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Úvod
Do roku 2019 vstoupila Kopřivnice s novým vedením města, vzniklém po podzimních volbách 2018.
Zastupitelstvo také potvrdilo navržené rozdělení úkolů dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva. Změny
vyvolané obměnou obsazení uvolněných funkcí po říjnových volbách byly výsledkem koaličních
vyjednávání. První povolební rok začalo pracovat vedení města v čele se starostou Miroslavem Kopečným.
Hned po volbách, ještě před koncem roku, zastupitelé schválili více než půlmiliardový rozpočet.
S ním, ale i s dalšími dotacemi město hospodařilo v letošním roce. Rozpočet byl určen především
na provozní výdaje města v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu a sportu, platby v oblasti veřejných
služeb zajišťovaných firmou Slumeko, s. r. o., výdaji na činnost místní samosprávy a státní správy.
Nezanedbatelnou částku radnice utratila i za opravy a údržbu majetku města a na investice, jejichž cílem
bylo pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku.
V čele Městského úřadu Kopřivnice se poprvé objevila žena. Novou tajemnicí byla počátkem roku
jmenována Jana Klímová, která doposud na kopřivnické radnici vykonávala funkci interní auditorky.
V minulém roce se městu podařilo postupně naplňovat cíle nastavené ve strategickém plánu
rozvoje města. Byla dokončena dlouho očekávaná rekonstrukce Ringhofferovy vily v parku Edvarda Beneše,
byla vybudována dvě nová parkoviště – u Komerční banky a na sídlišti Sever. Byly dokončeny práce
na projektové dokumentaci rekonstrukce centra města. Kopřivnice opět potvrdila, že právem patří mezi
nejlepší Zdravá města v České republice. Po dvou letech opět získala národní cenu za společenskou
odpovědnost a mezinárodní cenu za kvalitu ve veřejné správě.
Rok 2019 tak navázal na dokončené akce a město se dále rozvíjelo v souladu se strategickým
Akčním plánem. Zajímavosti z jednotlivých měsíců jsou seřazeny v první kapitole po měsících. Podrobněji
jsou pak rozepsány v příslušných kapitolách.

Zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec,
kronikář města
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Zajímavosti ze života města po měsících
LEDEN
•

•
•
•

•
•
•

Městská rada projednala úpravy rozpočtu v celkové hodnotě přes pětatřicet milionů korun.
Šlo především o zapojení zůstatků rozpočtových zdrojů z roku 2018. Na rozpočtových účtech
města Kopřivnice zůstalo více než 103 milionů korun.
V soutěži O nejlepší praxi Zdravých měst skončila Kopřivnice druhá. Reprezentoval ji charitativní
projekt Slabikář pro každého, který uskutečnila ZŠ Lubina.
Místní automobilka Tatra Trucks, a. s., oznámila prudký pokles produkce, v roce 2018 vyrobila
851 vozů, o rok dříve to přitom bylo kolem 1 500.
Velkou výstavu svých fotografií, fotomontáží a grafických prací představil zdejší tvůrce Karel
Kudera. V Muzeu Fojtství měla vernisáž jeho výstava nazvaná titulem Za volantem (behind the
wheel).
V Lašském muzeu představil kolekci svých portrétních koláží úspěšný výtvarník i manažer Josef
Blecha na výstavě Karikatura v hudbě, hudba v karikatuře.
Na mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích získaly atletky AK EZ Kopřivnice v kategorii žákyň
Adéla Tkáčová zlato a Ema Feilhauerová stříbro.
Počátkem měsíce začala sezona na místní sjezdovce. Bylo to o měsíc dřív než v předchozím roce.
Vloni se na Červeném kameni lyžovalo necelé dva měsíce a služeb skiareálu využilo při započítání
školních kurzů asi 3 500 lyžařů.
ÚNOR
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Místní hasičská jednotka zaznamenala 2. února během 15 hodin osm výjezdů, které způsobil silný
vítr. Poryvy větru vyvracely a lámaly stromy, poškozena byla zaparkovaná auta i střechy
soukromých a veřejných budov.
Ve vestibulu radnice se uskutečnila výstava s detaily plánované rekonstrukce centra města. Lidé
mohli vidět vizualizace s konečnou podobou modernizovaného centra města včetně detailních
pohledů na jednotlivé prvky.
Specializovaná firma ukončila vrtné práce a odběr vzorků na více než devíti hektarech plochy
za místní čističkou odpadních vod. Pod vrstvou zeminy se v této lokalitě nachází skládka vzniklá
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v rámci komplexní bytové výstavby
v Kopřivnici a radnice se rozhodla zjistit, zda nepředstavuje ekologické riziko.
Zástupci kopřivnického hokejového klubu předali symbolický šek s částkou 45 tisíc korun zdejší
speciální Základní a Mateřské škole Motýlek. Peníze byly výtěžkem charitativní dražby dresů,
ve kterých místní hokejisté odehráli 12. ledna zápas s mužstvem Havlíčkova Brodu.
Tatra Phoenix, kterou z jednotlivých dílů v rámci praktické výuky postavili studenti Střední
průmyslové školy v Třebíči, prošla závěrečnou diagnostikou. Ojedinělý vzdělávací projekt
zorganizovala Tatra Trucks, a. s., společně se zmíněnou průmyslovkou, Krajem Vysočina a tamní
Krajskou správou a údržbou silnic.
Mniším prošel masopustní průvod, do kterého se zapojilo přes šest desítek masek. O dva týdny
později se tamní obyvatelé v režii hasičů a Osvětové besedy účastnili tradičního Pochovávání basy.
Padesát žáků místních škol diskutovalo s vedením radnice. Na akci, kterou již podruhé připravilo
zdejší dětské zastupitelstvo, mladí s politiky hovořili o tom, co by chtěli v Kopřivnici změnit, i o tom,
co podle nich funguje dobře.
Spisovatel, zubař a někdejší politik Miroslav Macek pokřtil v technickém muzeu svou knihu Tři muži
v automobilu.
Společnost Brose CZ otevřela ve svém závodě v Kopřivnici Středisko praktické výuky, kde mají
získávat zkušenosti studenti několika spolupracujících středních škol a sloužit má i pro
zdokonalování kompetencí stávajících zaměstnanců. Rekonstrukce prostor a vybavení moderním
zařízením si vyžádaly investici ve výši více než 10 milionů korun.
Muzeum Novojičínska vydalo publikaci Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!, která podobně jako
stejnojmenná výstava mapovala melouchaření v Tatře.
MŠ Záhumenní obdržela certifikát „Skutečně zdravá škola“.
U vstupu do sálu místního kina byla otevřena nová pokladna.
Kopřivnice oficiálně pogratulovala ke stým narozeninám cestovateli Miroslavu Zikmundovi.
Své působení v Tatra Trucks, a. s., ukončil její dlouholetý technický ředitel Radek Smolka.
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Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mistrovství Moravy a Slezska v hale dvanáct medailí. Zlato
vybojovali v mladším žactvu Daniel Hanzelka ve skoku vysokém a dívčí štafeta na 4x200 m
ve složení Patricie Pešlová, Michaela Bělunková, Alexandra Huňková a Kristýna Káňová.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová reprezentovala Českou republiku na European
Youth Olympic Festival v Bosně a Hercegovině, kde obsadila 19. místo.
Judista TJ Závišice Radek Rýpar získal bronz na turnaji v dánském Vejle.
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Rada města jmenovala jedenáctičlennou sportovní a volnočasovou komisi. Radnice s možností
účastnit se práce komise oslovila celkem 33 klubů a spolků. Již dříve stanovená pravidla
pro obsazení pozic v komisi určovala obsazení pěti míst. Po jednom místu bylo vyhrazeno zástupci
koalice a opozice a další tři připadly zástupcům největších sportovních klubů ve městě. Zbylých
šest členů komise pak v tajné volbě vybrali zástupci organizací, které v komisi měly zájem působit.
V novojičínském divadle bylo vyhlášeno také sedm kopřivnických nejúspěšnějších sportovců
okresu Nový Jičín za rok 2018 – házenkář Adam Očkovič, atletka Ema Feilhauerová, tenista Hynek
Bartoň, krasobruslařka Klára Štěpánová, triatlonistka a aquatlonistka Nikola Chovanečková,
horolezec Pavel Kořínek a judista Radek Rýpar, který se stal absolutním vítězem mezi jednotlivci
okresu Nový Jičín. Mezi kolektivy byla oceněna družstva extraligových házenkářů KH Kopřivnice
a mladších žákyň AK EZ Kopřivnice, z trenérů si cenu převzali Evžen Milčinský (krasobruslení,
FSC Kopřivnice) a Lubomír Veřmiřovský (házená, KH Kopřivnice).
Zastupitel ČSSD Zdeněk Polášek už potřetí v řadě rezignoval na mandát, který získal ve volbách.
V pozici zastupitele jej později nahradil lídr kandidátky místních sociálních demokratů Jan Holub.
Zástupci Hasičského záchranného sboru informovali místní zastupitele o svých plánech
na vybudování integrovaného výjezdového centra. To by mohlo vyrůst v sousedství zdejší
průmyslové zóny a má nabízet zázemí nejen profesionálním hasičům, ale i zdravotnickým
záchranářům. Projekt, na který byla zpracována studie, vychází na 120 milionů korun bez DPH.
Zastupitelé schválili aktualizovaný akční plán i rozpočtové opatření představující navýšení výdajů
o více než 47,6 milionu korun. Kromě úpravy rozpočtu zastupitelé odhlasovali vznik koncepce
rozvoje bydlení v Kopřivnici.
Začaly první demoliční práce, které měly připravit objekt někdejší slévárny Tatry pro její přestavbu
na nové muzeum nákladních automobilů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodlo o tom, že dotačně podpoří projekt
rekonstrukce letního stadionu v Kopřivnici. Ministerská dotace má pokrýt 70 % uznatelných nákladů
projektu.
248 žáků zdejších základních škol a dalších 167 zájemců z řad veřejnosti prošlo protidrogovým
vlakem, který po dvou letech znovu zastavil na zdejším nádraží. Devadesátiminutový zážitkový
program v nitru speciálně upraveného vlaku má varovat před nebezpečím drog.
Herci divadelního spolku Kašpar Jakub Špalek a Jan Potměšil odehráli v komorním prostředí
za zataženou oponou na jevišti velkého sálu originální divadelní ztvárnění pěti balad Erbenovy
Kytice.
Boxer Manuel Hidalgo z Boxing ASK Tatra Kopřivnice získal zlato na mistrovství ČR školní mládeže
v kategorii do 46 kg.
38. ročník automobilového závodu KOWAX Valašská rally ValMez, jehož centrum bylo
na kopřivnickém polygonu, přilákal tisíce fanoušků motosportu. Na polygonu se také jel
předstartovní shakedown a tři ze čtrnácti rychlostních zkoušek.
Ve skautském centru Vanaivan začal další ročník počítačových kurzů pro seniory.
V Katolickém domě proběhl premiérový hudební bazar.
Na městském hřbitově začaly plánované práce na opravách.

DUBEN
•

•

V kině proběhl finálový koncert 25. ročníku pěvecké soutěže KoprStar. O konečném vítězství mezi
sebou soupeřilo deset dívek, nakonec z diváckého SMS hlasování vyšla nejlépe jedenáctiletá
Anastázie Kudělková ze ZŠ sv. Zdislavy.
Ve vodní nádrži ve Větřkovicích scházelo téměř 390 tisíc krychlových metrů vody. Z maximální
kapacity asi milionu kubíků vody bylo v dubnu v nádrži zhruba 60 %. Také zatopená plocha
přehrady byla asi o třetinu menší, než kdyby přehrada byla plná. V průběhu roku se stav vody
postupně dále snižoval.
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Radní schválili pravidla pro participativní rozpočet. Lidé mohli poprvé sami navrhovat a následně
rozhodnout, do čeho bude pod hlavičkou Ko-projektů investováno 500 tisíc korun.
Kopřivnice se zapojila do celorepublikového sčítání osob bez domova, celkem bylo na ulici,
ale i v ubytovnách, azylovém domě a na dalších místech napočítáno 117 lidí bez přístřeší.
Během šesti dnů si v Kopřivnici prohlédlo expozici Legiovlaku zhruba čtyři a půl tisíce lidí. Unikátní
muzeum na kolejích umožnilo lidem projít si repliku vlaku, jakým československé legie cestovaly
Sibiří.
Nikola Chovanečková (SK Kopřivnice) získala titul mistryně ČR v aquatlonu starších žákyň.
Odchovanci kopřivnického florbalového klubu Martin Nehera a Lukáš Herblich se stali s týmem
1. SC TEMPISH Vítkovice mistry ČR.
Na plochu zimního stadionu byl poprvé položen nový plastový sportovní povrch. Za možnost
celoročního využívání správa sportovišť zaplatila bezmála 800 tisíc korun bez DPH.
Městské zastupitelstvo jednalo o zajištění financování revitalizace centra města, o projektu úpravy
veřejných prostranství a parkovacích ploch v okolí nového technického muzea. Zastupitelé
odsouhlasili 11milionovou individuální dotaci atletickému klubu, aby mohla být realizována
modernizace letního stadionu.
Proběhla divadelní přehlídka Kopřiva. Její třiatřicátý ročník navštívilo asi jedenáct set diváků.
Nejúspěšnější bylo Nové divadlo z Nitry, které si za inscenaci Anna Franková odvezlo hned
3 festivalové ceny. Na Slovensko putovala Cena diváků, pořadatelů i Cena za tvůrčí přínos. Cena
za herecký výkon pak připadla Pavolu Serišovi a Filipu Tellerovi za jejich výkony ve hře Čecháčci
a Čoboláci.
Sólisté NDM společně se sborem tvořeným členy několika souborů z okolí včetně PSK
za doprovodu Symfonického orchestru sdružení hudebníků Příbor uvedli v místním kostele koncert
duchovní hudby, na kterém zazněla mimo jiné i Missa Brevis Jiřího Pavlici.
Judista TJ Závišice Radek Rýpar se stal mistrem ČR v kategorii mužů ve váhové kategorii do 60 kg.
Kulturista Urtica Kopřivnice a ASK Tatra Kopřivnice Jiří Rohan získal titul mistra ČR v kulturistice
mužů masters nad 70 let.
Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy na zhotovení dokumentace
pro výstavbu domova pro seniory v Kopřivnici. Projekční kancelář Technico Opava má mít ve třech
realizačních celcích na vyhotovení potřebné dokumentace celkem 26 týdnů.
Lidé v Kopřivnici a místních částech v rámci akce Ukliďme Česko vysbírali v přírodě přes tři tuny
odpadu.
Byla opravena poškozená fasáda nově zrekonstruované Ringhofferovy vily.
Začala přestavba vysloužilé výměníkové stanice na ulici Pod Morávií na nájemní garáže.
KVĚTEN
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Na indoor festivalu May Day v kopřivnickém kulturním domě zahrály kapely Elektrïck Mann,
Vypsaná fixa a Morčata na útěku.
Na ulici Školní byly otevřeny nové sociálně terapeutické dílny, které vznikly rekonstrukcí objektu
výměníkové stanice. Město do jejich vybudování investovalo téměř 11 milionů korun. Dílny
provozuje nezisková organizace Slezská diakonie.
Házenkáři KH Kopřivnice zakončili sezonu zápasem na zimním stadionu a obsadili v nejvyšší české
soutěži šestou příčku.
Na mistrovství Moravy a Slezska v atletických vícebojích získali z AK EZ Kopřivnice titul v mladším
žactvu Patricie Pešlová a Daniel Hanzelka. Na mistrovství Moravy a Slezska juniorů získala bronz
Mia Schwarzerová v běhu na 400 m překážek.
Zastupitelé na mimořádném jednání schválili posílení rozpočtové položky na rekonstrukci budovy
MŠ Ignáce Šustaly. Vítězná nabídka, vzešlá ze soutěže čtyř stavebních firem, byla dražší, než se
předpokládalo, a město muselo na tuto investici přidat dalších 2,1 milionu korun.
Katolická beseda v Kopřivnici si připomněla 110. výročí založení spolku v Kopřivnici přednáškou
o historii a koncertem kapely Hrozen.
Pomocí aplikace Hlášení závad na webu města oznámili Kopřivničané během prvního měsíce
provozu téměř stovku závad či poruch na městském mobiliáři.
V přesunutém termínu navštívily 23. ročník Beskyd Model Kit Show necelé dva tisíce lidí.
V místních částech proběhly veřejné schůze, tématem bylo odkanalizování Vlčovic a Mniší.
Městem prošly tisíce účastníků výšlapu Štramberský jasoň.
Žák místního učiliště se stal juniorským mistrem republiky v kovoobrábění.
Školáci z Lubiny odvezli učebnice chorvatským Čechům.
ČERVEN
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Výkonným ředitelem Tatra Trucks, a. s., se stal Pavel Lazar. Nový ředitel automobilky byl od roku
2011 generálním ředitelem společnosti Tawesco.
8.–9. června navštívilo Kopřivnické dny techniky asi 23 tisíc lidí. K návštěvě lákaly nejen stovky
kusů nejrůznější techniky, kterou vystavovalo zhruba devadesát firem a institucí. Návštěvníci využili
i možnosti navštívit montážní linku Tatra Trucks, a. s., na jejímž zkušebním polygonu akce
proběhla.
ZUŠ Zdeňka Buriana oslavila trojí výročí, která se váží k historii školy, slavnostním koncertem
hudebního oboru.
Centrum Pětka, do jehož vybudování a vybavení město investovalo více než pětatřicet milionů
korun, bylo slavnostně otevřeno. V objektu vedle sebe funguje Denní stacionář Kopretina,
nízkoprahový Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan a pobočka městské knihovny.
Zrekonstruovaná Ringhofferova vila byla odborníky vyhlášena Stavbou roku Moravskoslezského
kraje v roce 2018. Zvítězila v kategorii nejlepší rekonstrukce stavby občanské vybavenosti.
Po více než třech letech práce na přípravě dokumentu zastupitelstvo vydalo nový územní plán
města Kopřivnice, ten mimo jiné nastavil nové limity pro stavbu rodinných domů ve městě.
Začala náročná oprava bazénových rozvodů na krytém bazéně. Výměna ocelového potrubí
zalitého v betonu si vyžádala velké množství bouracích prací a městskou kasu stála zhruba
dva miliony korun.
Evropský svátek hudby v Kopřivnici obohatil svým vystoupením Kamil Střihavka s kapelou
i Vladivojna La Chia.
Na hřbitově v Mniší začala oprava centrálního chodníku.
Sochař Ivan Kalvoda přijel zrestaurovat pamětní desku Zdeňka Buriana, jejímž je autorem.
Ve Vile Machů lidé diskutovali o vizuálním smogu a hledali způsoby, jak jej v Kopřivnici zmírnit.
7. června zahájilo sezonu kopřivnické koupaliště.
Žákům ZŠ Milady Horákové a 17. listopadu začaly letní prázdniny o tři dny dříve. Důvodem bylo
zahájení stavebních prací na modernizaci školních budov.
Plavec SK Kopřivnice Michal Šupa na mezinárodním závodě ve Vídni zvítězil v disciplíně
200 Z a na poloviční trati byl třetí. Na mistrovství ČR pak získal bronz v disciplínách
100 Z a 200 Z v kategorii staršího dorostu.
Na Letní olympiádě dětí a mládeže reprezentovali Moravskoslezský kraj z kopřivnických sportovců
plavci Robert Zajíček a Nikola Chovanečková a atleti Lenka Vrbancová, která vybojovala bronz
v hodu oštěpem, Patricie Pešlová, ta se podílela na stříbru štafety na 4x60 m, Daniel Hanzelka,
Adéla Tkáčová, Ema Feilhauerová a Alexandra Huňková.

