
na extraligu ve výši 650 000 Kč a HC Kopřivnice na mimořádnou činnost včetně reprezentace ve výši
650 000 Kč. Na individuální dotace sportovním organizacím bylo uvolněno 651 000 Kč. Na úseku sportu
činily poskytnuté dotace v roce 2018 celkem 10 051 000 Kč.
Dotační program 2/OŠKS na podporu kultury a osvětové činnosti
V roce 2018 bylo vyčleněno z rozpočtu města 716 880 Kč na 43 projektů. Na Individuální dotace
v oblasti kultury a osvětové činnosti bylo uvolněno 57 000 Kč; na podporu aktivit v oblasti mezinárodních
vztahů jen 53 000 Kč.
V sociální oblasti byly poskytnuty dotace organizacím v celkové výši přes 4 milióny korun.
V roce 2017 došlo k výraznému nárůstu podpory, a to zejména z důvodu financování Klubu
Kamarád formou dotace, když dříve se jednalo o organizační složku města, ale také poskytnutím dotace
Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb k zajištění budoucího financování sociálních
služeb po ukončení podpory těchto služeb z evropských projektů.
V roce 2018 došlo k mírnému nárůstu výše dotace u organizací dlouhodobě podporovaných
městem z důvodu zvýšení celkových nákladů na sociální služby po výrazném navýšení mezd
v sociálních službách, ale také tím, že došlo k rozšíření počtu organizací, jimž jsou poskytovány dotace.

Změny na úřadě
V průběhu roku 2018 došlo postupně k několika organizačním úpravám. Nejprve byly s účinností
od 1. 1. 2018 zřízeny dvě pracovní pozice „Referent – koordinovaná stanoviska“ na odboru životního
prostředí a pracovní pozice „Úklid“ na oddělení vnitřní správy a tři pracovní pozice na dobu určitou
pro veřejně prospěšné práce. Dále pak byla na odboru školství, kultury a sportu zřízená pracovní pozice
na dobu určitou „Referent – školství, administrátor projektu MAP ORP Kopřivnice II“.
K 31. 12. 2018 vzrostl počet pracovních pozic na dobu neurčitou oproti předchozímu roku o tři
na 179. Nad tento počet je schváleno 6 pozic na dobu určitou (3 pracovníci na veřejně prospěšné práce,
1 referent „Rozpočet, finanční rozbory“, 1 projektový manažer MAP II, 1 referent školství – administrátor
projektu MAP II).
V roce 2018 došlo ke dvěma neplánovaným odchodům, kdy zaměstnanci dali přednost novým
pracovním příležitostem a kariérnímu postupu v jiných organizacích.
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V roce 2018 bylo vyhlášeno 17 výběrových řízení a dva konkurzy na ředitele základních škol.
Většina uskutečněných výběrových řízení byla na zástupy za mateřskou/rodičovskou dovolenou.
Některá výběrová řízení byla pro nedostatek kvalifikovaných uchazečů zrušena a vyhlášena opakovaně.
V roce 2018 se město Kopřivnice opět prezentovalo se svými iniciativami a projekty zejména
v oblasti kvality řízení ve veřejné správě, udržitelného rozvoje nebo životního prostředí.
Město Kopřivnice získalo Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost
v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní
náplní není podnikání. Ocenění za druhé místo v kategorii Společensky odpovědná organizace II. stupně
a mezinárodní certifikát Committed to Sustainability s dvěma hvězdami převzal ve Španělském sále
Pražského hradu v úterý 27. listopadu starosta města Miroslav Kopečný s Lenkou Šimečkovou, vedoucí
oddělení strategického plánování kopřivnické radnice.
Vládní program Národní ceny kvality je zaměřen na oceňování organizací, které dosahují
excelentních výsledků v aplikaci osvědčených metod kvality. Cena za společenskou odpovědnost je
jednou z kategorií tohoto programu.
Národní cena kvality České republiky se uděluje od roku 1997 a původně byla určena podnikům,
postupně se ale rozšířila i do oblasti veřejné správy.
Město se podílelo na realizaci dílčích aktivit v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
a na realizaci kampaně „Klima se mění, změň se i ty“. Proběhla veřejná projednání projektů a záměrů
města, včetně tradičního fóra Zdravého města pro širokou veřejnost. To se 24. 5. 2018 uskutečnilo pod
názvem „Plánujeme společně“. I v roce 2018 mu předcházelo Fórum mladých. Výstupy z Fóra jsou
každoročně zpracovávány do Plánu zdraví a kvality života. Dále byla organizována veřejná projednání
drobných investičních akcí v rámci aktivity „Vraťme děti do parku!“
Díky aktivitám dlouhodobě realizovaným v rámci Projektu Zdravých měst se město mohlo
opakovaně přihlásit do krajské soutěže Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou
odpovědnost, kde se za aktivity realizované v roce 2017 umístilo na 3. místě v kategorii ORP, a také
do Národní ceny za CSR, kde získalo mezinárodní certifikát EFQM – Společensky odpovědná
organizace 2. stupně.

MAP II
Na projekt Místní akční plán ORP Kopřivnice II, který navazuje na předchozí MAP, získala
Kopřivnická radnice dotaci. I tento druhý projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání
dětí a žáků a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání. Zatímco první MAP byl dvouletý, navazující MAP II je delší, poběží
až do 30. června 2021. Na jeho realizaci kopřivnická radnice získala z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy dotaci ve výši 9 907 363 korun, přičemž podíl města na projektu činí 5 procent z celkových
nákladů, tj. 495 368 korun.
Novinkou MAP II jsou „Otevřené kabinety“ pro pedagogy.
Město pro byznys
Město Kopřivnice se po pěti letech vrátilo mezi Top 10 podnikatelských lokalit v kraji.
V Moravskoslezském kraji analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí, hodnotili dvaadvacet
měst s ohledem na podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
Kopřivnice skončila na desátém místě, a vyrovnala tak svůj výsledek z roku 2012.
Územní energetická koncepce
Ve středu 7. listopadu dopoledne proběhlo závěrečné projednání Územní energetické koncepce
města Kopřivnice, kterou zpracovala pražská společnost ENERGO-ENVI, s. r. o.
Energetická koncepce je pro město velikosti Kopřivnice nepovinný dokument,
ale pro průmyslovou Kopřivnici s velkou spotřebou energií ve výrobních závodech v průmyslové části je
dokumentem potřebným.

23

Na zpracování tohoto dokumentu město obdrželo dotaci z operačního programu Evropské unie,
Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanosti, která pokryla 85 % celkové ceny,
ze státního rozpočtu 10 % a z rozpočtu města se hradilo pouze 5 % celkové ceny. Náklady na pořízení
územní energetické koncepce činily 339 647 korun s DPH. Jednou za pět let by se měla energetická
koncepce vyhodnotit, případně provést její korekce. V koncepci jsou doporučení nejen pro obyvatele,
služby a drobné podnikání, ale i průmysl, energetické společnosti a dopravu.

Oprava střechy radnice
Budova kopřivnické radnice dostala novou střechu. Důvodem investice byla ukončená životnost
dosavadního povrchu střechy. V řadě míst už v důsledku postupných oprav bylo mnoho vrstev střešní
lepenky nad sebou.
Záměrem vedení radnice bylo využít plochu střechy o výměře 1 793 metrů čtverečních
pro instalaci fotovoltaické elektrárny, nebo případně vybudování takzvané zelené střechy. Statický
posudek konstrukce zastřešení ale všechny záměry zastavil. Původně se počítalo i se střešní fólií
zatíženou betonovou dlažbou, ale nakonec kvůli zatížení byla realizována technologie podtlakové fólie,
zpod které se speciálními ventily odsál vzduch, a ona přilnula k povrchu střechy. Stavební společnost
Therm za tepelnou izolaci střechy, položení hydroizolačních vrstev, nezbytné klempířské práce a také
za odstranění již nefunkčních výduchů vzduchotechniky ze střechy získala 4,71 milionu korun včetně
DPH. Životnost nové střechy by měla být minimálně padesát let.

Požární ochrana
Město Kopřivnice zřizuje tyto požární jednotky:

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice, 25 členů, velitel Tomáš Melčák
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I., 16 členů, velitel Jaromír Prašivka
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II. 16 členů, velitel Radek Váňa
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice, 16 členů, velitel Vlastimil Mrkva
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší,

23 členů, velitel Svatopluk Holub

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
Během roku 2018 vyjížděla jednotka celkem ke 205 zásahům. Šlo buď o požár, technickou
pomoc, dopravní nehody, únik nebezpečných látek, záchranu osob a zvířat a 11x o planý poplach.
V roce 2018 tvořily požáry pouhých 13 % z celkového počtu zásahů (v absolutních počtech to bylo
27 událostí) a z hlediska trendu posledních 5 let mají klesající tendenci. Největší požár, u kterého
zasahovala jednotka v roce 2018, se Kopřivnici vyhnul. Hasiči k němu vyjížděli 7. února do Bordovic,
kde hořela průmyslová hala. I přes nepříznivé klimatické podmínky, kdy příjezd k místu události po úzké
komunikaci navíc komplikovala uježděná vrstva sněhu, se hasičům podařilo zabránit v rozšíření požáru
na přilehlé objekty. I tak byla ale škoda vyčíslena na cca 4 mil. Kč. Dalším ohněm byl požár udírny poblíž
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rodinného domu v Prchalově. Dále jednotka vyjížděla k požárům dopravních prostředků, kontejnerů,
potravin na plotně a dalším událostem v této kategorii.
V posledních letech vyjíždějí hasiči stále častěji k zásahům (statisticky jsou všechny takové
události zatříděny do kategorie technická pomoc), které mají nějakou spojitost s počasím. Nejvíce
starostí přidělává občanům vítr a voda. Hasiči nejčastěji vyjíždějí k likvidaci popadaných nebo
nalomených stromů nebo odčerpávání vody ze zatopených prostor. V těchto případech mohou účinně
pomoci (a jsou i povolávány) jednotky v místních částech (Lubina I, II, Vlčovice a Mniší), které město
v uplynulých letech vybavilo novými vozidly, v jejichž výbavě je již potřebná technika pro zvládání
takových zásahů.
Mezi technické pomoci, kromě výše uvedených zásahů, patří nejčastěji otevírání bytů, kde hrozí
nějaké nebezpečí z prodlení, ať už se jedná o osobu se zdravotními komplikacemi, zabouchnuté dítě,
nebo zapnutý spotřebič. K těmto událostem vyjíždí automaticky rovněž Policie ČR. Častá je rovněž
asistence záchranné službě při transportu pacienta. Připomeňme, že pokud je vyslána osádka RZP, tak
jezdí pouze ve složení sestra a řidič a mnoho bytových domů v našem městě nemá žádný, nebo pouze
malý výtah, a transport ležícího pacienta je možný pouze po schodišti.

Odborná příprava jednotky, kromě povinných témat daných každoročně Generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru, zahrnuje rovněž další oblasti, které jsou do konceptu vzdělávání
včleněny vzhledem k charakteru hasebního obvodu.
V pondělí 12. března využili kopřivničtí dobrovolní hasiči ledu na Větřkovické přehradě
pro tematické cvičení záchrany osob za pomoci technických prostředků vezených na zásahových
vozidlech. Podmínky letošního zimního výcviku byly více než ideální. Oteplení v týdnu před výcvikem
předcházely déle trvající mrazy, které na hladině přehrady vytvořily silnou ledovou vrstvu. Následné
oteplení připravilo pro cvičící hasiče velice pěkný prolamující se led.
10. května byl na autovrakovišti v Ženklavě zorganizován výcvik vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel a 24. listopadu proběhla na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Novém
Jičíně odborná příprava se zaměřením na zásah s výskytem nebezpečných látek. Novinkou byly
zdokonalovací jízdy strojníků v ostravském výcvikovém centru Libros. Zástupci jednotky jezdí pravidelně
také na instrukčně metodické zaměstnání do Mladé Boleslavi, kde přímo v automobilce Škoda probíhá
odborná prezentace a výcvik se zaměřením na nejnovější konstrukční systémy uplatňované při výrobě
osobních vozidel.
Moravskoslezský kraj letos hasičům předal další techniku. Šlo o automatizovaný externí
defibrilátor a průmyslový vysavač. Defibrilátor je přístroj určený k laické resuscitaci osob a byl umístěn
na prvovýjezdovém automobilu CAS a průmyslový vysavač byl umístěn na dopravním automobilu.
Je určen k jímání nejrůznějších kapalin. Hodnota obou přístrojů byla zhruba 95 tisíc Kč.
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Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mniší
Výkon služby jednotky zařazené do kategorie JPO V zajišťuje celkem 23 hasičů. Z tohoto počtu
mají 4 členové odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 11 na funkci strojník. V roce 2018
jednotka vyjela k čtyřem událostem, a to: 1x odčerpání vody, 1x likvidace obtížného hmyzu, 2x padající
stromy. Členové jednotky se účastní i závodů v požárním sportu, který je nedílnou součástí odborné
přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Sbor hasičů v obci rozvíjí také bohatou kulturně společenskou činnost:
-

V sobotu 6. ledna uspořádal pro své členy již tradiční zimní výšlap na horu Smrk.

-

V sobotu 10. února pořádal maškarní ples, jehož součástí byla soutěž o nejlepší masky. Celý večer
pak všechny k tanci a poslechu doprovázela hudební skupina METEOR.

-

V sobotu 28. dubna organizoval u hasičárny odpoledne se stavěním májky a večer pak pokračoval
posezením u ohně a opékáním špekáčků.

-

V neděli 6. května oslavil sbor společně s bratry z Vlčovic svátek sv. Floriána, patrona hasičů.

-

V sobotu 26. května proběhlo kácení májky a oslava Dne matek.

-

V sobotu 23. června v odpoledních hodinách sbor společně s firmou KOVOK uspořádal 7. ročník
hasičské soutěže KOVOK CUP v požárním útoku mužů, žen a mužů nad 35 let zařazené
do Novojičínské ligy v požárním útoku.

-

V létě sbor uspořádal čtyřdenní turistický zájezd pro své členy do Jizerských hor.

-

15. prosince sbor společně s Osvětovou besedou Mniší, Mateřskou školou Mniší a Základní školou
Mniší uspořádal Vánoční koncert s živým betlémem.

-

Jako závěrečnou akci roku uspořádal sbor 27. prosince tradiční hasičský výšlap po okolí.

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lubina I – Drnholec
Zásahová jednotka SDH Lubina I v roce 2018 vyjížděla na pokyn operačního důstojníka celkem
k 20 událostem:
V neděli 3. června byla povolána k čerpání vody ze sklepa rodinného domu.
V úterý 16. října vyjela k zahoření pouliční lampy na parkovišti u ZŠ Lubina a ještě tentýž den
ve večerních hodinách vyrazila na likvidaci spadlého stromu ve Větřkovicích, 17x během roku
zasahovala při likvidaci bodavého hmyzu.
Také Lubinský sbor rozvíjí v obci kulturně společenskou činnost:
-

V sobotu 10. února uspořádali hasiči tradiční hasičský ples.

-

V pátek 9. března pro své členky připravili malé pohoštění u příležitosti poděkování mužů ženám.

-

V sobotu 28. dubna se zúčastnili hasičské pouti na Hostýně.

-

V pátek 11. května společně se sousedním sborem SDH Větřkovice uspořádali oslavy svatého
Floriána.

-

V sobotu 26. května proběhlo před hasičskou zbrojnicí tradiční škvaření vaječiny.

-

V pátek 1. června v rámci oslav Dne dětí proběhla před Městským úřadem v Kopřivnici komentovaná
ukázka závodu TFA.

-

V sobotu 27. října se hasiči pořadatelsky podíleli na oslavách 100 let výročí založení
Československa, které probíhaly v Katolickém domě v Lubině.
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Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lubina II
V letošním roce proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Rekonstrukce byla
zahájena v půlce měsíce srpna. Při rekonstrukci bylo počítáno pouze s výměnou krovů, střešní krytiny,
vybudováním nové zasedací místnosti s kuchyňským koutem v prvním patře, vybudováním schodiště
a rampy do prvního patra a s vybudováním sprchového koutu v přízemí budovy. V průběhu rekonstrukce
byla do projektu dodatečně zahrnuta výměna oken v přízemí a ve věži, výměna garážových vrat,
v přízemí budovy výměna elektroinstalace a osvětlení, výměna podlahové krytiny, nový kuchyňský kout,
nové sociální zařízení, vymalování, položení nové dlažby před bočním vchodem a ve věži byla
vybudována sklopná podlážka v úrovni prvního patra z důvodu bezpečnosti.
Hasičskou zbrojnici hasiči převzali do užívání 21. listopadu. Do konce roku byla ještě provedena
pokládka nové podlahy v garáži a nainstalovaná siréna na střechu věže. Celkové náklady na rekonstrukci
se vyšplhaly z původních 3 milionů 200 tisíc korun na 5 milionů.
V srpnu letošního roku se také rozrostla technika jednotky, kdy byl zakoupen přívěsný vozík
značky Agados. Vozík bude využíván pro činnost jednotky a soutěžního družstva. Od JSDH Kopřivnice
sbor převodem obdržel 3 ks zásahových přileb a 3 ks svítilen.
V letošním roce nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu prostřednictvím operačního
střediska. Jednou vyjela na žádost občana, kdy prováděla předem ohlášenou činnost, a to protlačování
kanalizace. Jednotka byla také požádána o pomoc při organizaci Větřkovického triatlonu, konaného
26. srpna. Členové jednotky prováděli dozor na raftu při plavání účastníků ve vodě.

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice
Sbor SDH Vlčovice disponuje zásahovou jednotkou čítající 16 členů, z tohoto počtu je 15 mužů
a 1 žena. V roce 2018 zasahovala jednotka celkem 7x.
Spolková činnost
V pátek 5. ledna pořádal sbor 2. Hasičský ples.
V sobotu 28. dubna jelo několik členů sboru na Hostýn u příležitosti hasičské poutě.
V neděli 6. května proběhly oslavy sv. Floriána. Pořádání těchto oslav připadlo tento rok místnímu
sboru a u této příležitosti byl pokřtěn nový hasičský automobil.
V prostoru hasičské zbrojnice se uskutečnilo stavění a kácení májky.
V sobotu 1. prosince uspořádali hasiči pro děti Mikulášskou nadílku.

Státní policie
V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2018 zjištěno 481 trestných činů (2017/473),
meziročně se tak jedná o nárůst 1,6 %. U 306 deliktů byl zjištěn pachatel, což činí 63,6 % (2017/59,2 %)
a dále bylo v roce 2018 dodatečně objasněno 21 trestných činů z předchozích let.

Násilná kriminalita
Na úseku násilné kriminality bylo v rámci územního odboru Nový Jičín v roce 2018 zjištěno
199 případů (2017/229), dochází tedy k meziročnímu poklesu o 13 %, pachatel byl zjištěn u 77,8 %.
V rámci OOP ČR Kopřivnice v roce 2018 zjištěno 35 případů (2017/52). Meziroční pokles činí
32,6 %. Úspěšnost při zjišťování pachatelů násilné kriminality byla v rámci OOP Kopřivnice 68,6 %.
Nejčastěji byly zaznamenány případy úmyslného ublížení na zdraví, kdy bylo zjištěno 18 případů
(2017/23), porušování domovní svobody 7 (2017/8), loupež 4 (2017/2, 2016/4).
Majetková kriminalita
V oblasti majetkové kriminality bylo v rámci ÚO Nový Jičín v roce 2018 spácháno 835 případů
(2017/814). Dochází tak k meziročnímu nárůstu o 2,6 %, u 375 deliktů byl pachatel zjištěn, tj. 44,9 %.
V rámci územní působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v oblasti majetkové kriminality v roce 2018
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zjištěno 234 případů (2017/235). Z celkového počtu 234 deliktů byl u 120 případů zjištěn pachatel,
tj. 51,2 % (2017/40 %).
V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2018 zjištěno 65 případů (2017/72) majetkové
kriminality spáchané vloupáním, z toho u 29 případů byl pachatel zjištěn, tj. 44,6 %, meziroční pokles
krádeží spáchaných vloupáním činí 9,8 %. Počet krádeží spáchaných vloupáním byl v roce 2018 nejnižší
od roku 1998.
Krádeží prostých bylo v roce 2018 v rámci ÚO NJ zjištěno 447 (2017/425), meziročně se tedy
jedná o nárůst o 5,2 %. Pachatel byl zjištěn u 239 případů, tj. 53,5 %.
V rámci OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2018 zjištěno 133 případů (2017/124). V této oblasti
dochází meziročně k nárůstu tohoto druhu kriminality o 7,2 %. Pachatel byl zjištěn u 60,9 %.
V rámci působnosti OOP Kopřivnice bylo v roce 2018 spácháno (rozdíl 2017):
• 73x krádeže v objektech, zejména v obchodech (+32)
• 14x krádeže věcí z automobilů (+3)
• 13x krádeže kapesní a na osobách (-8)
• 10x krádeže jízdních kol (-11)
• 7x krádeže vozidel dvoustopých (+2)
• 4x krádeže v bytech (-4)
• 3x krádeže součástek z mot. vozidel (-5)
• 2x krádeže vozidel jednostopých (+2)
• 7x krádeže ostatní (-1)
Mimo oblast krádeží spáchaných vloupáním a krádeží prostých pak v ostatní majetkové
kriminalitě bylo zaznamenáno 17 případů poškození cizí věci (2017/25) a 12 případů podvodů (2017/10).
Policisté zdejšího OOP ČR Kopřivnice v roce 2018 prováděli šetření u 502 trestných činů
(2017/468), 1 752 přestupkových spisů (2017/1650) a 1 225 čísel jednacích (2017/1041). V roce 2018
bylo policisty vypátráno 31 osob v celostátním pátrání (2017/21), 55 osob bylo zajištěno podle zák.
o PČR (2017/56), 38 osob bylo zadrženo podle § 76 odst. 1 tr. řádu (2017/50), 12 osob zatčeno (2017/6),
37 osob bylo umístěno do policejní cely (2017/45) a 34 osob bylo dodáno na PAZS (2017/38).
Ve 44 případech bylo provedeno šetření se znaky domácího násilí (2017/46), 1 osoba byla vykázána
ze společného obydlí. Řidičský průkaz byl zadržen u 22 řidičů (2017/27).
Rok 2018 se pro OOP ČR Kopřivnice vyznačoval nízkou kriminalitou, která od roku 1998 klesla
na nejnižší míru v roce 2016 a setrvala i v roce 2017 a 2018, kdy byla třetí nejnižší za sledované období.
Výjimečný byl pro OOP Kopřivnice neobvykle vysokou mírou úspěšnosti při odhalování pachatelů trestné
činnosti, kdy bylo objasněno přes 63 % všech trestných činů.
Rok 2018 se vyznačoval poklesem násilné kriminality, která je podle dostupných statistik nejnižší
od roku 1998. Podobně tak i majetková kriminalita v souhrnu poklesla na nejnižší míru za posledních
20 let (1998/691 – 2018/234), rovněž tak tomu bylo u krádeží vloupáním (1998/293 – 2018/65).
Míra krádeží prostých byla od roku 1998 nejnižší v roce 2017 a setrvala na nízké úrovni i v roce 2018
(1998/336 – 2018/133). Úspěšnost při zjišťování pachatelů majetkové kriminality byla u zdejšího OOP
ČR Kopřivnice nad průměrem ÚO Nový Jičín.
V oblasti přestupků můžeme konstatovat, že narůstá celkový počet zjištěných přestupků
(2017/1766 – 2018/2088), tento nárůst však velmi úzce souvisí s tím, že se věnovalo více pozornosti
a bylo zjištěno více přestupků v oblasti BESIP (2017/1051 – 2018/1416), pozitivní je pokles přestupků
proti majetku i přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.
Pozitivně přispěla i regulace otevírací doby nočních podniků ve městě Kopřivnici, kdy výrazně
došlo ke zklidnění města a ruchu v nočních hodinách, už k nám nezajíždí tolik návštěvníků z řad
kriminálně závadových osob za zábavou tak, jak k tomu bylo po dlouhou dobu v uplynulých letech.
Pozitivně je vnímán zákaz podomního prodeje, kdy občané města reagují nejen na legální nabídky
prodeje, ale všímají si více pohybu cizích osob v místě bydliště a volají PČR či MP.
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Ocenění místního policisty
V úterý 23. ledna proběhlo v prostorách Územního odboru Nový Jičín
tradiční oceňování nejlepších policistů za uplynulý rok 2017. Slavnostní akt se
konal za přítomnosti náměstka ředitele Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje Radima Daňka, starostů měst a dalších hostů. Poté bylo
v kategorii Policista roku oceněno celkem 13 policistů, kteří působí na obvodních
odděleních, dopravním inspektorátu a oddělení obecné a hospodářské kriminality.
Ocenění si převzali za dosažení velmi dobrých výsledků a ochotu pracovat i nad
rámec svých povinností.
Při této slavnostní příležitosti byla předána Medaile policejního prezidenta Za zásluhy
o bezpečnost, dva policisté převzali Čestnou medaili policejního prezidenta a dalších devět policistů
obdrželo medaili za věrnost 2. a 3. stupně. Mezi oceněnými v kategorii Policista roku byl i nadpraporčík
Martin Bár z Obvodního oddělení Policie ČR v Kopřivnici. Martin Bár rozšířil řady policistů před 17 lety
a po celou dobu působil v Kopřivnici. Jeho náplní práce je dokumentace trestných činů a odhalování
jejich pachatelů.

Městská policie
Personální stav městské policie byl v roce 2018 stabilizován. V průběhu roku odešli 2 strážníci.
Novelizace zákona O obecní policii platná od 1. 1. 2018 ustanovila shodně jako u Policie ČR
minimální věk uchazeče o post strážníka na hranici 18 let. Další podmínkou zůstává maturitní zkouška,
takže ta je ohraničena věkem 19 let.
Výběrová řízení k městské policii, která již několikrát proběhla, naznačují celorepublikový trend,
a to nedostatek vhodných kandidátů pro tuto práci.
V současné době i Policie ČR nabízí náborové příspěvky (Praha – 150 tis. Kč, Moravskoslezský
kraj – 75 tis. Kč), takže strážníci na tuto nabídku reflektují a přecházejí za lepšími podmínkami. Z Městské
policie Kopřivnice této příležitosti v letošním roce využili dva strážníci, proto bylo opět vypsáno výběrové
řízení.
V průběhu celého roku bylo opakovaně vypisováno výběrové řízení, nepodařilo se však přijmout
jediného strážníka.
Od 1. 4. 2016 Městská policie Kopřivnice působí v rámci veřejnoprávní smlouvy i na katastrálním
území města Štramberk.
Vedení městské policie spolupracuje s vedením města Štramberk, kde dochází k předávání
požadavků a informací k řádnému naplňování smlouvy.
Přítomnost strážníků Městské policie Kopřivnice na území města Štramberk vyhodnocují občané
Štramberku převážně pozitivně.
Stejně 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. To, že je
doprava nutnou součástí práce strážníků, dokresluje rozhodnutí vedení města o způsobu řešení
parkování v centru města, nedostatek parkovacích míst, čištění komunikací a kompetence strážníků
v této oblasti.
V roce 2018 po sjednocení názoru Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy ČR bylo
rozhodnuto o nemožnosti řešení dopravních přestupků napomenutím.
Během nočních služeb a o víkendech se městská
policie nejvíce zaměřovala na kontrolu veřejného pořádku
v okolí heren, barů, restaurací. Při kontrolní činnosti
ve městě se městská policie zaměřovala na místa, kde se
schází problémové skupiny mladých lidí a dále byly
prováděny kontroly vytipovaných míst, kde byl zaznamenán
zvýšený pohyb nepřizpůsobivých osob.
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Na městskou policii se v roce 2018 obrátilo 3 124 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 disponuje 22 kamerami.
Podařilo se propojení kamerového systému MP Kopřivnice na stálou službu Obvodního oddělení
Policie ČR Kopřivnice. Jedná se o moderní technologii, kdy si může obsluha Policie ČR zvolit nezávisle
jakoukoliv kameru a monitorovat, ostřit a přibližovat dle svých potřeb.
Školením na obsluhu kamerového systému prošli všichni
strážníci Městské policie Kopřivnice.
V srpnu 2018 byl uveden do provozu radar k měření rychlosti
na ulici Záhumenní. Městská policie zvládla zpracovat přes 9 tisíc
dopravních přestupků ve stávajícím personálním stavu.
Pult centralizované ochrany
Pult centralizované ochrany provozuje městská policie na základě koncesní listiny od roku 1993.
V roce 2018 bylo na pult napojeno 82 objektů, z toho je 41 objektů města.
Bezpečnostní situace si vyžádala rozšíření počtu nouzových tlačítek na jednotlivých objektech.
Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním s vedením
Policie ČR a s vedení městské policie. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně.
V roce 2018 bylo celkem 123 případů, při nichž spolupracovala MP s Policí ČR. Podezření
ze spáchání trestného činu bylo na Policii ČR předáno ve 22 případech.

Psí útulek Vlčovice
Psí útulek ve Vlčovicích byl městskou policií provozován od září 1997 do 31. 12. 2018. Na jeho
provozu se podílí části rozpočtu město Nový Jičín, postupně se přidala další města – Frenštát
pod Radhoštěm a Příbor.
Nižším čerpáním provozního rozpočtu napomohly dary firem i jednotlivců, kteří se podělili
o celkové náklady na krmivo.
Od ledna letošního roku na základě rozhodnutí rady města provozuje útulek odbor životního
prostředí MÚ.
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Hospodaření a rozvoj města
Tuto oblast mají na starosti především dva odbory MÚ – Odbor rozvoje města (ORM) a Odbor
majetku města (OMM). Výčet všech realizovaných oprav a nových realizací je uveden ve zprávách
odborů a v hodnocení Akčního a Strategického plánu.
V roce 2018 byla realizována řada významných investičních akcí, jako např. vytvoření
komunitního centra v budově bývalých jeslí na ulici Francouzské, sociálně-terapeutické dílny, parkoviště
SEVER, rekonstrukce sportovního areálu Vlčovice, parkoviště u Komerční banky, a. s., chodník na ulici
Hřbitovní, prodloužení chodníku vč. veřejného osvětlení na ul. Obránců míru, chodník podél
ul. Štramberské – (úsek od ul. Hřbitovní po ul. Pabla Nerudy) nebo společná stezka pro chodce a cyklisty
Dolní Roličky.
Dokončena byla řada projektových příprav budoucích projektů, především pak „Odkanalizování
místních částí Vlčovice a Mniší“ a dalších, jako například „Ul. Horečkova – povrch komunikace a VO“,
„Rozšíření parkovacích ploch na ul. Družební“, „Cyklistické propojení Kopřivnice – Závišice“, „Přechod
pro chodce na komunikaci před firmou Erich Jaeger v průmyslovém parku“.
Dále odbor pokračoval v dokončování projektové dokumentace na revitalizaci centra města
(projektová dokumentace II) a v rámci přípravy centra města byly s ČEZ Distribuce, a. s., dojednány
přeložky na jejich trasování VN a NN před Kulturním domem v Kopřivnici.
Pokračovala projektová příprava na parkoviště na ul. Z. Buriana a na ul. Družební v Kopřivnici
a dále pak projektová příprava výstavby komunikace na ul. Horečkově. Byla dokončena projektová
dokumentace na cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice, na chodník a přechod pro chodce
na ul. Záhumenní, dále studie č. 2 na přestavbu letního stadionu ve prospěch lehkoatletické dráhy a
fotbalového hřiště a nakonec byly dokončeny i projektové práce na odkanalizování místních částí Vlčovic
a Mniší.
Nově byly zadány: projektová dokumentace studie odtokových poměrů Lubina – lokalita
na Holotě, projektové práce v souladu s podepsanými memorandy tří subjektů (Tatra Trucks, a. s.,
Moravskoslezský kraj, město Kopřivnice) na přípravě projektu Nové technické muzeum Tatra Kopřivnice
na ul. Husově, projektová příprava na stavební úpravu přechodu před Komerční bankou, ověřovací
studie směrovosti a bezpečnosti ulice Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou v Kopřivnici, studie
na úpravu ulice K Očnímu v Kopřivnici nebo architektonicko-urbanistická studie Sadu Dr. Edvarda
Beneše v Kopřivnici. Zadány byly i strategické dokumenty v dopravě – Plán udržitelné městské mobility
města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice.
Odbor participoval na přípravě investičního záměru realizace nového provozního objektu
Integrovaného záchranného systému v lokalitě ul. Panské a Ke Křížku a na realizaci bezpečnostních
opatření u autobusových zastávek Na Holotě v Lubině.
V roce 2019 je plánováno zahájení dvou velkých projektů – Revitalizace centra města
a Odkanalizování místních částí Mniší a Vlčovice. V letních měsících proběhne realizace Energetických
opatření MŠ I. Šustaly, která spočívají v tepelné izolaci obvodového pláště a instalaci vnitřních rozvodů
vzduchotechniky. Budou dokončeny projekty v oblasti infrastruktury sociálních služeb, konkrétně
do vzniku Komunitního centra PětKa a sociálně-terapeutických dílen a realizovány rovněž investice
v oblasti dopravní infrastruktury, např. úprava parkování na ul. Družební (sídliště Sever), přechodu
pro chodce přes ul. Záhumenní a navazujícího chodníku k ul. Duhové, úprava místních komunikací
a výstavba navazující cyklostezky směrem do Závišic.
Odbor majetku města ve své činnosti zahrnuje správu budov ve vlastnictví města, problematiku
bytů a nebytových prostor a související otázky, správu komunálního hospodářství, technickou správu
majetku města, energetické hospodářství, zabezpečení provozu ubytovny Pod Červeným kamenem
a od září 2016 i agendu pozemků.