ČERVENEC
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Se začátkem prázdnin byl na přehradě ve Větřkovicích otevřen bufet a sociální zázemí
pro návštěvníky oblíbeného místa letní rekreace. Stavba, která stojí u vstupu na hráz na místě
původního nevyhovujícího občerstvení a záchodů, přišla na 3,1 milionu korun a z větší části ji
financovala 2,2milionová dotace Moravskoslezského kraje. Zbytek doplatila Tatra jako majitel
přehrady.
Automobilka Tatra Trucks, a. s., zveřejnila hospodářské výsledky, a potvrdila tak špatnou kondici
firmy v roce 2018, kdy se společnost po ziskových letech propadla do téměř 70milionové ztráty.
Na svahu Červeného kamene byla instalována chladicí věž, která by měla podstatně zefektivnit
umělé zasněžování sjezdovky. Investice, která by se měla projevit na prodloužení sezony na zdejší
sjezdovce, přišla zhruba na 490 tisíc korun.
Začala dlouho očekávaná rekonstrukce sportovních ploch letního stadionu. Rekonstrukci prosadil
Atletický klub Emila Zátopka díky dotacím z ministerstva školství a od města.
Radnice začala s hledáním zhotovitele objemově nejvyšší veřejné zakázky za poslední léta.
Ve výběrovém řízení na odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší nakonec zvítězila firma
STASPO, s. r. o., s cenovou nabídkou 144 milionů korun včetně DPH. Postavit má během příštích
dvou let cca 13 km kanalizace.
Kapela Comar In The Cube otevřela sérii letních promenádních koncertů. Ty se přesunuly
z prostranství před kulturním domem do příjemnějšího prostředí v parku Edvarda Beneše. Celkem
si lidé během léta mohli užít šesti koncertů včetně závěrečného vystoupení Komorního orchestru
Kopřivnice.
Ve XXII. ročníku poloorientačního nezávodního hobby MTB maratonu Kopřivnický drtič startovalo
téměř 700 cyklistů, závod pro děti Drtík se tentokrát jel již v červnu.
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Obyvatelé Vlčovic zorganizovali letní slavnost. Důvodem bylo 125leté výročí založení dobrovolných
hasičů a uplynutí 115 let od úředně přiděleného názvu obce Vlčovice. Před 86 lety také vznikl
místní fotbalový klub.
Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň získal na Letním evropském
olympijském festivalu mládeže v chlapecké čtyřhře zlato, ve dvouhře skončil čtvrtý.
Výstavba nového Technického muzea Tatry začala předáním staveniště. V historické hale někdejší
slévárny má vyrůst moderní výstavní prostor s dostatkem místa pro důstojné představení
nákladních vozů značky Tatra a hned vedle se jen o něco později začal stavět i výstavní depozitář
pro vlak Slovenská strela.
Na ulicích města začalo testování inovativní technologie pro opravy silnic na bázi mikrovln.
Odstávka dodávek teplé vody trvala 88 hodin.
Zástupci zdejší radnice jednali v Myszkowě o další spolupráci.
SRPEN
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ZUŠ Zdeňka Buriana hostila první ročník mezinárodní interpretační soutěže. Mezi porotci
i soutěžícími byli hudebníci z Čech, Německa a Jižní Koreje.
Kostel všech svatých ve Vlčovicích se po rekonstrukci svého interiéru dočkal posvěcení nového
kamenného oltáře a ambonu. Slavnostní mši vedl generální vikář a pomocný biskup Ostravskoopavské diecéze Martin David.
Koncertem kapely Perutě v centru města vyvrcholil 5. ročník projektu Někdo ven???, který nabízí
dětem a teenagerům atraktivní alternativu trávení volného času každý prázdninový čtvrtek. Letos
bylo připraveno celkem 10 akcí, kterých se aktivně zúčastnilo asi 1 200 mladých lidí.
Domácí rockoví veteráni K.I.S., David Kraus s kapelou, legendární skupina Sto zvířat a zpěvák Petr
Štolba alias Pekař byli hlavními lákadly Bartolomějského večera, tradičního vyvrcholení pouťového
kulturního programu.
V desátém ročníku Větřkovického triatlonu byl překonán účastnický rekord, startovalo v něm
celkem 110 jednotlivců na dlouhé trati, 16 žen v kategorii hobby, devět žáků a žaček a 39 štafet.
Výtěžek ze startovného a další finanční příspěvky byly věnovány Dětskému centru Motýlek.
Proběhl jubilejní 50. ročník Tatra veterán Rallye Beskydy. Akce se zúčastnilo více než
140 historických vozů včetně unikátní celodřevěné repliky vozu Präsident. Hostem Rallye byl i vnuk
slavného tatrováckého konstruktéra Hans Ledwinka, který za svého dědečka převzal čestné
občanství města.
Tatra získala kontrakt na dodávku vozů pro Armádu ČR v hodnotě přes 550 milionů korun.
V zahrádkářské kolonii nad ulicí Alšovou vypukl požár zahradní chatky. Vyžádal si jeden lidský
život.
O pouťové neděli měli lidé možnost prohlédnout si interiéry Ringhofferovy vily.
ZÁŘÍ
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V obecních bytech se zvýšilo nájemné o 15 %. Lidé tak za jednotlivý byt podle jeho velikosti zaplatí
o 280 až 450 korun měsíčně více. O zvýšení nájemného rozhodli radní po více než třech letech
už v dubnu.
V ZŠ Milady Horákové otevřeli přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky v posledním
roce před nástupem do školy.
Provoz Mateřské školy Ignáce Šustaly byl zahájen s týdenním zpožděním. Školka během léta
procházela rekonstrukcí. Zpoždění rekonstrukce zapříčinilo popraskání zdí objektu a zpožděná
dodávka atypických oken.
V areálu Muzea Fojtství proběhl 6. ročník Festivalu medu a písničky. Hned první den vystoupila
zpěvačka Aneta Langerová. Třídenním festivalem s bohatým programem vyvrcholily oslavy sta let
fungování organizovaného včelařství v Kopřivnici.
Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mezinárodním mítinku European Kids Athletics Games devět
medailí.
Město Kopřivnice uzavřelo obchod s firmou Brose CZ. Největší firma v parku získala nové pozemky
o výměře zhruba 42 tisíc m2. Městu se zpět vrátil jiný kus plochy v průmyslovém parku, pro který
Brose CZ nemá využití, a navíc inkasovalo 14,7milionový doplatek.
Zastupitelstvo schválilo nový systém na podporu sportu, který předpokládá, že sportovní kluby
získají z rozpočtu o dva miliony více.
Komunální politici projednali zprávu poukazující na často špatný stav mostů a lávek v majetku
města. Podle něj je 18 z 34 mostů v Kopřivnici a místních částech ve špatném, až havarijním stavu.
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V den 100. výročí narození Zdeňka Petra se v Kopřivnici konal koncert, který oživil odkaz tohoto
hudebního skladatele a kopřivnického rodáka. Samotnému slavnostnímu koncertu v Katolickém
domě, který připravili bratři Galiové se svými hudebními přáteli a na němž vystoupil orchestr
Ježkovy stopy, předcházelo vystoupení zdejších sborů na náměstí. Zdeňka Petra připomněla také
výstava, která o týden dřív začala v Muzeu Fojtství. Reprízy vydařeného koncertu a výstavy se
na konci října uskutečnily v Praze.
Na start XVII. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, při kterém letos poprvé vzhledem
k již chatrnému zdraví chyběla Dana Zátopková, se postavilo rekordních celkem 230 běžců
a v nové kategorii 10 štafet. Běhu dětí Kopřivnicí se účastnilo 486 závodníků.
Radnice požádala o vydání opatření obecné povahy pro někdejší ubytovnu „Včelín“. Ta se tak
stane první a zatím jedinou bezdoplatkovou zónou v Kopřivnici a město si od tohoto kroku slibuje
zklidnění situace a omezení fluktuace obyvatel v této lokalitě.
Do školních lavic poprvé usedlo 221 prvňáčků.
Na uvolněné zastupitelské místo Krásné Kopřivnice po Janě Feilhauerové, která se přestěhovala
a rezignovala na svůj mandát, nastoupil Jiří Lípový.
Kopřivnická radnice začala vyjednávat s městem Odry o prodeji tamní pobočky společnosti
Slumeko, s. r. o.
ŘÍJEN
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5. října pár minut před 23. hodinou oznámil anonym bombu v prostorách Green clubu v objektu
hotelu Tatra. Zaměstnal tak desítky policistů a hasičů. Policie celý objekt hotelu vyklidila
a prohledala, aniž by objevila cokoliv podezřelého. Evakuováno muselo být více než 270 lidí.
Byly otevřeny obálky s nabídkami na realizaci rekonstrukce města. I nejlevnější nabídka byla
o 50 milionů vyšší než předpokládaných 135 milionů korun. Za těchto okolností radní rozhodli
o zrušení soutěže a revizi projektu před vypsáním nového tendru na dodavatele stavebních prací.
Rekonstrukce centra zůstává prioritní akcí.
Diskuzí novinářů, disidentů, historiků a politiků v rámci Kopřivnického pressování začal měsíc,
kdy si Kopřivnice celou řadou akcí připomínala 30. výročí sametové revoluce.
Rekonstrukce kopřivnického hřbitova byla završena výsadbou 24 vzrostlých stromů v jeho staré
části. Město do ní z rozpočtu investovalo asi 6 milionů korun.
Na mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva v atletice získala děvčata AK EZ
Kopřivnice stříbro a chlapci bronz.
Judista TJ Závišice Radek Rýpar se stal juniorským mistrem ČR ve váze do 60 kg.
Vzpěrač ASK Tatra Kopřivnice Tomáš Hrančík vylepšil v kategorii do 102 kg český rekord v trhu
a ve dvojboji.
Házenkář KH ISMM Kopřivnice Patrik Fulnek byl s českou reprezentací na turnaji ve Švýcarsku.
V rámci Dne architektury lidé vyrazili na netradiční procházku korytem Kopřivničky.
Kabelová televize Kopřivnice (KTK) oslavila čtvrt století od svého založení.
Arcidiecézní muzeum v Olomouci vystavilo restaurované gotické obrazy z kostela v Lubině.
Tatra Kolem světa 2 se premiérově představila veřejnosti ve zdejším muzeu.
LISTOPAD
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V celé republice proběhla stávka učitelů. Do celostátního protestu se na místních školách zapojilo
jen několik zaměstnanců. Žádná škola nebyla uzavřena.
Lašské muzeum vydalo publikaci „O Sudkovi a o sobě“. Poetické vzpomínkové texty a eseje napsal
fotograf Petr Helbich, který v Kopřivnici oslavil své devadesátiny nejen vydáním knihy, ale také
výstavou nazvanou Osamělý poutník a vydáním portfolia sedmi fotografií našeho města.
Skončilo elektronické hlasování o Ko-projektech. Největší podporu získala výstavba dětského
hřiště s herními prvky pro děti od jednoho do dvanácti let na sídlišti Korej a bude tak prvním
projektem realizovaným v rámci participativního rozpočtu.
V Katolickém domě proběhl premiérový ročník přehlídky divadel s biblickou a spřátelenou
tematikou Gelasiusova maska. Trofej pro nejlepší představení si z Kopřivnice odvezl slovenský
herec Vladislav Špurek za svůj křesťanský happenning nazvaný „Expedice David“.
Na šestém ročníku Piper Records Night zněl indie rock, synth-pop, elektronika a dozvuky
devadesátkových kytarovek. Zahrály kapely Market, Nekola, Pacino a Orient.
Oslavy 30. výročí sametové revoluce vyvrcholily víkendovými akcemi 16.–17. listopadu. Kopřivnice,
která byla jedním z měst Paměti národa, připravila koncert kapely Plastic People Of The Universe,
tematické divadelní představení Opletal, proběhl lampionový průvod s happeningem a mnoho
dalších akcí, které přilákaly tisíce lidí.
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Letošní taneční soutěže Tatra se účastnilo padesát šest párů. Soutěž s 53letou tradicí nabídla
taneční vystoupení dospělých ve výkonnostních kategoriích A a B.
Kopřivnice se zapojila do podzimního kola celorepublikové Sbírky potravin. V prodejnách Tesco
a Penny Market na ulici Obránců míru se vybralo celkem 927 kilogramů potravin a drogistického
zboží.
Karatista ASK Tatra Kopřivnice Michal Tomek získal v mezinárodní soutěži Grand Prix Brno bronz.
26. listopadu vypukl ve městě požár. Oheň zcela zničil rozestavěný třípodlažní dům na ulici České.
S nočním požárem bojovalo 9 hasičských sborů. Ti uchránili okolní objekty, ale zkáze hořícího
objektu nedokázali zabránit. Ten musel být následně stržen. Odhadovaná škoda byla zhruba
5 milionů korun.
Kopřivnice požádala kraj o dotační podporu zpracování projektu pro úpravu místa, kde stával vlak
Slovenská strela.
V Ringhofferově vile se uskutečnila minikonference o zkušenostech škol s inkluzí. Veřejnosti byl
představen nový Plán městské mobility.
PROSINEC
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Místní architekti uspořádali tematickou procházku ztemnělými ulicemi Kopřivnice. Zúčastnilo se jí
asi 40 občanů. Akce „Kopr potmě“ byla zaměřena na otázky pouličního světelného smogu
a bezpečnosti ve městě.
15. prosince byl zahájen provoz spěšného vlaku podle nového jízdního řádu. Štramberským
expresem je možné dostat se 4x denně z Kopřivnice do centra Ostravy za necelých 45 minut.
Badmintonista BK Kopřivnice Martin Slíva získal bronz ve dvouhře na mistrovství ČR kategorie
U19.
V Katolickém domě proběhly koncerty místních kapel LU a Nierika. Obě hudební skupiny, které již
nekoncertují, se po devíti letech opět objevily před publikem.
V místním kostele sv. Bartoloměje proběhl vánoční koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice
a Komorního orchestru Kopřivnice. Na společném koncertě zazněla sváteční hudba a druhá česká
mše půlnoční Jakuba Jana Ryby.
V Kulturním domě v Mniší proběhla výměna oken a dveří.
U vstupu na radnici byla instalována nová elektronická úřední deska. Lidé se mohli na prezentaci
spolupořádané krajem, městem a Tatrou seznámit s podrobnostmi projektu nového muzea.
Tatra je podle průzkumu značkou, na kterou jsou Češi nejvíce hrdí.
Letošní Vánoce oživil i koncert Městského dechového orchestru ve velkém sále KDK.
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Městský úřad a život na radnici
Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2018 pracoval v počtu
21 členů. Zastupitelstvo řešilo úkoly, které vycházely z plánu činností na rok 2019 a úkoly, které vyplynuly
z potřeb města.
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 6 zasedání ZM a 5 pracovních seminářů ZM, na nichž se
zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Zdeněk BABINEC, Mgr.
Jana FEILHAUROVÁ, Mgr. (do 30. 8. 2019)
Filip GRYGARČÍK, Ing.
Adam HANUS, Bc.
Jan HOLUB
Radim HYVNAR, Ing.
Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.
Pavel JANEK, Ing.
Miroslav KOPEČNÝ, Ing.
Dušan KROMPOLC, Mgr.
Karel KUBOŠ, RSDr.
Ivana KYSILKOVÁ, Mgr.
René LAKOMÝ, Mgr.
Jiří LÍPOVÝ, Mgr. (od 4. 9. 2019)
Kamil MRVA, doc. Ing. arch, Ph.D.
Božena MRVOVÁ
Zdeněk POLÁŠEK, Ing. (do 7. 3. 2019)
Lumír POSPĚCH, Mgr.
Vladan RESNER, Mgr.
Dagmar RYSOVÁ, Mgr.
Ladislav STEHLÍK, Ing.
Stanislav ŠIMÍČEK
Ivan TELAŘÍK
Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2019
Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice:
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní:
schválení:
–
Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2019–2020,
–
rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2019,
–
závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2018,
–
prodeje a výkupu pozemků,
–
dohod o přistoupení k závazku,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Poskytnutí dotací:
Obecně prospěšné společnosti RENARKON,
Slezské diakonii,
Centru pro rodinu Kopřivnice,
Občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,
Regionálnímu muzeu v Kopřivnici,
Pěveckému sdružení Kopřivnice,
Sdružení přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice,
ASK Tatra Kopřivnice,
FBC Vikings Kopřivnice,
Klubu volejbalu Tatra Kopřivnice,
Figure Skating Club Kopřivnice,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Klubu házené Kopřivnice,
FC Vlčovice – Mniší,
FC Kopřivnice,
Hockey Clubu Kopřivnice,
Spartaku Lubina,
Tenisovému klubu Kopřivnice,
Sportovnímu klubu Kopřivnice,
Atletickému klubu Emila Zátopka Kopřivnice,
Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín,
Domu dětí a mládeže Kopřivnice,
na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice,
a další.