Významné akce v rámci fondu oprav a modernizace bytového fondu:
•

Bytové domy č. p. 703–706, 707–710, 711–714 a 785–786 ul. Obránců míru – zateplení obvodového
pláště, nátěr střech – 15 935 tis. Kč – dokončení

Významné jmenovité ukazatele rozpočtu OMM:
-

Ringhofferova vila – rekonstrukce objektu, dokončení realizace – v roce 2018 prostavěno včetně
nákladů na pořízení audio techniky a rekonstrukci střešního pláště – 28 998,5 tis. Kč
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-

Opravy místních komunikací – 4 865 tis. Kč

-

Opravy chodníků ve městě a místních částech – 2 588 tis. Kč

-

Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní – 1 650 tis. Kč

-

ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. etapa-pavilon družiny, vedení a tělocvičen – PD+R
– 7 780 tis. Kč

-

Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště - hala-R – 15 843 tis. Kč

-

DDM Kletné – komplexní rekonstrukce venkovních sociálních zařízení (PD+R) – 1 328 tis. Kč

-

Most M-06 v Lubině – oprava po přívalových deštích, včetně přeložky vodovodu – 4 379 tis. Kč

-

ZŠ M. Horákové – bezbariérová výtahová plošina v nové budově – PD+R – 2 424 tis. Kč

-

Radary – měření rychlosti – 1 698 tis. Kč

-

Radnice (č. p. 1163) – rekonstrukce střešního pláště – R – 4 133,6 tis. Kč

-

DPS (č. p. 650) - komplexní rekonstrukce střešního pláště, krov + krytina a zateplení výtahové šachty
– 6 122 tis. Kč

-

ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení – hlavní budova – R – 4 925 tis. Kč

-

Letní stadion – oprava střechy, podhledů a ocelové konstrukce tribuny – 1 888 tis. Kč

-

Energetické úspory v bytovém domě č. p. 320 na ul. České v Kopřivnici – 19 197 tis. Kč

-

Významné jmenovité ukazatele normativu havarijních stavů a oprav:

-

ZŠ M. Horákové – oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v kuchyni – 240,8 tis. Kč

-

ZŠ M. Horákové – oprava oplocení školního hřiště – 57,1 tis. Kč

-

ZŠ E. Zátopka – oprava havarijního stavu vstupního schodiště – 87,4 tis. Kč

-

ZŠ dr. M. Horákové – výměna dveří na chodbě v pavilonu učeben – 62,1 tis. Kč

-

MŠ Krátká – oprava vstupního schodiště do objektu – 58,2 tis. Kč

-

Oprava oplocení okolo filtrační technologie na koupališti – 59,1 tis. Kč

-

Výměna stávající nevyhovující dlažby – napojení chodníku ul. Dělnické a Nádražní - 48,4 tis. Kč

-

Oprava zastřešení dilatace – zimní stadion / hotel Stadion – 58,2 tis. Kč

-

Oprava odvodňovacího žlabu DPS 320 – 44,1 tis. Kč

-

Sanace vlhkosti – nebytové prostory Školní 890 – 260 tis. Kč

-

Oprava havárie ohřívačů TUV v objektu zimního stadionu v Kopřivnici – 43 tis. Kč

-

Oprava velkoplošných obkladů v KD v Kopřivnici – 54,4 tis. Kč

-

Výměna ohřívačů vody a expanzomatů v domě Komenského č. p. 622, ubytovna – 157,2 tis. Kč

-

Dodávka a montáž 400 l ohřívače vody v objektu hasičské zbrojnice ul. Štefánikova 410, Kopřivnice
– 66,5 tis. Kč

V roce 2018 proběhl úspěšně prodej budovy č. p. 407 na ul. Sokolovské a budovy č. p. 1015
na ul. Tyršově v Kopřivnici. Byla dokončena rekonstrukce budovy č. p. 243 v Sadu Dr. Edvarda Beneše
– Ringhofferova vila a také rekonstrukce objektu bývalé vrátnice Tatra pro parkování služebních vozidel.
Došlo také k uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem spínací stanice v Průmyslovém parku
Kopřivnice.
V souvislosti se změnou koncepce realizace projektu výstavby domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem uzavřelo město Kopřivnice s Moravskoslezským krajem smlouvu o budoucí smlouvě
o bezúplatném převodu nemovitých věcí, na základě které město kraji bezúplatně převede budovu
stravovny a navazující pozemky na ul. Příčné v Kopřivnici. V souvislosti s dalším uzavřeným
32

memorandem převzalo město do svého majetku zpevněné plochy v areálu společnosti Tatra Trucks,
a. s., za účelem vybudování parkovacích stání, které budou součástí realizace areálu Muzea automobilů
v Kopřivnici.
V rámci pozemkové agendy pokračovaly výkupy pozemků pro stavbu kanalizace v místní části
Mniší a Vlčovice. Byly dokončeny dlouhodobě připravované převody s ČR (Státním pozemkovým
úřadem) na pozemky zastavěné cyklostezkou vedoucí z Lubiny do Vlčovic a směna pozemků se Správou
železniční dopravní cesty, s. p.

Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
Výstavba a rekonstrukce přenosové infrastruktury
Letos bylo dokončeno budování vnitřních rozvodů v panelákové zástavbě v Kopřivnici, schází
dokončit jen instalace v ubytovnách a nízkopodlažních domech na ulici Karla Čapka a Zdeňka Buriana.
Montážní práce v panelových a bytových domech byly prováděny jen v zimních měsících. V období, kdy
jsou vhodné klimatické podmínky, se společnost věnovala montážím v terénu. Byl přidán optický kabel
k podzemním koaxiálním kabelům v místech, kde to bylo možné, a optická síť se rozšířila až k zástavbě
rodinných domků.
Byla zahájena výměna koaxiálních zesilovačů v panelákové zástavbě za optické nody,
a postupně tak byly přepojovány jednotlivé domy na nový distribuční systém televizního vysílání.
Ve spolupráci s Oddělením informatiky MÚ byla uvedena do provozu oddělená počítačová síť
na optické infrastruktuře pro správu výpočetní techniky a dat na kopřivnických školách.
V rámci digitálního vysílání (KTKdigi) bylo ke konci roku 2018 přenášeno celkem 148 TV kanálů
a 30 rozhlasových stanic. Z těchto 148 programů bylo 46 v HD rozlišení (z toho 11 volně v základní
nabídce), 102 programů v SD rozlišení (z toho volně 51 v základní nabídce). Dále bylo přenášeno 19 FM
rozhlasových stanic a 1 analogová TV stanice – Infokanál KTK.

TV studio
Do plného provozu byl uveden nový odbavovací systém Cinegy od firmy CrossTech Bohemia
jako komplexní řešení pro televizní vysílání. Systém umožňuje nejen odbavovat video příspěvky, přímé
přenosy a VIDEOTEXT, ale disponuje i vkládáním informačních kraulů, automatickým načítáním www
stránek do vysílání, streamováním hudby z internetu atd. Byla vyměněna přenosová technologie mezi
TV studiem a střižnou v budově MÚ, což přineslo podstatné zlepšení kvality obrazu při živém vysílání
ZM.
V roce 2018 bylo v TV studiu premiérově odbaveno 40 magazínů, sestřihy z let 2017 a 2002,
finále soutěže Koprstar a 7 přenosů ze zasedání zastupitelstva a 24 pořadů Host ve studiu. Celkově
studio KTK odvysílalo cca 147 hodin premiérových pořadů, z čehož přes 18 hodin bylo věnováno přímým
přenosům ZM, cca 64 hodin ostatním regionálním televizím (LTV Příbor, Mikroregiony a TV Odra)
a 9 hodin volebním speciálům. Největší podíl z vysílání kopřivnického magazínu mají zprávy z města
(cca 8,5 hodin), dále hosté ve studiu KTK (7 hodin) a archivní pořady (cca 6,5 hodin). Mezi nejrozsáhlejší
projekty v roce 2018 patřila série pořadů věnovaná komunální politice. V prvé polovině roku to byly
3 souhrny, které rekapitulovaly proběhlé volební období, a na podzim pak 10 diskuzí v TV studiu
s jednotlivými lídry politických subjektů.

Internet
Počty internetových přípojek KTK vykázaly trvalý stabilní nárůst. Budování optické sítě přineslo
nové zákazníky, neboť služba KTKoptic patří v poměru kvalita/cena k nejlepším v Kopřivnici. Společnosti
se podařilo v závěru roku překročit hranici 4 500 platících internetových zákazníků.

SLUMEKO, s. r. o.
Jednatelem společnosti je Ing. Vladimír Pustka.
V roce 2018 společnost pokračovala v plnění realizační smlouvy na dodávku komunálních služeb
mezi Městem Kopřivnice a SLUMEKO, s. r. o. Plnění této zakázky umožnilo zásadní stabilizaci
společnosti a obnovení rozvojových aktivit.
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Společnost dosáhla ročního zisku ve výši 908 tis. Kč. V souladu se schváleným Plánem investic
byla postupně realizována obnova a modernizace vozového parku. Na středisku Odpady byl zakoupen
automatický vyklápěč ZOELLER, ramenový nosič kontejnerů. Na středisku Komunikace byla provedena
výměna opotřebeného smykového nakladače za nový stroj s větším výkonem a možností rozšíření
o další přídavná nářadí (frézu na asfalt, přední kartáč apod.). Zároveň byly provedeny nezbytné opravy
svozových vozidel MAN TGM, DAF CF na středisku Odpady, vozidel Multicar, FUMO a Piaggio
na středisku Komunikace a další drobné mechanizace. Byla dokončena projektová příprava na výstavbu
skladů a garáží v zadním dvoru společnosti na ul. Štefánikově.
Po rozšíření svozu bioodpadu v místních částech, které bylo umožněno s využitím dotací
z Operačního fondu ŽP, byla dále rozšiřována síť nádob na bioodpad také na území města Kopřivnice.
Kontejnery na komunální odpad byly nahrazeny kontejnery určenými pro ukládání bioodpadu. Až 1/3
komunálního odpadu je biologicky rozložitelným odpadem, který nepatří na skládky, ale do kompostárny.
Pro město zde vzniká nemalá úspora finančních prostředků; v souvislosti s očekávaným zdražením
poplatků za uložení odpadu na skládce bude význam této výměny kontejnerů dále narůstat. I díky
rozšíření sběrných nádob a kontejnerů došlo v roce 2018 k velkému nárůstu množství svážených
bioodpadů do kompostárny.
S ohledem na zákonné zavedení povinného třídění a sběru použitých jedlých tuků a olejů bylo
od poloviny roku 2018 zřízeno sběrné místo pro odkládání použitých jedlých tuků a olejů z domácností
na sběrném dvoře na ul. Panské. S ohledem na rostoucí životní úroveň obyvatelstva roste také množství
odpadu a s tím spojené černé skládky zejména velkoobjemového odpadu na různých částech intravilánu
města vesměs u stávajících kontejnerových hnízd.
Personální obsazení společnosti tvoří stálý kolektiv pracovníků, a to jak na pozicích
manažerských, tak i odborných dělnických. Nadále trvá velice nepříznivá situace na trhu práce,
společnost se potýká s fatálním nedostatkem pracovníků nejen u odborných profesí, ale i u pomocných
prací. Společnost zabezpečovala v roce 2018 svou činnost s přepočteným počtem 80 zaměstnanců.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Novém Jičíně zaměstnávala společnost v průběhu roku průměrně
4 pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Tito pracovníci se podíleli zejména na úklidových
pracích. Vzdělávání zaměstnanců v roce 2018 bylo orientováno převážně na udržení kvalifikace
odborných pracovníků.

Podnikatelská činnost
Veřejná zeleň
Středisko Veřejné zeleně v roce 2018 vykonávalo v rámci své činnosti služby a práce v oblasti veřejné
zeleně nejen pro město Kopřivnice, ostatní firmy a občany z Kopřivnice, ale také pro okolní města a obce
a jejich obyvatele.
V rámci údržby veřejné zeleně bylo na území města prováděno:
- sečení travnatých ploch,
- podzimní hrabání listí,
- údržba trvalkových a letničkových záhonů,
- výsadba a údržba mobilní zeleně,
- údržba keřů, keřových skupin, živých plotů a stromů,
- kácení stromů,
- frézování pařezů,
- regenerace a zakládání travnatých ploch,
- řešení havarijních stavů (kácení stromů po větrných kalamitách),
- úklid města.
V roce 2018 bylo udržováno 71 ha travnatých ploch (vč. místních částí a pozemků v Průmyslovém areálu
ve Vlčovicích), 6 400 m živých plotů, 48 800 m2 keřových skupin, 5 650 m2 trvalkových a letničkových
záhonů, 950 m2 letničkových záhonů z přímého výsevu, v mobilní zeleni bylo vysázeno 1 880 ks rostlin.
Pro jiné objednatele (firmy) společnost prováděla převážně údržbu travnatých ploch. Pro drobné
objednatele – občany – pak ve větší míře terénní úpravy, založení trávníků a ořezy stromů a keřů.
V roce 2018 byly v rámci zakládání veřejné zeleně pro město Kopřivnice realizovány významnější
zakázky:
- výsadba zeleně u ZŠ M. Horákové,
- založení květnaté louky na házenkářském stadionu.
Mezi významné zakázky prováděné mimo Kopřivnici patří:
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- založení travnatých ploch na víceúčelovém hřišti v Závišicích,
- úprava a výsadba zeleně na ul. Školní – sociálně-terapeutické dílny.

Odpadové hospodářství
Středisko zajišťuje svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů,
svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu z kompostejnerů a svoz tříděného odpadu ve městě
Kopřivnice a v místních částech Vlčovice, Lubina, Mniší. Dále středisko zajišťuje svoz odpadů
pro podnikatelské subjekty a další obce (Bordovice, Mošnov, Lichnov, Závišice a Skotnice). Frekvence
svozů se řídí harmonogramy a uzavřenými smlouvami. Dále byly svozy prováděny na základě
individuálních potřeb každého zákazníka. Občanům a podnikatelům středisko zajišťuje odvoz
velkoobjemových kontejnerů na stavební a demoliční odpad jako je beton, cihla, keramika, zemina nebo
odpad komunální – dřevo, objemný, biologický, který je dále zpracováván a využíván, případně
odstraňován na skládkách. Po celý rok slouží občanům města k odkládání odpadů sběrný dvůr
na ul. Panské v Kopřivnici, ten je využíván nejen místními občany, ale také občany jiných měst a obcí
a podnikateli, kteří hradí poplatek za odevzdaný odpad dle platného ceníku. Na dvoře jsou odebírány
všechny druhy komunálních odpadů, stavebních odpadů a odpadů nebezpečných, jako jsou oleje, barvy,
obaly se zbytky nebezpečných látek nebo kyseliny a zásady.
V roce 2018 pokračovalo středisko v zavedeném třídění dřevěného odpadu z velkoobjemového
odpadu. Celkem bylo vytříděno a předáno k dalšímu využití 415 tun dřeva. Od občanů města Kopřivnice
bylo převzato 684 tun objemného odpadu, ze kterého bylo vytříděno 310 tun dřeva.
Jednou z hlavních činností společnosti je správa a údržba místních komunikací v Kopřivnici
a místních částech vyplývající z rámcové smlouvy uzavřené s městem Kopřivnice. Součástí údržby
komunikací je i údržba stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení. Každoročně je
prováděno jarní plošné čištění místních komunikací, v roce 2018 bylo provedeno podzimní čištění
komunikací na 80 % městských komunikací, obnova vodorovného dopravního značení, vysprávky
komunikací s živičným povrchem, ze zámkové dlažby nebo velkoformátové dlažby. V zimním období je
pracovní náplní zajištění schůdnosti a sjízdnosti veškerých místních komunikací, mimo úseky, na nichž
se zimní údržba neprovádí.
Významnou měrou se na hospodářských výnosech firmy podílely větší či menší uzavřené
a realizované zakázky. Mezi nejvýznamnější zakázky střediska v roce 2018 patřila zakázka na obnovu
městského informačního systému, doplnění a rozšíření kontejnerových míst na více místech v Kopřivnici
a místních částech, úprava vstupů na chodníky, na bezbariérový vstup a výměna poškozených povrchů
dlažby. Dále společnost pro město Kopřivnice realizovala rekonstrukci schodiště do MŠ Krátká, vstupní
schodiště k BD na ul. I. Šustaly, práce kolem Ringhofferovy vily a mnoho dalších drobných prací.
Středisko rovněž zajišťovalo správu a údržbu hřbitovů na území města, včetně místních částí.
Uzavíralo smlouvy na pronájem hrobových a urnových míst, vedlo evidenci o hrobových místech
a o uložení lidských ostatků na pohřebišti. Provádělo pravidelnou údržbu, úklid, sečení, stříhání keřů,
údržbu vnitroareálových komunikací, rozptylové loučky, smuteční síně a zařízení pohřebišť. Významnou
investiční akcí objednanou městem Kopřivnice a realizovanou na pohřebišti byl nový chodník včetně
zpevnění břehu palisádami na hřbitově v Mniší.
I v roce 2018 společnost zajišťovala provoz a údržbu veřejných WC nacházejících se v Sadu
Dr. Edvarda Beneše, v centru města a u ZŠ Alšova. V průběhu společenských a kulturních akcí
pořádaných městem Kopřivnice byla provozní doba veřejných WC prodloužena do pozdních večerních
hodin.Společnost SLUMEKO, s. r. o., zajišťuje i služby spojené s konáním akcí, jako jsou významné
státní svátky, pouť, jarmark, koncerty, aj.
Správa a údržba kanalizací
Středisko má na starosti přibližně 15 km jednotné kanalizace a 16 km dešťové kanalizace.
Na těchto stokách provádí středisko údržbu a kontrolu provozního stavu kanalizačních stok.
V roce 2018 bylo vyměněno na čtyři desítky uličních vpustí nebo šachtových
poklopů. Během roku byly provedeny tři kompletní deratizace v kanalizačních šachtách a vpustích.
Na jaře a na podzim byly čištěny kanalizační vpusti v rámci plošného čištění města, kdy zároveň probíhá
monitoring uličních vpustí sloužící k okamžitému posouzení jejich stavu. Na základě zjištěných výsledků
monitoringu se plánují další potřebné opravy kanalizační sítě. Během silnějších dešťů dochází
k průběžné kontrole přibližně padesáti kritických míst v celé síti kanalizace, příkop a propustků.
Jedenkrát ročně probíhá kompletní čištění odlučovačů ropných látek a kanalizační shybky.
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Správa majetku
V roce 2018 společnost spravovala nebytové prostory v budově na ul. Štefánikově, parkovací
místa v areálu společnosti a nebytové prostory na ul. Husově. Koncem roku 2018 z důvodu špatné
funkce spodní stavby byly zahájeny sanační práce k odvlhčení zdiva v administrativní budově č. p. 58/31
na ul. Štefánikově.

Opravy komunikací
Opravy chodníků ve městě
V letošním plánu oprav došlo ke změnám. Oprava chodníku na ulici Francouzské byla přesunuta
na jaro příštího roku. Důvodem bylo zdržení rekonstrukce budovy, v níž sídlil Klub Kamarád a pobočka
městské knihovny. Plánovaný chodník bude napojen na vstup do komunitního centra.
První realizovanou opravou byla oprava chodníku na ulici Na Drahách podél parku pod ZŠ Emila
Zátopka od domu č. p. 522 až po č. p. 465. Šlo o úsek dlouhý 170 metrů. Vzhledem k tomu, že vloni byla
zpracována projektová dokumentace a vysoutěžena cena, mohla už společnost Japstav, s. r. o., zahájit
práce na předlažbě. V rámci oprav chodníku proběhla také oprava veřejného osvětlení v dané lokalitě,
kterou na základě veřejné soutěže provedla společnost SLUMEKO, s. r. o. Byly osazeny nové stožáry
i nová ledková svítidla.
Po opravě chodníku na ulici Na Drahách, se začal opravovat chodník na ulici Štramberské.
Ten navázal na vloni rekonstruovaný chodník v rámci rekonstrukce ulice Štramberské. Nový úsek byl
dlouhý 70 metrů a končí u křižovatky s ulicí Horní. V rámci opravy došlo k odstranění starého litého
asfaltu a poté byl úsek vydlážděn zámkovou dlažbou. V rámci zakázky došlo i k úpravě vjezdů k rodinným
domům, které byly nově vydlážděny žulovými kostkami. Rekonstrukci provedla za 158 tisíc korun bez
DPH kopřivnická firma V+V SAVEKO, s. r. o.
Poblíž ulic Nádražní a Dělnické přinesly omezení nejen pro pěší, ale i pro cyklisty další dvě
významné investiční akce. Proběhla oprava lávky nad železniční tratí, která v loňském roce prošla
rekonstrukcí. Pochozí vrstva na zmíněné lávce nebyla zhotovena kvalitně, a tak pracovníci firmy
AlfaPOL, s. r. o., provedli částečné záruční opravy. Poté bylo možné lávku využít jako náhradní trasu
pro pěší i cyklisty po dobu prací na rozšíření chodníku spojujícího ulici Dělnickou s Nádražní.
Ten byl uzavřen až do 10. října. Úpravy chodníku provedla stejná firma V+V SAVEKO, s. r. o.
V rámci stavby došlo k odstranění stávajícího litého asfaltu a celý chodník o výměře 126 m 2 byl
předlážděn zámkovou dlažbou. Nově má celková plocha výměr 325 m 2. Pás pro cyklisty je široký
2,5 metru, je obousměrný a od chodců jej odděluje 40cm široký dělící pruh. Stezka je z betonové
zámkové dlažby a přes dva železniční přejezdy vlečky společnosti Tatra Trucks, a. s., jsou položeny
předělovací speciální díly.
Rekonstrukce přišla na 1,3 milionu bez DPH, neboť původní chodník byl z litého asfaltu a ten
musel být odstraněn. Stavební společnost V+V SAVEKO, s. r. o., práce dokončila dle smlouvy
do 10. října. Stezka tak zvýšila bezpečnost cyklistů i chodců, kteří ji léta využívali a nedbali dopravních
značek. Rekonstrukce chodníku stála téměř 1,3 milionu korun bez DPH.

Nový chodník mezi ulicemi Hřbitovní a Pabla Nerudy
Na ulici Štramberské kolem rodinných domů mezi ulicemi Hřbitovní a Pabla Nerudy byl realizován
nový chodník. Jeho výstavbu žádali lidé už na veřejném projednávání před zahájením rekonstrukce ulice
Štramberské. Chodník o délce 164 metrů vybudovala na základě veřejné soutěže kopřivnická společnost
V+V SAVEKO, s. r. o. Vjezdy k rodinným domům už byly budovány vloni v rámci rekonstrukce ulice
Štramberské. Letos byly v každém vjezdu dodlážděny vodicí čáry pro zrakově postižené osoby červenou
reliéfní dlažbou.
Součástí této investiční akce byla i oprava části chodníku u křižovatky ulic Pabla Nerudy
a Štramberské. Město za vybudování chodníku zaplatilo společnosti V+V SAVEKO, s. r. o., 687 tisíc
korun včetně DPH.
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Nový chodník
Výstavbu nového chodníku, který zvýší bezpečnost chodců podél silnice II. třídy na ulici Obránců
míru, provedla na jaře kopřivnická společnost V+V SAVEKO, s. r. o. Nový chodník v délce zhruba
90 metrů navázal na stávající chodník podél zástavby rodinných domů od bývalého Svazarmu ve směru
na Nový Jičín a vede kolem bytovky až po křižovatku s ulicemi K Očnímu a K Pasekám. Chodník vede
po pravé straně komunikace ve směru na Nový Jičín v místech stávajícího příkopu. V tomto úseku bylo
nutné provést odvodnění komunikace zatrubněním příkopu a instalací uličních vpustí. Už vloni před
stavbou samotného chodníku město nechalo provést přeložky inženýrských sítí, upravit zabezpečení
železničního přejezdu a přesunout části oplocení zahrad, které by samotnou stavbu omezovaly. V rámci
stavby bylo vybudováno také veřejné osvětlení. Na realizaci se městu podařilo získat dotaci z MAS
Lašsko na zvýšení bezpečnosti chodců z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu
ve výši až 950 tisíc korun, a město tak ze svého rozpočtu zaplatilo pouze 215 tisíc korun. Lidé bydlící
na Pasekách či chodící na Bubla ranč tak mohou chodit kolem frekventované silnice II. třídy bezpečněji.

Společná stezka Dolní Roličky v Lubině
V místech bývalé železniční tratě od rodinné zástavby až po okružní křižovatku na Holotě byla
vybudována nová část společné cyklostezky kolem pozemků společnosti Multised, s. r. o., přes které
vedla účelová komunikace. Společnost si svůj pozemek oplotila a cyklisté přes něj nemohli jezdit.
Nová společná stezka pro chodce i cyklisty tak propojila stávající místní komunikace s účelovou, vedoucí
na původním drážním tělese.
Stavební práce zahájila společnost Jankostav, s. r. o., na konci března a díky vhodným
klimatickým podmínkám stavbu dokončila v předstihu. Nová společná stezka obchází soukromé
pozemky společnosti Multised, s. r. o., přes které vedla účelová komunikace, čímž došlo k propojení
stávající místní komunikace s účelovou, vedoucí na původním drážním tělese.
Nová stezka je 177 metrů dlouhá a je osvětlena, čímž se zvýšila bezpečnost lidí, kteří ji ihned
začali využívat. Kopřivnická radnice získala na vybudování společné stezky dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Lašsko, která pokryla 85 %
způsobilých výdajů. Vybudování nové společné stezky pro chodce a cyklisty stálo celkem 1,38 milionu
korun včetně DPH.

Úpravy povrchu komunikace
V průběhu října byla provedena úprava na komunikacích u autobusové zastávky Na Holotě, která
zvýšila bezpečnost chodců přecházejících tamní frekventované silnice. Úpravu prostřednictvím místní
komise žádali převážně místní obyvatele dojíždějící do práce a do škol.
Na obou silnicích I/58 a II/464 byly doplněny svislé dopravní značky upozorňující na snížení
nejvyšší povolené rychlosti na 70 km a vodorovné značení upozorňující na chodce. Místa pro přecházení
byla opatřena zdrsňujícím nátěrem s vysokým smykovým třením v barvě vozovky. Na silnici II/464, která
je jednosměrná, byl proveden nátěr přes celou šíři vozovky, na silnici I/58 je nátěr po polovinách
ve směru jízdy před místem pro přecházení. Celková plocha zdrsňujícího nátěru je přibližně 560 m2.
Úpravy provedla společnost Značky Morava, a. s. Celkové náklady na realizaci bezpečnostních
opatření vyšly na necelých 400 tis. Kč včetně DPH. Město na realizaci tohoto bezpečnostního opatření
získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny
Lašsko, která pokryla až 95 % uznatelných nákladů.

Oprava mostu u sklenářství v Lubině
Koncem srpna byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci mostku M6 v Lubině u sklenářství,
který byl předloni během přívalových dešťů na přelomu května a června poničen. Nejen přípravné,
ale i stavební práce si vyžádaly dopravní omezení.
V rámci přípravných prací provedli pracovníci společnosti SmVaK, a.s., přeložku vodovodního
řadu.
Stavební práce na opravě mostu prováděla ostravská společnost AlfaPOL, s. r. o., která byla
vybrána v rámci veřejné zakázky. Stávající most byl stržen a následně byla provedena jeho celková
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obnova včetně nového odpovídajícího založení. Za realizaci firma obdržela 3,28 milionu korun bez DPH.
Město získalo na tuto opravu dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 874 091 korun.

Problémy s parkováním
Stále větší počet aut trvale zhoršuje jejich parkování v Kopřivnici. Motoristé často parkují
v rozporu s pravidly, ničí zeleň nebo komplikují provoz v některých místech. Problém s parkováním se
už netýká jen města a jeho sídlišť, ale stále častěji i místních částí. Na rozdíl od města, kde je problémem
především množství parkujících aut, v místních částech může dopravu komplikovat i jen několik špatně
odstavených automobilů. Problémy jsou jednak v oblastech, kde se v poslední době rozbujela nová
výstavba, tak i v místech, kde starousedlíci byli zvyklí po léta bez problémů parkovat a kde dnes
vzhledem k silnějšímu provozu nyní mnohem častěji dochází ke kolizním situacím. Aut v domácnostech
přibývá, u starších domů se často s větším počtem aut nepočítalo a také novostavby mnohdy nemají
tolik odstavné plochy, aby majitelé na svém pozemku mohli odstavit všechna svá auta.
Špatná situace s parkováním dále panuje i v samotné Kopřivnici. V oblasti ulice Kadláčkovy
pomohlo rozšíření parkoviště u Komerční banky, kde přibylo 30 nových parkovacích míst, a v době jejich
výstavby bylo povoleno provizorní parkování na ploše někdejšího házenkářského hřiště. Další velké
parkoviště bylo postaveno na sídlišti Sever. Poblíž kravína na ulici Moravské vyrostlo parkoviště
s místem na odstavení 55 aut, které alespoň částečně ulevilo sídlišti s největšími problémy
s parkováním.

Objekt staré vrátnice
Od počátku roku prošel objekt bývalé tatrovácké vrátnice č. 3 za budovou městského úřadu
stavební úpravou. Město, které tento objekt odkoupilo od automobilky v roce 2016, jej nechalo přestavět
na garáže. Získalo tak místo pro 9 osobních služebních automobilů, dále zde je možné uskladnit
pneumatiky, přívěsné vozíky a další vybavení související s autoprovozem radnice.
V rámci zakázky firma NH stavby, s. r. o., Palkovice, která vzešla z veřejné soutěže, provedla
dispoziční úpravy, dozdívku obvodového pláště, vyměnila okna, dveře, vjezdová vrata a rozvody
elektroinstalace. Došlo také k zazdění podchodu pod železniční tratí, což byl požadavek vycházející
ze smlouvy s Tatra Trucks, a. s., o převodu nemovitosti.

Zázemí hřiště ve Vlčovicích
Zázemí pro vlčovické fotbalové hřiště provedla Severomoravská stavební společnost, s. r. o.,
se sídlem v Šenově u Nového Jičína. Hřiště spolu s novým objektem šaten místní sportovci mohli začít
využívat v průběhu letních prázdnin.
Nové zázemí fotbalového hřiště, které nahradilo původní zděný jednopodlažní objekt
ze šedesátých let minulého století, je značně větší. Na původním místě vyrostla moderní dřevostavba
obdélníkového půdorysu o rozměrech 41 x 7 metrů s pultovou střechou, kterou navrhla architektonická
kancelář Kamil Mrva Architects, s. r. o. V novém objektu jsou čtyři šatny pro sportovce, šatna
pro rozhodčí, klubovna, technická místnost, prádelna, rozhlasová kabina, dva sklady a sociální zázemí.
Stavební práce zahájila Severomoravská stavební společnost již vloni 22. listopadu tím, že
zbourala původní objekt šaten. Práce pokračovaly i v zimě. Kromě nepříznivých klimatických podmínek
v zimních měsících, kdy nízké teploty znemožnily provádění jednotlivých stavebních prací dle časového
harmonogramu, došlo také k několika změnám oproti původnímu projektu.
Základy původní stavby měly být zachovány, ale po její demolici se ukázalo, že je nutné postavit
novou základovou desku v plném rozsahu. Stavební firma tak musela neplánovaně nevyhovující
základové konstrukce odstranit a vybudovat nové v předepsané nezámrzné hloubce. Další zdržení
přinesly změny vyžádané městem jako investorem nebo nutnost koordinovat práce například
s dodavatelem nového ovládání závlahového systému a podobně.
Se stavbou budovy souvisí stavba odkanalizování objektu. V rámci této druhé stavby bude
vybudována čistička odpadních vod s výtlačným řadem, jež zajistí odvod splaškových vod do nedalekého
Babincova potoka.
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Komunitní centrum
Nové komunitní centrum PětKa bylo letos vybudováno v prostorách někdejších jeslí na sídlišti
Sever. Zároveň s ním byl přestavěn objekt nevyužité výměníkové stanice na ulici Školní na sociálněterapeutické dílny. Obě investice dohromady stály zhruba 46 milionů korun. Z toho Centrum stálo
34 310 tis. Kč (požadovaná dotace – 18 000 tis. Kč, podíl města – 16 310 tis. Kč). V případě komunitního
centra se dokončení protáhlo z důvodu nečekaných víceprací. Rekonstrukci provedla stavební
společnost BDSTAV MORAVA, s. r. o.
Oproti původnímu plánu bylo zapotřebí provést izolaci podlah a také jejich srovnání do jednotné
výšky. Také po odstranění omítek ze stropů byla zjištěna nestandardní konstrukční řešení a musely být
vybudovány sádrokartonové podhledy. Teprve poté se začaly vybavovat interiéry, a tak se otevření
odložilo až na rok 2019.
Komunitní centrum dostalo výstižný název PětKa, protože v sobě sdružuje celkem pět služeb,
a to nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kamarád, Denní stacionář Kopretina, detašované
pracoviště odboru sociálních věcí, Mateřské centrum Klokan a pobočku městské knihovny. V objektu
bývalých jeslí působily v 90. letech tři organizace – Mateřské centrum Klokan, pobočka městské knihovny
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád. Objekt byl v nevyhovujícím technickém stavu.
Projektem došlo k rekonstrukci celého objektu na bezbariérový a k lepšímu využití prostor, kdy
předimenzované prostory Klubu Kamarád byly zmenšeny a došlo zde k přemístění Denního stacionáře
Kopretina pro mentálně postižené klienty.

Nová střecha budovy DPS
Dům s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí dostal novou střechu. Stavební práce
na její výměně zahájili pracovníci společnosti NH stavby, s. r. o., 1. srpna a dokončili ji v termínu dle
smlouvy 12. listopadu. Byla provedena kompletní výměna střechy včetně krovů, pobití a střešní krytiny,
zbourána byla nepoužívaná komínová tělesa, provedena vzduchotechnika k odvětrávání objektu
a zateplení přístavby výtahu. Poté byly prostory půdy i nově osvětleny. V průběhu stavby vznikly
i vícepráce, které stavbu prodražily. Doplněno bylo laťování dle technologického předpisu dodavatele
střešní krytiny, byly zbourány nadstřešní části komínů včetně likvidace odpadu. Protože při demontáži
střechy bylo zjištěno, že zdivo pod pozednicemi je značně zvětralé, bylo provedeno nové vyzdění včetně
vnějšího obložení. To vše navýšilo konečnou cenu o pět set tisíc korun. Nová střecha na domě
s pečovatelskou službou přišla rozpočet města na 6,015 milionu korun.

Zateplení Střediska sociálních služeb
Koncem září bylo dokončeno zateplení budovy Střediska sociálních služeb na České č. p. 320.
Na provedení energetických úspor získala radnice dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu z prioritní osy Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele, která pokryla
42 % způsobilých nákladů.
Hlavním cílem rekonstrukce bylo snížení spotřeby energie na vytápění objektu o 933 GJ za rok,
tedy o 60,7 %, a zároveň řešení havarijního stavu lodžií. V domě je 97 nájemních bytů zvláštního určení
a 7 bytů pro odlehčovací sociální službu.
Práce na zateplení objektu zahájila Hrušecká stavební, spol. s r. o., v dubnu. V rámci stavby došlo
k zateplení fasád a střechy, komplexní rekonstrukci lodžií včetně hydroizolace, dlažby, zábradlí
a klempířských prvků.