Vzetí na vědomí:
• zprávy o činnosti Finančního, Kontrolního výboru ZM Kopřivnice.

Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2019 v tomto 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

Jednání rady se od 1. 2. 2019 pravidelně zúčastňovala tajemnice městského úřadu Ing. Jana
Klímová.
Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:
Působnost starosty pana Ing. Miroslava Kopečného:
–
finance, rozpočet
–
strategické plánování
–
rozvoj města, investice
–
doprava
–
územní plán
–
vnější vztahy, mezinárodní spolupráce
–
energetika
Působnost 1. místostarosty pana Bc. Adama Hanuse:
–
správa a údržba majetku města
–
sport, podpora sportu, sportoviště
–
marketing města
–
městská policie
–
záležitosti místní části Mniší
–
informatika
Působnost 2. místostarosty pana Stanislava Šimíčka:
–
oblast životního prostředí
–
sociální služby
–
komunální služby
–
záležitosti místní části Lubina
Působnost 3. místostarostky paní Mgr. Dagmar Rysové:
–
školství
–
kultura, cestovní ruch, městská muzea
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–
–
–

Zdravé město, MA 21
bytové hospodářství
záležitosti místní části Vlčovice

Tajemnice MÚ Ing. Jana Klímová:
řídí a kontroluje činnost všech odborů a oddělení městského úřadu.
Rada města řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích a další úkoly, vyplývající z potřeb města.
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 26 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
finanční – předseda RSDr. Karel Kuboš,
kontrolní – předseda Mgr. Dušan Krompolc.
Komise rady města
pro mezinárodní vztahy – předseda Mgr. Karel Kočiš,
pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci – předseda Bc. Pavel Obrátil,
pro projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – předsedkyně Mgr. Dagmar Rysová,
pro architekturu a urbanismus – předsedkyně Ing. arch. Veronika Bezděková,
sportovní a volnočasová – předseda Mgr. René Lakomý.
Komise místních částí
Vlčovice
předseda Ing. Radim Hyvnar,
Lubina
předsedkyně Marta Danihlíková,
Mniší
předseda Václav Lichnovský.

Městský úřad
Městský úřad Kopřivnice zajišťuje prostřednictvím svých oborů činnosti v oblasti přenesené
působnosti státní správy, které jsou mu svěřeny platnou legislativou a samosprávné činnosti k plnění
strategických cílů města a zajištění řádné veřejné správy ve městě.
Úřad je rozčleněn do jednotlivých odborů a oddělení, která zajišťují realizaci konkrétních úkolů.
V roce 2019 bylo organizační změnou vytvořeno nové samostatné oddělení architektury, jehož vedoucí
je novým městským architektem. K dalším organizačním změnám na pozici vedoucích přímo řízených
tajemnicí došlo na odboru správních činností, na personálním oddělení a na právní službě. Proběhlé
organizační a personální změny neměly vliv na řádný chod úřadu.
V oblasti místní samosprávy zajišťuje městský úřad především plnění Strategického plánu rozvoje
města pro období 2007–2022, který je realizován prostřednictvím každoročně aktualizovaného akčního
plánu. Mezi nejvýznamnější projekty, realizované k plnění strategických cílů v roce 2019, patřilo otevření
Komunitního centra PětKa na ul. Francouzská a sociálně terapeutických dílen EFATHA na ul. Školní.
Oba projekty přispěly k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb, které město zajišťuje pro své obyvatele
a obyvatele okolních obcí. V této oblasti rovněž pokračovala spolupráce s Moravskoslezským krajem
za účelem realizace projektu Vznik pobytové sociální služby pro seniory, v rámci kterého kraj zajistí výstavbu
nového domova pro seniory na ulici Příčná.
Ve spolupráci s krajem a společností Tatra Truck, a. s., pokračovala projektová příprava výstavby
přístupových komunikací a revitalizace veřejného prostranství navazující na krajský projekt budování
nového muzea nákladních automobilů Tatra. Stavební práce proběhnou v roce 2020, předpokládaný termín
zahájení provozu nového muzea je počátek roku 2021.
V průběhu roku pokračovaly přípravné projektové práce dlouhodobě připravované investiční akce
Revitalizace centra města. V rámci seznámení veřejnosti s projektem byl vytvořen 3D model budoucího
centra, který byl vystaven ve vestibulu radnice a v centru města proběhla výstava k projektu a komentovaná
prohlídka budoucí stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo po úpravách dokumentace opakovaně
vyhlášeno v lednu 2020.
Městu se podařilo získat dotaci na výstavbu splaškové kanalizace v místních částech Vlčovice
a Mniší a vybrat dodavatele stavby, která bude realizována v letech 2020–2021 a zajistí zlepšení kvality
podzemních i povrchových vod v této lokalitě. V roce 2019 byla také dokončena revitalizace městského
hřbitova v Kopřivnici a proběhla řada menších investičních a záchovných prací.
I v roce 2019 se ve městě uskutečnily tradiční kulturní a osvětové akce, např. Obecní ples, Den
učitelů, Dny techniky, Den Země, ale vznikly i akce nové. Nejvýznamnější z nich byly věnovány oslavám
30. výročí sametové revoluce. V průběhu roku proběhla řada besed, koncertů, tematických setkání, které
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organizovalo město ve spolupráci s partnery. Jedním z nich byla i nezisková organizace Post Bellum,
zabývající se vyhledáváním a zachycením vzpomínek pamětníků významných událostí 20. století. V rámci
této spolupráce vznikl dokument Paměti národa Kopřivnice – vzpomínky pamětníků na listopad 1989
v Kopřivnici. Kopřivnice se stala jedním z třiceti měst, která se do tohoto projektu zapojila.
V průběhu roku 2019 byla zpracována detailní Zpráva o stavu školství v Kopřivnici, jejímž cílem
byla analýza současného stavu školství na území města, informace o podpoře v oblasti vzdělávání,
statistický přehled o investicích zřizovatele v oblasti školství a stanovení potřeb i priorit pro rozvoj oblasti
vzdělávání a školství v budoucím období. Rovněž pro oblast sportu vznikl strategický dokument Koncepce
sportu a volnočasových aktivit 2020–2025 obsahující stanovení priorit a přípravu střednědobého výhledu
financování podpory sportu a modernizace sportovišť. Za účelem zefektivnění a zkvalitnění informovanosti
obyvatel města o probíhajících aktivitách vznikl Komunikační/marketingový plán, jehož seznam priorit
pro období listopad 2019–listopad 2020 schválila rada města. Územní rozvoj pro další období je definován
v novém územním plánu města, který byl vydán zastupitelstvem města na jeho 6. zasedání a nabyl účinnosti
dne 9. 7. 2019.

Rezignace Zdeňka Poláška
V den jednání třetího zasedání Zastupitelstva Kopřivnice podal Zdeněk Polášek svou rezignaci
na post zastupitele města. Zdeněk Polášek rezignací vyřešil konflikt s platnou legislativou, která nepřipouští
souběh výkonu mandátu zastupitele a pracovně právní poměr s městem. Zdeněk Polášek, který byl
do zastupitelstva v říjnu loňského roku zvolen jako jediný zástupce ČSSD, podobným způsobem rezignoval
už potřetí za sebou. K rozhodnutí uvolnit své zastupitelské křeslo dospěl i v roce 2011 a 2015. Prvním
náhradníkem na kandidátce ČSSD, který následně zaujal uvolněné místo v zastupitelstvu, byl Jan Holub,
lídr sociálních demokratů v minulých komunálních volbách.

Bezpečnost ve městě
Státní policie
V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2019 zjištěno 524 trestných činů (2018/481),
meziročně se tak jedná o nárůst o 8,9 %. U 295 deliktů byl zjištěn pachatel a dodatečně bylo v roce 2019
objasněno 35 trestných činů z předchozích let.
V rámci OOP ČR Kopřivnice v roce 2019 bylo zjištěno 33 případů násilné kriminality (2018/35).
Úspěšnost při zjišťování pachatelů násilné kriminality byla v rámci OOP Kopřivnice 78,8%. Příznivý trend
byl zjištěn v poklesu úmyslných ublížení na zdraví z 18 v roce 2018 na 8 v roce 2019, pokles případů
nebezpečného vyhrožování ze 4 v roce 2018 na 2 případy v roce 2019, nárůst byl ale zaznamenán u případů
porušování domovní svobody ze 7 případů v roce 2018 na 11 případů v roce 2019. Kromě uvedené trestné
činnosti byly spáchány 4 loupeže a zjištěno 5 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí.
Z dlouhodobého hlediska byla v roce 2019 zaznamenána nejnižší míra násilné kriminality od roku 1998.
Majetková kriminalita:
V rámci územní působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v oblasti majetkové kriminality v roce 2019
zjištěno 274 případů (2018/234). Z celkového počtu 274 deliktů byl u 109 případů zjištěn pachatel, tj. 39,8 %.
V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2019 zjištěno 92 případů (2018/65) majetkové kriminality
spáchané vloupáním, z toho u 31 případů byl pachatel zjištěn, tj. 33,7 %, meziroční nárůst krádeží
spáchaných vloupáním činí 41 %. V rámci OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2019 zjištěno 141 případů
prostých krádeží (2018/133). V této oblasti dochází meziročně k nárůstu tohoto druhu kriminality o 6 %.
Pachatel byl zjištěn u 46,8 %.
Mimo oblast krádeží spáchaných vloupáním a krádeží prostých, pak v tzv. ostatní majetkové
kriminalitě bylo zaznamenáno 19 případů poškození cizí věci a 18 případů podvodů, 2 případy zpronevěry
a 2 případy zatajení věci.
Policisté zdejšího OOP ČR Kopřivnice v roce 2019 prováděli šetření u 518 trestných činů,
1 778 přestupkových spisů a 1 158 čísel jednacích. V roce 2019 bylo policisty vypátráno 37 osob
v celostátním pátrání, 51 osob bylo zajištěno podle zák. o PČR, 57 osob bylo zadrženo podle § 76 odst. 1
tr. řádu a zatčeno, 49 osob bylo umístěno do policejní cely a 39 osob bylo dodáno na PAZS. V 56 případech
bylo provedeno šetření se znaky domácího násilí, 6 osob bylo vykázáno ze společného obydlí. Řidičský
průkaz byl zadržen u 30 řidičů.
Rok 2019 se pro OOP ČR Kopřivnice vyznačoval relativně nízkou kriminalitou, která od roku 1998
klesla na nejnižší míru v roce 2016 a v posledních 4 letech má mírně rostoucí tendenci. Uplynulý rok se
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vyznačoval poklesem násilné kriminality, která je podle dostupných statistik nejnižší od roku 1998. Rostoucí
trend má majetková kriminalita, a to jak krádeže spáchané vloupáním, tak krádeže prosté.
Policie pozitivně vnímá regulaci otevírací doby nočních podniků ve městě Kopřivnici, kdy výrazně
došlo ke zklidnění města a ruchu v nočních hodinách. Pozitivní je i 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.

Městská policie
Personální stav městské policie byl v roce 2019 stabilizován. V průběhu roku 2019 rozvázali
pracovní poměr 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.
Letos i Policie ČR nabízela náborové příspěvky (Praha – 150 tisíc Kč, Moravskoslezský kraj –
75 tisíc Kč), takže strážníci na tuto nabídku reflektovali a přecházeli za lepšími podmínkami. Z Městské
policie Kopřivnice této příležitosti v loňském roce využili dva strážníci. Z toho důvodu převážnou část roku
městská policie vykonávala svoji činnost v počtu 17 strážníků. Opět bylo vypsáno výběrové řízení, kdy se
v průběhu roku podařilo vybrat uchazeče o práci strážníků a tímto doplnit stav na plánový počet 22 strážníků.
Průměrný věk strážníků městské policie byl v roce 2019 kolem 44 let. 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. Významnou 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, v roce 2019 bylo opět rozhodnuto
o možnosti vyřešení dopravních přestupků domluvou.
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.
Po dohodě s vedením města, právníky města, odborem sociálních věcí a Policií ČR se podařilo
částečně eliminovat problém v lokalitě domu č. p. 1151 na ulici Záhumenní a v jeho okolí vyhlášením
bezdoplatkové zóny.
Významný podíl na narušování veřejného pořádku představovalo nadměrné požívání alkoholických
nápojů. Téměř každý přestupek související s narušováním nočního klidu či buzení veřejného pohoršení byl
spojen s požíváním alkoholu nebo jiné návykové látky.
Městská policie v rámci svých možností prováděla pravidelné kontroly sídlišť, ale vzhledem
ke kapacitním možnostem nemohla zajistit trvalý dohled nad hřišti nebo nad jinými veřejnými plochami mezi
obytnými domy. Slabou stránkou byla nízká ochota veřejnosti spolupracovat při dokazování konkrétních
protiprávních jednání.
Naplněním počtu strážníků, kdy je výkon směny realizován stálou službou a dvěma dvoučlennými
hlídkami byla opět zavedena pěší pochůzková činnost zaměřená především na střed města a sídlištní
zástavbu Sever.
V průběhu letošního roku se na městskou policii obrátilo 3 870 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. Na práci jednotlivých strážníků zazněly z řad občanů jak
pochvaly, tak i stížnosti. Pro průkaznější řešení jednotlivých podnětů byly pořízeny osobní videokamery,
které strážníci využívají při řešení oznámení na zavolání.
Městský kamerový dohlížecí systém
Městský kamerový dohlížecí systém letos disponoval 25 kamerami a počítá se s pořízením dalších
kamerových bodů financovaných z dotačních titulů. Podařilo se propojení kamerového systému MP
Kopřivnice na stálou službu Obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice. Jde 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.
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V srpnu 2018 byl uveden do provozu radar k měření rychlosti na ulici Záhumenní. Městská policie
zvládla v roce 2019 zpracovat přes 10 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 2019 bylo na pult napojeno 82 objektů, z toho je 41 objektů města. Bezpečnostní situace si vyžádala
rozšíření počtu nouzových tlačítek na jednotlivých objektech.
Kromě doplnění personálního stavu městské policie se podařilo také upravit pracovní zázemí
strážníků na služebně městské policie a obnovit vozový park zakoupením služebního vozidla Hyundai
Tucson.

Sbor dobrovolných hasičů města Kopřivnice
Během roku 2019 musela kopřivnická jednotka vyjet k celkem 205 zásahům. Dalších 59 událostí
spadalo do kategorie tzv. ostatní činností (neakutní zásahy, nehrozí bezprostřední nebezpečí). Z celkového
počtu zásahů to bylo 39 zásahů u požárů.
Nejrozsáhlejší požár, u kterého jednotka v tomto roce zasahovala, vypukl v lokalitě Malého
Javorníku. Požár se díky poměrně silnému větru a suchému porostu postupně rozšířil až na plochu cca
15 hektarů. Příjezd k místu události vedl mnohdy po úzkých lesních komunikacích a velmi těžkým terénem.
Tam, kde se nedostala technika, museli hasiči dojít pěšky. U požáru zasahovalo celkem 14 jednotek požární
ochrany (jednotka z Kopřivnice s oběma cisternami). Nasazen byl i vrtulník s tzv. bambivakem (nádoba
pro hašení vodou zavěšená pod vrtulníkem) a hasící letadlo. Požár se podařilo lokalizovat až po 6 hodinách.
Předběžná škoda byla odhadnuta na 1,5 mil. Kč.
Dalším požárem, u kterého kopřivnická jednotka zasahovala, byl požár zděné chatky v lokalitě
pod Bílou horou. V době příjezdu první jednotky na místo události se již požár nacházel ve třetí fázi, což je
stádium, při kterém jsou již plameny pohlceny všechny hořlavé materiály v objektu. Během hasebních prací
byla uvnitř objektu nalezena osoba nejevící známky života.
Jednotka zasahovala i u požáru dvoupodlažního objektu s prodejnou ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Před příjezdem jednotky již na místě probíhal zásah u hlavního vstupu do objektu. Po příjezdu na místo
události bylo velitelem zásahu rozhodnuto, že jednotka z Kopřivnice bude zasahovat z druhé strany objektu.
Po násilném otevření vstupních dveří pomocí speciálního hydraulického nářadí vstoupili hasiči se
zavodněným proudem do objektu. S využitím termokamery prohledávali prostor, zda se v objektu nenachází
osoby a současně prováděli hasební práce. Ze střechy objektu byly zachráněny tři osoby, dalších deset se
evakuovalo samostatně. Čtyři zraněné osoby odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice.
Největším požárem na území města Kopřivnice, u něhož jednotka zasahovala, byl požár
vícepodlažní dřevostavby na ulici Česká. K požáru došlo v nočních hodinách a v době příjezdu jednotky byl
již celý objekt pohlcen plameny. Silný žár dokonce ohrožoval i nedaleko stojící budovy. K jejich ochraně
ochlazováním bylo nutno nasadit několik vodních proudů. Hasiči museli během zásahu strhnout nestabilní
části konstrukcí a následně v odpoledních hodinách byl (po konzultaci se statikem) objekt kompletně stržen.
K demolici budovy byla využita speciální technika ze Záchranného útvaru HZS ČR. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 5 mil. Kč, uchráněné hodnoty pak na 20 mil. Kč.
Další požáry, k nimž jednotka vyjížděla, byly např. požáry dopravních prostředků, kontejnerů
na odpad, polních porostů a travin, potravin apod.
V roce 2019 došlo k výraznému poklesu počtu dopravních nehod a hasiči zasahovali „pouze“
u deseti případů.
V posledních letech vyjíždějí hasiči stále častěji k zásahům, které mají spojitost s počasím. Hasiči
i letos nejčastěji vyjížděli k likvidaci popadaných nebo nalomených stromů nebo odčerpávali vodu
ze zatopených prostor, především sklepů. V těchto případech pomáhaly i jednotky z místních částí města
Kopřivnice (hasičské jednotky – Lubina I, Lubina II, Vlčovice a Mniší). Tyto jednotky město v uplynulých
letech vybavilo novými dopravními automobily, v jejichž výbavě je také potřebná technika pro zvládnutí
zásahů tohoto druhu.
Kromě výše zmíněných zásahů patří mezi technické pomoci také otevírání bytů, ve kterých hrozí
nějaké nebezpečí (např. osoba se zdravotními komplikacemi, která není schopna otevřít; dítě, které rodičům
zabouchlo dveře bytu; zapomenuté klíče bytu, ve kterém je zapnutý spotřebič). K těmto událostem vyjíždí
automaticky i Policie ČR. Častá je rovněž asistence zdravotnické záchranné službě při transportu pacienta.
Zde je důležité zmínit, že pokud je k ošetření osoby povolána rychlá zdravotnická pomoc (RZP), její osádku
tvoří, na rozdíl od rychlé lékařské pomoci (RLP), pouze zdravotní sestra a řidič. V mnoha bytových domech
ve městě není žádný, popř. pouze malý výtah, a transport ležícího pacienta je možný pouze po schodišti.
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Z tohoto důvodu je na pomoc se snesením (na žádost zdravotnické záchranné služby) povolána hasičská
jednotka.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Kopřivnice je také předurčena pro havárie s výskytem
nebezpečných látek. V případě města Kopřivnice nebezpečí představují především látky dopravované
v silniční nebo železniční dopravě, plavecký bazén z důvodu většího množství dezinfekčních prostředků
vody či zimní stadion s velkým množstvím amoniaku (řádově několik tun) používaného jako chladivo.
Dne 21. 8. byly tři jednotky požární ochrany vyslány do města Příbor k úniku plynu do ovzduší, kde došlo
k porušení plynovodu. Šetřením na místě události bylo zjištěno, že se jednalo o staré, již nepoužívané
potrubí a do ovzduší uniklo pouze zbytkové množství plynu.
Zásahy spadající do kategorie záchrany osob a zvířat jsou zastoupeny především vyprošťováním
osob z výtahů. Několik zásahů v roce však opravdu tvořila i záchrana zvířat. Tou byl například odchyt
prasete, které v brzkých ranních hodinách uteklo svému majiteli. Hasiči ve spolupráci s městskou policií
prase bezpečně odchytili a navrátili zpět do chlívku.
V průběhu roku jednotka v několika případech zajišťovala nad rámec běžného výkonu služby
pohotovost s automobilovým žebříkem jako náhradou za v té době nedostupnou výškovou techniku ze
stanice HZS v Novém Jičíně. V těchto případech je automobilový žebřík obsazen dvoučlennou posádkou
nad rámec standardní pohotovosti, aby zůstal zachován i základní výjezd družstva v počtu 1+3
na prvosledovém vozidle.

SDH Lubina I.
Zásahová jednotka SDH Lubina I v roce 2019 vyjížděla na pokyn operačního důstojníka celkem
ke čtyřem událostem. V sobotu 19. ledna vyjela k vytažení elektrokoloběžky ze zamrzlé Větřkovické
přehrady. V neděli 20. ledna jednotka vyjela k likvidaci lesního požáru na Velové. 24. září byla jednotka
povolána k požáru osobního vozidla na Dolní konec a 26. září jednotka vyjela na likvidaci bodavého hmyzu
ve Větřkovicích.
1. října bylo provedeno velké námětové cvičení složek IZS v Lubině – Drnholci u čerpací stanice
na Dolním konci. HZS MSK si připravil scénář dopravní nehody cisterny převážející nebezpečnou látku
s dodávkovým automobilem. Z cisterny unikala neznámá nebezpečná látka, která se dostala do řeky Lubiny.
Lubinská jednotka měla za úkol zabezpečit nebezpečnou látku na řece pomocí norných stěn.

SDH Lubina II.
V letošním roce nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu prostřednictvím operačního
střediska. Jednotka má v současnosti 14 členů. V měsíci lednu byla dokončena pokládka nové podlahy
v garáži a hasičská zbrojnice byla vybavena nábytkem. Během rekonstrukce v minulém roce byla
demontována také siréna. Její opětovnou instalaci provedla v dubnu firma Technologie 2000 společně
s hasiči z Kopřivnice, kteří zajišťovali výškovou techniku. Pro letošní rok byl navýšen rozpočet jednotky
na obnovu zásahových obleků. Byly proto zakoupeny 2 ks třívrstvých zásahových obleků PATRIOT od firmy
DEVA Frýdek-Místek. S obměnou zásahových obleků se počítá i v následujících letech. Od JSDH Kopřivnice
hasiči získali bezplatným převodem další 3 ks zánovních třívrstvých zásahových obleků Fireman III.

SDH Vlčovice
Sbor SDH Vlčovice disponuje zásahovou jednotkou čítající 16 členů, z tohoto počtu je 15 mužů
a 1 žena. V roce 2019 zasahovala tato jednotka celkem 4x.
14. 1. proběhl výjezd jednotky do průmyslového parku č. p. 308. Jednalo se však o planý poplach.
25. 6. proběhl výjezd do průmyslového parku č. p. 300. Opět se jednalo o planý poplach.
10. 9. v dopoledních hodinách byl jednotce vyhlášen poplach. Došlo k zahoření sila na dřevní odpad
ve výrobně nábytku na čp. 1.
30. 9. jednotka vyjížděla ke spadlému stromu u místního rybníka, který částečně zasahoval
na silnici 1/58.
Členové jednotky se také účastnili školení řidičů, strojníků a velitelů. 8. 11. proběhlo v Hasičském
záchranném systému v Bílovci školení na resuscitaci. Zúčastnili se ho také dva místní členové zásahové
jednotky. Část členů zásahové jednotky také reprezentuje vlčovický sbor v požárním sportu.
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SDH Mniší
Výkon služby jednotky zajišťuje celkem 23 hasičů. Z tohoto počtu mají 4 členové odbornou
způsobilost na funkci velitel družstva a 11 na funkci strojník. V roce 2019 jednotka vyjela k sedmi událostem,
a to: 2x požár, 2x likvidace obtížného hmyzu, 2x spadlé stromy, 1x čerpání vody.

Obecní záležitosti
Neformální snídaně s podnikateli
Ve středu 6. března se sešla zhruba třicítka podnikatelů a ředitelů větších firem působících
v Kopřivnici na neformální snídani s vedením města v prostorách Ringhofferovy vily. Zástupci businessu
měli možnost poznat nejen nové vedení města, ale dozvěděli se i o připravovaných investičních a dalších
akcích, které město realizovalo letos nebo v nejbližším období.
Pozvání radnice přijali zástupci zdejších firem nejrůznějšího zaměření. Kromě
prezentace nejdůležitějších záměrů radnice a seznámení s jejím nejužším vedením podnikatelé vedli
i diskuzi s představiteli města i mezi sebou navzájem.
Jedním z témat byla společenská odpovědnost firem a možnosti jejich zapojení do života ve městě.
Hovořilo se i o možnostech zdejších podnikatelů podílet se na realizaci záměrů města nebo o tom, že by
bylo vhodné, aby se podnikatelé v podobném obsazení setkávali nejen na akci pořádané městem, ale i sami
mezi sebou.

Pokuty za rychlou jízdu
Zprovozněním radaru na ulici Záhumenní přibývají do rozpočtu města další finanční prostředky.
Peníze, které na pokutách Kopřivnici platí řidiči projíždějící městem rychleji, než povolují předpisy, využívá
radnice na další zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Jsou určeny například na zabezpečení přechodů
pro chodce, na budování osvětlení přechodů nebo třeba i na řešení problémů s parkováním.
Mezi projekty, které radnice připravuje a mají zvýšit dopravní bezpečnost ve městě, patří například
úprava frekventovaných přechodů na ulicích Štefánikově, Obránců míru a Čs. armády. Nově má vzniknout
přechod pro chodce i na komunikaci vedoucí do průmyslové zóny u závodu společnosti Erich Jaeger.
Náklady na tyto projekty svým objemem převyšují příjmy z pokut, ale peníze vybrané od řidičů překračujících
rychlost se přednostně využívají na jejich posílení.
Měřicí zařízení bylo u silnice na ulici Záhumenní poblíž Muzea Fojtství nainstalováno vloni na konci
června. Za jeho pořízení město zaplatilo takřka 1,7 milionu korun. Ostré měření začalo po měsíci zkušebního
provozu v srpnu a během dalších čtyř měsíců provozu zařízení zaznamenalo více než 9 tisíc přestupků.
Z údajů, které radar automaticky předává ke zpracování, je patrná i skutečnost, že jeho umístění mělo
skutečně pozitivní vliv na rychlost, kterou řidiči hlavním tahem na Štramberk projíždějí. Zatímco v srpnu bylo
zaznamenáno 3 759 přestupků, následně jejich počet znatelně poklesl a v prosinci bylo překročení povolené
rychlosti zaznamenáno už jen v 750 případech. Přestože řidiči o radaru, který zaznamenává překročení
rychlosti v obou směrech, vědí, stále ji překračují. Letos ani v jednom měsíci jejich počet neklesl pod tisíc.
Vozidla, která překročí povolenou rychlost, radar zaznamená a automaticky předává na služebnu městské
policie. Zde po kontrole pořízeného záznamu fotografie přestupku dojde k jejich postoupení oddělení
přestupků kopřivnického městského úřadu k následnému řešení.
Vloni bylo na pokutách vybráno zhruba 4,6 milionu korun. V této částce jsou však i jiné pokuty
uložené provozovatelům motorových vozidel.
Ukázalo se, že radar zklidnil dopravu na ulici Záhumenní a zvýšil bezpečnost chodců. Rada města
už v závěru loňského roku rozhodla o zřízení dvou dalších míst pro umístění radaru, a to na ulici Obránců
míru poblíž Penny marketu a v Lubině na komunikaci I/58 mezi autobusovou zastávkou a firmou VIDA.
Po instalaci dvou nových stanovišť bude radar přemisťován mezi nimi. Za další dvě radarová stanoviště
by město mělo zaplatit 408 tisíc korun.
V roce 2019 se však z technických důvodů zapojení neuskutečnilo a v plánu je zprovoznění na jaře
2020. Zpoždění nezapříčinil dodavatel radarových stanovišť, ale je dáno lhůtami pro vybudování přípojných
míst pro elektřinu.
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Nový řád pro hřbitovy
Městská rada letos schválila nový řád veřejného pohřebiště a také zvýšení ceny za hrobová místa.
Současný řád veřejného pohřebiště byl schválen v roce 2002, ale vzhledem ke změnám v legislativě
vypracoval odbor majetku města nový. Byly zpracovány hydrogeologické posudky, z nichž vyplynulo, že se
prodlužuje doba mezi pochováním v Kopřivnici z 15 na 25 let ve staré části hřbitova a v nové části na 20 let.
V místních částech byla tato doba stanovena již v minulosti na 20 let.
Ceny za hrobová místa byly v Kopřivnici včetně místních částí nejnižší z okolních měst.
Za pronájem urnových a hrobových míst se platí 10 Kč/m2 za rok a za kolumbárium se platí 80 korun ročně.
Rada města schválila navýšení ceny za hrobová místa o 10 korun. Od příštího roku se bude platit 20 Kč/m2
za rok, a to u nově uzavíraných smluv, u převodů nebo přechodů nájmu. Ceny za box v kolumbáriu zůstanou
ve stejné výši. Na hřbitovech je celkem 2 853 hrobových míst včetně urnových, z toho v Kopřivnici je
2 223 míst, v Lubině 327 míst, v Mniší 156 míst a ve Vlčovicích 147 míst.
Za pronájem hrobových míst nájemci průměrně ročně zaplatí 148 500 korun, ale město za drobnou
údržbu, opravy, sečení trávy a údržbu zeleně, úklid chodníků, vodu a další služby zaplatí ročně 411 tisíc
korun. Město tak na údržbu hřbitovů doplácí ročně zhruba 262 tisíc korun.

Koncepce bydlení
V březnu rozhodli zastupitelé o nutnosti zpracovat novou koncepci bydlení ve městě. Důvodem
byla potřeba souhrnného materiálu, který by se stal podkladem pro plány města na podporu individuální
výstavby nebo možností stavět domy s nájemními byty. Byla sestavena pracovní skupina. Po prvním jednání
pracovní skupiny v září začal radniční odbor rozvoje města ve spolupráci s místostarostkou Dagmar
Rysovou, odpovědnou za oblast bydlení, vyhodnocovat, jaké práce na koncepci lze realizovat interně a které
si bude muset město objednat u specializovaných firem. Původně pro tento účel mělo jít z rozpočtu 100 tisíc
korun. Z kapacitních důvodů bylo vhodné zadat maximum prací na analytické části externě a v případě
nutnosti zapojit externí subjekt i do zpracování části návrhové Koncepce rozvoje bydlení. Radní proto
rozhodli rozpočtovým opatřením o navýšení částky určené v rozpočtu města na dvakrát tak vysokou částku.
Kopřivnice má minimálně šest zastavovacích studií na k tomu určených pozemcích v katastru
města, nicméně tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví a jejich majitelé mají zatím takové finanční
požadavky, že ani developeři ani individuální zájemci nejsou schopni je zaplatit. Město má připraveny
i pozemky pro výstavbu bytových domů v lokalitě za garážemi u benzínové pumpy. Existují dvě studie, jaké
bytové domy a veřejné prostory by tam měly vzniknout. V minulém roce se o věc zajímali dva developeři,
kteří ale nakonec od záměru ustoupili. Největší překážkou většího rozvoje v bytové oblasti je nedostatek
finančních zdrojů. Výhledově se také stát připravuje uvolnit peníze na výstavbu nájemního bydlení a město
by mělo být na takovou výzvu připraveno.

Nové limity pro stavby rodinných domů
O pořízení nového územního plánu bylo rozhodnuto před třemi lety. Letos zastupitelé tento
dokument oficiálně vydali a konstatovali, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů. Naposledy byl návrh nového
Územního plánu Kopřivnice projednáván v polovině loňského roku, kdy k němu bylo uplatněno, kromě
stanovisek dotčených orgánů, 27 námitek a 11 připomínek fyzických či právnických osob. Všechna podání
byla vyhodnocena a návrhy na jejich vypořádání byly projednány s dotčenými orgány.
Cílem tohoto zásadního dokumentu je racionalizovat prostorové a funkční uspořádání města
v krajině. Územní plán má zajistit možnosti další výstavby a trvale udržitelný rozvoj území spočívající
ve vybalancování zájmů podnikání, životního prostředí a občanů, kteří v příslušném území žijí. Pořízení
územního plánu stálo téměř 920 tisíc korun. Větší část této sumy, kterou Kopřivnice zaplatila Projektovému
středisku společnosti SURPMO, pokryla více než 773tisícová dotace, město samo ze svého rozpočtu
investovalo necelých 150 tisíc. V územním plánu byla nastavena minimální plocha pozemku pro stavbu
rodinných domů na 700 m2 a řadových domů na 500 m2.
Práce na tvorbě územního plánu zabrala tři roky a během procesu se k němu vyjádřily desítky
institucí a bylo vypracováno také mnoho připomínek a návrhů, které podali občané města.

Nájemné v obecních bytech
Nájmy v kopřivnických obecních bytech byly od září letošního roku zvýšeny o 15 %. O navýšení
bylo rozhodnuto po více než třech letech. Stávající nájemci obecních bytů budou za metr čtvereční plochy
nyní platit 50,32 Kč měsíčně namísto dosavadních 43,76 korun. Nájemné za jednotlivý byt se tak zvýší
zhruba o 280 až 450 korun měsíčně v závislosti na jeho velikosti.
19

Toto zvýšení platí pro valnou většinu bytů, které město Kopřivnice vlastní. Jiné zvýšení nájemného
bylo pouze v sociálních bytech na ulici Horní, kde nájemné stouplo z dosavadních 30 na 36 korun za metr
čtvereční, tedy o 20 %. Vyšší bude rovněž nájemné u nově přidělených bytů, jež před uzavřením nájemní
smlouvy prošly komplexní rekonstrukcí, zejména výměnou elektroinstalace a úpravou bytového jádra,
případně otopné soustavy. Noví obyvatelé takových bytů od září platí městu 57,50 Kč za metr čtvereční
plochy bytu.
Důvodem zvýšení nájemného byla snaha města pokračovat v postupném zvyšování standardu
bydlení v obecních domech. Právě z příjmů z nájemného, ale i z dalších zdrojů rozpočtu město hradilo
postupné výměny oken, zateplení střech a obvodových plášťů, opravy balkónů a podobně. Pokračuje se
postupnými rekonstrukcemi sklepních a společných prostor, výměnami vnitřních instalací v domech
a dalšími pracemi, které vedle estetizace bydlení znamenají i snížení energetické náročnosti bytových
domů, což se pozitivně projevuje v peněženkách nájemníků.
Od posledního zvýšení nájmů v obecních bytech investovala Kopřivnice do svého bytového fondu
77 milionů korun. Pro letošní rok bylo v rozpočtu plánováno dalších 23 milionů korun, což představovalo
investici přes 100 milionů během čtyř let.
Patnáctiprocentní navýšení nájemného bylo schváleno jako plošné a s výjimkou zmíněných
několika bytů na ulici Horní se týká všech bytových jednotek ve vlastnictví města, tedy asi 788 běžných
nájemních bytů a 124 bytů zvláštního určení.