Oprava střechy letního stadionu
Počátkem prázdnin začala oprava střechy tribuny letního stadionu. Pultová střecha objektu byla
v havarijním stavu, zatékalo do ní a v letních měsících docházelo k odkapávání asfaltu na návštěvníky
využívající tribunu. Rekonstrukci provedla ostravská společnost Therm. Výměna stářím zničené střechy,
kterou zatékalo a která byla již několik let v havarijním stavu, byla jednou z nejnákladnějších renovací
letošního roku a stála město 14,83 milionu korun.
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Nové sportovní hřiště
Ve čtvrtek 17. května dopoledne bylo slavnostně otevřeno sportovní hřiště u Základní školy
17. listopadu. Na okraji sídliště Sever bylo vybudováno oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem
pro volejbal, nohejbal, malou kopanou, florbal a streetball. Vybudován byl i 250 metrů dlouhý atletický
ovál s umělým povrchem a čtyřmi běžeckými drahami. Vybudovány byly i sektory pro technické
disciplíny. Hřiště tak nabízí podmínky pro skok do dálky, vrh koulí a hod oštěpem. Především zájemcům
z řad veřejnosti bude sloužit venkovní posilovna s pěti posilovacími stroji a jednou soustavou pro cvičení
a dětské hřiště s herními prvky, umělými dopadovými plochami a altánem. Součástí zakázky bylo rovněž
vybudování systému odvodnění umělých ploch, stavba zpevněných ploch, oplocení a instalace mobilní
tribuny, laviček a odpadkových košů. Hřiště je také vybaveno umělým osvětlením a kamerovým
systémem napojeným na centrální pult městské policie, který má pomoci nové sportoviště chránit před
vandaly.
Hřiště bude sloužit nejen jejím žákům, ale také široké veřejnosti. Pro potřeby školy je během
všedních dnů vyhrazena doba od 8 do 15 hodin. Veřejnost může hřiště za příznivého počasí navštívit
od pondělí do pátku vždy od 15 do 19 hodin, o víkendech pak v době od 10 do 18 hodin. V době letních
prázdnin bude hřiště obyvatelům města k dispozici po celý týden od 10 do 18 hodin.
Modernizace hřiště za více než 11 milionů korun proběhla už v minulém roce. Stavební
společnost Swietelsky stavební, s. r. o., na ní pracovala od začátku srpna až do poloviny listopadu.
I proto se se slavnostním otevřením hřiště čekalo až na jaro. Počasí ovšem ani v polovině května nevyšlo
a odložen musel být o jeden den i atletický závod o Pohár rozhlasu, který měl být součástí slavnostního
otevření.

Úpravy dětských hřišť
Na opravu starých dětských hřišť v sídlištní zástavbě vyčlenilo město v rozpočtu částku ve výši
900 tisíc korun. Již v předchozích letech byly z bezpečnostních důvodů odstraněny herní prvky jako
kolotoče, houpačky a prolézačky na sídlištích. Bylo to v době, kdy vešla v platnost nařízení EU
o dopadových plochách pod herními prvky. Ty, které nesplňovaly certifikáty o bezpečnosti, musely být
odstraněny. Na nátlak veřejnosti byla vybrána čtyři prostranství v bytové zástavbě, a to Pod Morávií,
Pod Zahradami, K. Čapka a prostor mezi ulicemi Dukelskou a Sokolovskou, kde byly instalovány herní
prvky splňující přísné normy.

Ringhofferova vila
Letos v létě byla dokončena rekonstrukce poslední ze tří kopřivnických vil. Rekonstrukci provedla
Beskydská stavební, a. s., a práce trvaly téměř rok. Šlo o náročnou stavbu, v jejímž průběhu bylo třeba
vyřešit celou řadu obtíží. V průběhu oprav se objevovaly stále další skryté nedostatky, které projektant
předem neodhalil. To způsobilo několikeré navýšení konečné částky.
Nejdražší změnou oproti
původnímu plánu bylo podstatné
zvýšení spotřeby sanační omítky
v suterénu budovy. Po odstranění
původních omítek se ukázalo, že zdi
v prostorách uvažované budoucí
restaurace
vykazují
odchylky
rovinatosti, a to od čtyř do osmi
centimetrů ve svislém i podélném
směru. To si vyžádalo celoplošné
zvýšení vrstvy sanační omítky o 3
centimetry a růst nákladů o
předpokládanou částku 730 tisíc
korun. Dalších 580 tisíc korun stála
změna provedení zhruba dvou set
metrů čtverečních podlah v prostoru
budoucího obřadního sálu, foyer, přípravny a šatny. Projektant počítal s jiným složením podlah a místo
betonové mazaniny byla pod nášlapnými vrstvami objevena skutečná nosná konstrukce podlahy tvořená
dřevěnou konstrukcí, uloženou do násypu. Místo původně navrženého postupu tak bylo nutné kompletně
demontovat podlahová prkna a podkladní hranoly, částečně odebrat stávající násypy, následně je znovu
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doplnit a dorovnat a vybudovat novou nosnou konstrukci pro suchou výstavbu podlah. Další vliv na cenu
stavby pak měly úpravy vyvolané návrhem budoucího interiéru, pro který bylo třeba doplnit
elektroinstalaci v obřadním sále, upravit systém vytápění, nebo změna svítidel v obřadním sále celkem
asi za 155 tisíc korun. Celková cena za rekonstrukci se tak vyšplhala na 35 milionů korun.
Zrekonstruovanou Ringhofferovu vilu a její interiéry si veřejnost mohla poprvé prohlédnout
25. srpna. Další zájemci si interiér novorenesančního objektu z roku 1892 mohli prohlédnout i v září.
Všichni tak měli možnost vidět všechny reprezentační sály ve zvýšeném přízemí vily včetně zázemí.
Viděli jak zachovalé architektonické prvky vily, jako dřevěné obložení stěn, štukovou výzdobu, dobové
obklady vyrobené v místní keramičce nebo restaurované lustry z Kamenického Šenova, tak i nové
vybavení vily, která bude sloužit k reprezentačním účelům.
Původní lustry pro vilu byly vyrobeny v Kamenickém Šenově. Sklářští mistři v Kamenickém
Šenově pracovali na jejich obnově čtyři měsíce. Podobně typizované lustry se tam dělaly zhruba
od konce padesátých let do začátku 80. let minulého století a díky tomu se dohledalo i několik chybějících
komponentů. Lustry se dochovaly kompletní jen z osmdesáti procent. Pod vedením Tomáše Siebera
byly lustry nejdříve do šroubku rozebrány a důkladně vyčištěny. Následně byly identifikovány a doplněny
chybějící skleněné části. Kovové komponenty lustrů byly vyleštěny a nově pozlaceny. Všechny lustry se
pochopitelně dočkaly také nové elektroinstalace. Nakonec byly tři zrestaurované lustry instalovány
v budoucích reprezentačních prostorách města koncem června.
Počátkem října proběhly v rekonstruované Ringhofferově vile první svatební obřady. V nové
obřadní síni se budou konat nejen svatební obřady, ale také vítání občánků a další společenské akce
pořádané městem.

Lesy nad Kopřivnicí
Svahy Bílé hory se po výrazných těžebních zásazích z roku 2013 a 2014 znovu začaly zelenat.
Více než ti, kdo lesy na kopci nad Kopřivnicí vytěžili, se o to zasloužila sama příroda.
Před dvěma lety se firma Taxton Property, s. r. o., tehdejší vlastník lesních pozemků na Bílé hoře
a zároveň společnost, která v lokalitě provedla těžbu dřeva, vymlouvala, že povinné osázení mýtin
nemohla provést kvůli katastrofálnímu suchu a nabídla je k prodeji. O koupi odlesněných svahů Bílé hory
jednalo i město Kopřivnice, ale jednání tehdy ztroskotala na nedohodě o ceně. Nyní se o lesy
nad městem začal starat stát prostřednictvím Lesů ČR. Státní podnik zakoupil zhruba dvacet hektarů
lesa a navazujících pozemků na Bílé hoře. Dalších 10 hektarů koupily Lesy ČR v lokalitě Drážného
a téměř 6 hektarů podnik získal v oblasti Bezručovy vyhlídky.
Celková výměra vykoupených pozemků je více než 36 ha a jejich kupní cena činila 3 miliony
a 393 tisíc korun. Kupní smlouva byla uzavřena 17. října 2017 a vklad do katastru nemovitostí byl
proveden 20. listopadu minulého roku. Lesy ČR chtějí na vykoupených pozemcích lesnicky hospodařit
a provést výchovné zásahy v porostech.

Teplovodní šachta u házenkářského hřiště
Město Kopřivnice koupilo za symbolických tisíc korun železobetonový objekt v bezprostřední
blízkosti bývalého házenkářského hřiště. Stavba částečně zapuštěná do země sloužila jako šachta
rozvodů tepla, po jejich rekonstrukci ovšem pozbyla svou funkčnost. Betonový objekt by do budoucna
komplikoval plánovanou úpravu bývalého házenkářského areálu na odpočinkové plochy. Dosavadní
majitel budovy, společnost Komterm Morava, s. r. o., sice objekt nevyužívala, ale vzhledem k nákladům
neměla ani potřebu jej likvidovat. Proto se dohodla s městem, že objekt za symbolickou cenu prodá, a to
provede jeho likvidaci na náklady města.
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Rozvoj průmyslu
Zajímavosti z největších průmyslových podniků
Towárna
Ve městě se začala rozvíjet nová firma. Nově vznikající značka Towárna produkuje originální
designový nábytek, umyvadla, bytové doplňky, ale třeba i svítidla z betonu. Mladí muži, stojící
za rozjíždějící se firmou, dokázali, že beton není jen hrubým, nevzhledným materiálem, ale že může být
neuvěřitelně tvárný, ušlechtilý, a dokonce může i zářit celou paletou barev.
S prvními experimenty začali již před třemi lety. Teprve vloni na jaře se přesunuli do prostor bývalé
prodejny potravin na ulici Horní, kde získali dost prostoru nejen pro jednotlivé fáze výroby, ale i pro
showroom. V čele firmy stojí Denis Szabó, který už dlouho podniká ve stavebnictví a jeho firma provádí
výškové práce nebo sanace skal. Do betonu se kvůli pevnosti přidává skelné vlákno, aby bylo dosaženo
rychlého tvrdnutí, struktury i barevnosti směsi nebo povrchových vlastností finálních výrobků. K tomu
používá speciální chemii, kterou dováží z USA. Poté, co v Towárně naplno zvládli technologii výroby
a zařídili si výrobní prostory, je jejím dalším cílem dostat se do povědomí budoucích zákazníků.

Tymphany
Mezi nově se rozvíjející firmy ve městě patří i kopřivnický závod společnosti Tymphany. Letos
otevřela novou validační laboratoř, sloužící k ověření výkonu, odolnosti a životnosti svých výrobků.
Výrobce špičkové domácí i studiové audiotechniky v nových speciálních klimatických komorách může
testovat vliv různých klimatických podmínek, ve speciální odhlučněné místnosti testuje výkon
reproduktorů, univerzální robotické rameno zkouší například životnost různých spínačů a konektorů
a další vybavení ověřuje odolnost výrobků vůči pádu z výšky, míru mechanického opotřebení či
poškození chemikáliemi.
Do té doby se podobné testy pro výrobky Bang&Olufsen realizovaly v ústředí tehdejšího majitele
fabriky v Dánsku. Samotná stavba a vybavení laboratoře začala zhruba před půl rokem a představovala
investici ve výši 22 milionů korun. Po převzetí kopřivnické továrny společností Tymphany se hned začalo
zvažovat vybudování validační laboratoře přímo v podniku. Kopřivnická továrna, která už na rozdíl
od doby do loňského června nevyrábí jen produkty Bang&Olufsen, ale je dodavatelem dalších značek
v daném segmentu, se rychle rozvíjí.

BroseCZ
Podle průzkumu mezinárodního institutu Top Employer patří Brose CZ mezi nejlepší
zaměstnavatele v České republice. Institut sídlící v Nizozemí ocenil největšího místního zaměstnavatele
za vytváření mimořádných podmínek pro své zaměstnance. Brose CZ je jedinou společností se závody
v Moravskoslezském a Zlínském kraji, která v České republice splnila přísné certifikační podmínky
a zároveň se může počítat do elitního klubu, do kterého v České republice patří 11 dalších firem včetně
společností Avon, DHL, Philip Morris nebo Pepsi.
Během procesu certifikace institutem Top Employer společnost Brose prošla přísným průzkumem
v oblasti strategie práce s talenty, personálního plánování, rozvoje a vzdělávání, řízení výkonu,
manažerského rozvoje či řízení kariéry a nástupnictví. Kromě toho se hodnotitelé zajímali i o nastavení
strategie v oblasti náboru a adaptace zaměstnanců, odměňování a benefity nebo firemní kulturu jako
takovou.
Brose CZ je aktuálně světově největším výrobním závodem skupiny Brose. Ve svých závodech
v Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm aktuálně zaměstnává bezmála 3 500 zaměstnanců ve výrobě
a administrativě. Z pohledu velikosti obratu a počtu zaměstnanců je Brose CZ největším dodavatelem
komponentů automobilů v Moravskoslezském kraji.

Tatra
Tatra Trucks, a. s., změnila obchodního ředitele automobilky. V dubnu se jím stal Petr Hendrych,
manažer s dvacetiletou zkušeností z mezinárodně působících společností. Je přitom v relativně krátkém
čase už čtvrtým šéfem obchodu Tatry. V únoru 2017 na tuto pozici nastoupil Martin Šustek, pozici ale
zastával jen zhruba 8 měsíců. Vedení obchodního úseku po něm na omezenou dobu převzal Petr Rusek,
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někdejší obchodní ředitel a aktuální předseda představenstva společnosti. V pozici zůstal, jak bylo
avizováno, zhruba půl roku do doby, než se našel vhodný kandidát. Tím má být právě Hendrych. Tatra
po skokovém navýšení výroby v roce 2016 a stabilizačním období v roce 2017 potřebovala někoho, kdo
nastaví optimální obchodní strategii do budoucna. Proto do pozice obchodního ředitele nastoupil Petr
Hendrych, který má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru.
Automobilka Tatra Trucks, a. s., změnila své nejvyšší vedení. Po dvaadvaceti měsících skončil
ve funkci generálního ředitele Radek Strouhal. V prosinci jej nahradil Petr Karásek. Ten se do stejné
firmy i pozice vrátil po třech letech. Generálním ředitelem automobilky byl už od října 2013 do konce
listopadu 2015. Tehdy společnost Tatra Trucks, a. s., opouštěl jako krizový manažer, který úspěšně
skončil svou misi.
Dosavadní generální ředitel Radek Strouhal působil v této funkci od 1. února 2017, kdy nahradil
Martina Bednarze. Vysokou pozici v Tatře měl Strouhal ale už i dříve. Od počátku působil v týmu, který
byl odpovědný za vlastnické převzetí Tatry v roce 2013. V říjnu 2013 byl jmenován místopředsedou
představenstva Tatra Trucks, a. s., a stal se také ekonomickým ředitelem firmy.
Zároveň skončil po sedmi letech v čele Tatra Metalurgie, a. s., také její ředitel Pavel Svoreň.
Ten během svého působení realizoval spojení někdejší tatrovácké slévárny a kovárny do jedné dceřiné
firmy a nový subjekt ekonomicky a výrobně stabilizoval. Odvolán byl 10. září a novým ředitelem Tatra
Metalurgie, a. s., se stal Eugeniusz Szturc.

Tatra Metalurgie, a. s.
Tatra Metalurgie, a. s., vznikla v roce 2016 spojením do té doby samostatných dceřiných
společností Tafonco, a. s., a Taforge, a. s. Hned v roce sloučení dosáhla obratu 1,051 miliardy korun,
vloni to bylo už 1,150 miliardy. Firmě se daří získávat nové významné zákazníky a vytíženost provozu
a jeho ekonomika i letos rostla. Jeden z nejvýznamnějších obchodních úspěchů firma zaznamenala
v závěru minulého roku, kdy po náročném vyjednávání a pečlivém půlročním zákaznickém auditu Tatra
Metalurgie, a. s., podepsala významný kontrakt s koncernem Volkswagen, kterému bude minimálně
po dobu pěti let dodávat rozválcované komponenty pro převodovky a spojky pro značky Škoda a Seat.
Tatra Metalurgie, a. s., už v předchozích dvou letech investovala více než 100 milionů ročně.
Podobný objem investic chce firma držet i v dalších letech a aktuálně na období zhruba dvou let částku
navýší o další miliardu. První položkou na seznamu mimořádných investic byl rozválcovávací stroj, který
společnost objednala ještě v závěru minulého roku. Další velkou akvizicí bude nákup velkého lisu ZLK
6500. Sofistikované zařízení s velkou mírou automatizace provozu je určeno pro výrobu těžkých kusů
o váze 100–120 kilogramů. Investice nejen zvyšují produktivitu a spolehlivost zařízení společnosti,
ale zároveň sledují i ekologické a sociální hledisko. Jde zejména o snížení emisí, prašnosti a částečně
i hluku.

Loňský požár průmyslových hal
Oheň vzplál 7. ledna 2017 před osmou hodinou večer. Jeho ohnisko bylo údajně v unimobuňce
umístěné v jedné z hal mezi ulicí Štefánikovou a železniční tratí. V objektech někdejší tatrovácké lisovny
fungovalo několik výrobních firem a stanice technické kontroly. Při vyšetřování policie zjistila, že
v troskách byla i nelegální výroba cigaret. Oheň napáchal škody za zhruba 85 milionů korun. Hasebního
zásahu v patnáctistupňových mrazech se účastnila více než stovka hasičů ze čtyřiatřiceti jednotek
a na místě zasahovalo téměř 50 kusů hasičské techniky. Rozsáhlý zásah trval skoro 11 hodin a byl
i terčem kritiky.
Do ohněm zničené oblasti se ekonomická aktivita vrátila po 13 měsících od ničivého požáru.
Většina zničených hal už byla nahrazena novými a firmy se vrátily do svého původního působiště.
Původcem loňského rozsáhlého požáru průmyslových hal v Kopřivnici byl zřejmě elektrický zkrat.
Vyšetřovatelé během pátrání po příčině požáru nezjistili ničí nedbalost ani úmysl. Celá věc bude
odložena s tím, že experti vypuknutí ohně přičítají závadě na elektroinstalaci. To je i závěr znaleckého
posudku Technického ústavu požární ochrany v Praze.
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Obyvatelstvo
Počet občanů ČR s trvalým pobytem: 22 071
z toho:

11 073 žen

(50,6 %)

10 823 mužů

(49,4 %)

Počet občanů v městských částech
Kopřivnice

18 703

Lubina

1 831

Mniší

764

Vlčovice

598

Celkem

21 896

K datu 31. 12. 2018 je v našem správním obvodu evidováno 32 296 řidičů. Přestupku nebo
trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče se v r. 2018 dopustilo 1 526 řidičů, 12 bodů
dosáhlo 16 řidičů.
Dle statistických údajů vedených v centrálním registru vozidel spravovaném Ministerstvem
dopravy bylo k datu 1. 1. 2018 v územním obvodu obce s rozšířenou působnosti Kopřivnice registrováno
43 449 vozidel. K datu 31. 12. 2018 pak bylo celkem registrováno 45 070 vozidel. V průběhu roku tedy
došlo k navýšení počtu o 1 621 vozidel.
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo k 1. 1. 2018 registrováno 9 autoškol. Aktivně
provozováno bylo 8 autoškol. V průběhu roku došlo u autoškol k čtyřem změnám – vyřazení stávajícího
a zařazení nového výcvikového vozidla a změna registrace z důvodu výměny provozovatele.
Zkoušce za účelem získání řidičského oprávnění, popřípadě rozšíření jeho skupin se podrobilo
400 žadatelů, z toho bylo 38 žadatelů o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení. Ve 20 případech
proběhla zkouška ze sdružené výuky a výcviku – skupina B + C. Z těchto se následně 3 žadatelé vzdali
skupiny C, 15 žadatelů neuspělo v termínu šesti měsíců na dokončení zkoušky. U první zkoušky prospělo
227 žadatelů o řidičské oprávnění, což je úspěšnost 56,7 %. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel prováděli dva zkušební komisaři.
K datu 1. 1. 2018 bylo registrováno 18 provozovatelů taxislužby, 43 vozidla a 192 řidiči taxislužby.
V průběhu roku 6 provozovatelů činnost ukončilo a nově se 4 provozovatelé zaregistrovali. O průkaz
řidiče taxi požádalo 25 nových řidičů taxislužby, 7 řidičů pak o jeho výměnu za propadlý. V průběhu roku
bylo zařazeno 11 vozidel do evidence taxislužby a vyřazeno 9 vozidel.
K 31. 12. 2018 bylo tedy evidováno 16 provozovatelů taxislužby se 45 vozidly a 174 řidiči (držitelé
průkazu řidiče taxislužby) v centrální evidenci dopravců, neboť v průběhu roku propadla platnost průkazu
50 řidičům.

Přestupky
Největší podíl tvořily přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, dále pak přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky proti
veřejnému pořádku, přestupky proti podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích, přestupky
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla atd.
Rok 2018 znamenal pro oddělení přestupků ve druhé polovině roku „boom“ oznámených
přestupků, neboť od 1. 8. 2018 byl zahájen provoz radaru u Muzea Fojtství na ulici Záhumenní
v Kopřivnici, který zaznamenává překročení povolené rychlosti motorových vozidel v obou směrech.
Od spuštění radaru do konce roku, tedy za pět měsíců, bylo oznámeno celkem 9 198 přestupků
za překročení rychlosti motorového vozidla v obci.
Od 1. 1. 2018 začaly v Kopřivnici působit dvě nové sociální služby, obě provozované Armádou
spásy v České republice, z. s., a to sociální služba terénní program – projekt Prevence bezdomovectví
v Kopřivnici a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obě služby úzce spolupracovaly s odborem
sociálních věcí a zdravotnictví a odborem majetku města.
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Armáda spásy
Počátkem roku začal fungovat v Kopřivnici terénní program Sociální bydlení – Prevence
bezdomovectví pod hlavičkou Armády spásy. Cílem této ve městě nové sociální služby je umožnit lidem,
kteří mají z různých důvodů problém udržet si byt, získat podnájemní bydlení v „sociálním bytě“ a poté,
co se jejich životní situace stabilizuje, i klasické nájemní bydlení. Armáda spásy stejnou sociální službu
provozuje i v jiných městech a například v Ostravě s ní má už čtrnáctiletou zkušenost. V současné době
je tam v programu zapojeno 120 bytových jednotek a za dobu fungování se podařilo řadu rodin dostat
do běžného nájemného bydlení.
Na základě smluv s poskytovatelem této služby město rozhodlo pronajmout postupně Armádě
spásy až patnáct obecních bytů, ta bude platit městu za jejich užívání nájem a bude je dál pronajímat
lidem, kteří z různých důvodů mají problémy si bydlení udržet.
Sociální pracovníci budou klientům pomáhat v osvojení návyků a kompetencí potřebných
k udržení nájemního bydlení, jako jsou například mezilidské vztahy, hledání práce, pravidelné hrazení
nájemného a plateb za energie a podobně.

Sociálně-terapeutické dílny
V prvních dnech nového roku přišlo rozhodnutí o přidělení dotace v rámci 49. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních služeb.
Na projekt vzniku Sociálně-terapeutických dílen v nevyužívaném objektu někdejší výměníkové stanice
na ulici Školní získala Kopřivnice zhruba 8,1 milionu korun. Projekt, který by měl podle předpokladů stát
necelých 12 milionů korun, spočívá v kompletní přestavbě někdejšího výměníku, ale i v jeho vnitřním
vybavení nejen nábytkem, ale také například keramickou pecí, kuchyňkou a dílnou s tkalcovskými stavy
a dalšími věcmi, které budou sloužit pro pracovní terapii klientů s fyzickým či mentálním handicapem.
Sociálně-terapeutické dílny v Kopřivnici by měly sloužit lidem užívajícím chráněné bydlení v Kopřivnici
poskytované příspěvkovou organizací NaNovo, p. o., ale také klientům Denního stacionáře Kopretina.
V Kopřivnici bude po vybudování dílen k dispozici kapacita pro minimálně 15 klientů.

Komunitní centrum
Nové komunitní centrum, v němž budou poskytovat své služby nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Kamarád, pobočka městské knihovny či Mateřské centrum Klokan, Denní stacionář Kopretina
i detašované pracoviště odboru sociálních věcí města Kopřivnice, se bude jmenovat PětKa. Radnice
obdržela téměř padesát návrhů na jeho pojmenování, s nimiž byli seznámeni 30. května účastníci
diskuzního fóra Plánujme společně, kteří svým hlasováním vybrali pět vítězných návrhů. Název PětKa
sdružuje v sobě první písmena všech subjektů, které v centru budou – Klub Kamarád, Kopretina,
Knihovna, Mateřské centrum Klokan a detašované pracoviště MÚ Kopřivnice.

Klokan
Mateřské centrum Klokan zahájilo koncem února provoz v provizorních prostorách na ulici České.
Po dobu rekonstrukce dosavadního sídla se přestěhoval Klokan do nevyužívané jídelny stravovny
připojené k domovu s pečovatelskou službou. Nové provizorní prostory byly vybaveny i novými hračkami.
Mateřské centrum Klokan uspělo v loňském ročníku projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
a od nadace obchodního řetězce Tesco získalo 30 tisíc korun na nákup nového vybavení. Z prostředků
poskytnutých nadací Tesco byly nakoupeny nejen sériově vyráběné hračky a stavebnice, ale například
i na míru vytvořená kuličková dráha, která podobně jako další didaktické pomůcky rozvíjí jemnou i hrubou
motoriku, soustředěnost a koordinaci. Hračky a pomůcky, které děti 1. března poprvé vyzkoušely, byly
jen částí nového vybavení. Mateřské centrum Klokan fungující pod křídly zdejšího domu dětí a mládeže
už v prosinci oslavilo dvacet let svého fungování. V době svého vzniku byl Klokan nejen prvním
Mateřským centrem v Kopřivnici, ale také jedno ze dvou, která fungovala na celé severní Moravě.
Centrum nabízí pravidelnou týdenní organizovanou činnost s programem i řadu jednorázových programů
dle aktuálních zájmů dětí a rodičů.
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Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu Kopřivnice působilo ve městě již druhý rok. Jde o organizaci, jejímž posláním
je podpora rodiny, manželství a mezilidských vztahů. Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s., má sídlo
v Katolickém domě, ale jeho pracovníci působí po celém městě.
Centrum pořádá besedy a kurzy zaměřené nejen na přípravu manželství a rodičovství, ale i kurzy
pro rodiče, manželské páry a seniory. Jeho cílem je přispívat k upevňování stability manželství,
ke zlepšování vztahů v rodině včetně posilování jejích základních funkcí. Centrum pro rodinu poskytuje
i mediační služby a rodinné konzultace.

Osobnost sociálních služeb
Ve čtvrtek 18. října ocenila kopřivnická radnice Osobnost v sociálních službách. Tento slavnostní
akt proběhl ve městě již počtvrté. Poprvé tomu bylo v roce 2013, kdy se historicky první osobností stala
Anežka Šajtarová, letos ocenění získala Irena Kučerková.
Občané Kopřivnice a místních částí mohli do 20. září podávat své návrhy na ocenění lidí, kteří by
si to podle nich zasloužili. Ocenění je určeno pracovníkům a občanům působícím v sociální oblasti
za mimořádnou, kvalitní, obětavou práci, za kterou si zasluhují veřejné ocenění a poděkování.
Lidé mohli nominovat nejen zaměstnance sociálních služeb, ale i pracovníky vykonávající sociální
práci na úřadech, ve zdravotnických, školských či jiných zařízeních. Nominováni mohli být i dobrovolníci
působící v sociálních službách, nebo lidé působící ve prospěch seniorů, osob se zdravotním postižením,
osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci neziskových aktivit, vykonávající činnost pro občany
města Kopřivnice včetně místních částí.
Odbor sociálních věcí kopřivnické radnice obdržel v daném termínu čtyři nominace.
Na ocenění byly navrženy paní Irena Kučerková za práci v organizaci Asociace zdravotně
postižených, Pavlína Janková, pečovatelka z Charity Kopřivnice, Edita Hladíková, dobrovolnice
programu ADRA ve Středisku následné lůžkové péče Therápon
98, a Kateřina Kociánová, která také jako dobrovolnice
programu ADRA pomáhá lidem s mentálním postižením žijícím
v chráněném bydlení Domova NaNovo v Kopřivnici. Ocenění
letos získala paní Kučerková, která je po dopravní nehodě 43 let
upoutaná na invalidní vozík. Do místní pobočky Svazu invalidů
vstoupila v roce 1977 a od roku 1991 pracovala ve výboru svazu
16 let jako pokladní. Stála u vzniku organizace Asociace
zdravotně postižených, která vznikla v březnu 2003 jako
nástupnická organizace Svazu invalidů. Od roku 2007 stanula
v čele Asociace, která sdružuje téměř 250 zdravotně handicapovaných členů z Kopřivnice a přilehlých
měst a obcí. Jako předsedkyně se zasloužila o stabilizaci práce výboru i důvěrníků, kteří
zprostředkovávají informace mezi vedením organizace a jejími členy. Její zásluhou vychází dvakrát
ročně zpravodaj pro všechny členy, měsíčně se pořádají dvě až tři kulturní, sportovní nebo společenské
akce.

Sportovní hry zdravotně postižených
Do letošního ročníku Sportovních her zdravotně postižených v Kopřivnici se zapojilo
171 dospělých a 55 dětí. Tradiční akci v centru města už po jednadvacáté uspořádali členové zdejší
organizace Asociace zdravotně postižených. Hry byly určeny všem lidem, nejen postiženým. Letos
pořadatelé pro účastníky připravili 11 tradičních disciplín, kromě závodu běžců a vozíčkářů se soupeřilo
ve vrhu koulí, hodu granátem a oštěpem nebo střelbě ze vzduchovky. Účastníci si mohli vyzkoušet
zábavné aktivity jako petangue a pro děti byla připravena samostatná série osmi hravých soutěží. Kromě
sportovního programu nabídly hry tradičně zahajovací koncert Městského dechového orchestru,
dopolední vystoupení kapely Kondoři a mezi účastníky oblíbený závěrečný galavečer s vyhlášením cen,
programem a taneční zábavou.

Záchrana života
V úterý 22. května ocenilo vedení města Janu Neničkovou, ředitelku ZŠ dr. Milady Horákové,
a Jitku Hořákovou, učitelku tělesné výchovy, za pohotovou reakci, která zachránila život dvanáctileté
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školačce. V polovině dubna na začátku hodiny tělesné výchovy přímo na hřišti zkolabovala žákyně
6. třídy. Obě učitelky během kritické situace, kdy šlo o život dítěte, zachovaly chladnou hlavu a zahájily
první pomoc. Až do příjezdu lékařské záchranné služby prováděly srdeční masáž. Dívku se podařilo
zachránit a včas přepravit do zdravotnického zařízení.

Dárcovství krve
Na slavnostním setkání ve Vile Machů ve středu 13. června odpoledne bylo oceněno starostou
města více než čtyřicet bezpříspěvkových dárců krve. Osobně dorazilo 35 dárců, dalších sedm se
z pracovních důvodů omluvilo a poděkování a dárkový balíček si vyzvedli dodatečně. Všichni ocenění
darovali v předchozím roce minimálně 40krát krev nebo krevní plazmu. Řada oceněných se této
obdivuhodné pomoci druhým nezištně věnuje už dlouhá léta a na svém kontě mají mnohonásobně více
odběrů než zmíněné čtyři desítky. Letošními rekordmany byli pánové Petr Knebl a Oldřich Němec, kteří
oba shodně dosáhli v loňském roce dvou set čtyřiceti odběrů.

Mrazy ve městě
Letošní mrazy způsobily problémy zejména lidem bez přístřeší. Od posledního únorového
víkendu až do soboty 2. března působily silné mrazy lidem velké problémy. Teploty se po tři dny držely
velmi nízko a díky větru dosahovaly pocitově ještě nižší hodnoty, než stanovuje Zimní krizový plán, proto
městský rozhlas informoval osoby bez přístřeší o možnosti bezplatného přespání v teple noclehárny.
V úterý 27. února večer tak mohli lidé bez přístřeší jít spát do azylového domu. Také městští strážníci při
pochůzkách obcházeli místa, kde se lidé bez přístřeší běžně zdržují, a informovali je o možnosti. Tito lidé
musí splnit jedinou podmínku, a to, že nesmí nadýchat více než 0,5 promile alkoholu.
Běžně do noclehárny v azylovém domě chodí spát sedm, někdy osm lidí. S nárůstem mrazů se
jejich počet zvyšoval, maximálního počtu dosáhl druhý den silných mrazů, kdy jich přišlo přenocovat
až 13, ale pak se zase jejich počet postupně snižoval. Lidé, kteří přišli přespat, v rámci Zimního krizového
plánu dostali polévku s pečivem a čaj. Bezplatné přespání mohli lidé bez přístřeší využívat až do neděle
4. března, kdy byl z důvodu oteplení Zimní krizový plán odvolán. Běžně noclehárna nabízí přespání
patnácti osobám, při krizovém nocování je možné přespat i ve spacáku na karimatkách, které Středisku
sociálních služeb města Kopřivnice poskytl krizový koordinátor města. Díky této pomoci tak mohlo dojít
k navýšení kapacity. Nejvíce klientů využívalo služeb noclehárny v roce 2012, kdy silné mrazy trvaly tři
týdny a tehdy spali někteří lidé i na matracích na podlaze ve společenské místnosti.
Rozšířenou provozní dobu mělo i Denní centrum Racek na ulici Horní. To bývá běžně otevřené
od 8 do 13.30 hodin, v mrazivých dnech mohli klienti v zařízení pobývat až do 15 hodin, a to včetně
víkendu.
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Drogy ve městě
Streetworkeři společnosti Renarkon, o. p. s., vyměnili vloni narkomanům v Kopřivnici téměř
24 tisíc injekčních setů. Počet výměn meziročně stoupl téměř o 4 tisíce. Podle společnosti to bylo
způsobeno tím, že došlo ke změně sortimentu užívaných látek. Na aplikaci jedné dávky některých druhů
drog totiž uživatelé spotřebují i tři injekční stříkačky. Klienti si také více uvědomují zdravotní rizika
nehygienické aplikace a častěji vyhledávají služby Renarkon, o. p. s.
Terénní program staví na zásadách anonymity, nízkoprahovosti, bezplatnosti, dobrovolnosti
a respektování volby. Terénní pracovníci tak o svých klientech nemohou zjišťovat žádné údaje,
s mnohými jsou ale v dlouhodobém kontaktu, a tak ze zkušenosti mohou říci, že drogová scéna ve městě
se příliš neproměnila. Hlavní skupina uživatelů je ve věku 18–40 let, ale jsou i mladší a zároveň i starší
lidé se závislostí na drogách. Kromě dlouhodobějších klientů vloni službu vyhledali noví uživatelé drog
z Kopřivnice. Mezi narkomany v Kopřivnici i letos vedl pervitin doprovázený sekundárním užíváním
alkoholu, marihuany a zneužíváním léků. Na vzestupu bylo především zneužívání fentanylu,
syntetického opiátu, který je stokrát účinnější než heroin. Během loňského roku terénní pracovníci
zaznamenali tři úmrtí mezi klienty v Kopřivnici v souvislosti s drogou Fentanyl. Kromě samotného
terénního programu nabízí Renarkon, o. p. s., v Kopřivnici také poradenství. To je spíše než samotným
uživatelům určeno lidem, kteří jsou drogovou problematikou zasaženi nepřímo, tedy rodiče, partneři,
přátelé a podobně. V případě poradny došlo k rozšíření služeb a lidé z Renarkonu jsou schopni poradit
nejen s problematikou drog, ale také alkoholu nebo ohrožení nelátkovou závislostí, tedy patologickým
hraním hazardních i počítačových her a podobně.

Aktivity seniorů
O seniory ve městě se stará především odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jeho pomoc
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). Dále
byly zakoupeny 3 dárkové balíčky pro jubilanty (narozeniny, zlatá svatba, svatba po 65 letech), kteří
projevili zájem o návštěvu zástupců města. Každoročně byla provedena návštěva seniorů z Kopřivnice
v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – bylo předáno celkem 45 vánočních květin s individuálním
přáním k Vánocům každému z nich.
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, procházkách 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.
V roce 2018 odbor pokračoval již 7. rokem v celoročním aktivizačním programu pro seniorskou
veřejnost – „Aktivní senior 2018 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Aktivity byly
spolufinancovány z dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok
2018, z kterého město Kopřivnice obdrželo dotaci ve výši téměř sto tisíc korun.
Kopřivnická radnice ve spolupráci s dalšími organizacemi pro seniory připravila bohatý program,
který obsahoval nejen řadu kulturních, sportovních i turistických aktivit, ale i nové akce.
Z nových to bylo cvičení QI GONG, což je tradiční duševně-fyzické cvičení, které se zaměřuje
na udržování a posilování těla i mysli současně. Cvičení probíhalo každý čtvrtek v dopoledních hodinách
v klubu seniorů na ulici Sokolovské.
V průběhu celého roku probíhaly podle plánu sportovní turnaje v bowlingu i minigolfu.
Ve Vanaivanu proběhla dvě sportovní dopoledne. Uskutečnily se i cyklozájezdy i turistické poznávací
zájezdy. Velký zájem mezi seniory vzbudily i čtyři přednášky. První, která se uskutečnila 24. ledna
v zasedací místnosti v 10. patře na radnici, byla na téma Pět jazyků lásky. V únoru přiblížil Miroslav
Marek seniorům pravidla provozu na pozemních komunikacích. Přednáška byla určena nejen starším
řidičům, ale i pěším a cyklistům. V dubnu proběhla přednáška o zdravé výživě a na podzim připravili
policisté přednášku o nebezpečích číhajících nejen na seniory. V rámci vzdělávacích akcí bylo
pamatováno na počítačovou gramotnost. Na jaře proběhl ve Vanaivanu SeniorComp a na podzim pak
ve stejných prostorách tři jednodenní počítačové kurzy. Velkému zájmu se těšily i tvořivé dílny, během
nich většinou ženy vyráběly různé ozdoby. V rámci kulturních akcí se uskutečnilo jarní a podzimní
seniorské odpoledne.
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Na podzim proběhlo zábavné soutěžní odpoledne, kdy senioři v týmech plnili úkoly a odpovídali
na kvízové otázky.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
Příspěvková organizace je zřízena za účelem realizace sociálních služeb, zajišťujících pomoc
a podporu osobám, které se z různých důvodů (zejména zdravotního stavu, věku, krizové životní situace,
životních návyků a způsobu života) ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Organizace v souladu se zřizovací listinou jako registrovaný poskytovatel poskytuje sociální
služby, a to zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám ohroženým sociálním
vyloučením a osobám společensky nepřizpůsobivým. Dále provozuje domácí zdravotní péči
v domácnostech klientů a léčebnou rehabilitaci v rámci vedlejší činnosti. Ve své činnosti se organizace
dále zabývá správou a údržbou bytového fondu budov na ul. České 320 a Masarykově náměstí 650.
Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb:
Pečovatelská služba
Odlehčovací služba
Denní stacionář
Azylový dům
Noclehárna
Vedlejší činností organizace je poskytování domácí zdravotní péče a léčebné rehabilitace,
pronájem nebytových prostor a výkon funkce opatrovníka občanům města, kteří jsou neznámého pobytu.
V rámci uvedených činností spravuje organizace budovy:
1. ul. Česká 320/29, Kopřivnice
2. Masarykovo nám. 650, Kopřivnice
3. Azylový dům, ul. Horní 1113, Kopřivnice
4. Denní stacionář, Vlčovice 76, Kopřivnice
Činnost organizace je zajišťována pracovníky v sociálních službách (jednotlivé sociální služby),
zdravotnickými pracovníky a pracovníky provozními (ekonomický, personální, provozní úsek). Počet
pracovníků v roce 2018 byl regulován podle objemu činností, které organizace zajišťovala. K 1. 6. 2018
byly přijaty ve výběrovém řízení 2 pečovatelky pro potřeby pečovatelské služby (navýšení kapacity
pečovatelské služby).
Ke dni 31. 12. 2018 pracovalo v organizaci 48 pracovníků a v průběhu roku 36 pracovníků
na dohodu o provedení práce, příp. na dohodu o pracovní činnosti.
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba nabízí přiměřenou míru podpory a pomoci v úkonech, které klient sám
nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti. Cílem pomoci je zachovat v maximální možné míře
dosavadní způsob života ve svém domácím prostředí. V roce 2018 byla pečovatelská služba poskytnuta
73 klientům, z toho 31 klientů mělo bydliště na ulici České 320 a 40 klientů v katastru města Kopřivnice.
Službu v roce 2018 využilo 55 žen a 18 mužů. Nejvyšší počet klientů byl ve věkové kategorii 81–
90 let. Věkový průměr klientů služby je 79,4 let, přičemž nejmladšímu klientovi služby bylo 37 let
a nejstaršímu 97 let. Nejčastěji využívanými úkony pečovatelské služby byly v roce 2018 pomoc
při úkonech osobní hygieny (2 474 hodin), pomoc při přípravě stravy (2 505 hodin) a pomoc s péčí
o domácnost (1 806 hodin). Obecná kapacita pečovatelské služby činí 72 uživatelů na den v rozsahu
jedné až čtyř návštěv denně. Vytíženost pečovatelské služby v roce 2018 činila 75,8 % v terénní formě
a 40,49 % ve formě ambulantní.
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Odlehčovací služba
Odlehčovací služba umožňuje dočasně zastoupit pečující osobu (rodinu) v péči o seniora se
sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a umožňuje jim tak potřebný
odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.
V roce 2018 využilo odlehčovací službu 119 klientů, což je o 22 více než v předcházejícím roce.

Denní stacionář
Denní stacionář poskytuje ambulantní službu dospělým osobám s mentálním postižením, popř.
přidruženým kombinovaným postižením, které potřebují individuálně zjišťovanou podporu a pomoc
při upevňování a rozvíjení vědomostí a dovedností pro samostatnější život v rodině i mimo ni. Služba je
poskytována v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Služba byla v roce 2018 poskytována 26 klientům.

Azylový dům
Služba azylový dům pomáhá osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jež je spojena
se ztrátou bydlení a které mají zájem svou situaci řešit. Poskytuje dočasné ubytování, nabízí podporu
a pomoc, a to s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Cílem sociální služby azylový dům je
stabilizace sociální situace klienta, jeho návrat k běžnému životu. Prioritou je, aby uživatel měl
po ukončení poskytování sociální služby zajištěno následné bydlení. Sociální službu azylový dům využilo
58 osob, z toho 51 mužů a 7 žen. 38 uživatelů mělo trvalý pobyt v Kopřivnici, 20 bylo mimo kopřivnických.
Klienti azylového domu v různé intenzitě podle svých individuálních potřeb využili základních služeb
(ubytování, podmínky pro samostatnou přípravu stravy, podmínky pro osobní hygienu a základní sociální
poradenství). Z fakultativních služeb bylo nejčastěji využito praní prádla. Smyslem služby je podpora
klienta při zajištění návazného bydlení.

Noclehárna
Noclehárna poskytuje přenocování a zajištění podmínek pro osobní hygienu. Smyslem služby
noclehárna je pomoc osobám bez přístřeší a to, aby získali základní informace potřebné pro řešení
své nepříznivé sociální situace. Služba noclehárna je poskytována denně od 18.30 do 7.30 hodin.
V roce 2018 využilo sociální službu Noclehárnu 69 osob, z toho bylo 59 mužů a 10 žen.

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče byla poskytnuta 235 klientům. Jednalo se o klienty s krátkodobou
i dlouhodobou péčí, 43 klientům byla poskytována péče opakovaně. Převažovala péče poskytovaná
v terénu mimo budovu. Celkem bylo provedeno 19 012 návštěv.
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.

Další organizace, pomáhající občanům
Charita Kopřivnice
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česka republika, jejímž zřizovatelem je
římskokatolická církev. Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti formou
ošetřovatelské a pečovatelské služby osobám se sníženou soběstačností. 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.
V roce 2018 využilo služeb pečovatelské služby Charity 59 uživatelů, z toho 36 z Kopřivnice.
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Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice
Provozovatelem Občanské poradny je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje, o. p. s. Občanská poradna je sociální službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální
situace a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Osobní asistence Kopřivnice
Provozovatelem služby Osobni asistence Kopřivnice je Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p. s. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba je zajišťovaná osobám z města Kopřivnice a jeho místních částí.

Chráněné bydlení Kopřivnice
Provozovatel zařízení je NaNovo, p. o. Služba je určena lidem s mentálním postižením s nízkou
nebo střední mírou podpory při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, zajištění stravy, v pracovním nebo sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech.
Služba v chráněném bydlení je zajištěna nepřetržitou asistencí.
Služba je poskytována v rodinném domě, kde jsou dvě samostatné bytové jednotky celkem
pro 10 klientů. V každém bytě jsou dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, obývací pokoj
s kuchyní, koupelna a WC. Celý objekt je bezbariérový díky samostatnému výtahu i pro invalidní vozík.

Podpora samostatného bydlení
Provozovatel této terénní sociální služby je organizace JINAK, o. p. s. Podpora samostatného
bydlení JINAK, o. p. s., podporuje lidi s mentálním a vícenásobným postižením nebo duševním
onemocněním v běžném životě tak, aby mohli bydlet co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti
a využívat všechny příležitosti v místě, kde žijí.

Poliklinika Therápon 98
Od počátku roku kopřivnická poliklinika Therápon 98 zavřela jednu ordinaci a provozuje místo tří
pouze dvě ordinace praktického lékaře. Zhruba patnáct set pacientů ze zrušeného obvodu bylo
rozděleno mezi dvě zbylé ordinace. Obvody praktiků mají běžně 2 000–2 500 pacientů, a i po rozdělení
pacientů ze zrušené ordinace tento počet nebyl překročen. Šlo o úsporné opatření, kterým soukromé
zdravotnické zařízení reagovalo na restriktivní opatření ze strany státu a zdravotních pojišťoven.
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ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města, organizace sdružuje 9 pracovišť
Sídlo: Krátká 1105, ředitelka: Bc. Hana Borosová
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
MŠ Krátká, Krátká 1105
MŠ Francouzská, Francouzská 1180
MŠ Pionýrská, Pionýrská 727
MŠ Ignáce Šustaly, Ignáce Šustaly 1120
MŠ Záhumenní, Záhumenní 1148
MŠ Česká, Česká 549
MŠ Lubina
MŠ Mniší
V roce 2018 docházelo do MŠ 667 dětí.

Základní školy
Ve městě byly čtyři základní školy, jejichž zřizovatelem je město Kopřivnice:
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 do 31. 7. 2018, Mgr. Zdeňka Havlíková od 1. 8.
2018
Malotřídní školy zřízené městem:
ZŠ Mniší, ředitelka Mgr. Ivana Bačová
ZŠ Lubina, ředitelka Mgr. Ivana Davidová

Školská právnická osoba zřízena Biskupstvím ostravsko-opavským
ZŠ sv. Zdislavy, ředitel Ing. Pavel Janek

Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, ředitelka Mgr. Vlasta Geryková
ZŠ a MŠ Motýlek, ředitelka Mgr. Dagmar Jančálková
V roce 2018 docházelo do ZŠ 2 156 žáků.
Pokles žáků ve školách
V září nastoupilo do prvních tříd méně dětí než vloni. Zatímco loni zahájilo povinnou školní
docházku 237 prvňáčků, letos to bylo v Kopřivnici včetně místních částí 219 a dva se vzdělávají v rámci
individuální výuky.
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Nejvíce žáků do prvních tříd nastoupilo do ZŠ a MŠ 17. listopadu (39), 37 prvňáčků má ZŠ Alšova,
31 ZŠ Emila Zátopka a 30 ZŠ dr. M. Horákové. V těchto školách jsou žáci rozděleni do dvou tříd, menší
školy mají po jedné třídě prvňáčků. Výjimkou je Lubina, kde otevřeli dvě třídy, neboť do školy nastoupilo
27 prvňáčků. Ve stejný den, tedy v pondělí 3. září, byla zahájena výuka i v letos jediné přípravné třídě
v ZŠ Floriána Bayera, do které chodí děti, které mají odklad povinné školní docházky v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky.

Střední a vyšší odborné školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková
organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Ředitelem je Mgr. Jan Pavelka
Střední školy navštěvovalo 417 studentů.
Vyšší odbornou školu navštěvovalo 39 studentů.
Celkem 456 studentů.

Umělecké školství
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Ředitelem je Mgr. Zdeněk Babinec
Školu navštěvovalo 684 žáků.

První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s.
Ředitelem je Petr Suttner
Školu navštěvovalo 500 žáků.

Střediska volného času
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Kopřivnice.:
Ředitelkou je Mgr. Eva Müllerová.
Působí v něm 93 kroužků, počet členů 1 163.
Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže:
−
−
−

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Kopřivnice
Junák – Český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.
Junák – Svaz skautů a skautek České republiky, středisko Příbor, z. s., oddíly Lubina

Den učitelů
Ve středu 28. března převzalo v prostorách Vily Machů poděkování a drobné dárky od vedení
města třiadvacet pedagogických pracovníků mateřských, základních i uměleckých škol ve městě.
Oceněni byli také učitelé ze zdejší střední školy a učiliště. Mezi těmi, kteří převzali poděkování, byli i lidé
pracující s dětmi na půdě místního domu dětí a mládeže.
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Zajímavosti ze života škol
Církevní škola
ZŠ sv. Zdislavy oslavila 17. května výroční školní akademií v kulturním domě 25 let své existence.
Kromě tanečních čísel, připravených jednotlivými třídními kolektivy, se v programu objevilo i několik
individuálních vystoupení a celé vystoupení orámovaly písně v podání pěveckého sboru školy. Za město
škole k jejímu výročí blahopřál starosta Miroslav Kopečný.
Za uplynulých 25 let si škola sv. Zdislavy vydobyla pevné místo v soustavě základních škol
v Kopřivnici, a to nejen pro svůj kreativní přístup ke vzdělávání, ale také díky své bohaté mimoškolní
činnosti. Prostřednictvím dopisu gratulovalo k výročí školy také Biskupství ostravsko-opavské, které
školu zřizuje. Církevní základní škola sv. Zdislavy funguje v Kopřivnici od září 1993, kdy byly v prostorách
zdejšího učiliště otevřeny její první tři ročníky. V roce 1996 se škola stěhovala do budovy na Masarykově
náměstí a její žáci tak sdíleli budovu se ZŠ náměstí. Od roku 1998 pak škola funguje ve stávajících
prostorách na ulici Štefánikově a o rok později se stala plnohodnotnou základní školou s devíti ročníky.
Objekt někdejší průmyslovky, ve kterém škola sídlí, jí dlouhá léta výhodně pronajímalo město, v roce
2016 pak došlo k odprodeji budovy.
Od začátku nového školního roku je ZŠ sv. Zdislavy bezbariérová. Ve škole byl vybudován
prosklený výtah, kterým se žáci i učitelé dostanou do všech podlaží. Aby mohla rekonstrukce výtahu
i učeben za téměř devět milionů proběhnout, v polovině června skončila výuka a žáky vystřídali stavební
dělníci, kteří museli rekonstrukci dokončit do konce prázdnin.
V pátek 9. listopadu dopoledne proběhlo slavnostní otevření dvou nových učeben a výtahu
za přítomnosti biskupa Františka Václava Lobkowicze a starosty města Miroslava Kopečného.
Poprvé o dotaci škola žádala už v roce 2016, ale přestože splňovala všechny podmínky,
nedostala ji. Ani o rok později nebyla úspěšná, i když to bylo v jiném dotačním titulu. Dotaci škola
obdržela až v letošním roce z Integrovaného regionálního operačního programu ITI Ostravsko ve výši
6,9 milionu korun, přičemž celkové náklady projektu činily 8,3 milionu. Díky ní byl vybudován nejen výtah,
ale modernizovány byly i dvě učebny – jazyků a přírodovědných předmětů – a vybudována byla
i metropolitní síť, díky níž se zvýšila rychlost i kapacita připojení.

Jeřabinka
Mateřská škola Jeřabinka oslavila v pátek 22. června půlstoletí od svého založení. Školka
na dnešní ulici Zdeňka Buriana byla otevřena v 16. září 1968. V budově původně fungovaly dvě třídy
mateřské školy a jedna třída jeslí se zdravotnickým personálem. V této podobě zařízení sloužilo 18 let.
V roce 1986 došlo ke zrušení jeslí a na jejich místě vznikla další třída mateřské školy. Jako trojtřídní
mateřská škola Jeřabinka funguje až dodnes.
V posledních letech prošla školka několika znatelnými proměnami.
Nejprve došlo k revitalizaci zahrady školy. Zahrada byla rozdělena do několika zón klidu, pohybu
a relaxace a díky zapojení zaměstnanců školky do projektového týmu je ušita na míru potřebám dětí.
Před nedávnem bylo u budovy vybudováno i malé parkoviště zlepšující dostupnost školky. V roce 2017
proběhla dosud nejzásadnější rekonstrukce mateřské školy. Byla provedena nová elektroinstalace v celé
budově, třídy byly vybaveny větráním s rekuperací, přístavbou vznikla terasa v prvním patře
a multifunkční pracovna, částečně zastřešeno bylo atrium. Školka byla kompletně zateplena a opatřena
novou fasádou. Oslava padesátin Jeřabinky, kterou za celou dobu jejího fungování prošlo už asi tři a půl
tisíce dětí, proběhla v zahradě školky. Po tanečních vystoupeních a muzikálovém představení dětí
proběhla vernisáž malé výstavy mapující historii mateřské školy. Následně děti i rodiče mohli projít
budovu školky, nahlédnout do kronik s fotografiemi nebo si užívat připravených aktivit.
Letos získala Jeřabinka prestižní titul Mateřská škola roku 2018.
Škola uspěla ve stejnojmenné celostátní soutěži a získala nejen prestižní titul, ale i Kouzelný
koberec, moderní interaktivní didaktickou pomůcku, která byla hlavní cenou.
Odborná porota hodnotila prezentace různých výukových projektů realizovaných v Jeřabince
v průběhu roku. Kopřivnická školka zaujala projektem Zelená oáza, který vylepšil bylinkovou
a zeleninovou zahradu školy. Hravou formu vzdělávání dětí reprezentoval například projekt cestování
s Kryštofem Kolumbem, kdy si přímo ve školce sami postavili plachetnici a s dětmi ve fantazii navštívili
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všechny kontinenty světa. Porota ocenila také další aktivity zaměřené na poznávání přírody nebo
přípravu budoucích čtenářů, v níž Jeřabinka spolupracuje se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, místní
knihovnou a hlavně rodiči.
MŠ Jeřabinka v konečném hodnocení předstihla 52 dalších přihlášených mateřských škol z celé
České republiky. Kouzelný koberec má pomáhat rozvíjet hrubou motoriku, zrakově-pohybovou
koordinaci, postřeh a rychlost reakce. Zařízení tvořené dataprojektorem, počítačem a sadou
integrovaných čidel pohybu je zavěšeno pod stropem místnosti, na podlaze pak vytváří virtuální plochu
o rozměrech 2 m x 3 m, kterou děti ovládají pohybem, a umožňuje jim hrát edukační hry. Kouzelný
koberec nabízí aktuálně zhruba šedesát aplikací, z nichž většinu tvoří hry. Software dodávaný
ke Kouzelnému koberci je možné ale využít například pro zábavnou výuku jazyků nebo výukové kvízy.

Škola Floriána Bayera
Základní škola Floriána Bayera získala titul Světová škola. Prestižní mezinárodní titul ji znovu
udělila společnost Člověk v tísni pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Škola Floriána Bayera jako jediná v kraji získala titul na období pěti let až do roku
2023. Do projektu se zapojila poprvé roku 2009.
Titul Světová škola je symbolickým potvrzením toho, že globální témata tvoří přirozenou součást
výuky a života školy. Stejně jako skutečnost, že se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně
světovým děním a sledují aktuální vývoj, školáci identifikují místní problémy s globálním přesahem
a usilují o jejich řešení. Škola rovněž pravidelně pořádá s partnery akce, které na vybrané problémy
upozorňují i širší veřejnost.
Auditoři Světové školy před udělením titulu školu osobně navštívili a ve své zprávě ocenili výrazně
především to, jak tým pedagogů dokáže projektově pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, i to, že aktivity školy výrazně pozitivně ovlivňují celkové klima školy.
Škola nedávno uspěla i v Programu podpory etické výchovy vyhlášeném Nadačním fondem
Josefa Luxe. Za implementaci etické výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu a do života školy,
za propojení etické výchovy s dalšími projekty a aktivitami školy či za vzdělávání pedagogů v oblasti
etické výchovy získala škola cenu zmíněné nadace. Kopřivnická základní škola byla jednou z jedenácti
oceněných škol v celé ČR. Součástí ocenění byl i nadační příspěvek ve výši deset tisíc korun, který škola
využila, podle doporučení, k odměnění svých pedagogů.
Škola F. Bayera byla koncem května již po čtvrté pořadatelem soutěže Zdravíčko.
Soutěže se účastnilo sedm tříčlenných družstev z několika škol z celé Moravy, které provozují
kluby osobnostně sociálního rozvoje pracující v projektu GRAM-MY. Téma soutěže bylo zaměřeno
na sociálně-osobnostní rozvoj a doplnila jej multikulturní a globální rozvojová tematika.
Přes dvě desítky školáků na čtyřech stanovištích musely řešit nejrůznější úkoly. Sestavovali
vylosovanou vlajku z předložených zdravých potravin. Museli v časovém limitu vymyslet a vytvořit účes
odpovídající vylosované kultuře či etniku, čekaly je pohybové aktivity nebo test péče o kojence.

Modernizace škol
Modernizace se letos dotkla tří škol ve městě. Vznikly v nich tři specializované učebny v celkové
hodnotě zhruba 9,6 milionu korun. Nejmenší z investic bylo vybudování nové jazykové učebny v Základní
škole Mniší. Stávající studovna žáků se proměnila v digitální jazykovou laboratoř. V rámci projektu došlo
k vybavení učebny novým nábytkem a příslušným vybavením. Jeho součástí byla instalace šikmé
schodišťové plošiny, která zajistila bezbariérový přístup.
Na ZŠ Emila Zátopka došlo k modernizaci učebny přírodopisu. Žáci získali opravenou třídu, nový
nábytek a pomůcky včetně interaktivní tabule. V Základní škole 17. listopadu vznikla nová odborná
učebna informatiky a cizích jazyků propojením dvou zastaralých výukových prostor. Město Kopřivnice
jako zřizovatel škol ze svého rozpočtu zaplatilo jen necelý milion, zbylé prostředky školy získaly z dotací
Integrovaného regionálního operačního programu.
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60 let ZŠ Emila Zátopka
Třetí nejstarší stále fungující základní škola ve městě začala vyučovat 1. září 1958 s počtem
451 žáků. V roce 1965 byl otevřen pavilon s dalšími školními třídami, v polovině sedmdesátých let se
pak škola dočkala velké sportovní haly. Nejvíce žáků navštěvovalo školu v osmdesátých letech.
Ve školním roce 1985–1986 jejich počet dosáhl takřka osmi set a přetížené škole ulevilo až dokončení
nové základní školy na ulici 17. listopadu. V roce 2014 se škola kromě řady modernizací v interiéru
dočkala nové fasády, oken a střechy. Revitalizována byla také budova pavilonu školy a sportovní haly.
V roce 2015 se pak škola dočkala i modernizace sportovního hřiště.
Svůj současný čestný název škola nosí od 29. března 1996, kdy proběhlo slavnostní
přejmenování, kterého se zúčastnil kromě jiných hostů i sám slavný olympionik Emil Zátopek
s manželkou Danou. Nové jméno nasměrovalo školu ke sportovnímu zaměření. Už řadu let má statut
školy pro rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na házenou chlapců a doplňkové sportovní
třídy zaměřené na krasobruslení dívek.
Žáci školy pravidelně bodují na soutěžích nejen v házené, ale i ve florbalu, atletice, gymnastice
nebo halové kopané. Sport samozřejmě hrál významnou roli i v oslavách šedesátin.
Ke svému výročí pořádala škola na svém hřišti Kaleidoskop sportu, v rámci kterého si příchozí
mohli vyzkoušet řadu soutěží a her. Ve stejnou dobu nabízeli žáci školy své vlastnoruční výrobky
na Srdíčkovém jarmarku na chodbách hlavní budovy. Prodejem svých výtvarných dílek vydělali zhruba
deset tisíc korun, které využili k adopci jedné z píšťal nových varhan, které se vyrábějí pro pražskou
svatovítskou katedrálu. Slavnostní den ukončil zhruba hodinový koncert, na kterém vystoupil nejen školní
sbor a kapely, ale i hudebně nadaní absolventi školy. Do programu oslav byly zařazeny i Zátopkovy
štafety, a tak se mezi gratulanty zařadila i paní Dana Zátopková.

Základní škola 17. listopadu
Po odchodu stávajícího ředitele Jiřího Stoška do důchodu se stala novou ředitelkou Základní
a Mateřské školy na ulici 17. listopadu v Kopřivnici od 1. srpna letošního roku Zdeňka Havlíková.
Do konkurzu na toto místo se přihlásilo celkem šest uchazečů. Ze tří mužů a tří žen vybrala sedmičlenná
komise, složená nejen ze zástupců zřizovatele, ale i kraje, školské inspekce a zástupců školy novou
ředitelku Havlíkovou. Nová ředitelka má s touto prací zkušenosti, neboť letos dokončila šestiletý mandát
ředitelky základní školy v sousedním Štramberku.

ZŠ Alšova
Dalším ředitelem, který letos ukončil práci a odešel do důchodu, byl Milan Bureš. 1. ledna 2019
vystřídá Milana Bureše na postu ředitele ZŠ Alšova Robin Pospěch, který na škole působí osm let.
O jmenování Robina Pospěcha do funkce rozhodla 11. září rada města. Radní tak potvrdili dřívější výběr
sedmičlenné konkurzní komise. Ten proběhl na konci srpna.

ZŠ Lubina
Žáci školy společně s učiteli už od podzimu loňského roku plánovali a postupně realizovali Projekt
Slabikář pro každého. Spolu s dalšími partnery škola uspořádala v kopřivnickém kulturním domě
Benefiční koncert zpěváka Voxela, který vynesl 26 200 korun. To pro dobročinný projekt Slabikář
pro každého znamenalo zároveň maximální možnou dvacetitisícovou podporu od Nadace Via a Nadace
Karla Janečka. Václav Lebeda alias Voxel více než půl druhé hodiny bavil publikum svým vystoupením
bez nároku na honorář. Škola tak získala na nákup učebnic pro krajanské školy v Srbsku a na Ukrajině
více než 40 tisíc korun.
Do krajanských škol na Ukrajině, v Srbsku a Rumunsku se díky iniciativě žáků a učitelů Základní
školy v Lubině dostaly učebnice, slabikáře, české knihy, výtvarný materiál, ale třeba i státní symboly
České republiky v podobě vlajek za zhruba šedesát tisíc korun.
V závěru dubna učitelka Eva Řezníčková zavezla vyučovací pomůcky na Ukrajinu do města
Žytomyru a především do školy ve vesnici Malynivka, kde žije silná komunita volyňských Čechů a funguje
tam škola s výukou českého jazyka. Špatné vybavení školy pro výuku se díky aktivitě lubinských školáků
podařilo zcela proměnit. Zástupci školy osobně na místo dovezli více než 100 kilogramů učebnic, více
než 80 slabikářů a také pracovní sešity pro výuku českého jazyka.

56

V květnu se uskutečnila cesta 13 žáků školy společně s rodiči a dalším doprovodem do Srbska
a Rumunska. Školáci z Lubiny zamířili nejdříve do srbské Bela Crkve a nedaleké vesnice Kruščice, která
má velkou krajanskou komunitu a vlastní českou školu. Do Srbska z Lubiny zamířily české knihy
a učebnice, ale především výtvarný materiál, kterého se tamní škole nedostává. Ze Srbska se následně
autobus se školáky z Lubiny přesunul do Rumunska a navštívil vesnice Svatá Helena a Eibenthál,
ve kterých fungují české školy. Kromě učebnic a výtvarného materiálu tam odvezli také společenské hry
a knihy, které mezi sebou v dodatečné sbírce vybrali rodiče žáků školy.

Motýlek
Základní a Mateřská škola Motýlek získala v pořadí už šestý svozový automobil pro své žáky.
Získala jej prostřednictvím zapsaného spolku, který už 19 let pomáhá získávat prostředky jak
na pohonné hmoty a platy zaměstnanců, tak i na samotná svozová auta. Novým autem se stal
devítimístný vůz Ford Tournero Custom s moderní výbavou a nahradil starší, který vozil děti do Motýlka
od roku 2011.
Díky svozu organizovanému školou se do speciálního školského zařízení denně dostává asi
čtyřicítka dětí, které nemají jinou možnost dopravy. Oba svozové vozy navíc dopravují všechny žáky
školy na nejrůznější aktivity nebo terapie odehrávající se mimo objekt Motýlka, auta tak každý vyučovací
den najezdí asi 250 kilometrů. Nákup vozu realizovalo sdružení fungující při Motýlku pouze
ze sponzorských příspěvků, s projekty, kterými se ucházelo o nadační peníze, tentokrát neuspělo.

Cena pro místního studenta
Jan Štramberský, student maturitního ročníku naší vyšší odborné školy, střední odborné školy
a středního odborného učiliště převzal cenu, kterou hejtmanství každoročně uděluje nejúspěšnějším
studentům v regionu. Do výběru krajských středoškoláků se dostal především díky svému druhému
místu v celostátní matematické soutěži žáků středních škol, ale také jako člen úspěšného týmu místních
studentů ve Dni strojařů, což je oborová studentská soutěž. Byl jedním z pětadvaceti středoškoláků
z celého kraje, kterým náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny poděkoval za aktivity a vzorný
prospěch.

Malý Buriánek
Cimbálový soubor ZUŠ Zdeňka Buriana, složený z hudebníků do 15 let věku, reprezentoval školu,
ale i naše město v ústředním kole soutěží ZUŠ. To se konalo v závěru května v jihomoravském Mikulově
a sjely se na něj nejlepší folklorní soubory ze základních uměleckých škol celé republiky. V kategorii
do 15 let, kde soutěžil i Malý Buriánek, soutěžilo sedm souborů. Bohužel, o pár vteřin nesplnili časový
limit, určený pravidly soutěže. Místo prvního místa tak přivezli Diplom za vzornou reprezentaci školy
a hudebního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana i speciální Cenu za originální zpracování a regionální
interpretaci.
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Sport
Nejúspěšnější sportovci roku 2017
Na slavnostním vyhlašování nejlepších sportovců města Kopřivnice za rok 2017, které proběhlo
v kopřivnickém kinosále ve středu 11. dubna, byl letos oceněn rekordní počet sportovců, trenérů
a organizačních pracovníků.
Jednotlivé kluby nominovaly celkem 16 jednotlivců, šest družstev a šest trenérů a organizačních
pracovníků. V doprovodném programu se plnému sálu představil taneční soubor ZUŠ Zdeňka Buriana
a trio trumpetistů z MIS music Kopřivnice. Kromě současných sportovců se ale v letošním olympijském
roce připomněli také kopřivničtí olympionici historie, kteří se v našem městě narodili či působili
v některém z místních sportovních klubů.

Ocenění sportovci města Kopřivnice za rok 2017:
Jednotlivci
- Adéla Tkáčová (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
- Ema Feilhaeurová (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
- Jakub Ambros (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
- Nikola Chovanečková (Sportovní klub Kopřivnice)
- Michal Šupa (Sportovní klub Kopřivnice)
- Robert Zajíček (Sportovní klub Kopřivnice)
- Roman Kučera (Sportovní klub Kopřivnice)
- Manuel Hidalgo (ASK Tatra Kopřivnice – box)
- Pavel Kořínek (ASK Tatra Kopřivnice – horolezectví)
- Radek Rýpar (Judo Závišice)
- Adam Očkovič (Klub házené Kopřivnice)
- Hynek Bartoň (Tenisový klub Kopřivnice)
- Tomáš Janek, Filip Grill, Robert Socha (FBC Kopřivnice)
- Klára Štěpánová (FSC Kopřivnice)

Trenér/cvičitel a organizační pracovník
- Evžen Milčinský (FSC Kopřivnice)
- Simona Schlingerová (TJ Sokol Kopřivnice – gymnastika)
- Svatopluk Chrobák (FC Kopřivnice)
- Luděk Žídek (BK Kopřivnice)
- Lubomír Veřmiřovský (KH Kopřivnice)
- Kateřina Lakomá (Sportovní klub Kopřivnice)
- Roman Lipový, Vladimír Lipový (ASK Tatra Kopřivnice – cyklo bike)
- Richard Dufek (AK Plochá dráha Kopřivnice)
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Družstvo
- Black Angels (FSC Kopřivnice)
- dodgeball team (Pionýr Kopřivnice)
- tým juniorů (FBC Kopřivnice)
- extraligové družstvo mužů (Klub házené Kopřivnice)
- štafeta žactva (Sportovní klub Kopřivnice)
- mladší žákyně, družstvo minipřípravky dívek (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)

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.
Činnost Správy sportovišť Kopřivnice je zajišťována pracovníky na hlavní pracovní poměr.
Na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce jsou zaměstnáváni zejména sezónní
pracovníci. Činnosti bezpečnost práce, požární ochrana a účetnictví jsou zajišťovány na smlouvy o dílo.
V hlavním pracovním poměru pracuje 32 osob.
Krátkodobé sezónní smlouvy byly uzavírány na tyto práce: pokladní, pořadatelé, plavčíci, obsluha
vleků, správcové letních areálů – volejbal, Lubina, Vlčovice, obsluha občerstvení, …
Dohoda o provedení práce byla uzavřena s 68 osobami, dohoda o pracovní činnosti s 6 osobami.
Hospodaření organizace jako příspěvkové organizace je kryto příjmy z hlavní a doplňkové
činnosti a příspěvkem zřizovatele. Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2018 činil
14 662 000 Kč. Na vyrovnávací platbu závazku veřejné služby (úhrada ztráty z provozu krytého bazénu)
bylo poskytnuto 4 000 000 Kč.
Největšími investičními akcemi v roce 2018 byly rekonstrukce střech na Zimním a Letním stadionu
a modernizace šaten ve Vlčovicích. Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským
výsledkem ve výši 50 569,91 Kč. Celkové výdaje ve výši 31 662 tis. Kč byly pokryty příspěvkem města
ve výši 18 662 tis. Kč. Správa sportovišť realizovala vlastní příjmy ve výši 12 910 tis. Kč.