Integrované centrum
Moravskoslezští hasiči se obrátili na vedení města s žádostí o spolupráci při vybudování
Integrovaného výjezdového centra, které by bylo základnou profesionální jednotky hasičů a zároveň by
poskytovalo zázemí i pro zdravotnické záchranáře. Místo pro stavbu bylo vybráno v sousedství Průmyslové
zóny Vlčovice. V novém objektu, navrženém pro potřeby záchranných složek v jednadvacátém století, by
měly sloužit tři jedenáctičlenné směny hasičů a z nevyhovujících prostor ve městě se přesunou i posádky
zdravotnické záchranné služby.
Podobná výjezdová centra jsou například v Ostravě, Třinci, Českém Těšíně, Bílovci, na letišti
v Mošnově a brzy začne stavba i v Novém Jičíně – Kopřivnice je další na řadě. Projekt Integrovaného
výjezdového centra počítá s tím, že město pro jeho vybudování bezplatně poskytne pozemky. Město
v těchto místech vlastní pozemky, které před lety získalo se záměrem vybudování odstavného parkoviště
především pro kamiony. Tyto pozemky ale nestačily, a proto bylo třeba jednat o směně pozemků
i s privátními vlastníky.
Výstavba Integrovaného výjezdového centra má zvýšit požární bezpečnost nejen v Kopřivnici,
ale také v Příboře, Frenštátu pod Radhoštěm a v nejbližším okolí, kam všude by měli hasiči z Kopřivnice
vyjíždět. Výstavbou dojde i ke zvýšení úrovně požárního zabezpečení města Kopřivnice včetně Průmyslové
zóny Vlčovice. Nové výjezdové centrum má být nejen špičkově vybaveným pracovištěm profesionálních
hasičů, ale součástí centra má být i kvalitní zázemí pro fyzickou přípravu, které budou moci využívat
i jednotky dobrovolných hasičů z okolí.
24. dubna zastupitelstvo schválilo čtyřstranné memorandum, kterým se město zavázalo společně
s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a Moravskoslezským krajem usilovat
o zprovoznění nového Integrovaného výjezdového centra v roce 2021. Město připojením k memorandu
deklarovalo, že zabezpečí změnu územního plánu tak, aby umožnil vybudování zázemí hasičů a záchranářů
ve vybrané lokalitě na okraji zdejší průmyslové zóny, a zároveň přislíbilo podílet se na vypořádání
majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých se bude stavět.
Následně byl schválen výkup soukromého pozemku, který je součástí 1,7hektarového území
přiléhajícího k ulici Průmyslový park, na níž má Integrované výjezdové centrum vyrůst. Ve vybrané lokalitě
byly totiž kromě pozemků v majetku města a společnosti Slumeko, s. r. o., také pozemky soukromého
vlastníka. Tomu nakonec město nabídlo odkup plochy o výměře 8 832 m2 za částku přesahující 3,4 milionu
korun. Hasiči od Kopřivnice obdrží pozemky naproti výrobnímu závodu Dura o celkové rozloze 17 831 m 2,
město by výměnou mělo získat pozemky, které má v současné době v držení Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Konkrétně by se mělo jednat o více než 7 tisíc m2 pod „škvárovým hřištěm“, za jehož
využívání aktuálně Kopřivnice platí přes 53 tisíc ročního nájemného.
Dále by město mělo získat asi 14 tisíc metrů čtverečních nacházejících se v areálu Tatry podél
ulice Dělnické, které mají být novým územním plánem vymezeny pro těžký průmysl a energetiku a město
je bude moci v budoucnu využít pro své záměry nebo pro další podporu podnikání ve městě. Výstavbou
Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice získá zvýšení úrovně požárního zabezpečení nejen města
a průmyslové zóny, ale i celého regionu.
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Kopretina
Po osmnácti letech fungování byl v červnu ukončen provoz Denního stacionáře Kopretina
ve Vlčovicích. V pátek 21. června ho ukončilo společné setkání současných i bývalých klientů
a zaměstnanců na zahradě budovy této sociální služby. Příchozí se bavili u živé hudby, pochutnávali si
na grilovaných specialitách a především vzpomínali na léta prožitá pod střechou někdejší vlčovické školy.
Od roku 2001, kdy Denní stacionář začal ve Vlčovicích fungovat, prošlo tímto zařízením více než padesát
klientů, přičemž několik z nich navštěvovalo Kopretinu od začátku až do jejího přesunu. Během dalšího
týdne bylo dokončeno stěhování do nových prostor v přízemí Komunitního centra Pětka na sídlišti Sever
v Kopřivnici.
Protože nové sídlo Kopretiny bylo kompletně nově vybaveno, většina původního vybavení se
nestěhovala. Město jej nabídlo k dalšímu využití školám a dalším organizacím, které zřizuje. Věci, které
nenašly využití jinde, město nabídlo k prodeji formou aukce. Samotná budova ve Vlčovicích byla zatím
zakonzervována. Možnosti jejího dalšího využití komplikuje fakt, že může překážet plánovanému silničnímu
obchvatu Vlčovic, a objekt zřejmě bude určen k demolici. Přesto o budovu projevil zájem nově vzniklý místní
spolek Vlčovjan.

Záměr nového vedení silnice I/58 ve Vlčovicích
Přestěhováním do nových prostor se nezměnilo pouze působiště Kopretiny, ale i kapacita a cílová
skupina této sociální služby. Zatímco ve Vlčovicích mohlo služeb denního stacionáře využívat až 20 klientů,
v Centru Pětka bude místo maximálně pro dvanáct. V nové Kopretině budou klienti až do pětašedesáti let,
a navíc s těžšími formami postižení. Předtím šlo o klienty do 40 let. Ve Vlčovicích byli lidé s lehkou až středně
těžkou mentální retardací a kombinovanými vadami. Teď to budou středně těžké a těžké případy mentální
retardace a kombinované vady.

Centrum Pětka
Budování komunitního centra, které začalo letos fungovat na sídlišti Sever pod názvem Pětka, bylo
dokončeno v květnu. V budově bylo opět umístěno nízkoprahové centrum Kamarád, Mateřské centrum
Klokan, detašované pracoviště městské knihovny a nově Denní stacionář Kopretina, který byl přesunut
ze svého stávajícího působiště ve Vlčovicích. Rekonstrukce včetně vybavení interiéru přesáhla 36 milionů
korun.

Psí útulek ve Vlčovicích
Psí útulek ve Vlčovicích je provozován městem Kopřivnice - odborem životního prostředí
od 1. 1. 2019. Útulek zajišťuje i péči o psy z území měst Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm a Příbor.
Navíc poskytuje zájemcům službu tzv. „psího hotelu“.
Provoz psího útulku podporuje i veřejnost, a to jednak různými dary (zejména krmivo), jednak
službou venčení psů umístěných v útulku. V roce 2019 prošlo útulkem 220 psů. Z nich 44 využilo službu
„hotel“. Provoz útulku spotřeboval 479 000 Kč.
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České dráhy obnovily přímé železniční spojení s Ostravou
V jízdních řádech, které začaly platit od neděle 15. prosince, se objevilo přímé železniční spojení
Kopřivnice s Ostravou. Nový spěšný vlak nazvaný Štramberský expres spojil naše město s Ostravou
bez nutnosti přestupu. Díky přímému spoji i větší maximální rychlosti soupravy na hlavní trati se jízdní doba
mezi Štramberkem a konečnou na hlavním nádraží v Ostravě pohybuje mezi 44 a 50 minutami, což je čas,
který může konkurovat jízdě autem. Šlo hlavně o to, nabídnout lidem atraktivní spojení a přimět je vyměnit
jízdu autem za železnici. To byl důvod, proč Moravskoslezský kraj v nové smlouvě s Českými drahami
na přímý vlak přispěl. Podobný vlak v minulosti pod názvem Ondrášek již mezi Kopřivnicí a Ostravou jezdil.
Byl ale o něco pomalejší, avšak naposled se v jízdních řádech objevoval před osmi lety. Návrat spěšného
vlaku je nabídkou pro zhruba čtyřicet tisíc potenciálních cestujících z Novojičínska. Kromě Štramberku bude
stavět v Kopřivnici, Příboře a ve Studénce. Některé spoje ale zastavují i ve Skotnici a Sedlnici. Štramberský
expres má zlepšit nejen cestování do Ostravy za prací a do škol, ale nabízí i lepší propojení na dálkové
vlaky, zastavuje jak na nádraží ve Svinově, tak na hlavním ostravském nádraží.

Městské informační centrum (MIC)
Městské informační centrum v Kopřivnici pořídilo během letošního roku nové počítačové vybavení,
nabíjecí stanici pro elektrokola a další vybavení. Většinu z investovaných 160 tisíc korun pomohla
informačnímu centru zaplatit 120tisícová dotace Moravskoslezského kraje.
Kromě veřejné dobíjecí stanice pro elektrokola, která se na zdi kulturního domu u vstupu
do informačního centra objevila už v létě, byla hlavní část dotace využita k nákupu nových počítačů. V prvé
vlně byly vyměněny PC, které využívají pracovníci pro běžný provoz. Následně byly zakoupeny nové
počítače, které může v informačním centru využívat veřejnost. Z dotačních peněz byly nakoupeny i další
komponenty, které běžný návštěvník nevidí, jako print server, wifi router, externí disky na zálohu dat a další
drobné vybavení. Část dotace byla využita i na uhrazení jazykového kurzu angličtiny pro pracovnici IC.
Z dotace byla také pořízena pokladní stanice s dotykovou obrazovkou, čtečka čárových kódů, tiskárna
účtenek a štítků na označování zboží.

Laserový ohňostroj
Příchod nového roku letos Kopřivnice oslavila tichým ohňostrojem. Místo odpalování klasické
pyrotechniky se obyvatelé města dočkali laserové show za doprovodu hudby. Specializovaná firma
připravila zhruba desetiminutovou show, kdy se pomocí různých typů projektorů na budovy i do připravené
mlhy promítaly dynamické geometrické obrazce v různých barvách. Do projekce bylo zahrnuto i několik
prvků charakterizujících Kopřivnici, jako siluetu auta a podobně. Celá projekce byla provázaná
s monumentální epickou hudbou, která podtrhla vizuální vjem.
K rozhodnutí vyměnit klasický ohňostroj za laserové paprsky vedlo vedení zdejší radnice několik
důvodů. Na prvém místě to byla snaha respektovat trendy vedoucí ke zdravějšímu životnímu prostředí,
ať už co se týká toho intenzivního hluku, tak i zplodin, které souvisejí s klasickou pyrotechnikou. Laserová
show, která není doprovázena hlasitými petardami, více vyhovovala lidem, kteří ohňostroje kritizují a byla
ohleduplnější ke zvířatům, která ve městě žijí. Pro velkou část obyvatel byla show zklamáním.
Show stála zhruba 60 tisíc korun a byla tak přibližně o třetinu dražší než ohňostroje z minulých let.
Pro Kopřivnici ji připravil Zbyšek Uhlík.

Stolní kalendáře na rok 2020
Koncem prosince začala radnice distribuovat stolní kalendáře, které obdržely všechny domácnosti
v Kopřivnici i v místních částech. Po pěti letech, kdy v něm byly publikovány fotografie, přišly na řadu opět
kresby dětí. Autory kreseb a maleb byli žáci ZUŠ Zdeňka Buriana. Škola byla vybrána proto, že v letošním
roce slavila 65 let od založení uměleckého školství v Kopřivnici, půl století své samostatnosti, i 25 let,
kdy získala čestný titul ZUŠ Zdeňka Buriana.
V kalendáři stejně jako v minulosti jsou uvedeny kulturní, sportovní a společenské akce, dny
otevřených dveří a aktivity města. Dále v něm jsou zveřejněna data zápisů do mateřských a základních škol,
termíny splatnosti místních poplatků apod. V kalendáři jsou aktualizované informace, telefonní čísla a také
informace o Zdravém městě Kopřivnice.
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Hospodaření města
Využití termínovaných vkladů
Ve snaze zhodnotit aktuálně volné finanční prostředky města rozhodli kopřivničtí radní o sjednání
dvou termínovaných vkladů, u kterých banky nabídly zajímavé úročení. S rostoucími úrokovými sazbami
v bankovním sektoru je tento druh nakládání s volnými finančními prostředky zase o něco výhodnější. Město
získalo roční úrokovou sazbu ve výši 1,45 % a během následujících tří měsíců získalo na úrocích více než
270 tisíc korun. Již v minulém roce, kdy se Kopřivnice touto cestou po konci období velmi nízkých úrokových
sazeb znovu vydala, získala od května do konce roku na úrocích asi 135 tisíc korun. Počátkem roku mělo
město na účtech větší množství volných prostředků, ať už šlo o rezervu určenou na vybudování parkovacích
ploch u nového muzea či vysoké zůstatky z minulého roku. Na dva různé termínované vklady bylo uloženo
celkem 75 milionů korun. Rozdělení částky na dva vklady bylo motivováno snahou minimalizovat případnou
ztrátu sjednaného výnosu.

Odbor majetku města
Oddělení bytové správy
V roce 2019 bylo ve vlastnictví města 788 bytů. Novým zájemcům bylo dle pořadníku přiděleno
38 bytů. V ubytovně Pod Červeným kamenem bylo nově ubytováno 26 klientů. Během roku pak 480 turistů.
Z činnosti Oddělení bytové správy v roce 2019:
–
–
–
–
–
–
–

činnosti vztahující se k agendě uzavírání nájemních vztahů k bytům (evidence žádostí, uzavírání,
prodlužování a ukončování nájemních smluv, podnájmy bytů, výjimky atd.),
správa, provoz a údržba bytového fondu,
činnosti spojené se zajišťováním pohledávek a mimosoudním vymáháním pohledávek spojených
s užíváním bytů,
činnosti vztahující se k agendě uzavírání smluvních vztahů k městské ubytovně Pod Červeným
kamenem,
spolupráce s Armádou spásy v České republice, z. s., v rámci projektu "Prevence bezdomovectví,
postupná revitalizace bytového fondu ve spolupráci s OTS a v rámci OBS i bytů uvolněných (opravy
a technické zhodnocení),
ostatní drobná údržba bytů a domů.

Z činnosti Oddělení správy budov a komunálního hospodářství (OSBKH)
•

byl realizován prodej spínací stanice včetně technologie a kabelových rozvodů v Průmyslovém parku
Kopřivnice,

•

došlo k převzetí bezúplatně nabyté nové komunikace vybudované v lokalitě výstavby rodinných domů
v blízkosti štramberského nádraží, která navazuje na stávající ul. Horečkovou a její předání do správy
společnosti Slumeko, s. r. o.,

•

byla uzavřena smlouva o výpůjčce se Slezskou diakonií za účelem zajištění provozování sociální služby
sociálně terapeutické dílny v nově rekonstruované budově č. p. 926 na ul. Školní v Kopřivnici (bývalá
VS4),

•

byla dokončena rekonstrukce objektu č. p. 1181 na ulici Francouzské v Kopřivnici za účelem zřízení
Komunitního centra. V objektu provozují svou činnost čtyři subjekty:
–
–
–
–

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – provozovatel Armáda spásy v České republice, z. s.,
denní stacionář provozovaný Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.,
dětské centrum KLOKAN provozované Domem dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, p. o.,
městská knihovna provozovaná Kulturním domem Kopřivnice, p. o.
Z dalších aktivit:

–
–
–

převzetí do správy budovy č. p. 76 ve Vlčovicích (bývalý denní stacionář Kopretina) a příprava
dalšího využití,
výběr nového provozovatele restaurace v Mniší, která je součástí kulturního domu,
byly realizovány odtahy vozidel v rámci pravidelného čištění komunikací v počtu 86 vozidel,
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–
–
–
–
–
–
–

byl aktualizován pasport mobiliáře vedený v novém mapovém informačním systému GIS podle
skutečného stavu v terénu,
byl zpracován a schválen nový řád veřejného pohřebiště,
zpracování a schválení nových cen nájmu hrobových míst a cen služeb spojených s nájmem
hrobového místa s účinností od 1. 1. 2020,
byla aktualizována smlouva o pachtu a provozování veřejného vodovodu,
došlo k uzavření dohod s vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací,
na úseku veřejného prostranství byly organizovány jarmarky, farmářské trhy, pouť
a zpoplatňování záboru veřejného prostranství,
již několik let se daří snižovat dlouhodobé pohledávky z nájmů nebytových prostor.

Oddělení pozemků
Oddělení pozemků v průběhu roku 2019 uskutečnilo majetkoprávní převody na základě žádostí
ze strany občanů, firem a požadavků města v souvislosti s připravovanými investičními akcemi nebo
rozvojovými plány města. Byly uzavřeny směnné smlouvy se spol. Brose CZ, spol. s r. o., a Rőchling
Automotive Kopřivnice, s. r. o., jejímž předmětem byl převod pozemků z vlastnictví města, a naopak město
uzavřením smluv získalo do svého vlastnictví spoluvlastnické podíly na inženýrských sítích
v Podnikatelském areálu ve Vlčovicích, čímž se stalo téměř v celém rozsahu jejich 100% vlastníky. Obě tyto
společnosti získaly pozemky do svého vlastnictví v souvislosti s řešením dopravní obslužnosti svých závodů.
Dále byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku v podnikatelském areálu se spol. Aproreal, s. r. o.,
zabývající se výrobou remosek a se spol. VPAZ, s. r. o., podnikající v oblasti kovoobrábění a zámečnictví.
V souvislosti s připravovanou výstavbou Integrovaného výjezdového centra HZS MSK byly vykoupeny
pozemky od p. Mrkvy a bezplatně převeden pozemek ze spol. Slumeko, s. r. o., do vlastnictví města. Také
byly uzavřeny směnné smlouvy s p. Štefánkem, Korčianem a p. Filovou z důvodu zajištění vjezdu k novému
muzeu v areálu závodu Tatra Trucks, a. s. Město dále převzalo bezplatně do svého vlastnictví pozemek,
jehož součástí je komunikace na ul. Horečkova. Pro rozšíření kamenictví p. Oczadlyho byla městem prodána
část přilehlého pozemku a také Bowling u koupaliště odkoupil část pozemku pro rozšíření parkoviště.
Celkem bylo na oddělení pozemků uzavřeno 22 majetkoprávních smluv, 38 smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene opravňující jednotlivé investory zasáhnout do pozemků ve vlastnictví
města, 26 smluv o zřízení věcného břemene po dokončení staveb a 5 nájemních smluv. V roce 2019 byly
jako již každoročně uzavřeny pachtovní smlouvy na zahrádky, celkem 44 smluv.

Významné realizace z rozpočtu OMM
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

hřbitov Mniší – oprava páteřního chodníku,
ZŠ a MŠ 17. listopadu – rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu U1, U2 a U3,
revitalizace hřbitova v Kopřivnici – realizace stavební části bez sadových úprav,
opravy místních komunikací a chodníků na území města (celoplošné opravy) – v rámci oprav chodníků
bylo z podstatné části řešeno uvedení chodníků dotčených rekonstrukcemi plynovodů do původního
stavu. Město pořizovalo materiál (obrubníky a dlažbu), zhotovitel rekonstrukce plynu zajistil na vlastní
náklady kompletní stavební činnost,
vybudování laviček v atriu budovy č. p. 243 (Ringhofferova vila),
DDM Kletné – zpevnění vstupu do chatek, výměna chatek – I. etapa,
krytý bazén – oprava bazénových rozvodů – PD a realizace stavby,
ZŠ Milady Horákové – rekonstrukce sociálních zařízení v nové budově, výměna podlahových krytin
na chodbách, ve třídách a ve školní družině,
MŠ Ignáce Šustaly – rekonstrukce elektroinstalace,
ZŠ Emila Zátopka – rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů vody – pavilon tělocvičny – 1. P. P.,
DPS č. p. 650 – energetická opatření, rekonstrukce vnitřních instalací – projektová příprava,
KD Mniší – výměna oken,
DPS č. p. 320 – postupná výměna opotřebeného zařízení (kuchyňské linky, sporáky, koupelny),
radnice č. p. 1163 – rekonstrukce nákladního výtahu.