Krytý bazén slavil 25. výročí
Kopřivnický krytý bazén je v provozu už 25 let. Své výročí oslavil symbolickým vstupným
a doprovodným programem v pátek 2. února.
Krytý bazén se začal stavět v roce 1986 v rámci akce Z, ale dokončen byl až po převzetí objektu
od Tatry městem Kopřivnice v roce 1993. Slavnostní otevření proběhlo 22. ledna 1993. Tehdy si mohli
návštěvníci zaplavat v pětadvacetimetrovém bazénu, dále byl k dispozici dětský bazén, sauna a bar.
První rozsáhlou rekonstrukcí prošel krytý bazén v roce 2004.
V rámci opatření z energetického auditu se objekt bazénu dočkal zateplení fasády i střechy, dále
byla vyměněna okna, výměníková stanice a nainstalována účinnější úpravna bazénové vody. Letos byla
přistavena i venkovní ochlazovna.
Od roku 1996 se o bazén stará Správa sportovišť Kopřivnice. Po svém vzniku přebrala areál
od Technických služeb města Kopřivnice, které jej provozovaly od roku 1993.
Později byl bazén upraven také pro imobilní občany. Další velkou změnou prošel bazén v roce
2014. V rámci další přístavby došlo k rozšíření saunových prostor o aroma saunu a nezbytné sociální
zázemí. Dále byly vybudovány nové parní lázně a vířivka. Modernizovány byly šatny, sprchy i naše
programové vybavení, a to elektronický odbavovací systém. Od této doby používají návštěvníci pro vstup
čipy. Za celou dobu fungování krytého bazénu si přišly zaplavat více než dva miliony lidí. Roční
návštěvnost je si 50 tisíc lidí. Navíc tam probíhají kurzy plavání pro kojence, batolata a školy a také členy
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plaveckého klubu, kteří v bazénu trénují. Sportovní plavání organizuje Sportovní klub Kopřivnice, z. s.,
výuku plavecké školy společnost Vodní sporty Relax, s. r. o.
V roce 2018 byla prováděna běžná údržba a opravy zařízení. Pro další provoz je největším
problémem stav cirkulačních potrubí rozvodů vody bazénů. V září došlo k vážné závadě, která byla
provizorně opravena. Následně bylo započato s řešením vzniklé situace. Vzhledem k náročnosti opravy
a nutnosti areál uzavřít minimálně na měsíc, bylo rozhodnuto provést opravu až v roce 2019 mimo
plaveckou sezonu. Dalším problémem je kapacita a výkon filtračního zařízení vířivky, která pracuje
na hranici svých možností, a bude nutné v budoucnu tento stav rovněž dořešit. Podařilo se zakoupit
nové desky na startovací bloky, které pomohly odstranit problém s rizikem úrazu při uklouznutí.
Za rok navštíví areál Krytého bazénu v Kopřivnici cca 130 000 osob.

Koupaliště
Letošní sezona na kopřivnickém koupališti byla nadprůměrná. Jeho služeb využilo téměř dvacet
tisíc návštěvníků. Největší návštěvnost byla zaznamenána ve čtvrtek 9. srpna, kdy přišlo 1 100 platících
návštěvníků a další čtyři stovky dětí. K uzavření koupaliště došlo 30. srpna, kdy se ochladilo. V průběhu
sezony přišlo 17 tisíc platících návštěvníků, k tomu navíc tři tisíce dětí, které v rámci rodinného vstupného
využívají služeb zdarma. I přes vysokou návštěvnost i velmi teplé dny se podařilo držet čistotu vody
na velmi dobré úrovni.
Nevýhodou areálu je zastaralost vybavení (bazény, sociální zázemí, okolí bazénů) a malá nebo
žádná vybavenost relaxačními prvky v bazénech. V roce 2018 navštívilo areál 12 364 platících
návštěvníků + neevidované vstupy dětí zdarma v počtu cca 3 000 dětí.

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.
V roce 2018 byla provedena dlouho plánovaná rekonstrukce střešní krytiny hlavní haly. Stávající
krytina byla nahrazena novou se speciální antikondenzační úpravou. Práce provedla společnost Šurík,
s. r. o.
Správa sportovišť Kopřivnice organizuje Městskou hokejovou ligu. Soutěž v roce 2018 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
2006 bruslařů.
Celý rok byla organizována HC Nový Jičín ve spolupráci s HC Kopřivnice a Správou sportovišť
bruslařská škola pro základní a mateřské školy. Služba je poskytována komplexně jako výuka bruslení
školenými instruktory včetně zajištění půjčovny, dopravy a občerstvení. Rovněž byl zaznamenán nárůst
zájmu o využití tělocvičny v dopoledních hodinách, zejména k rekreačnímu badmintonu a cvičení
seniorů.
Areál Zimního stadionu navštíví asi 5 000 osob za týden, za rok celkem 175 000 osob.

Ski areál Červený kámen
Lyžařský areál je příměstským lyžařským střediskem. V areálu není vybudován zasněžovací
systém běžný v konkurenčních střediscích, který by umožnil zasněžit středisko v krátké době v potřebné
sněhové vrstvě. V roce 2018 bylo středisko v provozu pouze od 19. 2. 2018 do 11. 3. 2018.
Pro veřejnost bylo otevřeno denně, v areálu byly rovněž uspořádány 3 lyžařské školní kurzy
a pět lekcí Lyžařské školičky DDM. Bylo prodáno 896 ski pasů, ke kterým je nutno přičíst školní kurzy
a Lyžařskou školičku DDM. V areálu byly v roce 2018 realizovány příjmy ze SKIpasů výši 92 460 Kč.
Na vlecích a veškeré technice byly provedeny před sezónou všechny potřebné opravy revize, prohlídky
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a zkoušky zařízení. Zvýšená pozornost byla věnována přípravě zasněžovacího systému na sezónu
(kontrola rozvodů, čerpadel, elektroinstalací, nové ovládání podávacího čerpadla z vodojemu atd.).
Přes veškerou snahu je výkon zasněžovacího systému malý a neumožňuje kvalitní zasněžení sjezdovky.
V letní sezóně je areál využíván k pořádání soukromých společenských akcí, prakticky každý víkend byl
od března do listopadu obsazen.

Volejbalový areál
Volejbalový areál nabízí k využití 3 volejbalové a jeden tenisový antukový kurt. Součástí areálu
je sociální budova se šatnami a sociálním zařízením. Uvolněná část objektu je momentálně využitá jako
skladové prostory. V areálu zahájilo činnost České centrum signálních zvířat, které je prvním zařízením
tohoto typu v ČR. Zabývá se výcvikem psů k indikaci závažných onemocnění. V areálu má vyčleněny
prostory i Autoklub plochá dráha Kopřivnice.
Areál je v letních měsících využíván Klubem volejbalu a zejména rekreačními sportovci volejbalu,
nohejbalu a tenisu. Zájem je rovněž o využití budovy volejbalu k pořádání sportovně společenských akcí.
Největší zájem byl v areálu o využití tenisového kurtu. Návštěvnost areálu je asi 4 500 osob za rok.

Hřiště Lubina
Hřiště v Lubině je využíváno ke sportovní činnosti sportovním klubem TJ Spartak Lubina.
Pro pořádání sportovně společenských akcí je rovněž využíváno firmami, zejména z průmyslového
parku. Občerstvení na sportovních a společenských akcích zajišťuje TJ Spartak. Návštěvnost se
odhaduje, včetně diváků na utkání a pořádaných akcích, na 4 500 osob za rok. V areálu byla prováděna
běžná údržba šaten a hřišť. Byla opravena příjezdová komunikace k šatnám, opravena kanalizace podél
terasy a vstup na terasu od hřiště. V Lubině citelně chybí víceúčelové hřiště na letní sporty (tenis,
nohejbal, volejbal atd.), které by přispělo ke zlepšení využitelnosti areálu.

Hřiště Vlčovice
Správa sportovišť Kopřivnice zajišťuje provoz části areálu pro fotbal, tenisový areál je provozován
Tenisovým klubem Vlčovice. V areálu byla v roce 2018 provedena rekonstrukce budovy šaten. Akce byla
realizována Odborem rozvoje města Kopřivnice podle projektu architektonické kanceláře p. Mrvy,
v areálu tak vzniklo moderní zázemí. Návštěvnost areálu je zhruba 4 500 osob za rok.
Dětské hřiště realizované z finančních prostředků nadace ČEZ, a. s., je pravidelně udržované
a přispělo k dalšímu zkvalitnění areálu nabídky služeb pro občany místní části Vlčovice. Dětské hřiště
bylo vybudováno z ocelových profilů a jeho poškozování je na rozdíl od ostatních hřišť ve městě
minimální.

Hřiště Mniší
V obci Mniší bylo vybudováno sportovní víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem v rámci
programu výstavby minihřišť podporovaných Fotbalovou asociací ČR se spoluúčastí Města Kopřivnice.
Hřiště je využíváno zejména fotbalovým klubem FC Vlčovice – Mniší, školou a občany a sportovními
kluby z blízkého okolí. Hřiště je celoročně připravováno k provozu včetně zimních měsíců, je prováděna
pravidelná údržba umělé travnaté plochy a celého prostoru hřiště.

Dětská hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje 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 zajišťuje rovněž provoz nově vybudovaných dětských hřišť v lokalitě
„U Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti Sever, v Lubině a nových prvků v Sadu Dr. Edvarda Beneše i nově
vybudovaných hřišť na sídlišti Jih. Do údržby dětských hřišť jsou zahrnuty rovněž sportovní plochy
v městské zástavbě. V městské zástavbě bylo v roce 2018 celkem 89 dětských hřišť, na kterých je
umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče.
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Cykloturistické trasy
V rámci údržby cykloturistických tras je prováděna zejména obnova poškozeného značení tras,
odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy jsou pravidelně kontrolovány a postupně řešeny
opravy. V roce 2018 byla kompletně provedena obnova značení.

Výběr ze sportovních akcí
Kopřivnický Drtič
Na trať XXI. ročníku poloorientačního nezávodního hobby MTB maratonu, který odstartoval
tradičně z kopřivnického letního stadionu v sobotu 14. července v 7.30 hod., se vydalo okolo 750 bikerů.
V ranních a dopoledních hodinách jim počasí sice přálo, ale mnoho z nich zastihly odpoledne bouřky
a vydatné lijáky, které terén místy dost rozbahnily.
Po třech letech hlavní pořadatelé Roman a Vladimír Lipovi zvolili novou trať, velice podobnou té,
která se jela v letech 2011 a 2012. Z Kopřivnice se bikeři vydali přes Janíkovo sedlo do Ženklavy, přes
Libotín se dostali k lyžařské chatě na Svinci u Nového Jičína, kde na ně čekala první kontrola. Poté
pokračovali na Jasenici, u pramene Zrzávky v Hostašovicích projeli druhou kontrolou, východní stranou
objeli Valašské Meziříčí a zamířili směrem k vodní nádrži Bystřička, pod kterou byla ve Velké Lhotě třetí
kontrola. Čtvrtá byla nad přehradou, odkud trasa vedla po hřebeni Vsetínských Beskyd, přes Soláň
s pátou kontrolou a Horní Bečvu na Martiňák, kde ti, co vydrželi, si připsali šestou kontrolu.
Na Pustevnách pak čekala na účastníky předposlední kontrola, takže ještě neměli splněno. Po sjezdu
do Trojanovic se museli dostat na Ondřejník, kde si orazili poslední kontrolu, a přes Kozlovice, Mniší
a Janíkovo sedlo dorazili po cca 135 km a převýšení kolem 3 800 m do cíle na letním stadionu.
Kromě osmi předem známých kontrol však byly na trati přichystány i dvě tajné, které mají zabránit
úmyslnému zkracování trasy. První byla umístěna na Petřkovické hoře mezi Svincem a Jasenicí a druhá
byla až v samém závěru na Janíkově louce. Všech deset razítek nakonec posbíralo přes 300 bikerů,
tedy zhruba třetina startovního pole. S minimálně třemi jich pak do cíle dojelo 683, přičemž několik kontrol
posbírali i další účastníci, ale na stadion se již nevrátili, a nebyli tudíž v cíli zaznamenáni.
Stejně jako tři poslední roky se i letos první objevil na letním stadionu Lukáš Konečný z Frýdlantu
nad Ostravicí, a to v čase 14:23 hod., tedy po 6 hod. a 53 min. od startu. Všichni, kteří se dostali zpět
na stadion s minimálně dvěma kontrolami, obdrželi pamětní medaili, jež připomínala také 70. výročí
povýšení Kopřivnice na město.

16. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Na start závodu v Kopřivnici se postavilo 236 závodníků, do 22 kilometrů a 300 metrů vzdáleného
cíle v Rožnově pod Radhoštěm jich dorazilo 227. Na start se vedle závodníků z tuzemské špičky,
zahraničních profesionálů i běžců z partnerských měst z Polska a Slovenska postavila celá řada
kondičních běžců.
Náročnou trať s netypickou délkou a převýšením 375 metrů nejrychleji zvládl Mark Rotich
Kipchumba, čtyřiatřicetiletý keňský atlet startující v barvách maďarského týmu Benedek. Nejlepším
závodníkem v barvách domácího AK Emila Zátopka byl Jakub Ambros, který doběhl na osmém místě
absolutního pořadí a na vítěze ztratil více než 8 minut.
V závodě žen letos nastoupilo 33 závodnic. Nejlepší výkon podala Suzan Wacheke Muthoni.
Závodnice Benedek týmu doběhla v čase 1:28:25,58, který zaostal skoro sedm a půl minuty za traťovým
rekordem.
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Kulturní život ve městě
Kulturní dům Kopřivnice
Kulturní dům Kopřivnice je centrem kulturního dění ve městě od svého vzniku. Od roku 2012 je
příspěvkovou organizací města. Hlavní náplní činnosti je realizace kulturních a kulturně společenských
či vzdělávacích akcí pro veřejnost. Jedná se o koncerty, divadla, besedy, přednášky, projekce, literární
programy, výchovné akce a lekce, výstavy, soutěže. Na mnoha akcích, které pořádají další kulturní
subjekty, se podílí poradensky, technicky i přímou organizací. Zaštiťuje také provoz Městské knihovny
Kopřivnice, Informačního centra města Kopřivnice a Kina Kopřivnice.
Pod hlavičkou KDK oddělení Městské knihovny Kopřivnice je pravidelně pořádána Akademie
třetího věku (A3VK), která je koncipována jako zájmové semestrální studium určené pro posluchače
starší 55 let. KDK mimo zmíněné zajišťuje propagaci města a vytváří produkty pro podporu cestovního
ruchu včetně agendy projektu Lašská brána Beskyd a je zázemím pro provoz Loutkového divadla
Rolnička.
Chod kulturního domu je zajištěn stálými zaměstnanci a dlouhodobými brigádníky. Počet
zaměstnanců v průběhu roku 2018 kolísal vlivem dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zejména však
fluktuaci zaměstnanců ovlivnily nástupy na mateřskou dovolenou, což se týkalo oddělení MK, oddělení
IC, oddělení správy, oddělení kultury, oddělení baru. K 31. 12. 2018 bylo na mateřských či rodičovských
dovolených 10 zaměstnankyň.
Od 1. listopadu 2018 došlo k nejzásadnějším dvěma změnám v personálním zajištění chodu
organizace, a to k nástupu nového hlavního ekonoma a nové ředitelky organizace. Obě funkce byly
obsazeny dočasně, pouze jako zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou.
Budova kulturního domu je již značně stará a potřebuje značné prostředky na údržbu. V tomto
roce byly provedeny tyto hlavní opravy:
− Nalezená obří prasklina v archívu knihovny 4NP KOZI byla odborně posouzena statikem
a došlo k jejímu odstranění.
− Vlhká zeď v suterénu KOZII, jejíž příčinou byly vadné automatické odvzdušňovací ventily
ve stoupačce vedoucí prostorem muzea, byla i s její příčinou opravena.
− V prostoru recepce muzea bylo instalováno topení.
− Začala první etapa výměny vadných ventilů v hydrantech.
− Ve výměnících byly vyčištěny filtry hlavních potrubních rozvodů.
− Došlo k výměně všech filtrů ve vzduchotechnice KDK.
− Bylo provedeno hloubkové čištění odpadových vpustí na střeše KDK.
− Byla realizována oprava bezbariérové plošiny u IC – uhnilé nosníky, včetně opravy zábradlí.
− Byl odstraněn zastaralý nevyužívaný informační panel kolem sloupu u hlavního schodiště
ve 3NP KOZI. Sloup byl opraven.
− Došlo k rozšíření požárního systému o nouzové tlačítko poplachu pro vestibul.
− Byl proveden servis a údržba klimatizačních jednotek.
V roce 2018 pokračovala práce v oblasti archivace. Ve volné místnosti, která odpovídá
parametrům pro uskladnění dokumentů, vznikl archiv KDK. Zde byly navezeny veškeré staré dokumenty
od r. 1994, které do té doby byly umístěny v prostorách archivu knihovny.

Činnost v oblasti kultury
Rok 2018 proběhl ve znamení oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Kulturní dům
Kopřivnice se zapojil do příprav tohoto výročí bohatým programem plným akcí pořádaných jak Kulturním
domem Kopřivnice, tak ve spolupráci s dalšími subjekty působícími na území Kopřivnice. K oslavám
výročí byl připraven hudební program v rámci Bartolomějského večera (Lenka „Lo“ Hrůzová, Voxel, Tata
bojs, Thom Artway, Queenie). Závěrem celých oslav bylo Slavnostní udílení čestných občanství města
a titulů Významná osobnost města a za doprovodu PKF – Prague Philharmonia zazněly skladby Josefa
Suka, Josepha Haydna a Antonína Dvořáka.

Plesy
Plesovou sezónu v kulturním domě zahájil v sobotu 20. ledna Obecní ples. Hlavním hostem
večera byl zpěvák Petr Bende s kapelou, k tanci a poslechu hrály kapely Jamr´s a Rivieras Show Band.
Doprovodný program byl tak jako v předchozích letech bohatý. Hosté měli možnost vidět program
Bublinová show – unikátní bublinovou show profesionálního bublináře a světového rekordmana Matěje
Kodeše. Dále pro návštěvníky vystoupili Jakub Mazůch a Tereza Vodičková z tanečního studia
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MG Dance – show Charleston a show salsy, kteří jsou tanečním párem nejvyšší mezinárodní třídy
v latinskoamerických tancích. V baru Pomněnka hrála Cimbálová muzika Radhošť. Příjemnou atmosféru
ve stylových aranžích známých písní doplnilo LAM trio ve foyer kina.
Tradičně největším plesem v Kopřivnici byl jako každý rok Muzikantský ples. Ten se konal
3. března a vystoupily na něm kapely z celé ČR (Swingtime band, PartyLeaders, Expedice Apalucha,
Cimbálová muzika Konopjan, Neo Chess Sunny Rock And Roll Band, Banda del caffe, Cizinci,
DJ Stoupa, DJ Tygr). Na úvod zatančili Jan Tyllich a Lenka Komínková z Tanečního studia HMdance.
Součástí plesu byl doprovodný program, ve kterém se představily Mažoretky Sunny Kopřivnice,
tanečnice ze ZUŠ Zdeňka Buriana, Škola kolečkového bruslení LENE.
V roce 2018 proběhl v kulturním domě již pošesté Rodičovský bál, 10. ročník Kopřivnického
PLESKu a 17. března uspořádal KDK Pohádkový maškarní karneval s Klauny z Balónkova.
Mezi akce plesového typu se každoročně řadí i jarní a podzimní Seniorské odpoledne (12. dubna,
22. listopadu).

Koncerty
V roce 2018 se uskutečnila řada koncertů. Rok 2018 byl zahájen koncertem Duo Jamaha v úterý
30. ledna. 14. února se uskutečnil benefiční koncert na podporu projektu Slabikář pro každého, kde byl
hlavním hostem Voxel. Kulturní dům Kopřivnice navštívil 13. dubna Vlasta Redl s kapelou Tichá parta
s názvem koncertu „Recitál písničkáře“. Další vyprodaný koncert zajistila kapela Olympic 23. dubna.
Ve středu 20. června zazněly šansony Hany Hegerové v podání Lucie Rybnikářové v hudebním
doprovodu Martina Pančochy. Městský dechový orchestr Kopřivnice připravil na 30. června koncert
k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. K výročí oslav 100 let od vzniku Československé republiky
byl připraven koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers s programem „Od první křaplavky jazzové“
20. října. Oslavy pokračovaly víkendem 26. – 28. října. Pátek 26. října byl věnován milovníkům tance
a dobové hudby v podání LAM Tria. Program byl doplněn o výuku swingových tanců tanečních partnerů
Petra Makeše a Hany Procházkové. V sobotu na velkém sále zazněly písně Ježka, Voskovce a Wericha
v podání Ondřeje Rumla a Matej Benko Quintetu. Na závěr víkendu publikum přišlo na největší šlágry
první republiky v doprovodu Swingového orchestru Bedřicha Pukovce. 25. listopadu proběhl koncert
dvou interpretů, Hany Zagorové a Petra Rezka.
O adventní neděli 9. prosince vystoupila Radůza. Nejočekávanější akcí byl koncert Jaromíra
Nohavici dne 12. prosince, který byl během hodiny vyprodaný. Pan Nohavica podpořil děti, které se
v tentýž den zúčastnily celonárodní akce Česko zpívá, pod vedením paní učitelky Evy Nedjalkové si
s nimi zazpíval koledy. Posledním koncertem v roce 2018 byl společný koncert Alfa Bandu a Vladimíra
Hrona.
Kromě uvedených koncertů KDK organizoval i další hudební akce. Celovečerní hudební akce
proběhla 26. května v podobě 6. ročníku minifestivalu MAY DAY. Hosty tohoto ročníku byli Nedivoč,
Robert Křesťan a Druhá tráva, Pokáč a Záviš.
Kromě akcí v budově KDK proběhla řada zajímavých akcí i na prostranství před budovou.

Venkovní akce
Tou první v tomto roce byl Novoroční ohňostroj 1. 1. v 17 hodin. Další akcí, kterou připravil Kulturní
dům Kopřivnice na venkovním prostranství, bylo Prvomájové balábilé, které se z důvodu oprav vily
v Sadu Dr. Edvarda Beneše konalo před KDK. Cílem této akce je, aby ve státní svátek a na 1. máje –
lásky čas mohly spolu rodiny vyjít ven a rozptýlit se pestrým programem. Tentokrát to bylo Divadlo Koráb
s Pohádkou pro 3 + 1 prasátka, dále vystoupili členové FunTime Athletics z Nového Jičína s akrobatickou
sestavou. Děti se mohly povozit na konících nebo si užít dovádění na nafukovací atrakci. K poslechu
zahrál Městský dechový orchestr Kopřivnice v tanečním doprovodu Mažoretek Sunny Kopřivnice
a ostravská kapela Šajtar.
KDK se podílel i na přípravě Dne dětí – Pohádková první pomoc, který proběhl 1. června.
Současně probíhala akce Den sociálních služeb před MÚ Kopřivnice. Počasí vyšlo a návštěvnost byla
vysoká. Na závěr celého programu byl pro veřejnost připraven koncert Adama Mišíka.
Pátek 22. června patřil Evropskému svátku hudby. Dopolední program pro školy se letos konal
venku. Evropský svátek hudby se vyznačoval pestrostí hudebních žánrů. Na pódiu se vystřídaly kapely
Ptakustik, Pavel Helan, Laura a její tygři, Perutě a Milan Peroutka. Bohužel počasí ve večerní části
již tolik nevyšlo. Vystoupení posledního interpreta se muselo z důvodu deště přerušit.
I v roce 2018 pokračovala série Promenádních koncertů, na kterých se postupně představily
kapely Ruky na dudy (7. července), Zdendalele band (14. července) a Alfa Band (21. července)
a Valachcore (28. července). V rámci projektu Někdo ven??? vystoupila před KDK kapela Slza
(24. srpna). Bartolomějský večer před kulturním domem (25. srpna, účinkující: Lenka „Lo“ Hrůzová,
Thom Artway, Queenie, Voxel, Tata bojs) byl zahájen v 15 hodin vypouštěním balónků s přáním.
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V programu pouťové neděle proběhl Koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice, vystoupil
i Bebran z Bánovců nad Bebravou.
Po první adventní neděli 2. prosince byla v Kopřivnici za doprovodu Dětského sborového studia
Ostrava-Jih a programu pro děti (betlémská stáj a živý betlém) slavnostně rozsvícena vánoční výzdoba
a zahájen advent.

Tradiční akce
Z tradičních akcí, které se v kulturním domě každoročně konají, proběhla v roce 2018 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, 52. ročník Taneční soutěže Tatra (postupové soutěže
třídy A a kategorie Junior II ve standardních a latinskoamerických tancích dospělých párů) a nechyběl
ani Mikuláš.

Kultura školám
V roce 2018 pokračovala představení naplánovaná na sezónu 2017/2018. Postupně proběhly
tyto akce: Zkrocení zlé ženy, O líných strašidlech, Pověsti pro štěstí, Když chceš, tak to dokážeš,
O princezně, která ráčkovala. Poté byla školám připravena nová nabídka na sezónu 2018/2019
a na podzim se z ní odehrála představení: Země je placatá, jinak tě zabiju!, Honza a lesní skřítek, Abraka
Muzika – Kyberprostor.

Další akce
V roce 2018 se konala v kulturním domě modelářská výstava Beskyd Model Kit Show, tentokrát
poprvé ve spolupráci Kulturního domu Kopřivnice a pana Romana Kresty jako hlavního nového
organizátora akce. Došlo k novému uspořádání velkého sálu, kdy se mnohem více zvýšil komfort
návštěvníků i bezpečnost. V průběhu roku sloužil kulturní dům nejen akcím pro veřejnost, ale také akcím
pro prezentaci aktivit města či různých organizací. Proběhlo zde ocenění Osobnost v sociálních
službách, koncert táborníků z letního tábora Malované písničky, Běh rodným krajem Emila Zátopka,
zasedání volební komise, Tancem kolem světa, obhajoba kritérií MA21 Zdravé město Kopřivnice,
Kopřivnické pressování, oslavy Dne boje za svobodu a demokracii, Pionýrský sedmikvítek a dobročinný
vánoční jarmark.

Kino Kopřivnice
Kino hrálo 52 týdnů v roce a 6 dní v týdnu. V roce 2018 odehrálo více než 750 představení
pro zhruba 36 000 diváků. V kině dále proběhlo mnoho pronájmů pro různé koncerty a vystoupení.
Na konci roku prošel projektor a dané příslušenství kompletním servisem a kontrolou, která poukázala
na brzkou nutnost zakoupení nového projektoru, současný byl instalován v roce 2010.

Filmový týden na letním koupališti
Ve dnech 9. – 19. srpna 2018 představilo Kino Kopřivnice pod širým nebem v areálu
kopřivnického koupaliště dvanáct snímků převážně české produkce.

Městská knihovna
V roce 2018 měla knihovna 2 360 registrovaných čtenářů. Celkem bylo vypůjčeno 109 603 knih.
Stav knižního fondu byl 62 746 knih.

Publikační činnost knihovny
Knihovna vydala v roce 2018 sborník vzpomínek pamětníků k 100. výročí vzniku Československé
republiky a 70. výročí povýšení Kopřivnice na město „Jak se žilo v Kopřivnici“. Vydání sborníku podpořilo
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město částkou 70 000 Kč. V listopadu se uskutečnil křest publikace spojený s předčítáním krátkých
úryvků paní Alenou Sasínovou Polarczyk a slavnostní předání jednotlivým přispěvatelům.

Výběr z kulturních akcí
Bedna
Letos 25. – 26. května proběhl už osmnáctý ročník Kopřivnické bedny. Jarní nepostupová
přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla domu dětí a mládeže nabídla publiku během
dvou dnů více než patnáct představení v podání herců z Opavy, Nového Jičína, Frýdlantu nad Ostravicí,
Frenštátu pod Radhoštěm, slovenského Púchova a šesti souborů domácího Údivadla. Novinkou, kterou
přinesla letošní Bedna, byla dvě představení pro děti z místních mateřských škol.

Kopřiva
V pátek 27. a v sobotu 28. dubna proběhl další, již dvaatřicátý ročník přehlídky netradičních
divadel pořádaný pod hlavičkou Katolické besedy Kopřivnice dramaturgem Jiřím Cachnínem.
Celkem návštěvníci Kopřivy zhlédli osm divadelních inscenací a doprovodný program v podobě
koncertu zpěvačky Celine Bossu, seminářů s porotou a přednášky teologa a biologa Marka Váchy.
Přehlídka proběhla na pódiích Katolického a Kulturního domu v Kopřivnici.

Mezinárodní den tance
V neděli 29. dubna hostil velký sál Kulturního domu v Kopřivnici dvě taneční soutěže. Tou první
byla soutěž Světlo orientu, krajské kolo této postupové soutěže určené pro skupiny, dua i jednotlivce,
kteří se věnují orientálním tancům. Na ni navázala Dance Fest 2018, která byla výrazně žánrově
pestřejší. Kromě sólových vystoupení v orientálním tanci se do této soutěže mohly přihlásit skupiny i
jednotlivci věnující se art dance, show dance, street a disco dance, a pořadatelé navíc vypsali i open
kategorii, do které bylo možno zařadit všechny další formy a styly tance. Soutěže v různých tanečních
formách se zúčastnilo 20 tanečních skupin z širokého okolí a návštěvníci zhlédli v ten den přes 80
choreografií od sól, duet a malých skupin až po velké formace.
Obě taneční soutěže se uskutečnily v režii místního Tanečního centra Relax a byly součástí oslav
Mezinárodního dne tance. Kromě těchto soutěží centrum připravilo i vystoupení absolventů kurzu Relaxu
a skupiny Thara D.C. Vyvrcholením Mezinárodního dne tance, který slaví celý svět 29. dubna včetně
Kopřivnice, bývá každoročně celostátní flashmob, tedy společná choreografie, kterou v jeden okamžik
zatančí účastníci oslav v několika městech republiky. Spolu s tanečníky tak mohli návštěvníci nazkoušet
společnou choreografii takzvaného flashmobu a v 16 hodin si ji zároveň se všemi účastníky oslav
na různých místech Česka zatancovat.

Taneční centrum Relax
Počátkem června proběhla jedna z nejprestižnějších tanečních akcí v republice, The Best Dance
Group 2018. Soutěží dospělých se zúčastnilo přes 1 200 tanečníků z téměř 90 tanečních seskupení,
které prošly dvěma postupovými soutěžemi až k mistrovství republiky. Tohoto celostátního soutěžení se
v Praze zúčastnili i dospělí z taneční skupiny THARA reprezentující Taneční centrum Relax Kopřivnice,
působící v kulturním domě. Vedení tanečního centra doplnilo reprezentační tým zcela novými
tanečnicemi z řad kurzistek. Po získání titulů mistrů regionálního kola a mistrů Moravy přivezli dospělí
kopřivničtí reprezentanti z mistrovství republiky i druhé místo za orientální show „Z pohádek“ a vítězný
pohár, včetně titulu mistrů republiky za „Passos Rosamunde“ z kategorie Lidovky. Tímto umístěním
vytancovaly tanečnice z Kopřivnice i účast v evropské soutěži o titul Best Dance Group 2018.

Thara
Tanečnice z Kopřivnice se poprvé zúčastnily mezinárodní soutěže v orientálních tancích
v Bratislavě. Soutěž se konala ve dnech 28. a 29. září. Ze soutěže přivezly 8. místo za sólo amatérů
v klasických orientálních formách, 4. místo za sólo v show formách pro semiprofi a 2. místo skupiny
za orientální flamenco malých skupin Fantasia Cassablanca. V amatérských sólových choreografiích
dospělých bylo celkově k vidění 19 vystoupení, semiprofesionálních 34, malých skupin dvě desítky
a velkých skupin 13. Páteční soutěže dětí a juniorů se zúčastnilo bezmála 150 tanečnic a při sobotním
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klání dospělých se na pódiu vystřídaly přes tři stovky soutěžících v sólech, duetech a malých či velkých
skupinách.

Šostýnská Venuše
V sobotu 2. června proběhl festival Šostýnská Venuše. Obavy z hrozícího deště přiměly
organizátorky letošní Šostýnské Venuše přesunout oblíbený taneční festival do interiéru kulturního
domu. Jedenáctý ročník akce v režii pořadatelek ze zdejší taneční skupiny Farridah nabídl během
čtyř hodin více než 25 tanečních vystoupení nejrůznějších žánrů od folklóru přes show dance, pol dance,
latinskoamerické tance, různé druhy orientálních tanců, flamenco až po aztécký rituální tanec.
Hlavní hvězdou programu byl mexický tanečník Manuel García, který ve svém rodném Mexiku
vystudoval folklórní tanec a se svým folklórním souborem vystupoval po celém světě. V České republice
působí jako vyhledávaný lektor zumby a Latino dance fit. Dalším zajímavým bodem programu bylo
i vystoupení Jana Tyllicha a Lenky Komínkové, kteří společně tvoří v mezinárodním měřítku úspěšný
taneční pár zaměřený na latinskoamerické tance a show dance. Novinkou letošního ročníku Šostýnské
Venuše byla čtveřice zhruba půlhodinových workshopů, v rámci kterých si mohli všichni návštěvníci
festivalu vyzkoušet základy country tanců v řadě pod vedením Country Hey, valašských folklórních tanců
společně se členy folklorního souboru Sedmikvítek. Lákadlem letošního programu byl tanečník Manuel
García, který publiku předvedl mimo jiné i aztécký rituální tanec z jeho domovského Mexika. Nechyběla
ale ani vystoupení řady místních tanečních souborů v čele s pořádající skupinou Farridah, zaměřenou
na orientální tanec.

Světlo Orientu
Krajské kolo soutěže Světlo Orientu, určené pro skupiny, dua a letos nově i jednotlivce, proběhlo
v režii tanečního centra Relax. Do letošního ročníku postupové soutěže bylo přihlášeno 23 skupinových
choreografií, 5 duet a 8 sólových vstupů v šesti věkových kategoriích, přičemž skupiny byly proti minulým
ročníkům vyhlašovatelem v Uherském Ostrohu rozděleny na miniformace i formace. Příznivci
orientálních tanečních forem zaplnili velký sál kulturního domu a celé dopoledne se mohli přenášet
do pohádkového světa exotických kultur. Světla Orientu se zúčastnily tanečnice z 12 tanečních
seskupení, což představovalo téměř 150 účastnic, z nichž některé tančily i 3x.

Taneční soutěž Tatra
52. ročník taneční soutěže Tatra proběhl v sobotu 3. listopadu. Soutěže o skleněnou trofej vítězů
se zúčastnilo několik desítek sportovních párů. Soutěž nabídla tanec dospělých párů druhé nejvyšší
kategorie A ve standardních i latinskoamerických tancích. Specifikem kopřivnické taneční soutěže byl
bohatý doprovodný program, který vyplnil pauzy mezi jednotlivými soutěžními koly. Tatra 2018 byla
standardně rozdělena do dvou částí. V té odpolední se předvedly všechny soutěžní páry, do večerní
části pak devítičlenná porota vybrala jen ty nejlepší.
V doprovodném programu se představily žákyně tanečního oboru zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana
a ZUŠ z Frenštátu pod Radhoštěm. Dále vystoupil Miroslav Žilka, slovenský tanečník vystupující
pod uměleckým jménem „Bruise“. Vystoupil také Stanislav Popela, interpret slováckého verbuňku
a několikanásobný vítěz soutěže o nejlepšího tanečníka tohoto specifického a fyzicky velmi náročného
tance na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Před publikem nejen zpíval s cimbálovkou,
ale především za jejího doprovodu tančil efektní slovácký verbuňk.