Opravy budov ZŠ
Letos o prázdninách investovala radnice do oprav ve třech základních školách téměř 18 milionů
korun. Na dvou školách se rekonstruovalo sociální zařízení. Školní docházka byla ukončena o tři dny dříve
a stavební firmy tak měly dostatečný prostor, aby práce dokončily v termínu a žáci mohli začít nový školní
rok bez problémů.
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Nejrozsáhlejší opravy se prováděly na Základní škole a Mateřské škole 17. listopadu. Zde se
sociální zařízení rekonstruovalo ve 2. a 3. podlaží pavilonu U1, ve 2. podlaží pavilonu, kde jsou školní
družiny, a v 1. až 4. podlaží pavilonu U2. V pavilonu družin se rekonstruovalo i sociální zázemí pro učitele
a uklízečky včetně denní místnosti a kuchyňky u sborovny. Rekonstrukci za 11,4 milionu korun prováděla
společnost THERM, spol. s r. o., Ostrava-Zábřeh.
V Základní škole dr. M. Horákové se rekonstruovalo sociální zařízení v pavilonu učeben v prvním
až čtvrtém podlaží. Proběhla zde celková rekonstrukce spočívající v dispozičních úpravách, vyměněny byly
všechny rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, vytápění. Vyměněny byly v tomto pavilonu na všech
chodbách i podlahové krytiny za novou odolnou PVC krytinu. Práce prováděla za 4,3 milionu korun firma
NH stavby, s. r. o.
Třetí školou byla ZŠ Emila Zátopka, konkrétně suterén sportovní haly. Společnost Chalupa a syn,
s. r. o., zde provedla rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů vody. Práce byly dokončeny v předstihu
a stavební společnost za ně obdržela 2,15 milionu korun.

Rekonstrukce Mateřské školy Ignáce Šustaly
V září byly dokončeny stavební práce na realizaci energetických opatření a rekonstrukci
elektroinstalace budovy Mateřské školy Ignáce Šustaly. Rekonstrukci zahájila firma Stavební společnost
Šurík, s. r. o., ve druhé polovině června. Zatepleny byly obvodové stěny budovy, střecha a částečně
i suterén, byla vyměněna okna a dveře, nainstalován větrací systém s rekuperací.
Práce související s instalací anglických dvorků a vybudováním okapových chodníků byly
dokončeny následně do poloviny listopadu, terénní úpravy proběhnou s ohledem na klimatické podmínky
až v jarních měsících. Konečná cena díla je oproti původnímu rozpočtu vyšší o 396 tisíc korun, a to z důvodu
nepředvídaných skutečností, které se na stavbě vyskytly. Po oklepání nesoudržných omítek byl zjištěn
mnohem větší výskyt trhlin ve zdivu, než bylo předpokládáno projektem, a bylo nutné provést sanační
opatření, která si vyžádala jak navýšení ceny, tak prodloužení termínu plnění díla.
Za realizaci energetických opatření obdržela Stavební společnost Šurík celkem 13,1 milionu korun
včetně DPH. Město na zateplení a vzduchotechniku získalo dotace z Operačního programu Životní
prostředí.
Současně se zateplením probíhala během letních prázdnin celková rekonstrukce elektroinstalace
v celém objektu školky včetně datových sítí. Tyto práce prováděla společnost NH stavby, s. r. o., která s nimi
začala na začátku letních prázdnin. Až na venkovní rozvody uložené vně ve fasádě objektu, s kterými se
čekalo až na dokončení zateplení objektu, byly práce dokončeny do 12. září.
Mateřská škola Ignáce Šustaly byla uzavřena od začátku letních prázdnin a nový školní rok zahájila
o týden později, tedy 9. září. Až do dokončení venkovních prací si děti nemohly hrát na zahradě své školky,
ale s učitelkami chodily na hřiště v okolí.

Nové garáže z výměníku
Nevyužívaná výměníková stanice tepla č. p. 283 na ulici Pod Morávií byla přestavěna na nájemní
garáže pro deset osobních automobilů a tři motocykly.
Stavební úpravy zahrnovaly vybourání všech příček, výměnu vjezdových vrat a novou
elektroinstalaci v objektu. Rekonstruována byla také střecha stavby, která byla v technicky nevyhovujícím
stavu, a upravena byla i fasáda budoucích garáží. Nově byla vybudována i příjezdová cesta, dosavadní
příjezd k výměníkové stanici byl totiž po chodníku. Stavební práce byly na základě nejnižší nabídkové ceny
svěřeny místní stavební firmě Chalupa a syn, s. r. o., které město na základě uzavřené smlouvy zaplatilo
částku 1,84 milionu korun z rozpočtové kapitoly Hospodářská činnost města.
Kopřivnice již vytvořila garáže pro osobní automobily a motocykly ze čtyř nepotřebných
výměníkových stanic. Další výměníkové stanice byly privatizovány a dnes v nich funguje například výroba
pizzy, řemeslnické dílny a podobně. Někdejší výměník na ulici Obránců míru radnice přebudovala
na komerční prostory k pronájmu. Vysloužilý výměník na ulici Školní pak už od května slouží jako sociálně
terapeutická dílna. Nájemné za jedno parkovací místo je stejné jako v dalších společných garážích zřízených
z výměníkových stanic ve městě 737,69 Kč bez DPH měsíčně.
V majetku města nadále zůstává několik prázdných výměníkových stanic, pro které se hledá
vhodné využití. V garáže by se měla proměnit ještě jedna výměníková stanice na ulici 17. listopadu.
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Nová parkovací místa na ulici Ignáce Šustaly
Radnice každoročně zvyšuje počet parkovacích míst v Kopřivnici, neboť problémy s odstavováním
vozidel jsou po celém městě. Letos vznikla nová parkovací místa na ulici Ignáce Šustaly. Kromě každoroční
výstavby nových parkovišť město hledá také nízkorozpočtové možnosti na jejich doplnění či legalizaci,
například vyznačením parkovacích pruhů stanovených místními úpravami nebo za pomoci menších
stavebních úprav. Na této ulici byly odstraněny dva malé zatravněné ostrůvky a část asfaltové plochy,
kde byly odstavovány kontejnery. Pro kontejnery bylo nalezeno jiné místo. Slumeko, s. r. o., v daném
prostoru vybudovalo pět nových parkovacích míst, a to za 124 tisíc korun.

Slumeko, s. r. o.
Koncem roku začala společnost Slumeko, s. r. o., využívat nové garáže pro svá nákladní vozidla
i sklad. Stavba objektu začala letos v dubnu. Zhotovitelem díla byla firma UNISTAD, s. r. o., Suchdol
nad Odrou, která jej dokončila v říjnu. Za stavbu společnost zaplatila 7,578 milionu korun z vlastních zdrojů.
Jedná se o jednopodlažní objekt, který je vybudován jako ocelová konstrukce opláštěná trapézovými plechy.
V garážové části jsou vytvořena čtyři stání pro velká nákladní vozidla, v zadní části je umístěn sklad
pro dopravní značení a mobiliář.
Takový objekt společnosti dosud scházel. S rozvojem společnosti postupně přibývala drahá
technika, která stála na zpevněných plochách areálu bez jakékoliv ochrany před nepříznivými
povětrnostními vlivy. Do nových prostor nyní byla přesunuta velká vozidla určená pro svážení odpadů
a stávající garáže byly uvolněny pro umístění techniky, která dosud nebyla garážována. Nové garáže
pojmou i nově pořízenou a dnes rozměrově větší techniku, která se do stávajících garážových stání nevešla.
Výstavbou přilehlého skladu byl také vyřešen letitý problém s uskladňováním dopravního značení,
ať už přechodných značek nebo materiálu nutného pro údržbu trvalého značení ve městě. Do skladu byl
také přesunut veškerý materiál potřebný pro údržbu opravy mobiliáře ve městě.

Plán zimní údržby
V závěru října radní schválili aktualizovanou podobu Plánu zimní údržby místních komunikací
v Kopřivnici pro zimní období 2019–2020. Došlo k aktualizaci výměry některých místních komunikací
určených k zimní údržbě a výčtu udržovaných přechodů pro chodce. Nově byly do plánu zimní údržby
zahrnuty plochy, které město Kopřivnice vybudovalo či nabylo v roce 2019. Plán zimní údržby tak nově
počítá s uklízením sněhu na ulici Horečkově či na vyhrazeném parkovišti pro tělesně postižené
u terapeutických dílen na ulici Školní.
Nově přibyl také chodník na ulici Záhumenní, který navazuje přechodem pro chodce na chodník
nad ZŠ Alšova a chodník a autobusové zastávky u závodu Erich Jaeger v průmyslovém parku, jehož
dokončení je v plánu do konce letošního roku. Po několika letech byla mezi udržované místní komunikace
vrácena silnice přes Velovou propojující Lubinu a Mniší a na podněty občanů rovněž chodník na ulici
Dělnické. Naopak vyňata z plánu zimní údržby byla část málo užívaného chodníku kolem I/58 v Lubině
a plocha na bývalém škvárovém hřišti nad průmyslovkou, která byla v minulosti využívána ke skládkování
přebytečného sněhu. Tato plocha je nyní oplocena a do budoucna je s ní počítáno pro zařízení staveniště
investičních akcí města.
Celkem plán zimní údržby počítá s tím, že společnost Slumeko, s. r. o., bude udržovat skoro
46 kilometrů místních komunikací ve městě a všech jeho místních částech a zajišťovat schůdnost více než
213 tisíc metrů čtverečních chodníků. Náklady na zimní údržbu jsou závislé na skutečné klimatické situaci.
Plánované náklady na zimní údržbu v uplynulé sezoně byly bezmála 5,2 milionu korun, ve skutečnosti ale
minulá zima přišla na částku něco přes 2,8 milionu korun.

Hřiště na sídlišti Sever
V průběhu listopadu byly demontovány herní prvky z dětského hřiště umístěného za domy
č. p. 1214 a 1215 na ulici Osvoboditelů. Hřiště, které obyvatelům sídliště sloužilo od roku 2007, bylo
ve špatném technickém stavu. Dřevěné konstrukce byly po dvanácti letech napadeny hnilobou a v některých
místech tak masivně, že chyběly celé kusy dřeva. Životnost dřevěných herních prvků vystavených celoročně
povětrnostním vlivům se pohybuje okolo deseti let. Konstrukce byly celkově uvolněné a ve špatném stavu
byl také pryžový bezpečnostní povrch pod houpadly. Správa sportovišť, která má hřiště ve správě, nechala
jeho stav posoudit i revizním technikem a výsledkem bylo konstatování, že hřiště ve stávajícím stavu není
bezpečné a může být zdrojem zranění.
Hřiště ale z oploceného plácku mezi paneláky nezmizelo navždy. Správa sportovišť plánuje
v příštím roce nahrazení zničených prolézaček, houpaček či pískoviště obdobnými herními prvky,
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ale z odolnějších materiálů. Zatím byl zpracován předběžný návrh na nahrazení dřevěných prvků jejich
obdobou z pozinkované oceli, lan s ocelovým jádrem a plastu. Jejich nákup a instalace by mohla přijít
zhruba na 400 tisíc korun.

Oprava kopřivnického hřbitova
V plánu pro letošní rok byla kompletní rekonstrukce všech páteřních chodníků, částečná oprava
hřbitovní zdi, kamenného kříže v centrální části a obměna zeleně. Z tohoto důvodu stavební práce zahájila
společnost Slumeko, s. r. o., již v první polovině března.
Zeď byla opravena a osazena novou betonovou krycí deskou, aby se zabránilo jejímu poškozování
podmáčením. Páteřní chodníky byly předlážděny žulovými kostkami, renovován a vyčištěn byl kamenný
kříž. Veškeré stavební úpravy včetně opravy kříže přišly zhruba na 4,8 milionu korun.
Již na jaře byla vykácena přestárlá vegetace. Pokáceno bylo i sedm lip, jejichž kořeny
nadzvedávaly hroby i chodníky. Těchto sedm stromů bylo nahrazeno nově pětadvaceti. Jejich výsadba byla
rozdělena do dvou částí. Ve staré části hřbitova bylo vysazeno šest stromů v druhé polovině října a v příštím
roce dalších devatenáct stromů v nové části. V rámci obnovy zeleně byly odstraněny i přerostlé túje.
Stavební práce byly dokončeny už v závěru srpna. Ve středu 23. října pak došlo na hřbitově
k výsadbě nové zeleně, která nahradila na jaře vykácenou přestárlou vegetaci. Bylo pokáceno 59 tújí a šest
lip, které nadzvedávaly hroby i chodníky a byly nebezpečné z důvodu odlamujících se větví. Jako náhradní
výsadba bylo nově vysázeno celkem 24 vzrostlých stromů ve staré části hřbitova. Vysazeno bylo
11 dřezovců trojtrnných, 8 habrů obecných, 4 lípy srdčité a jeden jírovec pleťový. Další zeleň bude vysazena
na jaře v nové části hřbitova.
V období od března do října firma Slumeko, s. r. o., opravila 1 066 m2 chodníků ze žulové kostky
včetně drenáží spodních vrstev. Dále opravila části hřbitovní zdi a také proběhla restaurátorská oprava kříže.
Současně bylo vybudováno nové místo pro umístění kontejnerů na hřbitovní odpad v blízkosti hlavní vstupní
brány. Celková hodnota stavebních prací činila 4 766 000 korun včetně DPH a dalších 1 110 000 korun
včetně DPH firma inkasovala za pokácení staré vegetace a výsadbu nové.
Rozsáhlá oprava hřbitova v Kopřivnici byla dokončena na podzim před státním svátkem, jenž
předchází Památce zesnulých – Dušičkám a který lidé využívají k návštěvě hřbitovů.
V rekonstrukci hřbitova se bude pokračovat i v příštím roce, bude vysazena další zeleň za tu, která
byla vykácena v letošním roce, a dále bude opravena márnice a vybudována dvě místa pro odběr vody,
aby lidé nemuseli nosit konve s vodou daleko. Jedno bude opraveno u márnice a druhé nové naproti
hřbitovní zdi.
Po dokončení prací ale nastal problém se srnami, které chodily na hřbitov spásat vysazené květiny
na hrobech i okrasných záhoncích. Pracovníci firmy Slumeko, s. r. o., hledali a opravovali díry v plotě, jimiž
srny mohly chodit na hřbitov. Toto řešení ale bylo neúčinné, a tak po dohodě s myslivci byl natřen plot
odpuzovačem zvěře.

Hřbitovy v Mniší a Lubině
Letos se uskutečnila i oprava hřbitova v Mniší. Oprava centrálního chodníku na hřbitově v Mniší
začala počátkem června. Firma Martin Urban Zemní práce opravila samotný centrální chodník, který je nově
ze zámkové dlažby, a vyměnila vodovodní potrubí vedle centrálního chodníku se třemi místy pro odběr vody
k zalévání. Doinstalovány byly i tři lavičky. Oprava hřbitova v Mniší přišla městský rozpočet na 562 tisíc
korun včetně DPH.
Menší, ale pro místní lidi významná oprava proběhla i na hřbitově v Lubině. Tam bylo již řadu let
v téměř havarijním stavu schodiště ze hřbitova ke kontejnerovému stání. To bylo letos v závěru roku
na nátlak místní komise rovněž opraveno.

Odvodnění ploché dráhy
V rámci probíhající modernizace sportovních ploch kopřivnického letního stadionu dojde
i na rekonstrukci odvodnění plochodrážního oválu. Rada města Kopřivnice mimořádně rozhodla o příslušné
smlouvě se SPORT Construction, a. s., a to bez výběrového řízení. Bylo rozhodnuto položit odvodňovací
potrubí ploché dráhy k nově budovanému odvodnění fotbalového a atletického hřiště v zeleném pásu mezi
plochou dráhou a atletickým oválem. Aby nebyly zastaveny probíhající práce a byl dodržen termín realizace
rekonstrukce letního stadionu a aby nedošlo k porušení podmínek čerpání dotace, bylo nutné, aby rada
města schválila rozpočtové opatření a uzavření smlouvy o dílo na výjimku s firmou, která realizuje
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rekonstrukci pro atletický klub. Díky tomuto postupu bylo možné na úhradu rekonstrukce odvodnění ploché
dráhy částečně použít prostředky, které se dosud podařilo ušetřit v podobě méněprací na letním stadionu.

Rekonstrukce Ringhofferovy vily získala hlavní cenu v soutěži
Odborníci vyhodnotili celkovou rekonstrukci Ringhofferovy vily v Kopřivnici jako nejlepší rekonstrukci stavby občanské vybavenosti loňského roku v kraji. Ve čtvrtek 13. června získala rekonstrukce hlavní
cenu ve své kategorii prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018.
Porotou byl hodnocen citlivý přístup při rekonstrukci vily s vytvořením nového reprezentativního
prostoru pro pořádání akcí města Kopřivnice. Původní interiérová koncepce je dále nově propojena
s exteriérem vložením nového schodiště a propojením zahradního prostoru.
Rekonstrukce Ringhofferovy vily soutěžila v konkurenci dalších šesti staveb ve své kategorii
a do soutěže ji přihlásila projekční společnost Atris, která vytvořila plány rekonstrukce. Zhotovitelem
oceněné rekonstrukce pak byla společnost Beskydská stavební a investorem město Kopřivnice, které
do projektu vložilo pětatřicet milionů korun.
Lidé, kteří na jaře neměli příležitost objekt navštívit, měli možnost v rámci dalšího plánovaného dne
otevřených dveří, který proběhl v srpnovém termínu zdejší Bartolomějské pouti.
Novorenesanční vila s arkádovou lodžií a trojúhelníkovým štítem byla dlouhá léta nevyužívaná.
Kopřivnice ji koupila v roce 2009 zároveň s okolním parkem od Tatry a vloni ji po náročné rekonstrukci
proměnila v reprezentační prostory města s obřadní síní pro pořádání svateb a dalších akcí.
Porota složená z architektů a dalších stavařských profesionálů hodnotila kromě architektonického
výrazu a zakomponování stavby do okolí i kvalitu stavebních prací, plnění funkčních požadavků a koncepční
řešení stavby a vliv na hodnocení mělo i ekologické hledisko stavby.
Z galavečera Stavby roku MSK 2018 si odneslo tři čestná uznání místní architektonické studio
Kamil Mrva Architects, a to za rekonstrukci objektu s prodejnou Hruška v centru Trojanovic, za návrh
rodinného domu ve Smilovicích a za projekt pěší lávka přes řeku Olešnou v Palkovicích.