Ceny za přínos pro kulturu
Ve čtvrtek 23. srpna převzalo ocenění za přínos pro kulturu dvaadvacet osobností a deset
uskupení působících nejen na místní kulturní scéně. Cenu jim za jejich činnost udělilo město Kopřivnice.
Slavnostní večer v Sadu Dr. Edvarda Beneše přivedl na pódium osobnosti aktivní v oblasti hudby
a zpěvu, tance, filmu a divadla, literatury a osvěty, výtvarného umění a designu, ale také organizátory
kulturních a osvětových akcí, uskupení fungující na poli kultury a spolky nebo osoby s dlouhodobým
přínosem pro místní kulturu. Ti všichni si spolu s poděkováním starosty města a grafickým listem, který
pro tuto příležitost vytvořil výtvarník Milan Bauer, odnesli také uznání místního publika. Na závěr
slavnostní ceremonie byla vyhlášena i cena veřejnosti. V hlasování se ziskem 134 hlasů z 866 zvítězila
cimbálová muzika Pramínky, jejíž členové si tak na pódium pro ocenění vystoupali hned dvakrát a publiku
pak promítli nový videoklip na velkoplošné obrazovce vedle pódia.
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Závěr celého slavnostního večera pak patřil koncertu Martina Chodúra a jeho doprovodné kapely
MACH.

Osobnosti kopřivnické kultury oceněné 23. srpna 2018
Kategorie: Hudba a zpěv
· Martin a Jan Galiovi
· Vladan Jílek
· Lenka „Lo“ Hrůzová
· Václav Lebeda
· Tomáš Neuwerth
· Dennis Schneiderka
Kategorie: Organizátor kulturních, osvětových akcí
· Jiří Cachnín
· Marek Horyna
· Kateřina Zamišková
Kategorie: Tanec
· Drahomíra Vraspírová
Kategorie: Literatura a osvěta
· Ladislav Cvíček
· Václav Langer
· Oldřich Rys
· Jiří Tichánek
Kategorie: Výtvarné umění a design
· Zdeněk Babinec
· Kamil Mrva
· Jiří Španihel
Kategorie: Divadlo a film
· Radana Korená
· Alena Svobodová
· Daniel Brchel
Kategorie: Kulturní uskupení, prostor
· Cimbálová muzika Pramínky
· Piper Records
· Vila Machů
· Živá Mandala
· Údivadlo
· Klub Masarykova Demokratického hnutí Kopřivnice
· Lumitrix
Dlouhodobý kulturní přínos městu
· Komorní orchestr Kopřivnice
· Městský dechový orchestr Kopřivnice
· Pěvecké sdružení Kopřivnice
· Jaroslav Šerý
Cena veřejnosti
· Cimbálová muzika Pramínky
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Z činnosti kulturních spolků, souborů a sdružení
Městský dechový orchestr Kopřivnice
V neděli 25. února představil Městský dechový orchestr domácímu publiku nový celovečerní
koncertní program. Městský dechový orchestr Kopřivnice a zároveň nejpočetnější kopřivnické hudební
těleso se rozvíjí od roku 1993. Aktuálně jej tvoří zhruba pět desítek amatérských muzikantů nejen
z Kopřivnice, ale i okolí. Orchestr hraje skladby nejrůznějších žánrů od klasiky přes filmovou hudbu,
až po úpravy známých melodií pop music. Orchestr je častým hostem festivalů a soutěží nejen u nás,
ale i v zahraničí, pravidelně koncertuje také v rámci nejrůznějších událostí nejen v Kopřivnici,
ale i v dalších městech.
Šéfdirigent orchestru Pierre Scotto letos oslaví deset let od chvíle, kdy se tehdy ještě jako druhý
dirigent s taktovkou postavil před Městský dechový orchestr Kopřivnice. Jako jeho šéfdirigent a umělecký
vedoucí pak Scotto působí od konce roku 2012, kdy tento post opustil Alois Hrnčárek.
Výkon orchestru podpořili sólisté Michal Valenta na tubu a Simona Dudková hrou na housle.
Zazpívali zpěváci Lenka Krompolcová a Zdeněk Matula. Dirigent Pierre Scotto se při řízení orchestru
střídal s Martinem Maléřem.
Městský dechový orchestr Kopřivnice připravil v roce 70. výročí povýšení na město slavnostní
koncert upomínající tuto událost. Ve speciálním programu zazněly skladby, které mají osobitý vztah
k městu. Skladby jako Kopřivnický pochod, kvapík Tatra Jaroslava Dufka nebo melodii Tatrovákům
k sedmdesátce z pera Václava Kruliše publikum slyšelo v sobotu 30. června ve velkém sále kulturního
domu.
Tolik skladeb věnovaných přímo městu nebo jeho obyvatelům, aby vydala na celovečerní koncert,
nemají místní hudebníci k dispozici, a tak přidali i hudbu místního rodáka Zdeňka Petra. Z jeho bohaté
tvorby představili například písně „Jak ten čas letí“ nebo „V městě Kroměříži“.
Další části připraveného programu tvořila díla autorů, kteří pocházeli z našeho kraje, nebo v něm
tvořili, a zazněly nejen transkripce Moravských tanců Leoše Janáčka, ale i kompozice „V Horách“ Pavla
Staňka nebo skladba „Na rozehrání“ Borise Hajduška.
Ještě před vstupem do sálu měli návštěvníci koncertu možnost prohlédnout si výstavku
zvětšených listů z kroniky místní dechové hudby z let 1940 až 1950. Velký dechový orchestr se
v Kopřivnici začal formovat hned po skončení druhé světové války. I díky tomu bylo možné na dobových
materiálech vidět například i to, že předchůdci dnešního Městského dechového orchestru Kopřivnice
hráli 19. srpna 1948 na slavnosti pořádané u příležitosti povýšení Kopřivnice na město a mezi posluchači
jejich koncertu byla tehdy Marta Gottwaldová, manželka (čerstvě působícího ve funkci prezidenta)
Klementa Gottwalda, a nebo sociálně-demokratický politik Zdeněk Fierlinger.
Městský dechový orchestr oslavil v sobotu 3. listopadu 100. výročí vzniku Československé
republiky celovečerním koncertním programem. V sále Katolického domu v Kopřivnici orchestr představil
publiku celovečerní program sestavený speciálně pro tuto příležitost. Zahrál skladby českých autorů
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, stejně jako Julia Fučíka a řady dalších. Publikum vyslechlo nejen
klasiku, ale také populární hudbu, a dokonce i jazz.
Během asi devadesátiminutového programu orchestr zahrál 14 skladeb. Většina z nich se
na repertoáru Městského dechového orchestru Kopřivnice objevila poprvé. Kromě orchestrálních
skladeb, jako jsou slavné Fanfáry ze Smetanovy Libuše nebo Dvořákova Slovanského tance číslo 15,
zaznělo i několik písní. V podání zpěvačky Lenky Krompolcové a jejího kolegy Zdeňka Matuly předvedl
skladby z repertoáru Waldemara Matušky, Marty Kubišové a dalších známých interpretů. Součástí
koncertu bylo i několik melodií spojených s Kopřivnicí, ať už píseň „Čas letí“ z pera místního rodáka
Zdeňka Petra nebo kvapík „Tatra“ skladatele Jaroslava Dufka.

Komorní orchestr
Ve velikonočním týdnu Komorní orchestr Kopřivnice uvedl na pódiu kinosálu v kulturním domě
koncert nazvaný „Melodie jara“. V první polovině koncertu zněly především skladby starých mistrů.
Větší část první poloviny programu věnovali hudebníci Johannu Sebastianu Bachovi. Jeho Klavírní
koncert A-dur uvedl orchestr za hostování klavíristky Jany Vondráčkové. Tu pak vystřídala další hostující
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umělkyně, zpěvačka Petra Rybníkářová a nabídla publiku „Árie vody a povětří“ z cyklu Čtyři živlové
Františka Antonína Míči a v závěru také známý Bachův chvalozpěv Et Exultavis spiritus meus ze skladby
Magnificant D-dur. Po přestávce už zněla modernější hudba. Orchestr nabídl Hukvaldskou serenádu
teprve nedávno zesnulého skladatele Evžena Zámečníka. Následovalo pět ze sedmi částí Janáčkovy
skladby Idyla a na závěr pak odlehčení v podobě slavné písně Osvobozeného divadla „Život je jen
náhoda“ s melodií Jaroslava Ježka.
Komorní orchestr Kopřivnice začal ve městě působit před třiadvaceti lety. Repertoár tohoto tělesa
tvoří komorní hudba od baroka po současnost. Dnes zhruba dvacetičlenný soubor amatérských hráčů
zkouší na půdě ZUŠ Zdeňka Buriana pod taktovkou dirigenta Petra Lichnovského. Orchestr hudebně
spolupracuje nejen s Pěveckým sdružením Kopřivnice, ale třeba i novojičínským sborem Ondráš nebo
hráči dechových orchestrů z okolí.
Komorní orchestr má už také zahraniční koncertní zkušenosti, vystupoval na festivalech
i přehlídkách a vyzkoušel si i nahrávání.
V neděli 25. listopadu odehrál Komorní orchestr Kopřivnice tradiční podzimní koncert. Představil
výběr skladeb nazvaný Barvy podzimu. V úvodu zazněla Sinfonia in D barokního skladatele Josefa
Myslivečka. Do přestávky zněly ještě skladby Giulia Cacciniho a Leoše Janáčka, po pauze orchestr hrál
hudbu Edvarda Griega, Benjamina Brittena, Clauda Debussyho a dalších.

Pěvecké sdružení Kopřivnice
Na neděli 8. dubna se připravil koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice (PSK). Zdejší sbor se
v prostorách kostela sv. Bartoloměje představil programem sestaveným výhradně z duchovní hudby.
Publikum vyslechlo 15 skladeb. Velký prostor dostaly skladby současných nebo alespoň moderních
skladatelů. Ve výběru zazněla celá Missa brevis Zdeňka Lukáše, Otčenáš Antonína Tučapského nebo
Graduále Leoše Janáčka. Kromě moderní hudby ale sbor zařadil i několik skladeb starých mistrů, jako
například Vivaldiho Gloria nebo Mozartovo Ave verum.
Také PSK se přidalo k těm souborům, které svá vystoupení věnovaly 70. výročí povýšení
Kopřivnice na město. Pěvecké sdružení Kopřivnice u příležitosti oslav města připravilo koncertní
program, který uvedlo v sobotu 12. května od 18 hodin ve velkém sále Katolického domu v Kopřivnici.
Kromě členů zdejšího smíšeného sboru vystoupili i muzikanti Dechového orchestru mladých
z Jistebníku. Sbor a orchestr se představily v samostatných programových blocích a na závěr společně
zahrály tři skladby. Program koncertu byl zaměřený spíše na oblast populární hudby, zazněly především
úpravy filmových či muzikálových melodií včetně slavné Vangelisovy skladby Conquest of Paradise
z filmu 1492.
Letos hostil Katolický dům v Kopřivnici již po dvaadvacáté přehlídku pěveckých sborů. Kromě
vystoupení pořádajícího Pěveckého sdružení Kopřivnice se posluchači dočkali koncertu Mužského
pěveckého sboru Beseda z nedalekého Valašského Meziříčí a ženského pěveckého sboru Nota Bene
z Prostějova.
Domácí sbor nabídl především soubor hukvaldských písní Leoše Janáčka a výběr úprav několika
lidových písní. Muži z Valašského Meziříčí přivezli rovněž program postavený na transkripcích lidových
písniček a prostějovské zpěvačky vsadily především na swing a spirituál. Oživením letošního ročníku
přehlídky bylo závěrečné vystoupení žesťového souboru Porubští trubači.

Mezinárodní koncerty k výročí města
ZUŠ Zdeňka Buriana 28. ledna hostila více než čtyři desítky muzikantů z daleké Jižní Koreje.
Mezinárodní koncert s workshopem vznikl na základě spolupráce s korejskou hudební agentkou
Soyung Yu působící ve Vídni. Pukovec se s ní seznámil coby hudebník Janáčkovy filharmonie Ostrava
a od té doby s ní spolupracoval při několika hostováních korejských sólistů v ČR. Spolupráce, navázaná
díky kontaktům vyučujícího školy s korejskou uměleckou agentkou působící ve Vídni, měla hned několik
rovin. Dopoledne se korejští umělci účastnili kurzů připravených speciálně pro ně kantory kopřivnické
umělecké školy. Pod jejich vedením muzikanti z Dálného východu rozvíjeli své umění ve hře na housle,
violoncello, příčnou flétnu nebo klavír. Workshopu se zúčastnilo asi patnáct korejských hráčů.
V podvečer pak byl připraven více než devadesátiminutový hudební program v koncertním sále školy.
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Ten i přes loňské navýšení kapacity nestačil zájmu publika a také účinkující se v některých
chvílích na pódium jen obtížně vměstnali. Program koncertu byl velmi pestrý a dával prostor jak
korejským hostům, tak jejich hostitelům z řad žáků a učitelů ZUŠ Zdeňka Buriana. Pro obě strany byla
zřejmě nejatraktivnější vzájemná ukázka folkloru. Ten tuzemský nabídla cimbálová muzika Buriánek,
orientální exotiku pak publiku zprostředkoval soubor hrající v tradičních kostýmech. Nejprve si posluchači
užili ukázku samul nori, hudebního žánru prováděného na čtveřici typických korejských perkusních
nástrojů. Následně se předvedl soubor hráčů na typický korejský strunný nástroj kajagum. Kromě toho
si v řadě dalších čísel přišli na své jak vyznavači klasické, tak i populární hudby. V závěru koncertu pak
tuzemští a korejští muzikanti spojili síly při společném hraní populární filmové písně Over the Rainbow
nebo Dvořákovy Humoresky.
Další mezinárodní koncert uspořádala škola v sobotu 14. dubna. Tentokrát umělci z USA, Koreje
a České republiky spojili síly na Mezinárodním galakoncertu ve velkém sále Katolického domu.
Návštěvníci koncertu si poslechli Ostravský komorní orchestr tvořený především hráči Janáčkovy
filharmonie a devět sólových pěvců z Jižní Koreje anebo amerických Korejců. Ve zhruba 75minutovém
programu zazněly především vokálně instrumentální skladby.
Do třetice škola připravila mezinárodní program v pátek 13. července v koncertním sále Základní
umělecké školy Zdeňka Buriana. V netradičním prázdninovém termínu publikum zhlédlo vystoupení
italského klavírního dua tvořeného pianistou Michelem Gioiosou a jeho kolegyní Rosarinou Dina Rizzo.
Zazněly skladby Schuberta, Webera, Rossiniho, Händela, Liszta, Beethovena a dalších proslulých
autorů světové klasické hudby.

Koncert pro naše město
V závěru školního roku ZUŠ Zdeňka Buriana tradičně pořádá závěrečný koncert. Ten letošní byl
ale slavnostní. Byl věnován výročí města. Místo obvyklého kina obsadila velký sál kulturního domu.
Kromě výběru žáků hudebního oboru představila i ukázky toho nejzajímavějšího, co vzniklo v tanečním
sále školy, a pozvala i hosty z partnerské školy na Slovensku. Z každoročního koncertu se tak stal téměř
tříhodinový program. Úvod koncertu patřil smyčcovému orchestru školy. Žáci s podporou učitelů hráli jak
klasiku, tak třeba filmové melodie. V případě Silvestriho hlavního motivu z filmu Forrest Gump dokonce
spojili své síly hudebníci pod pódiem a tanečnice na jevišti. V dalším programu se představil kvartet
příčných fléten nebo dvojice klavíristek při čtyřruční hře. Závěr první půlky pak patřil hostování
výjimečných absolventů školy. Svou hrou potěšil diváky nejen charismatický mladý houslista Dennis
Schneiderka, ale i cimbalistka Gabriela Jílková, která od září posílí pedagogický sbor školy.
Po přestávce přepustili místní hudebníci jeviště kolegům ze ZUŠ Dezidera Kardoša z Bánovců
nad Bebravou. Slovenští hosté před místním publikem předvedli rozmanitý a co do počtu vystoupení
i účinkujících poměrně velkorysý programový blok. Nejprve dostal prostor pěvecký sbor školy, následně
Drevená kapela, tedy soubor, který se věnuje interpretaci folkloru. Nakonec se několika skladbami přidal
i učitelský BPHK Band působící při bánovecké škole.
Úplný závěr programu pak patřil chloubě ZUŠ Zdeňka Buriana, a to dvěma jejím školním
cimbálovkám. Nejprve zahráli mladší muzikanti ze souboru Malý Buriánek a po něm jejich zkušenější
kolegové z cimbálovky Buriánek udělali tečku za Koncertem pro naše město.

CelBoss
Původem francouzská zpěvačka Céline Bossu, žijící v Kopřivnici, je výrazně propojená
i s kopřivnickou hudební scénou. V pátek 6. dubna vystoupila se svou novou kapelou CelBoss v sále
Vily Machů. O muzice CelBoss řekla Céline Bossu, že je přesně taková, jaká se poslouchá na hranici
mezi Valašskem a Francií, mezi vychutnáváním makronky a frgálu a zapíjené slivovicí či šampaňským.
Céline je nejen zpěvačkou, ale i textařkou skupiny. Repertoár kapely tvoří stejně tak šansony jako
bigbeat a soubor svou muziku nabízí publiku akusticky i elektricky.

Letní promenádní koncerty
Kulturní dům připravil na první prázdninový měsíc sérii čtyř promenádních koncertů. Počínaje
7. červencem čekalo na publikum každou červencovou sobotu v podvečer jedno vystoupení
od worldmusic přes folk a popové hity až po rockovou muziku.
Úvodní koncert série zazněl v podání frenštátské kapely Ruky na dudy. Kapela se pohybuje mezi
rekonstrukcí autentického zvuku krajinových písní až po autorskou worldmusic. V dalších týdnech
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proběhly promenádní koncerty vystoupením tria, které se utvořilo okolo štramberského písničkáře
vystupujícího jako Zdendalele. V sobotu 21. července zahrál před kulturním domem coververze
světových i tuzemských hitů Alfa Band a poslední červencová sobota patřila mladé rockové kapele
Valachcore, která vznikla při zdejší soukromé Základní umělecké školy MIS music.

Festival May Day
6. ročník celovečerního hudebního festivalu s podtitulem Folk na sto způsobů proběhl v KDK.
V sobotu 26. května se do kulturního domu sjeli nejrůznější interpreti, které je možné řadit mezi folkaře.
Program otevřela ostravská popová kapela Nedivoč. Ta vznikla v roce 2016 a její repertoár tvoří
především autorské písně bubeníka Jiřího Krhuta.
Ve dvacet hodin ji vystřídala legenda tuzemského bluegrassu Robert Křesťan. Kapela Druhá
tráva v čele se zpěvákem, bendžistou a překladatelem působí už více než čtvrt století a za tu dobu se
nejen mnohokrát proměnilo její personální složení, ale také hudební směřování. Dále vystoupil
popfolkový písničkář Jan Pokorný, který ve světě hudby působí pod pseudonymem Pokáč. Ten jako
textař spolupracuje s kopřivnickým zpěvákem Václavem Lebedou alias Voxelem a společně vytvořili
i duo a píše i pro populární kapelu Mirai. Závěr patřil znojemskému písničkáři Milanu Smrčkovi alias
Závišovi.

Akustické koncerty
Promotérská skupina StageBox uspořádala v prostorách kopřivnického baru Green Pub v objektu
hotelu Tatra volný cyklus akustických koncertů.
Nový projekt představil duo Joys From Lost. Kytarista Dawey a zpěvačka Anička jsou
z Olomouce, ale hudebně se potkali až při pouličním hraní v centru italské Verony. Kopřivnickému
publiku dvojice zahrála převzaté skladby od Pink Floyd, Guns N' Roses, Muse, Alter Bridge a dalších.
V dalším koncertu se představil kytarista a zpěvák Jiří Drtil.

Piper Records Night
Indoorový minifestival, o kterém jeho organizátoři hovoří jako o malé „rodinné taškařici“, má díky
originální dramaturgii nadregionální dosah a mezi jeho návštěvníky jsou vyznavači kvalitní nezávislé
hudby ze všech koutů Česka. Tentokrát páteční noc nabídla čtyři zajímavé hudební projekty.
Večírek zahájila krátce po osmé večer polská punková solitérka The Pau. Po ní publikum pobavily
domácí Panenské plameny. Druhou polovinu večera načala belgická kapela Star Club West a na závěr
atmosférickou klubovou scénu na jevišti za zataženou oponou vypláchlo nesmlouvavé ponuré country
a špinavý rock Povodí Ohře. Kopřivnická kapela Panenské plameny letos dovršila dva roky své
existence. Tvoří ji trio Michal Kudělka (kytara, zpěv), Vladimír Schwarz (kytara) a Michal Maliniak (bicí).
Za sebou již má debutové album Poníčky, na jehož nahrávání přizvalo řadu hostů a které pustilo do světa
vydavatelství Piper Records letos v dubnu. Program nepřipravovalo jen místní vydavatelství Piper
Records, ale také lidé z Dialog Crew, Mandala Crew nebo Kachnička Entertainment.

Literární večer s koncertem
První listopadový večer hostila kavárna ve Vile Machů básnířku Lydii Romanskou, jejíž autorské
čtení doplnil sólový cimbál Gabriely Tannrertové.
Básnířka a prozaička Lydie Romanská prožila svůj nejen umělecký život mimo velká literární
centra a většina jejich aktivit je spojena s Ostravou a jejím okolí. Její vztah ke kultuře není definován
pouze slovesným uměním, ale velmi blízko má také k hudbě a dalším druhům umění. Kromě básnické
a prozaické tvorby byla libretistkou řady skladeb svého muže, skladatele Dobroslava Lidmily,
a otextovala jeho kantáty, dětské opery či cykly písní pro děti. Sama jako sbormistryně vedla řadu
souborů. V čele dětského pěveckého sboru Cantabo Svinov koncertovala v řadě zemí Evropy a dodnes
vede Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily ve Svinově. Její verše zněly i v rámci festivalů Janáčkův
máj nebo Colours of Ostrava.
O hudební složku večera se postarala Gabriela Tannrertová. Letošní absolventka Hudební
akademie Ference Liszta v Budapešti je místnímu publiku známá jako Gabriela Jílková především díky
jejímu působení ve zdejší cimbálovce Pramínky. Gabriela je sólová cimbalistka i hráčka několika
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komorních uskupení. V současnosti se kromě koncertní činnosti věnuje také vyučování na zdejší ZUŠ
Zdeňka Buriana a pokračuje ve studiu hudby na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Folklórní koncert v muzeu
V neděli 8. dubna připravilo místní Lašské muzeum v Kopřivnici pořad, který publiku představil
folklor naší oblasti, v rámci svého volného cyklu Z notového zápisníku. Přestože pořad byl zaměřen
na lidovou hudbu, byl úzce spojen i se jménem Leoše Janáčka. Lidová píseň byla Janáčkovou vášní,
a to nejen hudební, ale také sběratelskou. A právě z jeho sbírek lidových písní se skládal hudební pořad.
Program nazvaný „Aj, co to je za slaviček“ pro muzeum sestavil zpěvák, pedagog, etnograf
a publicista Zdeněk Vilém Krulikovský, který je rovněž znám jako lašský král Zdeňa Viluš I. Rodák
z Místku, jenž vystudoval zpěv a v průběhu svého pestrého života působil v řadě tuzemských divadel,
se už více než 30 let věnuje propagaci Lašského regionu, založil například Lašskou divadelní společnost
GIGULA, napsal a vydal Knížku pro každého Lacha a Lašsko-český slovník atd.

KoprStar
Soutěž o titul KoprStar začala už začátkem února. V patnácti castinzích se postupně představilo
465 dětí z kopřivnických škol. Jednapadesát nejlepších postoupilo do semifinále, ve které porota,
složená z místních hudebníků, vybrala desítku nejnadějnějších hlasů. Soutěž vyvrcholila finálovým
koncertem v kinosále kulturního domu v úterý 13. března. Během koncertu byly pořízeny videozáznamy
jednotlivých finálových vystoupení, které pak byly společně s medailonky jednotlivých soutěžících
v týdnu od 16. do 23. března odvysílány v programu Kabelové televize Kopřivnice a k dispozici byly
i na internetu. Na základě záznamu pak probíhalo týdenní SMS hlasování. Pořadatelé obdrželi téměř
tisícovku SMS. Nejúspěšnější soutěžící letošního, v pořadí už 24. ročníku soutěže v režii domu dětí
a mládeže, se stala 15letá Klára Šprochová.
Zpěvačka navštěvující Základní školu sv. Zdislavy si publikum získala skladbou I Love
Rock’n’Roll z repertoáru kapely Arrows. Zaujala už publikum finálového koncertu, kde získala cenu
diváků v sále a nejúspěšnější byla i v závěrečném SMS hlasování, kdy získala 212 z celkového počtu
921 platných hlasů, a stala se vítězkou i držitelkou titulu KoprStar 2018. Cenu udělenou pětičlennou
porotou si letos odnesl jedenáctiletý Honza Jeřábek ze ZŠ Emila Zátopka.
Před samotným vyhlášením vítěze KoprStar proběhl v kulturním domě Jarní koncert
kopřivnických škol. Zcela zaplněný velký sál předvedl jednotlivé školní sbory a skupiny. Jejich vystoupení
uzavřel sbor Kopřivka, který tvoří 220 dětí ze všech místních škol.

Evropský svátek hudby
Oslavy letošního Evropského svátku hudby začaly v prostoru před kulturním domem
už dopoledne programem místních škol. Během dvouapůlhodinového dopoledního bloku na pódiu
vystoupila školní kapela OGABA a sbory čtyř místních škol. Svůj program předvedly sbory ZŠ Alšova,
ZŠ Milady Horákové, ZŠ 17. listopadu a školy sv. Zdislavy. Na závěr děti vystoupily ve společném sboru
Kopřivka.
Odpolední program začal koncertem rožnovské kapely Ptakustik, následoval písničkář Pavel
Helan a legendární kapela Laura a její tygři.
Závěrečný koncert před kopřivnickým publikem patřil poprockové kapele Perutě zpívajícího herce
Milana Peroutky.

Výstavy
Kopřivnice v obrazech
18. května, na den přesně po 70 letech od chvíle, kdy se Kopřivnice oficiálně stala městem, byla
zahájena v prostorách Muzea Fojtství výstava výtvarných prací, jejichž společným motivem bylo naše
město.
Kolekce více než 40 obrazů, grafik a artprotisů zachycovala Kopřivnici v různých dobách, různými
technikami v různé kvalitě, jediným pojítkem vystavených děl byla právě zachycená Kopřivnice.
Šlo o pestrou přehlídku malířů, jejich osobitého vnímání, pojetí a ztvárnění světa, stejně tak použitých
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technik a stylů. Obrazy zobrazovaly panoramatické pohledy na Kopřivnici, partie staré Kopřivnice,
světoznámý závod Tatra i malebná zákoutí potoka Kopřivničky. V některých případech šlo o místa dnes
již zaniklá, nebo výrazně změněná přestavbou Kopřivnice v druhé polovině 20. století. Návštěvníci
výstavy vedle sebe viděli práce lidových i akademických malířů. Základ kolekce tvořila díla kopřivnických
autorů Ludvíka Bortela, Františka Indrucha, Josefa Martiniho a Josefa Treuchela. Nechyběla však
ani díla významných umělců Vlastislava Holuba, Františka Svačiny, Bohumíra Jurka, Věry Tošenovské
či J. V. Sládka.
Součástí výstavy byla kolekce litografií zobrazující veduty města, které byly velmi oblíbené
od padesátých do konce osmdesátých let minulého století a častokrát byly užívány jako různé pamětní
listy a čestná uznání. Byla to díla uznávaných výtvarníků Jiřího Drozda, Jana Hrnčárka, Ilji Hartingera,
Vladimíra Boháče nebo Josefa Godži.

Obrazy v Kopřivnici
V Lašském muzeu proběhla výstava fotografií,
přípravných návrhů a detailů výtvarných děl umístěných v
minulých letech ve veřejném prostoru našeho města. V
60. až 80. letech minulého století byly investice do
výtvarného umění pevnou součástí všech větších projektů
investiční výstavby. I v Kopřivnici tak v průběhu let vznikly
více než tři desítky děl nejrůznější kvality. Na výstavě tak
byla zastoupena mozaika Vlastislava Holuba umístěná v
centru města, sochy, které jsou k vidění v ulicích a
parcích, ale i umění, které je umístěno v interiérech škol,
úřadů a dalších budov. Samostatnou kapitolou pak byly
dobové fotografie uměleckých artefaktů, které už z ulic města zmizely, ať už pro své ideologické
zabarvení, nebo z jiných důvodů. Zástupcem takových děl byla na jedné straně busta Klementa
Gottwalda, která byla umístěna před budovou dnešní ZŠ Alšova, nebo třeba keramické plastiky volavek,
které kdysi zdobily už zaniklý bazén v prostoru před Kavárnou na ulici Školní. Poslední umělecké dílo
bylo do veřejného prostoru Kopřivnice instalováno na přelomu 80. a 90. let minulého století.

Kresby Karla Rosenkranze
Autor řady odborných článků a knih zabývajících se historií Tatry je místním znám i jako emeritní
ředitel technického muzea, který dokázal výrazně rozšířit jeho sbírky a obohatit je o mnohé unikáty. Letos
se již podruhé místnímu publiku představil jako člověk,
který je vynikajícím kreslířem. První výstava, nazvaná
Toulky historií Tatry v kresbách Karla Rosenkranze,
proběhla na Fojtství už před pěti lety. Tehdy mohli lidé
vidět průřez celou autorovou tvorbou, zahrnující mimo
jiné prvotiny v časopise Tatrovák, perovky vytvořené pro
různé motoristické magazíny, ilustrace knihy, kresby
stavení v Dřevěném městečku, plakáty vytvořené pro
místní autoklub či vyhledávané nástěnné kalendáře,
které Karel Rosenkranz s úspěchem vydává již od roku
2003. Výstava, která byla i připomínkou autorových osmdesátin, nabídla více než 150 kolorovaných
kreseb, jejichž námětem byly především osobní a nákladní vozy značky Tatra. Mnoho kreseb navíc
zachytilo již neexistující unikátní modely, prototypy, neznámé varianty či slepé uličky tatrovácké
produkce. Karla Rosenkranze fascinovala letecká a automobilová technika již od mládí, kdy jako samouk
začal kreslit a modelařit. Po vystudování všeobecného strojírenství nastoupil do Tatry a po pár letech
spojil svůj život s tatrováckým muzeem. Jako jeho dlouholetý ředitel se zasloužil o shromáždění mnoha
unikátních exponátů i ohromný nárůst návštěvnosti.
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Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Základním posláním RMK je provozování muzeí a jejich zpřístupnění široké veřejnosti,
provozování doplňkových služeb na základě živnostenských listů.
RMK provozuje Technické muzeum Tatra, Expozici Dany a Emila Zátopkových, Muzeum Fojtství
a Lašské muzeum v Šustalově vile.
Struktura vedení společnosti:
Ředitel společnosti: Mgr. Ing. Jan Jurkovič
Vedoucí provozu Technického muzea a zástupce ředitele: Pavla Tršová
Zástupce ředitele pro oblast sbírek, kurátor TM: Radim Zátopek
Vedoucí Muzea Fojtství a kurátor: Mgr. Ondřej Šalek
Vedoucí Lašského muzea a kurátor: Mgr. Pavel Dvořák
Přepočtený stav zaměstnanců ke dni 31. 12. 2018 byl 24 pracovníků.

Technické muzeum
Technické muzeum kromě své běžné činnosti realizovalo řadu dalších aktivit. Ve dnech 9.–10. 6.
se zapojilo do Kopřivnických dnů techniky a poskytlo slevy na vstupném, kterých využilo 477 osob. V září
se zapojilo do aplikace „Mobilní turista“. 17. 10. se v prostorách muzea uskutečnila lékařská konference.
V průběhu roku v něm natáčela televize Relax reportáž o expozici Dany a Emila Zátopkových. 21. 8.
proběhlo v Technickém muzeu natáčení Czech American TV.
Odborně-technický úsek muzea zajišťovali tři kurátoři a tři techničtí pracovníci ve stálém
pracovním poměru. Vedle své muzejní činnosti je úsek odpovědný za pořádání akcí pro laickou
i odbornou veřejnost. Mezi nejzajímavější akce patřily:
Výstava „S Tatrou všude“ – představila počátky a vývoj výroby nákladních vozidel. Letos
uplynulo 120 let od vyrobení prvního nákladního auta poháněného spalovacím motorem ve střední
Evropě. Vyrobeno bylo v Kopřivnici. Výstava se skládala především ze starých reklamních letáků
a prospektů, které v průběhu těch 120 let tatrovka k nákladním vozidlům vydávala. Z počátků výroby se
prospektů moc nedochovalo, tak proto bylo počáteční období na výstavě zastoupeno fotografiemi. První
prospekty pocházely až z 20. let 20. století. Období 30. a 40. let je ale velmi dobře zpracované výtvarně.
Pro Tatru je navrhovaly reklamní ateliéry, je doloženo několik pražských.
Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout také skutečná vozidla, konkrétně dva nové přírůstky
ze sbírky Jiřího Hlacha, kterou Tatra před dvěma lety zakoupila. Z velkého souboru vozidel byla k vidění
Tatra 12, malý valník pro mlékaře.
Dalším vystaveným vozem byla tříkolka Tatra 49. Té se vyrobilo celkem něco málo přes 200 kusů,
z čehož polovinu odebraly Československé státní dráhy a používaly je na nádražích pro převoz kufrů,
balíků a různého nákladu. Jde o jediný tatrovácký podvozek na třech kolech.
Výstava „Ohlédnutí 1978–2018“ nesla podtitul 40 závodních sezon záchranného systému
v československém motorsportu. Představila činnost a historii vzniku záchranného systému v tuzemsku
u příležitosti právě končící 40. sezony nepřetržité činnosti záchranného týmu, který se v současnosti
prezentuje pod názvem Autoklub Sport Rescue.
Vydání brožury „Slovenská strela“. Brožura velmi zajímavě a
jednoduše seznamuje s historií vzniku, provozu a konce tohoto ojedinělého
stroje, který měl tu smůlu, že vznikal těsně před druhou světovou válkou. Text
doplnily málo známé dobové snímky. Autorem je kurátor Radim Zátopek.
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Muzeum Fojtství
V objektu je trvale běžný muzejní provoz. Kromě zpřístupnění sbírkových fondů se v něm konají
výstavy a kulturní akce, archivní služby a knihovna, zajišťována je činnost Muzejní letopisecké komise.
Muzeum pronajímá společenské prostory v suterénu. Muzeum má 3 zaměstnance ve stálém pracovním
poměru. Muzeum řídí vedoucí Ondřej Šalek, který je současně kurátorem muzejních sbírek, správcem
depozitáře, správcem muzejního archívu a provozně technickým pracovníkem.
Mezi nejzajímavější výstavy patřily:
Podoby času – výstava Lenky Dobiášové a Axmanové ze Štramberka, fotografů Evy Stružkové
a Václava Šlehofera.
Hradní fotoarchiv – výstava z Národního muzea. Výstava představila snímky z Hradního
fotoarchivu, který dokumentuje podstatnou část prezidentského mandátu TGM v letech 1918–1933.
Kopřivnice v obrazech – výstava k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město.
Toulky historií Tatry v kresbách Karla Rosekranze. Výstava kreseb kopřivnického výtvarníka.