Další oprava rekonstruované vily
Ringhofferova vila, jejíž rekonstrukce za více než 35 milionů korun byla dokončena vloni v létě,
musela být znovu opravena. Při tání sněhu došlo k zatečení a následné destrukci omítky na několika
místech stavby. Na její fasádě se objevilo hned několik závad, kterých si všimli nejen odborníci, ale i všichni
kolemjdoucí. Problém zaznamenali pracovníci odboru majetku města 1. února v odpoledních hodinách.
Bezprostředně provedli kontrolu systému vyhřívání okapů, ale systém byl zapojen a funkční. Následnými
klimatickými podmínkami s teplotami hluboko pod bodem mrazu došlo k promrznutí, popraskání
a následnému odpadnutí.
Dne 4. února byla zaslána reklamace na zhotovitele stavby Beskydskou stavební akciovou
společnost Třinec na nefunkční svod, který způsobil stékání vody po fasádě vily a následné opadnutí části
omítky v místě napojení nástřešního žlabu v levé části atiky nad schodištěm. V reklamaci byl i požadavek
na opravu zmíněné fasádní omítky. Voda do omítky ale nevnikla kvůli chybě stavební firmy při rekonstrukci.
Zatečení zapříčinilo ucpání dešťového svodu listím z nedalekých stromů, zejména lípy. V tomto případě ale
stavební firma reklamaci neuznala, nicméně některé jiné zjištěné závady v rámci reklamačních oprav
odstranila.

Spínací stanice v průmyslovém parku
Spínací stanici v Průmyslovém parku ve Vlčovicích koupila letos od města Českomoravská
energetika, s. r. o., za 11 milionů, 111 tisíc a 111 korun. Spínací stanici vybudovalo město v roce 2002
v souvislosti s budováním infrastruktury průmyslové zóny. Část bezmála pětadvacetimilionových nákladů
byla hrazena ze 7,3milionové státní dotace.
Prodej objektu, ale především rozvodné technologie a kabelových rozvodů, byl zvažován
už v závěru minulého roku. Tehdy také zastupitelstvo schválilo záměr tento majetek prodat formou
nabídkového řízení za minimální cenu, kterou znalecký posudek určil na částku 10,4 milionu korun.
Ve stanovené lhůtě nabídku na odkup podala pouze jedna společnost, a to pravě Českomoravská
energetika. Ta o provozování spínací stanice v průmyslovém parku usilovala už vloni, kdy také
zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu spínací stanice. Nájemní vztah měl vzniknout prvního prosince letošního
roku a roční nájemné mělo činit více než tři čtvrtě milionu. Z nákladové analýzy odborné firmy ale vyplynulo,
že za pravidelnou údržbu a investice do zvýšení spolehlivosti technologie stejně jako na investicích
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spojených s rozvojem průmyslové zóny by město muselo zaplatit asi 24,5 milionu korun, tedy více než
dvakrát.

Vozový park radnice
Vozový park radnice se musí pravidelně obnovovat. Kopřivnická radnice při obnově vozového
parku začala kupovat vozidla s alternativním pohonem. První vozidlo s pohonem na CNG pořídila vloni
a získala na něj padesátitisícovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Také na druhé, které letos koupila, získala dotaci 50 tisíc korun.
Radnice při obnově vozového parku chce snižovat negativní vlivy dopravy na zdraví obyvatel
a životního prostředí, protože nová vozidla používají úředníci k výkonu své práce. Nový služební vůz přinese
i úspory provozních nákladů, neboť spotřeba paliva na ujetý kilometr je u CNG nižší.
Obdobný přístup má i městská společnost Slumeko, s. r. o., má nejen dvě užitková, ale i dvě osobní
vozidla na tento pohon, a navíc má i svou firemní čerpací stanici, kterou využívá i radnice.

Opravy cest novou technologií
Společnost Futtec, a. s., zapůjčila na podzim firmě Slumeko, s. r. o., za účelem zařízení na opravy
výtluků novou technologii. Mikrovlná technologie byla v září testována na komunikacích ve městě. Bohužel
se ukázalo, že aktuální prototyp byl příliš mohutný a pomalý, než aby bylo efektivní jej nasadit v praxi.
Vybrané výtluky sice opravil kvalitně, ale problémem byl čas provedení opravy i mohutnost celého
zařízení, které výrazně omezovalo průjezdnost komunikace v místě opravy. Podrobnosti z testování včetně
návrhu na některá vylepšení přístroje pracovníci firmy Slumeko, s. r. o., zpracovali do zprávy, kterou
po skončení testování zaslali Futtecu, který systém vyvíjí a vyrábí, a ten by je měl využít při přípravě nové
generace svého stroje pro opravy silnic. To, že zařízení má být menší a výkonnější, ale například i vybavené
kamerou ve své spodní části, aby jej bylo možné jednoduše navést nad opravované místo, jsou
hlavní doporučení, která Slumeko, s. r. o., předalo konstruktérům stroje.

Nový kotel v teplárně
Společnost Komterm Morava letos přišla se záměrem vybudovat nový žárotrubný kotel určený
pro spalování černouhelného prachu s příkonem 4,98 MWt. Místní stavební úřad však při vydání povolení
stavby tohoto energetického zařízení nerespektoval námitky podané městem a neumožnil širší veřejnosti se
k věci vyjádřit.
Stavba kotle a s jeho provozem související zvýšené emise by měly negativní vliv na obytné části
města, zejména pak na sídliště Pod Morávií. Denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší jsou
již v současnosti překračovány. Rada města se rozhodla podat krajskému úřadu odvolání proti povolení
stavby nového kotle ve zdejší teplárně. Společnost Komterm Morava od záměru ustoupila.

Veřejné osvětlení
Letos na začátku května byly provedeny změny provozu veřejného osvětlení. Lampy se od května
do konce září rozsvěcovaly podle východu slunce, čímž došlo nejen ke snížení energetické náročnosti,
ale i dopadu na životní prostředí. Doba svícení se zkrátila přibližně o 100 minut denně, neboť na začátku
května došlo k nastavení režimu tzv. astrohodin, což znamená, že veřejné osvětlení se zapíná 30 minut
po západu slunce, tedy v průběhu takzvaného občanského soumraku, kdy je šero, ale není ještě tma,
a vypíná 30 minut před východem slunce, tedy v době takzvaného občanského rozbřesku. Tato změna
přinesla nejen snížení spotřeby elektrické energie, díky čemuž město ušetřilo, ale přispěla i ke snížení emisí
CO2, které vznikají při výrobě elektřiny z fosilních paliv.

Problém veřejných toalet
Toalety na ulici Alšově stojí poblíž víceúčelového sportovního hřiště a slouží také uživatelům
přilehlé cyklostezky. Město je vybudovalo v roce 2013 v rámci revitalizace veřejných prostor sídliště Jih
a po celou dobu provozu se potýká s vandalismem, jenž se zaměřuje především na mincovníky dveří. Využít
toalety mohli zájemci pouze za pětikorunový poplatek.
Ti, kteří mincovníky neoprávněně vybírali, získali jejich vypáčením maximálně pár desítek korun,
ale způsobovali desetitisícové škody na majetku města. V loňském roce došlo ke třem incidentům a radnice
uplatňovala škodu ve výši dvaceti tisíc korun. Opravené mincovníky na místě vydržely opět jen několik
měsíců a v lednu letošního roku opět neznámý vandal vypáčením dvířek kasičky na jednom z mincovníků
způsobil přibližně patnáctitisícovou škodu. Poškozená toaleta navíc musela být uzavřena a v provozu
zůstala pouze jedna ze dvou kabinek. Příjem z poplatku za využití toalet byl přitom za poslední dva roky
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necelých 2 800 korun. V březnu rozhodli radní o zrušení vybírání poplatku. Do konce dubna byla provedena
úprava dveří WC a elektronického uzamykacího sytému tak, aby byly toalety přístupné během dne a v noci
se automaticky uzavřely. Nový systém byl uveden do provozu od 2. května.

Centrum města
Nejsledovanější akcí posledních let je v našem městě plánovaná přestavba centra města. Stavební
povolení bylo vydáno v závěru prosince 2018. Následně proběhly práce na prováděcí dokumentaci, byly
specifikovány zadávací podmínky pro výběr dodavatele a byla vyhlášena veřejná zakázka. Bohužel, podané
nabídky přesahovaly možnosti města a tím se celá akce protáhla. Náklady na revitalizaci středu Kopřivnice
byly odhadovány na zhruba 120 milionů korun, což se ukázalo málo, a bylo zapotřebí hledat úspory. Začít
se stavbou se ani letos nepodařilo.
Vzhledem k náročnosti celé rekonstrukce je stavba rozdělena do čtyř etap a její realizace zabere
zhruba dvě a půl stavební sezony. Přestože primárním cílem projektu je snaha radnice zkultivovat městský
prostor a učinit jej atraktivnějším jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky, první etapa rekonstrukce
je víceméně technická.
Přestavba začne kompletní rekonstrukcí přemostění Kopřivničky před kulturním domem.
Tyto nezbytné práce sice nebudou vidět, ale omezí zásadně pohyb před kulturním domem. Stavební práce
se vedení města snaží naplánovat tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn průchod centrem, stejně
jako přístup k obchodům a dalším provozovnám v přilehlých budovách. Kromě rekonstrukce přemostění
budou v prvním provozním celku vybudovány i četné přeložky inženýrských sítí, které plochu centra
protínají.
Budoucí podoba centra města je dílem zdejšího architektonického studia Kamil Mrva Architects,
projektovou dokumentaci zpracovali projektanti společnosti Dopravoprojekt Ostrava. Jasnější představu
o tom, jak bude po rekonstrukci centrum Kopřivnice vypadat, si lidé mohli udělat během ledna ve vestibulu
radnice, kde byla umístěna aktualizovaná výstava návrhu jeho nového vzhledu včetně názorných
vizualizací.
Město zároveň plánuje revitalizace dalších území, konkrétně parku Edvarda Beneše a veřejných
ploch u budoucího nového muzea automobilů v areálu Tatry a dalších ploch a budov v majetku města.
Po odvezení vlaku Slovenská strela zůstal před budovou muzea rozměrný přístřešek a kolejiště,
na kterém byl vlak umístěn, bez využití, a vznikla potřeba úpravy prostoru před muzeem, které patří
k nejnavštěvovanějším v kraji. Náklady na projektové zpracování úprav předprostoru muzea jsou
předpokládány ve výši 700 tisíc korun, půl milionu by měla pokrýt individuální dotace z krajského rozpočtu
a 200 tisíc do záměru vloží město.
Projekt by měl řešit nejen vstup do muzea, nýbrž i celý prostor mezi muzejní budovou a komunikací
na ulici Záhumenní, ale i část pěší zóny vedoucí okolo nízkého obchodního objektu směrem do centra.
Projektanti mají řešit i problematickou kruhovou výseč s lavičkami a vodním prvkem v rohu objektu
supermarketu Albert. Výstupem jejich práce bude studie budoucích úprav veřejného prostranství, která bude
následně přetavena do dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Nové oddělení architektury
Od prvního června kopřivnická radnice zřídila oddělení architektury, které bude v organizační
struktuře podřízeno přímo tajemnici městského úřadu. Vzhled Kopřivnice si vyžádal ucelený pohled
a možnosti fundovaně posuzovat jednotlivé stavební a rekonstrukční zásahy ve městě z pohledu
architektury a urbanismu. Většinu investic měly dosud na starosti odbory rozvoje a majetku města. Oddělení
architektury nepodléhá ani jednomu z nich a má mít možnost vyjádřit se a pravomoc ovlivnit konečnou
podobu projektů ve městě. Město plánuje a realizuje mnoho investičních akcí v řádu stovek milionů korun,
což má velký vliv na vzhled Kopřivnice. Nejedná se pouze o rekonstrukci centra města, úpravu prostranství
okolo budoucího nového muzea, nebo třeba odkanalizování místních částí, ale je zde i celá řada drobnějších
investic.
Oddělení by mělo být i určitou autoritou pro soukromé stavebníky, ať už z řad obyvatel nebo
privátních podnikatelských subjektů. Oddělení má veřejnosti poskytovat poradenskou činnost s ohledem
na architektonický vzhled staveb a urbanistickou koncepci.
Zároveň bude oddělení zpracovávat dokumenty, které se mají stát vodítkem, podle nichž bude
Kopřivnice nakládat se svým veřejným prostorem. Jedním z úkolů architektů je zpracování Manuálu
barevnosti fasád a Manuál úprav veřejného prostranství.
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Architekti a naše město
Po založení oddělení architektury na MÚ se mladí architekti zaměřili i na větší informovanost
o stavbách ve městě. Městský architekt Václav Kocián pozval zájemce na neobvyklou procházku. Její trasa
nevedla po běžných cestách, ale přímo korytem Kopřivničky. Akce nazvaná „Kopřivnický mainstream
underground“ byla součástí devátého ročníku celostátního festivalu Dne architektury. Hlavní motivací bylo
ukázat lidem město z jiné a nečekané perspektivy. Účastníci procházky se dozvěděli řadu zajímavostí
o urbanistických souvislostech, případně o nápadech na možné úpravy koryta. Účastníkem akce byl
i historik Ondřej Šalek z Muzea Fojtství, který upřesnil historické souvislosti místního potoku.
V jeho podání trasa vedla od někdejšího Babjakova mostu do Morové čtvrti, tedy místy, kudy kdysi
chodívali kopřivničtí kluci ze školy domů a zažívali svá dobrodružství na ledu nebo při koupání v místech,
kde se za dávno zrušenými stavidly shromažďovalo větší množství vody. Kromě architektonických
a historických zajímavostí měli účastníci netradiční akce možnost projít pod několika lávkami a mosty
a zároveň prozkoumat hned tři podzemní betonové tunely, kterými Kopřivnička protéká, včetně toho
nejdelšího vedoucího od hotelu Tatra pod prostorem před kulturním domem až ke škole Milady Horákové.
Rekonstrukcí zatrubnění tohoto úseku potoka má začít plánovaná revitalizace centra Kopřivnice.

Pravidla reklamy
Naše město je dosud zahlcováno reklamami všeho druhu a prostor kolem hlavních komunikací,
ale i jinde byl barevně nevkusný. Ve snaze sjednotit pravidla pro umisťování reklamy sponzorů zdejších
sportovních klubů na městských sportovištích schválili městští radní jednotné doporučení příspěvkovým
organizacím města. Správa sportovišť, ale například i školy, spravující sportovní areály, mají umožnit
zdejším sportovním klubům, v rámci platného nájemního vztahu, bezplatně umístit nosiče reklamy jejich
podporovatelů.
Nově definovaná pravidla počítají s tím, že reklamu může na sportovišti umístit pouze sportovní
klub využívající daný areál. Kluby mají povinnost umístění reklamy předem oznámit provozovateli areálu,
se kterým také dohodnou umístění, množství a velikost reklamních tabulí. Pronájmy reklamních ploch
na sportovištích dalšímu subjektu budou i nadále řešeny individuálně za ceny obvyklé v daném místě.

Kabelová televize Kopřivnice (KTK)
Kabelová televize Kopřivnice letos oslavila pětadvacetileté výročí existence. Od svého vzniku
prošla velkým rozvojem. Zpočátku fungovala kopřivnická kabelová televize v rámci městského úřadu, v roce
1994 se transformovala v obchodní společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Kopřivnice.
V době založení firmy probíhala kabelizace města a zákazníky lákala nabídka 10 analogových programů.
K informování obyvatel sloužil pouze videotext. Hlavním důvodem založení byla vize poskytovat
telekomunikační služby občanům města a zajistit informování veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání.
KTK prošla všemi možnými stádii, od analogového vysílání přes digitalizaci přenosových cest
až k vybudování metropolitní optické sítě města Kopřivnice.
Jedním z prvních úkolů bylo vytvořit přenosovou koaxiální síť. To se podařilo ve spolupráci s firmou
PHILIPS do konce roku 1996. Firma tehdy pokryla kabely během tří let celé město a realizovala vnitřní
rozvody ve většině panelových domů. V roce 1993 pak zahájila vysílání videotextu, o dva roky později
pořídila poloprofesionální videotechniku SONY pro výrobu zpravodajství a spustila zkušební vysílání
ve formátu čtrnáctideníku.
V roce 1996 začala v pronajatých prostorách městského úřadu budovat vlastní televizní studio,
z něhož již o rok později vysílala zpravodajský pořad každý týden. Zatímco v době vzniku šlo o analogové
vysílání, postupem času se kvalita zvyšovala. Dnes už kabelová televize vysílá v HD rozlišení. Podobně se
rozšiřovala i nabídka televizních programů, které kabelová televize poskytuje svým klientům. Zpočátku
to bylo deset analogových, dnes je to více než 150 digitálně šířených programů.
Kabelová televize poskytuje i internetové služby. Patřila mezi první kabelové televize v Česku,
které začaly připojovat domácnosti k internetu prostřednictvím koaxiální sítě. V roce 2011 KTK zahájila
pilotní projekt výstavby optické sítě na ulici Příčné a v loňském roce bylo dokončeno pokrytí Kopřivnice
optickou infrastrukturou. Kopřivnice se tak zařadila mezi několik měst v Česku, která jsou pokryta optickým
vysokorychlostním internetem podle evropských standardů. Pro informování veřejnosti o dění ve městě
používá KTK také sociální sítě, e-maily, YOUTUBE kanál a další moderní platformy.
V roce 2008 převzala KTK od města přístavbu bývalé budovy městského úřadu nazývanou Anex.
Ta o rok později prošla významnou rekonstrukcí, po níž zde vzniklo nové televizní studio, technické zázemí
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a provozní kanceláře. Do nových prostor se KTK přestěhovala v roce 2011. Nové prostory umožňují
poskytování služeb na vysoké úrovni díky vlastnímu zálohovému agregátu napájení, datovému centru,
monitoringu kvality signálu a další technice. Nové studio, které v budově KTK zprovoznila, je pravděpodobně
druhé největší v kraji, hned po České televizi, a umožňuje natáčení větších projektů či besed až s jedenácti
hosty.