Lašské muzeum v Šustalově vile
O návštěvníky se starali tři zaměstnanci ve stálém pracovním poměru. Kromě stálých expozic
muzeum lákalo návštěvníky i na pravidelné výstavy a přednášky. V jeho prostorách proběhly výstavy:
Adam Kašpar – obrazy
Dalibor Bednář – výstava fotografií
Jan Kavan – grafika
Ivan Pinkava – fotografie
Obrazy v Kopřivnici

Návštěvnost muzeí v roce 2018
Technické muzeum Tatra – 89 215 osob
Muzeum Fojtství – 10 547 osob
Lašské muzeum v Šustalově vile – 4 877 osob
Návštěvnost RMK celkem – 104 639 osob
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Zajímavosti ze života města
Dny techniky
6. ročník Kopřivnických dnů techniky v areálu polygonu navštívilo během víkendu 9. – 10. června
přes dvacet tisíc lidí. Zájem byl tak velký, že kapacita příjezdových cest přestávala stačit a tvořily se
kolony. Největší zájem byl tradičně o projížďky v nákladních vozech Tatra. Novinkou byly dynamické
ukázky fungování vojenské techniky nebo ukázky aplikované robotiky. Celkem mohli lidé na ploše
polygonu vidět expozice více než šedesáti vystavovatelů.
U příležitosti výročí 120 let od výroby prvního nákladního automobilu se kopřivnická automobilka
rozhodla prostor před svým prezentačním centrem proměnit na venkovní expozici, kde si lidé mohli
prohlédnout repliku nákladního auta z roku 1898, tedy prvního, které v Kopřivnici vzniklo. Dále bylo
vystaveno několik veteránů nákladních vozů z depozitu, které doplnily současné automobily. Návštěvníci
tak viděli vývojovou řadu tatrovek. Celkem šlo o dvě desítky nákladních vozů, včetně pěti dakarských
speciálů.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu po polygonu nejen ve vozech značky Tatra, ale i Ferrari či
Lamborghini, okusit vyhlídkový let vrtulníkem, půjčit si motokáru a mnoho dalšího. V hudebním
doprovodném programu se představila kopřivnická kapela Alfa orchestra, DJ Stoupa a také několik
revivalových kapel.

Zlatá včela
Po desetileté snaze se Základní organizaci Českého svazu včelařů Kopřivnice podařilo založit
včelařský kroužek při místním domu dětí a mládeže. Sedm chlapců od první do šesté třídy se letos
seznamovalo se životem včel a s prací okolo nich pod vedením Oldřicha Němce, který jim předával své
zkušenosti.
Pět mladých včelařů z Kopřivnice se 21. a 22. dubna zúčastnilo oblastního kola soutěže Zlatá
včela, která se konala v Mostech u Jablunkova. Soutěžilo se v botanice, znalostech včelařských
pomůcek, včelařské praxi. Soutěžící čekal písemný test a práce s mikroskopem. Vše bylo hodnoceno
body, které pak určily pořadí. Karel Červenka skončil na jedenáctém místě a Jakub Raška získal bronz.

Polivar
Letošní 28. ročník Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích proběhl ve dnech
12. až 17. února. Svým rozsahem i účastí šlo opět o největší pivovarnickou soutěž v České republice.
V hotelu Malý pivovar 384 degustátorů hodnotilo vzorky piv a ciderů, přihlášených do soutěží
o Zlaté pivní pečetě a Zlaté pečetě. Soutěže o prestižní Zlaté pivní pečetě se letos zúčastnilo
252 pivovarů z 20 zemí celého světa celkem ve 35 kategoriích. Za dohledu renomovaných certifikačních
autorit soutěžilo 1 157 různých druhů piv.
Mezi nimi bylo i pivo z kopřivnického minipivovaru Polivar. Kopřivnický minipivovar Polivar soutěžil
v kategorii světlý ležák Premium z minipivovarů. Sládek Aleš Ondrůšek vybral pro soutěž nejoblíbenější
pivo Polivaru Poležák 12°. Tento jeho kopřivnický světlý ležák plzeňského typu při své premiéře
na takovéto velké soutěži odborné porotě zachutnal, a ta ho po několika degustačních kolech ocenila
stříbrnou medailí.
V kopřivnickém Polivaru se vaří pivo od dubna roku 2015. Od počátku je v Polivaru v sortimentu
piv trvale spodně kvašené pivo českého typu s názvem Poležák 12°, které doplňuje polotmavý
jedenáctistupňový Poležák a také sezonní speciály. Kromě aktuálního ocenění už zdejší pivo získalo
v roce 2015 bronzovou medaili na prázdninovém festivalu minipivovarů v Padochově u Brna nebo titul
Prázdninové pivo. Aleš Ondrůšek je v pořadí již čtvrtým sládkem zdejšího pivovaru, ale zároveň nejdéle
sloužícím sládkem Polivaru. Působí zde už od března 2016.

Graffiti ve městě
S problémem graffiti se potýkají všechna města. Někdy jde o vandalismus, jindy o umělecká díla
ve veřejném prostoru. Často je hranice téměř nerozeznatelná. Také v Kopřivnici vznikají graffiti a město
se snaží jejich vznik korigovat. Proto již v minulosti vyčlenilo některé plochy, kde sprejeři mohli bez obav
zkoušet své dovednosti.
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Nově má Kopřivnice dvě plochy, na kterých je možné vytvářet graffiti. Sprejerům je pro jejich
působení vyhrazena vnitřní strana ohrazení zdejšího skateparku a rovněž zhruba dvacet metrů oplocení
u zimního stadionu. Zřízení legálních ploch ve městě prosadil Jan Kubátko, Kopřivničan, který se tomuto
odvětví streetartu věnuje zhruba 15 let. O něco později město v rámci revitalizace veřejných prostranství
na sídlišti Jih nechalo poblíž hřiště u ZŠ Alšova postavit několik betonových panelů určených právě
pro streetart. Pro graffiti jsou ale s ohledem na malý rozměr nevhodné.
Po několika jednáních na radnici a s vedením Správy sportovišť Kopřivnice došlo k dohodě
a pro sprejery byly vyčleněny plochy u skateparku a zimního stadionu.
Obě ohrazení, na která lze tvořit graffiti, jsou tvořena vlnitým plechem. Ačkoli jde o nerovný
povrch, je to zároveň výzva, které umožňuje zvláštní prostorový efekt.

Motýlek
Přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby výhradně handicapovaných dětí Motýlek proběhla
již po dvaadvacáté. V průběhu pátku 9. a soboty 10. listopadu se ve velkém sále kopřivnického kulturního
domu představily zhruba tři stovky účastníků různého věku a druhu postižení. Motýlek a jeho organizátoři
letos zcela úmyslně a cílevědomě bourali další bariéry mezi světem zdravých lidí a lidí s postižením.
V programu byl patrný stále větší důraz na integraci dětí s handicapem a jejich zdravých vrstevníků.
Setkávání zdravých a postižených dětí při společné aktivitě je přínosné pro obě strany. Letos se děti
z Motýlka objevily na jevišti se žáky ZŠ Mniší a sv. Zdislavy a také s dětmi z Mateřské školy Záhumenní.
Dvaadvacátý ročník přehlídky Motýlek měl podtitul „Taneční“ a většina ze čtyřiadvaceti
připravených vystoupení byla opravdu taneční. Děti se na Motýlku bavily už během pátečního odpoledne
a večera, samotný sobotní galaprogram se letos vměstnal asi do tří hodin. Účastnili se i partneři
z polského Myszkowa a londýnské speciální školy Stephena Hawkinga, se kterou Motýlek nově navázal
spolupráci.

Kniha o novodobé historii města
Radnice vydala jako připomínku 70. výročí povýšení Kopřivnice na město publikaci s názvem „70
let města Kopřivnice“ v počtu 1 000 ks. Publikace je věnovaná dění posledních sedmdesáti let v našem
městě. Autorem knihy je kurátor Muzea Fojtství Kopřivnice Ondřej Šalek, který patří k největším
odborníkům na novodobou historii města Kopřivnice. O grafickou úpravu se postaralo studio FlooD
DesigN grafika Karla Kudery. Kniha je doplněna fotografiemi, které ukazují, jak se město v průběhu let
postupně vyvíjelo a měnilo.

Jak se žilo v Kopřivnici
Městská knihovna vydala u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa
a 70. výročí povýšení Kopřivnice na město publikaci s názvem Jak se žilo v Kopřivnici. Šlo o sborník
vzpomínek pamětníků na období nejen první republiky, rozdělený do dvou částí.
V první části byly publikovány články sepsané na základě ústních sdělení a písemných příspěvků
Věry Galiové, Marie Heisigové, Aleny Hinkové, Zdeňka a Věry Horákových, Kryštofa Hyvnara, Jaromíra
Konůpky, Václava Langra a Marie Provalilové, které shromáždila a zpracovala knihovnice Nikol
Petřkovská. V příspěvcích vzpomínají pamětníci nejen na období první republiky, ale i na další významné
události a zajímavosti, které ovlivnily život v Kopřivnici. Články jsou rozděleny do kapitol, které jsou
řazeny chronologicky. V druhé části jsou otištěny soutěžní příspěvky na téma 70. výročí povýšení
Kopřivnice na město, a to tři nejlepší – autorů Sylvy Dobečkové, Marie Hromádkové a Jiřího Kelnara.
Celkem je v almanachu citováno 17 autorů. Almanach je doplněn dobovými fotografiemi, které
zpřístupnili obyvatelé města. Z nich byla připravena i minivýstava, kterou si mohli účastníci po křtu
prohlédnout v zrcadlovém sále. Publikaci graficky navrhl a zpracoval kolega Pavel Šenk. Knihu pokřtila
v pátek 16. listopadu Alena Sasínová-Polarczyk, která v průběhu večera v malém sále Kulturního domu
v Kopřivnici přečetla i tři příspěvky z almanachu. Publikace byla vydána v počtu tisíc kusů.

Vzpomínky na nepublikované vzpomínky
Místní historici Ondřej Šalek a Ladislav Cvíček společně připravili v září dvouhodinový program
v Muzeu Fojtství, na kterém formou zábavné přednášky a vtipného dialogu odhalili málo známá fakta,
vzpomínky a legendy zkreslující minulé události i pikantní a zábavné detaily z kopřivnické historie. Lidé
se dozvěděli o hrdinství i neobvyklých metodách kopřivnických dobrovolníků při obsazování Slovenska
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po vyhlášení Československé republiky. Slyšeli informace o rodinném zázemí Marty Gottwaldové,
ale i příběhy místních hospod, sportovních spolků nebo několika zajímavých kopřivnických osobností,
které sice netvořily velké dějiny, ale do místních kronik se zapsaly velmi výrazně.

T. G. Masaryk a Kopřivnice
29. 11. 2018 proběhla v rámci oslav 100 let republiky na Fojtství přednáška O. Šalka a L. Cvíčka
T. G. Masaryk a Kopřivnice. Prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií se historici snažili přiblížit
působení pozdějšího prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Kopřivnici v době, kdy byl
ve dvou volebních obdobích zvolen poslancem Říšské rady, právě za náš obvod. Pozornost byla
věnována také činnosti místních občanů, kteří Masarykovy názory prosazovali do běžného života a šířili
tak jeho odkaz. Přednáška byla pořádána jako doprovodná akce publikace T. G. Masaryk a Kopřivnice,
která vyšla u příležitosti stého výročí založení samostatné Československé republiky.

Výstava v Katolickém domě
V Katolickém domě v Kopřivnici byla počátkem června k vidění výstava figurín představujících
osobnosti z historie našeho území pod názvem České dějiny.
Autoři projektu představili na putovní výstavě, určené především dětem, vybrané historické
osobnosti od franckého kupce Sáma až po Tomáše G. Masaryka. Návštěvníci výstavy mohli zblízka
pohlédnout do domnělých tváří věrozvěstů Konstantina s Metodějem, uvidět Přemysla Otakara I., císaře
Karla IV., Jana Husa i Jana Žižku. Na výstavě nechyběl ani Jan Amos Komenský, habsburští panovníci
Rudolf II. a Marie Terezie. Vedle figurín v dobových kostýmech, vyrobených podle historických záznamů,
byly vystaveny také makety předmětů, které s danou osobností či jeho dobou nějak souvisely. Přemysla
Otakara tak návštěvníci viděli s listinou Zlaté buly sicilské, císaře Rudolfa s alchymistickou laboratoří.
Část expozice byla věnovaná pravěku, kde na příchozí čekal zmenšený model mamuta, pravěké zbraně
i replika Věstonické Venuše.

Socha houslistky
Do interiéru kulturního domu se po deseti letech vrátila bronzová plastika houslistky. Dílo, které
bylo součástí objektu od jeho dostavby, bylo před lety poškozeno a uloženo do skladu. Mramorový sokl,
na kterém socha stála, byl přeražen na dvě poloviny a ulomen byl také čep, kterým byl bronzový odlitek
připevněn k podstavci. Po zásahu kameníka socha znovu zdobí prostory kulturního domu. Místo
původního umístění ve vestibulu byla plastika přemístěna o patro výš do předsálí velkého sálu kulturního
domu.

Cena pro architekty
Místní architektonický ateliér Kamil Mrva Architects získal další prestižní ocenění. Na galavečeru
v ostravském Landek Parku převzal hlavní cenu v kategorii rekonstrukce stavby občanské vybavenosti,
ale také Grand Prix pro nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje v roce 2017. Jedenáctičlenná odborná
porota obě ceny udělila za novou Horní stanici lanové dráhy na Pustevnách.
Moderní stavbu z kamene, dřeva a skla v těsném sousedství legendárních Jurkovičových staveb
postavili podle návrhu Kamila Mrvy a dalšího místního architekta Václava Kociána. Budova byla
navržena v souladu s okolní přírodou, velké prosklené stěny nabízí turistům z restaurace výhled
na panorama, a v létě si mohou návštěvníci užívat i posezení na terase. Kromě designu a funkčnosti
stavby je realizace na Pustevnách zajímavá i originálním technologickým řešením s ohledem
na ekologičnost a energetickou úspornost objektu.
Ve třetím ročníku České ceny za architekturu získalo studio za uvedenou stavbu čestné označení
Finalista. Stavba místního architektonického ateliéru byla jedinou stavbou v Moravskoslezském kraji,
která se z užší nominace dostala až do finále. Do třetího ročníku soutěže vyhlášené Českou komorou
architektů bylo přihlášeno 145 staveb. Třiatřicet nejlepších postoupilo do užší nominace vyhlášené
už na jaře. 19. listopadu na galavečeru ve Fóru Karlín bylo vyhlášeno osm finalistů a absolutní vítěz.

Kabelová televize
Studio Kabelové televize Kopřivnice začalo vysílat v HD rozlišení. To umožnil nákup nového
technologického zařízení v minulém roce. Zároveň vysílá i v původním SD rozlišení.
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Další změnu zaznamenali diváci, kteří vyhledávali archivní vysílání na internetu. I tam je nyní
k dispozici HD rozlišení.

Tatry 613
Město hostilo sraz Tatra Klubu CZ v AČR. Sběratelé představili třicet Tater 613, tři Tatry 700
a několik T603. Každá z tatrovek v minulosti vozila ředitele nějakého podniku, šéfa velkého úřadu,
náměstka či ministra, každá je v podstatě unikát, neprodávaly se soukromým osobám. Většinu členové
klubu získali odkupem od úřadu vlády, kde vozily naše premiéry, nebo je získali jako někdejší služební
vozy ministerstva vnitra. Tatra Klub CZ je největším u nás sdružujícím milovníky „šestsettřináctek“.
Založen byl v roce 1998 a dnes funguje jako pobočný spolek Autoklubu České republiky. Počet členů se
pohybuje mezi sedmi a osmi desítkami a jeho členové pečují asi o 60 šestsettřináctek a několik T603.
Kromě speciálního upomínkového plakátu a originální účastnické medaile čekal na účastníky
program výrazně orientovaný na značku Tatra. Ve čtvrtek odpoledne se nadšenci účastnili vernisáže
kreseb Karla Rosenkranze v Muzeu Fojtství. Během následujících dnů absolvovali návštěvu obou
zdejších automobilových muzeí nebo besedy s Karlem Rosenkranzem o historii výroby a vývoje
v Tatrovce, a Stanislavem Hajduškem o slavné závodní minulosti značky.

Rozhledna TGM
7. srpna byl na vrcholu Červeného kamene znovu odhalen základní kámen nikdy nepostavené
rozhledny Masarykova volebního kraje. Návrat kamene na původní místo byl prvním bodem programu
„Kopřivnických osmiček“, akce, kterou připravili zdejší skauti společně s muzejníky a jež měla
netradičním způsobem připomenout nejen snažení našich předků na Červeném kameni, ale byla i dalším
dílkem do mozaiky oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město a století od vzniku republiky.
Jako první Kopřivnické osmičky připomněly právě nikdy nerealizovaný záměr kopřivnických
turistů, kterým se na sklonku 30. let minulého století podařilo nadchnout nejen místní, ale i lidi z měst
a obcí v širokém okolí pro myšlenku vybudování rozhledny na Červeném kameni. Rozhledna měla být
nejen oslavou dvacátého výročí existence Československa, ale, jak napovídal i její uvažovaný název,
připomínkou skutečnosti, že v letech 1907 a 1911 právě voliči ze zdejšího kraje umožnili
T. G. Masarykovi zvolením do Říšského sněmu působení v nejvyšší politice. Základní kámen rozhledny
byl s velkou slávou položen 7. srpna 1938, ale už pár týdnů nato, po mnichovské konferenci, došlo
k zabrání Sudet.
Místo stavby Masarykovy rozhledny uvažovaným místem stavby začala vést hranice německé
říše a později kousek od něj němečtí vojáci vztyčili triangulační věž.
Zdejší vlastenci stihli pouze ukrýt základní kámen, a zabránit tak jeho zničení. Ke stavbě už díky
dějinným zvratům nikdy nedošlo i přesto, že po válce se znovu objevily snahy původní záměr dotáhnout
do konce. Na dlouhá léta byl ztracen i samotný základní kámen. Po jeho stopách se nejprve v archivech
a pak i v terénu vydal Ondřej Šalek, historik z místního Muzea Fojtství, a ten jej také 26. 4. 2013 objevil.
Kamenictví Milan Oczadly kámen očistilo a vytvořilo k němu pamětní destičku. Pomocí místních skautů
byl sedmdesátikilový kámen znovu vrácen na Červený kámen.
Účastníkům malé slavnosti bude událost připomínat také k této příležitosti vytvořený pamětní
odznak ve tvaru skautské lilie se symbolickou rozhlednou a portrétem prezidenta Masaryka. Vrcholem
programu znovuodhalení základního kamene rozhledny bylo jeho poklepání přítomnými kladívkem, které
k tomuto účelu vzniklo už v roce 1938. Zbytek programu Kopřivnických osmiček skauti jako pořadatelé
situovali do areálu restaurace Pod Kaštany a i v tom napodobili naše předky, protože na stejném místě,
tedy v tehdejší hospodě U Heisigů se položení základního kamene slavilo i v roce 1938. Tady proběhla
nejen přednáška Ondřeje Šalka, který mluvil o tom, jak se osudové roky 1918, 1938, 1948 či 1968
odrazily v životě města a jeho obyvatel. Skauti připravili malou výstavku odkazující na spojení skautingu
s některými zlomovými dějinnými událostmi ve městě a postavili repliku podsadového stanu jako odkaz
na ukázkový tábor, který skauti postavili v roce 1948 v rámci oslav povýšení Kopřivnice na město.

Někdo ven???
Letošního, v pořadí už čtvrtého ročníku prázdninového volnočasového projektu Někdo ven??? se
zúčastnilo přes patnáct set účastníků. Cílem projektu bylo vytvořit nabídku smysluplného trávení volného
času náctiletých v Kopřivnici v období letních prázdnin. Primárně byl určen pro děti a mládež ve věku
12 až 19 let. V průběhu prázdnin proběhlo deset akcí. Devět na různých místech v Kopřivnici a jedna
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v aquaparku Olešná ve Frýdku-Místku. Radnice, která projekt sto třiceti pěti tisíci financovala,
na jednotlivých akcích spolupracovala namátkou s místními skauty, Atletickým klubem Emila Zátopka,
discgolfisty a dalšími partnery.
Stejně jako v minulých ročnících měl projekt Někdo ven??? svou jednotící linku. Na každé z akcí
mohli účastníci získat jeden z barevných náramků s logem města a ti, kterým se do 24. srpna podařilo
nasbírat pět různých náramků, byli VIP hosty koncertu kapely Slza a získali drobný dárek.

Včelaři
Základní organizace Českého svazu včelařů Kopřivnice má 65 členů, kteří vlastní celkem
594 včelstev a vloni vytočili 5 704 kg medu. Výnosy byly vloni nižší, a to z důvodu chladného počasí
při prvním stáčení medu.
S prací včelařů se mohla veřejnost seznámit na obdobných akcích jako vloni. V dubnu
na Dni Země, v květnu v rámci Týdne pro rodinu mohli rodiče s dětmi zavítat na zahradu u Kostelníků,
v srpnu na dožínkách v Závišicích. Největší akcí byl Festival medu a písničky, který se letos konal
ve dnech 6. – 8. září v areálu Muzea Fojtství a hřiště ZŠ Alšova. Festival se uskutečnil za podpory
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje i města Kopřivnice.
Letos vznikl také kroužek mladých včelařů, kteří se scházejí jednou týdně v domě dětí a mládeže.
Včelaři také chodí do školek a škol na přednášky a děti i žáci zase chodí k nim na včelnice, kde jim
ukazují práci s živými včelami. Hlavními organizátory akcí včelařů byli předseda organizace Oldřich
Němec a místopředseda Tomáš Kostelník.

Včelnice
V rámci Týdne pro rodinu připravili místní včelaři pro zájemce na neděli 13. května zajímavý
program. Na včelnici, která je na zahradě u rodinného domku na Husově ulici vedle cyklostezky, se
konala akce zasvěcená včelám. Zatímco dopolední a odpolední program byl zaměřen na děti, vpodvečer
pro dospělé. Děti si zdobily medové perníčky, vyráběly svíčky nebo si spolu s rodiči prohlédly nejen
včelnici a stroje pro získávání a zpracování medu, ale také ochutnaly včelí výrobky.
Pro dospělé byla připravena ochutnávka několika druhů medovin a vpodvečer i degustace
a přednáška o vínech i medovině.

Festival medu a písničky
Třídenní Festival medu a písničky proběhl ve dnech 6. až 8. září v areálu Muzea Fojtství a v části
hřiště ZŠ Alšova. Ve čtvrtek 6. září byl program zaměřen především na děti z mateřských a základních
škol. Organizátoři pro ně připravili vystoupení klauna Pepína Prcka, soutěže a odpolední diskotéku.
V pět hodin odpoledne se pak prostranství před pódiem zaplnilo fanoušky ostravské kapely Buty.
Po nich následovalo vystoupení příborsko-kopřivnické kapely Příkop, hrající country, pop a rock.
Druhý den festivalu přitáhl diváky především koncert vizovické kapely Fleret. Po Fleretu dostaly
prostor choreografie absolventek tanečního oboru zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana a vyvrcholením pátečního
programu bylo tradičně vystoupení místní kapely Sunar Rock, jejíž vystoupení je nedílnou součástí
Festivalu medu a písničky už od dob jeho vzniku.
Sobota 8. září proběhla pod názvem Den medu – folklórní slavnosti a patřila především folkloru.
Dopoledne hrála pro návštěvníky Muzea Fojtství cimbálová muzika Radhošť. Následně vystoupil
folklorní soubor Drienovec ze slovenského partnerského města Bánovce nad Bebravou, aktuálně
působící při bánovecké Základní umělecké škole Dezidera Kardoša. Předvedl se i šermířský spolek
Markus M z Přerova s ukázkami soubojů z období gotiky a renesance. Při svém večerním vystoupení
po 21. hodině předvedl divákům atraktivní ohňovou show. Večer návštěvníky ještě pobavila pražská
skupina Vintage Wine.
Festival v sobotu nabídl i divadelní představení. Z nedalekých Drahotuš dorazil mladý ochotnický
soubor Ventyl s obnovenou premiérou svého nastudování situační komedie Zdeňka Podskalského Liga
proti nevěře. Hrálo se v podkroví budovy Muzea Fojtství.
Pro včelaře byly připraveny přednášky uznávaných odborníků – přednášeli docent Dalibor Titěra,
učitel včelařství Výzkumného ústavu včelařského v Dole, veterinář Zdeněk Klíma a učitel včelařství
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z Hranic Radek Hykel. Po celou dobu konání festivalu byly v areálu stánky s prodejem medu a medových
výrobků.
Ani letos nechyběly tradiční degustace medoviny a vína, které letos probíhaly celou sobotu.
V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci přihlížet ukázkám práce řezbáře či kováře.
Pátý ročník Festivalu medu a písničky navštívilo více než tři tisíce návštěvníků i samotných
včelařů. Akce by nebyla možná bez nadšení organizátorů, zejména předsedy místní organizace Oldřicha
Němce a místopředsedy Tomáše Kostelníka. Uskutečnila se za podpory Moravskoslezského kraje,
města Kopřivnice i Českého svazu včelařů.

Kit Show
V sobotu a v neděli 5. – 6. května proběhl dvaadvacátý ročník modelářské výstavy Beskyd Model
Kit Show. Ve velkém sále kopřivnického kulturního domu bylo instalováno přes 500 soutěžních modelů
všech měřítek a nejrůznějšího zaměření a v nesoutěžních klubových a speciálních expozicích asi další
tři stovky miniatur, letadel, lodí, vojenské, železniční a jiné techniky. Hlavní sálová soutěž představila
sedmadvacet kategorií, roztříděných podle nejrůznějších specifikací.
Novinkou letošního ročníku byla výroční cena pořadatelů. Beskyd Model Kit Show měla i kvalitní
doprovodný program. Nejzajímavějším exponátem toho letošního byl zrenovovaný dakarský speciál
Tatra 815 6x6 VE "Ostrý-II", který se v roce 1986 účastnil legendární rallye v Africe.
Tradičně velký zájem budily pohyblivé expozice RC modelů těžké a vojenské techniky nebo
rozměrné modelové železnice choceňských modelářů, ozvláštněním byla stanoviště vyznavačů
vojenské historie nebo airsoftová střelnice.

Slovenská strela
Slovenská strela je národní kulturní památkou. Byla vyrobena v roce 1936 a posledních 68 let
téměř bez přestávky vystavena. Během let byla zejména vlivem počasí značně zchátralá a potřebovala
rychlý zásah restaurátorů. V souvislosti se stavbou nového muzea nákladních automobilů v areálu Tatry
je plánováno i její přemístění na nové místo. Od poloviny roku 2020 by měla stát ve vlastním proskleném
výstavním depozitáři u nového Muzea automobilů Tatra, které má vzniknout z hal bývalé slévárny poblíž
kopřivnického nádraží. Při této příležitosti požádala Tatra o dotaci na její renovaci a uspěla. Celkové
náklady projektu rekonstrukce motorového vlaku Tatra T68 by měly činit zhruba 118 milionů korun.
Samotná revitalizace Slovenské strely bude stát 42,5 milionu korun a zbývající částku spotřebuje
výstavba jejího depozitáře, jeho vnitřní výbava a technické zabezpečení. Nový příbytek nalezne
v expozičním depozitáři, který má vyrůst v prostoru před bývalou tatrováckou slévárnou, jež se má
během dvou let proměnit v nové muzeum nákladních automobilů značky Tatra.
Odborným garantem toho, že zpět se vrátí nejen kvalitně renovovaná, ale také historicky věrná
a při zachování maximálního množství původních dílů, je Jiří Střecha, někdejší ředitel železničního
muzea při Národním technickém muzeu a dnešní ředitel Poštovního muzea v Praze. Restaurování
Slovenské strely provede společnost Českomoravská železniční opravna z Hranic na Moravě.
Významná technická památka se dočká kompletní citlivé renovace exteriéru, obnovení částečně
zničeného interiéru a renovace unikátního pohonného systému elektromechanickým přenosem výkonu,
takže na konci oprav by měla být znovu v provozuschopném stavu.
V pátek 31. 8. v 7 hodin ráno byla uzavřena ulice Záhumenní od kruhového objezdu na ulici
Obránců míru po odbočku do ulice Na Drahách. V 8 hodin dorazil přepravní speciál kolejových vozidel
ve složeném stavu. Na místě proběhla jeho technická příprava a nastavení na potřebnou délku
k přepravě vlakové jednotky. Mezi 10. a 12. hodinou probíhaly nakládka a upevnění Slovenské strely na
přepravní speciál. Následně tahač specializované společnosti Nosreti vyjel od Technického muzea Tatra
směrem na Štramberk, kde se obrátil a kolem Muzea Fojtství vyrazil směrem na Hranice. Nakládku
a odjezd vlaku z Kopřivnice sledovaly stovky lidí.

Kola pro Gambii
V rámci Dne Země proběhla ve čtvrtek 19. dubna již třetí sbírka kol pro Afriku, která mají usnadnit
dětem cestu ke vzdělání. Tentokrát lidé dovezli 264 kompletních kol a patnáct rozebraných, která budou
použita na náhradní díly. Tuto charitativní akci zorganizovala kopřivnická radnice vloni poprvé, a to
ve dvou termínech. V dubnovém termínu jich lidé přivezli 113, v květnu dalších 125. Kola byla následně
převezena do centrálního skladu v Ostravě-Koblově, kde byla roztříděna.
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Noc kostelů
Chrám sv. Bartoloměje se zařadil mezi patnáct set tuzemských kostelů, které se zapojily
do desátého ročníku Noc kostelů. Akce, která probíhá nejen u nás, ale i v Rakousku, Německu,
na Slovensku nebo v Nizozemsku, zpřístupnila v netradiční noční hodiny chrámy po celé zemi
a na návštěvníky čekal i doprovodný program.
Kopřivnický neogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1895 byl pro zájemce v pátek 25. května
otevřen od půl šesté večer až do půlnoci. Kromě možnosti prohlídky proběhla přednáška z historie
kopřivnické farnosti, doplněná o promítání historických fotografií, kterou připravil znalec zdejší historie
Ondřej Šalek z Muzea Fojtství.
Od 18. do 22. hodiny bylo možné vystoupat do věže kostela a prohlédnout si zvony
i mechanizmus věžních hodin.
Ve 20.45 hodin se pak interiér kostela zaplnil hudbou v podání smyčcového dua B&D Strings
tvořeného houslistkou Alžbětou Falcníkovou a cellistkou Juditou Šprochovou.
Ve stejnou dobu proběhla Noc kostelů také v Lubině v kostele sv. Václava. Návštěvníci mohli
vystoupat do věže kostela a program Noci kostelů tam doplnila ještě prezentace činnosti tamních skautů.

Úklid Bílé hory
V sobotu 7. dubna proběhla celostátní akce na pomoc přírodě – Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Do této akce se zapojil Klub českých turistů, odbor Kopřivnice. Jeho členové společně se svými přáteli
a rodinnými příslušníky se vypravili na Bílou horu sbírat odpadky. Hlavním cílem bylo okolí modré
turistické značky od Muzea Fojtství, přes Váňův kámen k vrcholu Bílé hory, kterou hojně využívají také
návštěvníci našeho města. Část turistů pokračovala po cestě přes Hraničky ke Kamenárce a dále
k rozhledně. Tam se obě skupiny sešly a sestupovaly k Hrstkovu kameni a Markétinu prameni. Odpadem
naplnili celkem jedenáct plastových pytlů. Kromě toho odhalili několik černých skládek, v remízkách pod
křížkem u lípy a zejména v okolí Váňova kamene. Sesbírané pytle a ostatní nalezené věci poté odváželi
zaměstnanci společnosti SLUMEKO, s. r. o. Odpadky sbíralo celkem jednačtyřicet lidí.
Ve stejný den se konala v Praze celostátní konference Klubu českých turistů. Na ní převzala
Radomíra Blahutová, předsedkyně kopřivnického odboru, pamětní list za organizování této akce
v loňském roce.
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Životní prostředí
Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Od konce roku 2008 je v provozu tzv. Informačně osvětový systém o životním prostředí
v Kopřivnici. Prostřednictvím webových stránek věnovaných problematice životního prostředí informuje
odbor životního prostředí o aktualitách a nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých složek životního
prostředí. Kopřivnice je stále jediným městem v ČR, které má samostatné webové stránky věnované
životnímu prostředí. Od roku 2018 jsou webové stránky rozšířeny o problematiku související s probíhající
změnou klimatu. V 8. ročníku celostátní soutěže „Zelená informacím“ o nejzdařilejší prezentaci
problematiky životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v kategorii měst s 5 000
a více obyvateli se Kopřivnice umístila mezi 273 hodnocenými městy z celé ČR na 15. místě. Smyslem
soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na internetových stránkách měst, motivovat
města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím
originálních forem a vhodných indikátorů.

Kvalita životního prostředí
Znečištění ovzduší je na území ČR sledováno Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
Nejbližší monitorovací stanice ČHMÚ, podle níž se posuzuje znečištění ovzduší v Kopřivnici, se nachází
ve Studénce, pro Kopřivnici pak platí hodnoty naměřené na této stanici s odchylkou ± 10 %. V roce 2018
byl limit překročen 47krát.
Od roku 2011 je ve vestibulu radnice umístěn LCD monitor, na kterém jsou zobrazována data
ze stanice Automatického imisního monitoringu ČHMÚ ve Studénce. V pravidelných hodinových
intervalech je přenášena koncentrace polétavého prachu. V zimních měsících, při smogových situacích,
jsou pro občany vyhlašovány pokyny, jak se při těchto stavech chovat. V případě, že městská policie
zaznamená nevhodné spalování paliv (silná kouřová vlečka z komínu rodinného domu, zápach atd.),
vyzve vlastníka nemovitosti k přechodu na spalování ekologického paliva (zemní plyn) a poučí jej o tom,
že byla vyhlášena smogová situace.

Odpady
Komunální odpad
V roce 2018 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší
vyprodukováno a svezeno celkem 8 566,655 t odpadu, z toho 19,97 t odpadu nebezpečného.
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 a odpad
z městské zeleně jsou předávány k využití na kompostárnu Točna v Příboře, která je společným
vlastnictvím měst Kopřivnice a Příbor.

Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohli odevzdat nebezpečné odpady na sběrném
dvoře na ulici Panské v Kopřivnici. Letos tam odevzdali 19,599 t nebezpečných odpadů s jednou či více
nebezpečnými vlastnostmi. Shromážděný nebezpečný odpad byl dále předáván k využití nebo
odstranění osobám s příslušným oprávněním.

Velkoobjemový odpad
V roce 2018 byl zaveden individuální svoz objemných odpadů přímo od domu. Svoz byl
zajišťován buď malým vozidlem s ložnou plochou do 5 m3, nebo ramenovým nakladačem s ložnou
plochou 7 m3. Současně s individuálním svozem objemného odpadu byl z různých částí města prováděn
1x – 2x měsíčně mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad. Jednalo se
zejména o zařízení domácností – např. sedací soupravy, matrace, koberce, vyřazené televizory,
chladničky či mrazničky, které občané k těmto nádobám neoprávněně odkládali. Celkově bylo v roce
2018 vysbíráno celkem 914 t objemného odpadu, z něhož bylo vytříděno 270 tun dřevěného odpadu,
který byl předán k dalšímu využití.
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Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2018
do 561 barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 20 179 kusů nádob.
Do modrých kontejnerů odložili občané Kopřivnice a místních částí 255 tun papíru a dalších 156 tun
papíru odevzdali do sběrných surovin. Do žlutých kontejnerů bylo odevzdáno 245 tun plastů
a do zelených a bílých kontejnerů vytřídili občané 230 tun skla. Staré oděvy, boty či hračky mohli občané
odkládat buď do bílých kontejnerů, které patří společnosti TextilEco, a. s., do červených kontejnerů
Armády spásy nebo na sběrný dvůr. Celkem bylo do všech kontejnerů vloženo 86 tun starého textilu,
hraček či bot.

Nepovolené skládky odpadů
V roce 2018 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených
skládek celkem 5 588 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 44 001 Kč. Nejčastější výskyt
nepovolených skládek byl v okolí garáží Na Luhách, Pod Bílou horou a na ul. Husově, dále pak
na ul. Nádražní, Moravské, Obránců míru a kolem domu č. p. 1151 na ul. Záhumenní („včelín“).

Biologický odpad z domácností
V letošním roce byly ve městě rozmístěny hnědé kontejnery na bioodpad z domácností na osm
stanovišť k bytovým domům. Kontejnery o objemu 770 litrů jsou vyváženy v intervalu jednou
za dva týdny. Do nádob lze vhazovat veškerý rostlinný materiál, například zbytky ovoce a zeleniny,
uvadlé květiny, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně papírových filtrů a ubrousků, piliny, hobliny,
podestýlku z chovu drobných zvířat, například křečků apod.

Kompostejnery
Od 1. dubna se změnil systém sběru a svozu bioodpadu ze zahrad v místních částech Lubina,
Vlčovice a Mniší. Doposud obyvatelé místních částí tento odpad odkládali do velkoobjemových van,
které byly přistavovány na 19 stanovištích jednou za tři týdny. Od tohoto data začali občané místních
částí odkládat bioodpad ze svých zahrad do speciálních nádob, tak zvaných kompostejnerů, které jsou
sváženy přímo od jednotlivých rodinných domů jednou za 14 dnů. Do nich lze odkládat trávu, listí, zbytky
ovoce a zeleniny, spadané ovoce, plevel, rostlinný materiál, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, čajové
sáčky, kávovou sedlinu apod. Svážený bioodpad je odvážen na kompostárnu k dalšímu využití.
Kompostejnery byly vlastníkům rodinných domků předány zdarma.

Přednáška o ovzduší
V prostředí Vily Machů se uskutečnila série tří přednášek pod souhrnným názvem Co dýcháme
a co zanecháme? Odborník na kvalitu ovzduší Jiří Hon se ve své přednášce zabýval otázkou ochrany
ovzduší v Moravskoslezském kraji a především na Kopřivnicku. Návštěvníci se dozvěděli, že situace
s ovzduším je nesrovnatelně lepší než před desetiletími. V šedesátých letech docházelo
i k 32násobnému překročení imisních limitů u prachu. Dnes, když dojde k dvoj- až třínásobnému
překročení, je vyhlašována smogová situace. Dnes už nejsou znečišťovateli průmyslové podniky.
Největšími znečišťovateli ovzduší jsou lokální topeniště a individuální doprava.

Den Země
Celodenní oslavy připravila Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje ve spolupráci
s radnicí, společností SLUMEKO, s. r. o., a dalšími partnery v Sadu Dr. Edvarda Beneše 19. dubna.
V rámci dopoledního programu soutěžilo šest družstev základních škol v Kopřivnické ekologiádě, která
prověřila nejen jejich vědomosti z ekologických aktivit v našem městě, ale i sportovního ducha při plnění
soutěžních disciplín. V parku bylo možné vyrobit ptačí budky, ozdobit a ochutnat perníčky, chodit naboso
po pocitových chodníčcích různým lesním podložím nebo si vyzkoušet slalom s popelnicí a jiné aktivity.
Děti z mateřských škol navštívily mobilní planetárium, kde pro ně byl připraven speciální program,
a prohlédly si stánky meteorologického ústavu. V rámci dopoledního programu si děti mohly prohlédnout
i vycpaná zvířata, která přivezli zástupci Český lesů.
Významným partnerem byla opět společnost SLUMEKO, s. r. o., která představovala techniku
využívanou pro sběr a svoz komunálního odpadu.
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Výsadba zeleně
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně a přebírá do užívání náhradní výsadbu
za kácení, která byla uložena právnickým nebo fyzickým osobám ve správním řízení o povolení kácení
dřevin.
V roce 2018 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 50 ks stromů,
460 ks keřů, 615 ks trvalek a okrasných trav, 0 ks cibulovin, 4 594 ks letniček a dvouletek a 407 m²
letniček z přímého výsevu na záhony.
Nejvýznamnější výsadby realizované z rozpočtu odboru ŽP – správa a údržba zeleně
−
−
−
−

Nákup a výsadba 16 ks prostokořenných stromů – výsadba na různých místech v Kopřivnici,
např. na ul. Štramberské a na Masarykově náměstí.
Nová výsadba zeleně v pásu u oplocení ZŠ dr. Milady Horákové – odstranění stávající nevyhovující
zeleně (zbytky růží) a nová výsadba keřů (hortenzií) a okrasných trav.
Výsadba pamětního stromu v Sadu Dr. Edvarda Beneše – výsadba břestovce západního
při příležitosti 70 let od povýšení Kopřivnice na město.
Letničkové výsadby a přímé výsevy v Kopřivnici – výsadby letniček do záhonů (např. středové části
okružních křižovatek, záhony v centru, 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, …). Přímé výsevy letniček
do ostrůvků u komunikací (pravidelná obnova stávajících výsevů).

Významné dřeviny
Ke konci roku 2018 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem 115 ks
významných stromů, během roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina. Do seznamu
významných dřevin jsou na základě průzkumu v terénu zařazovány pouze dřeviny, které jsou jedinečné
některými svými parametry, jako jsou parametry růstové, vzhledové, dosažený věk nebo pokud se jedná
o ojedinělý či vzácný druh dřeviny v Kopřivnici.

Projekt Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému
města Kopřivnice
V průběhu 1. pololetí roku byly ukončeny práce na projektu Rozšíření varovného a informačního
protipovodňového systému města Kopřivnice zahájené v prosinci 2017. K bezdrátovým hlásičům
umístěným v Kopřivnici a místních částech v předchozích letech přibylo 69 nových hlásičů.
Byla zpracována digitální verze povodňového plánu města Kopřivnice. Digitální povodňový plán (DPP)
je nyní volně k dispozici všem zájemcům o tuto problematiku a v době před a během povodní by měl
pomoci občanům města s ochranou před povodněmi.

Zadržování dešťové vody
V pondělí 4. června pořádala kopřivnická radnice seminář zaměřená na hospodaření s dešťovou
vodou. Seminář se uskutečnil ve spolupráci se společností JV PROJEKT VH, s. r. o., Brno, která se
v posledních letech zabývá mimo jiné i problematikou odvodňování urbanizovaných území v duchu
principů udržitelného rozvoje. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s aktuální problematikou
hospodaření s dešťovými vodami a možnostmi, které poskytují dotační tituly, aby se obce, města,
průmyslové areály a další připravily a mohly včas reagovat na výzvy, které jim připraví příroda.
Dlouhotrvající období sucha se střídají s přívalovými dešti, které nejenže nedoplňují zásoby podzemní
vody, ale splavují živiny ze zemědělsky užívané půdy a ohrožují lidi na životech i majetku. Řešením
situace je příprava na takzvanou modrozelenou infrastrukturu, to je zadržování vody v nádržích,
budování vodních hřišť (modrá infrastruktura), výsadba a údržba zeleně (zelená infrastruktura) a další
opatření.

Nový povodňový plán
V pondělí 21. května byli seznámeni členové povodňové komise s novým dokumentem –
digitálním povodňovým plánem. Kopřivnice nyní má dva digitální povodňové plány, jeden pro celou
správní oblast, kterou jako obec s rozšířenou působností řídí, druhý pro samotné město. Zpracování
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digitálního povodňového plánu města Kopřivnice stálo 102 tisíc korun a dotace z Operačního programu
životního prostředí činí 86 tisíc korun.

Silné deště
Koncem května zaměstnaly hasiče lijáky, které zasáhly Kopřivnici. I když situace nebyla tak vážná
jako v jiných místech republiky, v některých lokalitách města a místních částí voda napáchala značné
škody. Voda z přívalového deště zasáhla Kopřivnici poprvé v úterý 29. května. Na ulici Francouzské
došlo k zatečení do celého bytového domu, ve středu města byl vytopen hotel Olympia a následně
zatopeny sklepy rodinného domu na ulici Kadláčkově. Hasiči tak na všech zmíněných místech pomáhali
s čerpáním vody a využili také speciální vysavač sloužící k vysávání vody.
V neděli 3. června nad ránem dorazil další liják. V oblasti Sýkorce došlo k zatopení sklepních
prostor v rodinném domě, v objektu bývalého nákladového nádraží taktéž a podobně na ulici Dělnické
a v Lubině. Nejproblematičtější byla oblast na Holotě, kde došlo k zatopení několika zahrad vodou
stékající z polí, a další problémy působila vodou zaplněná kanalizace, jejíž obsah nestačila přečerpávací
stanice odvádět dále na čističku odpadních vod.
V neděli dopoledne dosáhlo nasycení půdy vodou kritické hranice a hladiny vodních toků začaly
prudce stoupat. Výška hladiny jinak skoro suché Lubiny vystoupala během tří hodin bezmála o metr,
a dosáhla dokonce i 1. stupně povodňové aktivity. Hladina Lubiny kulminovala v 10 hodin ve výšce
cca 111 centimetrů.

Územní studie krajiny
Ve středu 11. července proběhlo za účasti vedení Kopřivnice, ale i okolních obcí, odborných
pracovníků i občanů představení zpracovaného návrhu Územní studie krajiny správního obvodu ORP
Kopřivnice, tedy pro všech deset měst a obcí, které pod Kopřivnici patří. Tento dokument pro město
zpracovala společnost Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., a zpracovatelský tým vedla architektka
Vladimíra Fusková. Územní studie krajiny je dokument zabývající se krajinou jako celkem, jejímž cílem
je vytvořit podklad pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, pro doplnění územně
analytických podkladů, pro činnost dotčených orgánů a zejména stanovit cílovou vizi krajiny s ohledem
na její uživatele a jejich potřeby, tedy vytvořit vyvážený dokument syntetizující poznání o krajině
na základě víceoborového přístupu. Územní studie krajiny má dvě části, analytickou a návrhovou.
Analytická část obsahuje dostupné údaje o území, jsou zde definovány hodnoty krajiny, její potenciály,
ale rovněž i ohrožení, rizika a problémy v území, jsou vyhodnoceny a zpřesněny typy krajin a určeny
problémy k řešení v navazujícím návrhu územní studie krajiny. Návrh vymezuje krajinné okrsky
a stanovuje jejich rámcové využití s ohledem na jednotlivé složky krajiny, ochranu jejích hodnot
a snižování rizik. Studie je doporučení, kterým by se měly řídit nejen orgány města při rozhodování,
ale i samotní obyvatelé celého správního obvodu, pro který byla územní studie pořízena.

Úklid města
Největší úklid ve městě probíhá každoročně v jarním a podzimním období. Např. je třeba z cest
uklidit posypový materiál, který byl použit na údržbu silnic a chodníků v zimním období.
Úklid města po zimě stál radnici zhruba 3 miliony korun. Společnost SLUMEKO, s. r. o., s úklidem
komunikací, chodníků a přilehlých parkovišť začala v posledním březnovém týdnu a hotova s ním byla
v polovině května.
Nejdražší bylo zametení samotných komunikací, které přišlo na 1,383 milionu korun. „Za úklid
chodníků jsme zaplatili 564 tisíc korun a za údržbu uličních vpustí 600 tisíc korun. V rámci úklidu
SLUMEKO, s. r. o., obnovovalo i vodorovné dopravní značení, za které bylo zaplaceno 285 tisíc korun.
V průběhu komplexního čištění bylo odtaženo celkem 71 automobilů, za což město zaplatilo 107 tisíc
korun. Náklady za odtah byly následně fakturovány jednotlivým majitelům nebo provozovatelům
odtažených vozidel. V průběhu letních měsíců bylo prováděno periodické čištění komunikací včetně
cyklostezek.
Druhý plošný úklid místních komunikací proběhl na podzim. Účelem podzimního čištění bylo
odstranění co největšího množství spadaného listí a nečistot z místních komunikací a vyčištění uličních
vpustí, aby byla kanalizace schopná i v zimním období odvádět dešťové a tající sněhové srážky.
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Život v místních částech
Lubina
Z hlediska počtu obyvatel je nejpočetnější obec Lubina. V roce 2018 měla 1 831 obyvatel. 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 roce 2018 Společnost uspořádala pro veřejnost dvě divadelní představení, jeden koncert,
recitační soutěž, dvě přednášky, dva šachové turnaje a výstavu lidových zvyků. Kromě toho provozovala
knihovnu Společnosti Katolického domu Lubina (jednou týdně, vždy v neděli).
Společnost pronajímala Katolický dům i jiným subjektům, které v něm zorganizovaly 11 plesů
a zábav, mikulášskou nadílku, výstavu ovoce, zeleniny, květin a hub, menší sál si pronajali 11x stolní
tenisté.
V budově působí 2x týdně i pobočka Městské knihovny. V roce 2018 měla pobočka otevřeno 90x
a navštívilo ji 347 návštěvníků. Nájem za 1 místnost v roce 2018 činil 36 000 Kč (3 000 Kč/měsíc).

Vítání občánků a Klub seniorů v Lubině v roce 2018
V Lubině se „narodilo“ 13 dětí. Ke slavnostnímu obřadu v Lubině přišlo 9 dětí, rodiče dvou dětí
dali přednost obřadu v Kopřivnici. Vítání občánků (6 děvčat a 3 chlapců) se konalo 10. června
a 21. října 2018 v Základní škole v Lubině.
Klub seniorů Lubina měl v roce 2018 celkem 28 členů. Senioři se zúčastnili i akcí pro seniory
pořádaných městem Kopřivnice (sportovní dny, turistické i cykloturistické zájezdy, účast na vzdělávacích
aktivitách, besedách i zábavných či soutěžních setkáních).
30. 11. 2018 zorganizovali samostatný zájezd na Kozí farmu do Rožnova pod Radhoštěm
a do Valašského Meziříčí (Cyrilovo pekařství, Muzeum řeznictví).
27. 12. proběhlo silvestrovské setkání členů Klubu seniorů Lubina
V budově SKDL se konaly
- volby prezidenta ČR a volby do ZO
- schůze místní komise
Město dotovalo činnost organizací částkou 289 600 Kč.

Oslavy vzniku republiky
Oslavy století republiky v Lubině společně s tamními skauty organizovaly oba hasičské sbory,
zahrádkáři, myslivci, spolek žen, ale i lidovci, Společnost Katolického domu i místní základní a mateřská
škola. Oslavy začaly už v pátek 26. října o půl sedmé večer zapálením symbolické skautské vatry
na kopci Velová.
Hlavní program proběhl v sobotu odpoledne 27. října. Slavnostní průvod vyrazil ve 13 hodin
ze hřbitova od pomníku padlých v první světové válce. Směřoval do parku před Katolickým domem, kde
hymna zahájila oficiální část oslav. V jejím průběhu došlo k odkrytí renovovaných pamětních kamenů,
na kterých k dosavadním letopočtům 1918 a 1968 přibyl i letošní rok. A po této formální části vystoupila
cimbálová muzika Pramínky, děti z mateřské i základní školy, proběhly ukázky požárního sportu
a podobně.
V průběhu celého dne byla v zasedací místnosti Katolického domu k vidění výstava o historii obce
a jejích spolků. Program oslavy pak pokračoval večer prvorepublikovou zábavou.
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Výstava zahrádkářů
V přízemí Katolického domu v Lubině proběhla tradiční výstava ovoce, zeleniny, květin a hub,
kterou každoročně u příležitosti lubinské poutě pořádá místní organizace Českého zahrádkářského
svazu. Výpěstky prezentovali jak členové organizace, tak i místní občané.
Protože letošní rok byl oproti loňsku bohatý na úrodu a pořadatelé očekávali větší množství
ovoce, požádali o větší prostory v Katolickém domě. Výstava se poprvé přesunula z prostor prvního
patra do přízemí, do salonku upraveného z tělocvičny. Dozrávání urychlilo sklizeň, a tak některé
pravidelně vystavované odrůdy už letos k vidění nebyly.
Na výstavě se objevilo 46 odrůd jablek, 7 druhů hrušek, 16 druhů drobného ovoce, z toho
10 odrůd hroznového vína. Přestože letošní sucho nepřálo zelenině a mrazík uprostřed uplynulého týdne
poškodil rajčata a papriky, lidé mohli zhlédnout 20 druhů včetně každoroční rarity, odrůdy černého
rajčete. Vystaveny byly bylinky a nechyběly ani okurky, hrášek, zelené fazolové lusky, jahody a melouny.
Výstavu doplnila květinová výzdoba a bonsaje. Své výpěstky zapůjčilo celkem 32 občanů.
Ani letos nechyběly houby. Těch vystavoval mykolog Jaromír Durček více než 192 druhů. K vidění
byly houby jedlé, nejedlé i jedovaté, rostoucí nejen v Lubině, ale i širokém okolí. Jak bývá zvykem,
výstavu doplnily výtvarné práce dětí z místní mateřské i základní školy. Jen v neděli výstavu zhlédlo
550 občanů, děti z mateřské i základní školy ji pak navštívily v pondělí.

Výročí SDH Lubina II – Větřkovice
Dobrovolný hasičský sbor ve Větřkovicích byl založen 30. prosince 1923. Během let prošlo jeho
řadami hodně občanů a většina se snažila naplnit heslo hasičů o pomoci bližnímu. Prostředky k zásahům
byly omezené, ale už za rok se podařilo získat první stříkačku, kterou si sami členové doplnili o přední
část určenou pro tažení koňmi. Tato stříkačka je dosud plně funkční. Postupně se měnilo vybavení
až k dnešnímu zásahovému vozu Iveco.
Na zásahy se členové připravují celou dobu nejen cvičením, ale i účastí na soutěžích. Když v roce
1974 vyhráli okresní kolo soutěže v požárním útoku, byli delegováni na setkání hasičů okresu Nový Jičín
a Martin. Od tohoto setkání se datuje družba s dobrovolným hasičským sborem v obci Háj
u Turčianských Teplíc, která trvá dodnes.
Protože je nutné doplňovat členskou základnu, začalo se pracovat s dětmi. Jejich vedením se
zabývalo mnoho členů a slavili s nimi i úspěchy. Žáci postoupili 5x do krajského kola hry Plamen
a do krajské soutěže se probojovala i řada dorostenců v kategoriích jednotlivců.
Na schůzi dne 10. 12. 2018 oslavili hasiči už 95. výročí sboru. Při této příležitosti byly předány
několika členům medaile. Druhým nejvyšším oceněním práce pro hasiče je Medaile za mimořádné
zásluhy a tu získali Jaromír Durček a Jiří Řehák.

Rekonstrukce hasičárny
Objekt požární zbrojnice ve Větřkovicích prošel kompletní rekonstrukcí střechy, bylo vybudováno
zázemí pro dobrovolné hasiče. To vzniklo v nově vybudovaném podkroví, dále byla vyměněna okna,
garážová vrata, provedeny vnitřní úpravy sociálního zařízení a šatny. Rekonstrukci prováděla
Společnost NH stavby, s. r. o. Při provádění stavby zjistila firma, že původní strop neunese plánovanou
nástavbu, a tak musely být provedeny potřebné zásahy v podobě nové skladby stropu. To vše spolu
s dalšími vícepracemi prodražilo stavbu o cca 667 tisíc korun. Celkové náklady tak dosáhly na zhruba
4,5 milionu korun včetně DPH.

Drnholecký železný hasič
Letošní již třetí ročník TFA Drhnolecký železný hasič byl extrémní. Teplota na parkovišti pod
Větřkovickou přehradou se pohybovala okolo -3 °C, přitom pocitovou teplotu snižoval ještě vítr. Mnohá
místa na startovním poli byla pokrytá ledem, na jiných byly kaluže vody.
Drnholecký železný hasič probíhá podle regulí soutěže „TFA“ a v disciplínách se přibližuje
reálným podmínkám u zásahu. Závodníci absolvovali závod v plné hasičské výbavě s dýchacím
přístrojem, ale bez masky, v zásahovém obleku s přilbou, což vše váží kolem dvaceti kilogramů.
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Soutěž se skládala ze dvou částí, silové, která proběhla na parkovišti, a výběhové na hráz
přehrady. V silové části po odstartování závodník proběhl 8 pneumatik z osobního automobilu, poté
musel smotat dvě hadice B. Následně ženy musely v konstrukci hammerbox provést 30 a muži 60 úderů,
překlopit pneumatiku od traktoru, zdolat překážku, transportovat 80kilovou figurínu na určenou
vzdálenost. Každý závodník svou silovou část ukončil zastavením časového spínače. 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. Tato část byla stejná jak pro muže, tak pro ženy. Původně se do závodu přihlásilo
40 závodníků, ale přijelo jen 30.

Florián Cup
V sobotu 28. dubna proběhl v Lubině již 10. ročník soutěže mladých hasičů, která byla zároveň
prvním kolem soutěže mladých hasičů Florián Cup, a 3. ročník pohárové soutěže dorostu v běhu
na 100 metrů překážek. Díky prostoru probíhaly soutěže ve dvou drahách.

Problém s kanalizací v Lubině
Radnice se opakovaně zabývala problémem s kanalizací v Lubině. Při silných deštích tam
dochází k zahlcení přečerpávací stanice splaškové kanalizace. Přečerpávací stanice zvládne odčerpat
zhruba trojnásobek běžné produkce splaškových vod, ovšem v případě přívalových dešťů její kapacita
opakovaně nestačí a naředěné splašky zůstávají v potrubí a dostávají se i na povrch. Kontrolami se
zjistilo, že kanalizace v některých místech netěsní a do splaškové kanalizace prosakuje dešťová voda,
se kterou kapacita přečerpávací stanice v takovém množství nepočítá. V některých případech je
i podezření na nepovolené vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace a na to, že majitelé
nemovitostí v případě, že jim hrozí zaplavení vlastních pozemků, úmyslně otvírají revizní šachty svých
kanalizačních přípojek, aby se vody rychleji zbavili. Problémy se zaplavováním oblasti na Holotě
a přilehlých částí Lubiny chce radnice řešit dalšími opatřeními. Jedním z nich by mělo být vybudování
odvodňovacího kanálu na poli, ze kterého při prudkých deštích dochází k zaplavování rodinných domků.
Podle studie, která už byla zpracována, chce město na poli mléčné farmy vybudovat příkop, který by měl
vodou nejčastěji ohrožené nemovitosti chránit. V tomto roce začalo jednání o směně pozemků s mléčnou
farmou.

Vlčovice
O kulturně společenský život v obci se stará Osvětová beseda.
Organizační složka OB Vlčovice byla zřízena ke dni 1. 6. 2001 na dobu neurčitou a byla zřízena
za účelem zabezpečování kulturně osvětové činnosti.
Sídlo organizační složky OB Vlčovice 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 2018 zde zajišťovaly provoz 4 osoby.
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V kulturním domě se v roce 2018 uskutečnily tyto akce:
Tréninky FC v zimním období (4x), Obecní bál(1x), Dětský maškarní ples, Rybářský ples, cvičení
žen (4x), stolní tenis (80x), soukromé oslavy (19x), smuteční hostiny (3x), svatby (3x), schůze OB (18x),
schůze MK (9x), veřejná schůze (1x), výroční schůze rybářů a představení loutkového divadla. Dále se
uskutečnily volby (prezidenta ČR, volby do ZO), Tvarůžkové hody, Turnaj ve stolním tenise, kulečník,
OB liga ve stolním tenisu (15x), Vítání občánků a Bazárek. V budově je pobočka městské knihovny.

Vlčovický pomník T. G. Masaryka
Vlčovický pomník T. G. M. byl letos přemístěn na nové základy připravené na nároží vlčovického
kulturního domu. Původně stál mezi místní hasičskou zbrojnicí a dnešním denním stacionářem
Kopretina. Přemístění Masarykovy sochy předjímá budoucí stavební práce v místě, kde socha doposud
stála. Ředitelství silnic a dálnic obnovilo projektovou přípravu obchvatu Vlčovic. Velmi pravděpodobná
je varianta mimoúrovňového průtahu, jehož sloupy by měly být právě v místech, kde socha stála. Proto
město v souvislosti s oslavami sta let republiky rozhodlo přesunout sochu na nové místo. Masarykův
pomník však nebyl pouze přesunut, ale dočkal se i odborné restaurátorské péče. Náklady ve výši přes
120 tisíc korun zahrnovaly i vytvoření nového přístupového chodníku k soše a ozelenění jejího okolí.
Přípravné práce začaly už v polovině září a vše bylo dokončeno před výročím 28. října. V sobotu 27. října
ve 13.30 na místě proběhlo krátké pietní setkání k tomuto výročí spojené se znovuodhalením pomníku.
Sochu prezidenta Masaryka z dílny příborského Františka Juráně Vlčovičtí vztyčili už před osmdesáti
lety k 20. výročí vzniku republiky. Krátce poté musela být socha během 2. světové války ukryta a na své
místo u tehdejší obecní školy se vrátila až po osvobození. V prostoru mezi hasičárnou a školou vydržela
až do roku 1975, kdy se opět stala nepohodlnou a zpět se vrátila až v roce 1990.

Dopravní komplikace ve Vlčovicích
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu silnice I/58 v úseku od Lichnova až po Vlčovice letos
20. dubna a původně měla být dokončena 4. června. Práce prováděla společnost Colas CZ, a. s.,
po polovinách, přičemž provoz byl řízen kyvadlově semafory. V polovině května došlo k přerušení prací
a na čas zmizely i semafory, ty se ale vrátily. Důvodem přerušení prací bylo odkryté podloží.
Při provádění prací došlo během sanací podloží ke zjištění podkladních materiálů lokálně
neodpovídajících původnímu předpokladu, které jsou svými parametry v rozporu s materiály vhodnými
do podkladních konstrukcí vozovek. Z tohoto důvodu bylo nutné práce na části stavby pozastavit, zjistit
rozsah neúnosných částí a navrhnout vhodný postup další opravy daného úseku. Po celé léto tak v obci
docházelo k dopravním zácpám. Jednalo se o velmi frekventovanou cestu a problémy podpořily i snahu
vybudovat obchvat Vlčovic.

Mniší
Město Kopřivnice je zakladatelem organizační složky Osvětová beseda Mniší.
Organizační složka OB Mniší byla zřízena ke dni 1. 6. 2001 na dobu neurčitou a byla zřízena
za účelem zabezpečování kulturně osvětové činnosti. Sídlo OB Mniší je v budově kulturního domu
č. p. 175, jejímž vlastníkem je město Kopřivnice.
Předmětem činnosti OB Mniší je:
-

zabezpečování kulturně osvětových a vzdělávacích činností,

-

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 2018 zajišťovaly provoz 4 osoby.

V kulturním domě se uskutečnila řada akcí. Byla to Výroční schůze včelařů, konference Svazu
včelařů (2x), veřejná schůze, volby (volby prezidenta ČR, volby do ZO), schůze OB a přípravného výboru
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k „Letním slavnostem v Mniší“ (23x), schůze MK (5x), schůze Klubu důchodců (42x), Společenský ples
OB, cvičení dorostu hasičů v sále KD – podzim, zima (33x), nácvik AIKIDA v KD (54x), Výstava holubů,
Dětský maškarní ples (OB + ZŠ Mniší), Krmášová zábava, Mikulášská besídka, Štěpánská diskotéka FC Vlčovice-Mniší, SDH - Mikulášská besídka, soukromé akce (smuteční hostiny, soukromé oslavy,
svatby) (20x) a Vítání občánků.
V budově působí i pobočka městské knihovny.
Mimo budovu se uskutečnilo:
- 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).

Vítání občánků ve Vlčovicích a Mniší v roce 2018
Ve Vlčovicích se „narodilo“ 6 dětí. Rodiče o vítání občánků projevili zájem v pěti případech,
z nichž tři využili možnosti nechat se v polovině roku přivítat v Kopřivnici. Vítání dvou (děvčete a chlapce)
se uskutečnilo 21. října 2018 ve společenské místnosti Kulturního domu ve Vlčovicích.
V Mniší se „narodilo“ 11 dětí. Rodiče tří dětí projevili zájem o účast na slavnostním obřadu v Mniší,
dalších pět dětí bylo uvítáno v Kopřivnici.
Vítání občánků (1 děvčete a 2 chlapců) se konalo 21. října 2018 ve společenské místnosti
Kulturního domu v Mniší.
Vítání občánků zajišťuje město ve spolupráci s místními komisemi.
Klub seniorů Mniší – Vlčovice v roce 2018 uspořádal poznávací zájezd do Ekocentra Čapí hnízdo.
21. 5. 2018 zorganizoval Svatodušní seniorské posezení a 7. 12. 2018 Předvánoční posezení.

92

Mezinárodní vztahy
6. 6. 2018 - V rámci akce „Koncert pro naše město“, pořádané ZUŠ Z. Buriana v Kulturním domě
v Kopřivnici, vystoupily pěvecké sbory ze ZUŠ Dezidera Kaloša ze slovenského města Bánovce
nad Bebravou.
23. – 26. 8. 2018 - Oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město se zúčastnily oficiální delegace
ze všech partnerských měst Kopřivnice: Trappes (Francie), Zwönitz (Německo), Myszkowa (Polsko),
Castiglione del Lago (Itálie) a Bánovců nad Bebravou (Slovensko). Setkání všech partnerských měst
bylo také vhodnou příležitostí k oslavě letošního padesátého výročí spolupráce s francouzským městem
Trappes. Setkání se účastnil i Bernard Hugo, který jako tehdejší starosta francouzského města
partnerskou smlouvu podepisoval a po půl století si z Kopřivnice odvezl její věrnou kopii.
Program zahraničních delegací byl velmi široký, kromě účasti na všech oficiálních bodech
programu oslav povýšení Kopřivnice proběhla celá řada pracovních setkání. Zástupci jednotlivých měst
hovořili i o možném navázání další spolupráce. Například starosta Myszkówa Włodzimierz Żak vyzval
své kolegy z ostatních měst k zapojení do jejich charitativní akce, kterou každoročně pořádají začátkem
června. Delegace ze Zwönitzu, vedená tamním starostou Wolfgangem Triebertem, si prohlédla Základní
školu Alšovu a s jejím vedením projednala další pokračování výměnných pobytů žáků. Zástupci
z Myszkówa viděli prostory kulturního domu včetně knihovny a hovořili o možnosti vystupování polských
souborů v Kopřivnici. Italové zase zamířili na prohlídku místních sportovišť a delegace z Trappes jednala
na radnici o aktivitách v oblasti sociální a zdravotnictví.
24. 8. 2018 - V rámci oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město byla podepsána smlouva
o spolupráci mezi městy Kopřivnice a Bánovce nad Bebravou (Slovensko). Rozcestník partnerských
měst umístěný před MÚ byl doplněn o nové
partnerské město – slovenské Bánovce
nad Bebravou. V rámci sobotního setkání
zástupci všech pěti partnerů vysadili v rohu
Sadu Dr. Edvarda Beneše pamětní strom.
Břestovec západní a kamenná pamětní deska
budou tuto událost připomínat další desetiletí.
Zahraniční hosté se pak krátce sešli také
u inovovaného rozcestníku partnerských měst
před budovou radnice.

8. 9. 2018 - Folklórny súbor Drienovec ze slovenského partnerského města Bánovce
nad Bebravou vystoupil na akci „Festival medu a písničky - včelařské dny v muzeu“ v Kopřivnici.
21. – 23. 9. 2018 - 16. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnili běžci z polského
partnerského města Myszkowa.
10. 11. 2018 - Akce „Motýlek 2018 – Taneční“ (přehlídka tvorby handicapovaných dětí
a mládeže), která se konala v kulturním domě v Kopřivnici, se zúčastnily děti ze dvou škol v Myszkowie.
16. – 19. 3. 2018 - Čtyři běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se zúčastnili
půlmaratonu „Ultramarato-Strasimeno“ v italském partnerském městě Castiglione del Lago (ve svých
kategoriích se umístili na: 1., 2., 6. a 8. místě).
27. 5 – 1. 6. 2018 - Žáci ze ZŠ Alšova navštívili Zwönitz, německé partnerské město, v rámci
výměnných pobytů žáků ZŠ Alšova a Matthes-Enderlein-Gymnázia (výměny probíhají od roku 2001).
9. –10. 6. 2018 - Pět běžců z Kopřivnice se zúčastnilo XXXIX. Miedzynarodowego biegu piecu
stawów v polském partnerském městě Myszkowie.
2. 9. 2018 - Cimbálová muzika Buriánek ze ZUŠ Z. Buriana vystoupila v rámci „Kulturného leta
2018“ v Bánovcích nad Bebravou, slovenském partnerském městě.
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Závěr
V roce 2018 se našemu městu dařilo postupně naplňovat cíle nastavené ve strategickém plánu
rozvoje města. Byla dokončena dlouho očekávaná rekonstrukce Ringhofferovy vily v Sadu Dr. Edvarda
Beneše, byla vybudována dvě nová parkoviště – u Komerční banky a na Severu u kravína. Byly
dokončeny práce na projektové dokumentaci rekonstrukce centra města. Kopřivnice se opět zařadila
mezi nejlepší Zdravá města v České republice. Znovu po dvou letech město získalo národní cenu
za společenskou odpovědnost a mezinárodní cenu za kvalitu ve veřejné správě.
V příštím roce nás čeká zahájení rekonstrukce centra a zároveň zahájení výstavby splaškové
kanalizace v Mniší a Vlčovicích. Tyto dvě náročné investice za cca 300 mil. Kč mají být nejvýznamnějšími
akcemi několika následujících let.

Zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec
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