Administrace veřejných zakázek
Kopřivnická radnice letos vyměnila administrátora veřejných zakázek. V prosinci 2018 po necelých
dvou letech vypověděla smlouvu společnosti Výběrovka, s. r. o.
V polovině ledna pak byl zahájen výběr nové firmy, která bude městu zajišťovat servis při pořádání
tendrů. Komise jako výhodnější vyhodnotila nabídku společnosti Public Market Advisory, s. r. o.
Tato brněnská firma specializující se na administraci a školení v oblasti veřejných zakázek podala cenově
výrazně výhodnější nabídku. Jejích služeb bude podle smlouvy město Kopřivnice využívat následující čtyři
roky nebo do doby, než za její služby zaplatí půldruhého milionu.
Firma nyní městu zajišťuje kompletní servis související s přípravou a průběhem veřejných zakázek,
které město vyhlásí v rámci svých investičních projektů, údržby majetku nebo nákupech zboží a služeb.
Úkolem administrátorské firmy je například doporučovat vhodný druh zadávacího řízení pro tu kterou
zakázku, příprava zadávacích podmínek soutěží, doporučení kvalifikačních požadavků i zpracování
příslušných smluv. Specialisté Public Market Advisory, s. r. o., mají na starost rovněž komunikaci s účastníky
výběrových řízení, posuzování případných námitek a budou radnici poskytovat poradenství v oblasti
veřejných zakázek.
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Rozvoj města a okolí
Největší podniky
Tatra
Vloni si Tatra připomínala 120. výročí od výroby prvního nákladního automobilu, V témže roce ale
zaznamenala poměrně prudký pokles produkce. Podle informací automobilky bylo vloni vyrobeno
851 jednotek, což zahrnuje jak kompletní vozidla, tak podvozky a CKD sady, o rok dříve přitom produkce
Tatra Trucks, a. s., skončila těsně pod úrovní patnácti set vozů.
Důležitou položkou v hospodaření Tatry, která vloni zaměstnávala asi jedenáct set lidí, stále tvoří
dodávky segmentu obranných programů. Ty tvoří necelou polovinu všech realizovaných obchodů. Aktuálně
patří k nejdůležitějším export do Jordánska, kam Tatra letos vyvezla asi 300 vozidel.
Problém letos způsobilo automobilce rozhodnutí vlády omezit vývoz do Turecka jako reakci
na invazi tureckých vojsk do oblastí na severu občanskou válkou zmítané Sýrie. Na základě licence, udělené
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, byly ale do Turecka dodány podvozky 8x8, na které turecká
společnost instalovala nástavbu těžkého vyprošťovacího vozidla pro tureckou armádu. V případě Tatry jako
automobilky specializované na těžká terénní vozidla se jednalo o vývoz podvozků, které jsou kategorizovány
jako vojenský materiál, ale nikoliv o vývoz zbraňových systémů.
Automobilka získala také zakázku na další vozy pro českou armádu. Vozový park vojska v příštích
letech doplní jednasedmdesát nákladních vozů Tatra za více než půl miliardy korun. Tatra Trucks, a. s.,
dodá naší armádě 37 těžkých automobilů modelové řady Tatra Force a 36 středních vozů modelové řady
Tatra Tactic. Dalších 30 vozidel Tatra Force může armáda podle potřeby obdržet v období let 2022 až 2024.
Obchod v hodnotě necelých 557 milionů korun byl podepsán v polovině srpna.
Nově nakoupené tatrovky mají sloužit při plnění úkolů v rámci bojového výcviku, během
zahraničních operací a také při nasazení jednotek české armády v záchranných a humanitárních operacích.
Tatry jsou tradiční součástí výbavy tuzemských ozbrojených sil, aktuálně armáda používá více než 3 tisíce
vozů vyrobených v Kopřivnici.
Tatra Trucks, a. s., letos pracovala i na dalších projektech pro Armádu České republiky
a také pro uživatele z řad ozbrojených složek v zahraničí. Byla podepsána smlouva na dodávku
31 vojenských těžkých terénních nákladních vozidel Tatra Force pro přepravu kontejnerů v hodnotě přibližně
500 milionů korun. V červnu tohoto roku pak Ministerstvo obrany ČR podepsalo také objednávku
na 62 obrněných vozidel Titus na podvozku Tatra, na jejichž výrobě se Tatra Trucks, a. s., rovněž podílí.
Vojenské speciály z Tatry míří také za hranice, 328 podvozků za více než miliardu korun bylo určeno
do Jordánska. Devětadvacet podvozků Tatra Force 8x8 si letos objednala turecká armáda, 56 kompletních
podvozků a tři speciální vozidla Tatra Terra automobilka vyrobila pro Brazílii.
Tatra Trucks, a. s., exportuje zhruba osmdesát procent své produkce. Automobilka aktuálně
zaměstnává zhruba 1 000 lidí, dalších šest stovek pracuje v dceřiné společnosti Tatra Metalurgie.

Pokuta za chyby ve vykazování odpadů
Inspektoři ostravské pobočky České inspekce životního prostředí zjistili pochybení
administrativního rázu. Firma dostala pokutu za to, že nenahlásila všechna data o znečištění životního
prostředí. K reálné ekologické škodě ale nedošlo.
Automobilka podle inspektorů nesplnila zákonem danou ohlašovací povinnost, když v registru
znečišťování v letech 2017 a 2018 neuvedla informace o přenosu znečišťujících látek v odpadech.
Konkrétně se jednalo o zinek, olovo, nikl, měď, chrom, arzen a jejich sloučeniny. V letech 2017 a 2018
neohlásila přenosy sumy odpadů mimo provozovnu podle skutečného stavu. Firma sice v odpadu sledovala
znečišťující látky, ale produkovány byly i další odpady, jako třeba odpadní řezné emulze a roztoky
neobsahující halogeny, prací vody, které jsou potenciálními nositeli znečišťujících látek, zejména olova
a zinku. V rámci hlášení do Integrovaného registru znečištění za roky 2017 a 2018 ale společnost Tatra
Trucks, a. s., neohlásila žádné přenosy znečišťujících látek v odpadech. Pouze přenosy nebezpečných
a ostatních odpadů mimo provozovnu. Za toto pochybení zaplatila firma stodvacetitisícovou pokutu.

Nový ředitel firmy
1. června nastoupil do pozice výkonného ředitele Tatra Trucks, a. s., Pavel Lazar. Ten byl od roku
2011 jednatelem a generálním ředitelem společnosti TAWESCO. Někdejší dceřiná společnost Tatry se
33

pod jeho vedením stala významným obchodním partnerem firem v automobilovém průmyslu a dodává
automobilkám jako Škoda Auto, Volkswagen, Audi či Volvo. Významným zákazníkem své někdejší
„nářaďovny“ zůstala i Tatra. Příchodem Lazara skončilo půlroční působení Petra Karáska, který Tatra
Trucks, a. s., vedl od loňského prosince jako interim manažer, jehož úkolem bylo překlenout období,
ve kterém probíhal výběr nového ředitele, a současně firmu stabilizovat.
Generální ředitelkou Tawesca se po Lazarově odchodu stala dosavadní obchodní ředitelka firmy
Margita Rejchrtová. Ta je ve vedení podniku už 15 let a za jejího působení se tržby společnosti zvýšily
z 800 milionů v roce 2004 na 1,9 miliardy korun v loňském roce.
Tatra Trucks, a. s., letos vyměnila i technického ředitele. Dosavadního ředitele vývoje Tatry
Radomíra Smolku vystřídal prvního března Jiří Navrátil. Smolka v automobilce působil více než třiadvacet
let a kromě pozice technického ředitele působil i v představenstvu společnosti. Důvodem, proč Radomír
Smolka z Tatry odešel, bylo rozdělení konstrukčního úseku, zákaznických projektů a úseku vývoje nových
technických řešení, ke kterému došlo ve snaze zefektivnit průchod zakázek firmou. S automobilkou však
zůstal spojen. Prvního března nastoupil do pozice ředitele strategických projektů ve společnosti Tatra
Defence Vehicle.

Značka Tatra
Výsledky projektu Česká značka 2019 přinesly prvenství kopřivnické Tatře v kategorii „Značka,
na kterou jsou Češi nejvíce hrdí“. Okrouhlé logo automobilky Tatra a její výrobky probouzejí dodnes v Češích
pocity hrdosti.
V další kategorii nazvané „Tradiční česká značka“ společnost Tatra Trucks, a. s., bodovala dokonce
už počtvrté za sebou, třikrát získala nejvyšší příčku, pro rok 2019 se umístila na druhém místě za obuvnickou
značkou Baťa a před čokoládovnou Orion. O výsledcích soutěže rozhodovala svým hlasováním široká
veřejnost v rámci reprezentativního výzkumu agentury Harmon Research, která na projektu spolupracuje se
sdružením Czech Top 100.
Ocenění je důkazem, že veřejnost společnost Tatra Trucks, a. s., a značku Tatra vnímá jako
součást české identity a jeden ze symbolů českého průmyslu.

Brose CZ a směna pozemků
Největší firma v parku získala nové pozemky o výměře bezmála 42 tisíc metrů čtverečních. Městu
se zpět vrátil jiný kus plochy v průmyslovém parku, pro který Brose CZ nemělo využití. Pořízení pozemků
bylo součástí strategických rozvojových plánů společnosti. Ta zatím svůj další investiční záměr interně
připravuje v několika variantách, stavět by měla začít nejpozději v roce 2023. Město tak očekává nová
pracovní místa v oblasti konstrukce.

Brose CZ a školy
Společnost Brose CZ ve svém závodě v Kopřivnici otevřela Středisko praktické výuky, kde budou
sbírat zkušenosti studenti několika spolupracujících středních škol a které bude sloužit i ke zdokonalování
kompetencí stávajících zaměstnanců.
Společnost, která vyrábí komponenty pro automobilky řady značek, je zapojena do společného
projektu Moravskoslezského kraje, Svazu průmyslu a dopravy a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje zaměřeného na zavádění programu s prvky duálního vzdělávání, tedy systému, kde se na výchově
studentů a učňů více podílejí průmyslové podniky.
V současné době v rámci programu firma zaučuje celkem 11 žáků ve dvou ročnících, při naplnění
celkové kapacity bude od příštího školního roku takto Brose CZ vzdělávat ve třech ročnících až 18 žáků.
Rekonstrukce prostor a vybavení moderním zařízením si vyžádaly investici ve výši více než 10 milionů Kč.
Pro výuku ve Středisku praktické výuky byl připraven obor elektrikář – mechatronik. Jeho náplň kombinuje
potřeby firmy a nabídku oborů vyučovaných na spolupracujících školách.
Kopřivnická společnost na projektu spolupracuje s Vítkovickou střední průmyslovou školou
v Ostravě, rožnovskou střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel a Gymnáziem a Střední
průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Jednatel společnosti Brose CZ Niclas Pfüller letos hostil v kopřivnickém závodě společnosti také
setkání manažerů. Manažeři sdružení v České manažerské asociaci vyslechli jeho prezentaci nazvanou
Vize a strategie 2025: Vzdělání, technologie a služby jako konkurenční výhoda. Na ni navázal brainstorming
na dané téma a také prohlídka závodu Brose CZ, která měla strategie firmy představit přímo v praxi. Česká
manažerská asociace letos na jaře vyhlásila v soutěži Manažer roku právě Niclase Pfüllera nejlepším
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zahraničním manažerem roku 2018. Úspěch šéfa Brose CZ v této soutěži s šestadvacetiletou tradicí byl
také prvním impulsem pro setkání manažerů sdružených v regionálním klubu České manažerské asociace
právě v Kopřivnici. Na kopřivnickém setkání šlo především o předávání dobré praxe hostujícím manažerům.

Rozvoj a modernizace města
V červnu byla v centru města dokončena dobíjecí stanice pro elektrokola. Dobíjecí stanice,
schopná dobíjet až čtyři elektrokola najednou, byla umístěna u stojanů na kola poblíž vstupu do městského
informačního centra v přízemí kulturního domu.
Dobít své elektrokolo mohou lidé zdarma. Vhodné je, aby cyklista měl s sebou svůj kabel, který
může zapojit do stanice. Existuje i možnost dobíjecí kabely oproti vratné záloze zapůjčit v informačním
centru, kde jsou k dispozici čtyři nejběžnější typy.
Pořízení a instalace nabíjecí stanice stály zhruba 27 tisíc korun a novinka byla hrazena z dotace
pro Turistická informační centra, jež poskytuje Moravskoslezský kraj pro podporu IC v regionu.

Nové muzeum
Nové muzeum v areálu Tatry by mělo být zaměřeno na nákladní produkci Tatry a fungovat má jako
pobočka Muzea Novojičínska, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Tatra Trucks,
a. s., do projektu vložila pozemek s halou bývalé slévárny. Město Kopřivnice se zavázalo kolem budovy
muzea vybudovat potřebná parkoviště, příjezdové cesty a zelené plochy. Tatra Trucks, a. s., díky evropské
dotaci kompletně renovuje vlak Slovenská strela a začala se stavbou expozičního depozitáře pro tuto
národní kulturní památku.
Realizační část výstavby nového technického muzea Tatry začala v pondělí 29. července 2019
předáním staveniště. V historické hale někdejší slévárny má vyrůst moderní výstavní prostor s dostatkem
místa na důstojné představení nákladních vozů značky Tatra. Zakázku na přestavbu někdejší slévárny
získala společnost Morys, s. r. o.
Předpokládané náklady na projekt mohou dosáhnout maximálně 172 milionů korun včetně nákladů
na expozici, z toho téměř 111 milionů půjde z evropských peněz. Zbytek zaplatí kraj ze svého rozpočtu.
Historická tovární hala se již v průběhu tohoto roku začala proměňovat v nové Muzeum automobilů
Tatra. Za pomoci těžké techniky byly provedeny demolice zastřešené rampy u budovy staré tatrovácké
slévárny.
V úterý 10. prosince se veřejnost měla možnost dozvědět, jak bude vypadat budova nového muzea
automobilů, ale i expoziční pavilon pro renovovaný vlak Slovenská strela a okolí obou objektů.
V Ringhofferově vile se uskutečnila veřejná prezentace všech tří projektů. Na ploše 5 500 m2 má být
vystaveno 61 kompletních automobilů, 12 podvozků, 16 motorů a 14 modelů vozů značky Tatra. Některé
z nich budou veřejnosti představeny poprvé. Kromě možnosti procházet se mezi jednotlivými exponáty si
budou moci lidé vystavené vozy prohlížet i z ptačí perspektivy z galerie po celém obvodu muzea.
Zároveň byl představen i expoziční pavilon pro vlak Slovenská strela. Stavba ze skla a oceli by
měla stát více než 58 milionů korun. Národní kulturní památce poskytne optimální teplotu, vlhkost
i dostatečnou ochranu před UV zářením. Lidé si budou moci vlak prohlížet nejen v celé jeho kráse,
ale z jedné stavby z úrovně nástupiště budou moci obdivovat i jeho interiéry. Naprostou novinkou pak bude
možnost vidět podvozek vlaku, protože návštěvníci se budou moci procházet i v servisní jámě
pod železničním vozem. Objekt expozičního depozitáře umožní i to, aby by z něj Slovenská strela
při zvláštních příležitostech mohla vyjet nebo se třeba jen částečně prezentovat pod otevřeným nebem.
Součástí pavilonu pro Slovenskou strelu bude také vyvýšený prostor, který bude Tatra Trucks, a. s., využívat
pro prezentace svým zákazníkům a významným návštěvám. Na základech objektu, na jehož prosklení bude
využito až šest různých typů speciálních skleněných tabulí, se letos již pracovalo.
Kopřivnice se zavázala celému projektu pomoci vybudováním přístupových komunikací
a odstavných ploch v okolí muzea. Projekt, který byl koncem roku finalizován, počítá s postupnou úpravou
ploch o celkové ploše 3,2 ha. Část ploch bude pěší zónou s pojezdem aut návštěvníků muzea. Celkové
náklady se pohybují okolo 42 milionů korun a vzhledem k tomu, že radnice původně pro projekt počítala se
30 miliony korun, budou se na projektu podílet také Moravskoslezský kraj a Tatra Trucks, a. s.
Rekonstrukci haly bývalé slévárny i prosklený pavilon pro vlak Slovenská strela navrhl projektant
Ladislav Zahradníček ze společnosti Atris.
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Dílny pro lidi s handicapem
V pondělí 6. května byly slavnostně otevřeny nové sociálně terapeutické dílny, které vznikly
rekonstrukcí objektu výměníkové stanice na ulici Školní. Původní myšlenka na vybudování sociálně
terapeutických dílen vznikla již v roce 2012 při tvorbě nového komunitního plánu, ale nebyly vhodné prostory
ani finance. Vhodné místo se našlo po uvolnění výměníkových stanic, přičemž jako nejvhodnější se jevil
objekt na ulici Školní. Lenka Krhovjáková zpracovala v roce 2016 architektonickou studii, podle níž
ve stejném roce zpracovala projektovou dokumentaci brněnská společnost Energy Benefit Centre.
O rok později bylo vydáno stavební povolení. Stavět se začalo v květnu 2018 a společnost STASEKO
PLUS, s. r. o., z Českého Těšína ji dokončila v prosinci. Na realizaci město získalo dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu ve výši 8,2 milionu korun, přičemž celkové náklady činily 10 milionů korun
včetně DPH.
Předmětem realizace byla kompletní rekonstrukce objektu bývalé výměníkové stanice se změnou
užívání na občanskou vybavenost s využitím pro sociálně terapeutické dílny. Proběhla celková změna
vnitřní dispozice objektu s ohledem na nedotčení trafostanice společnosti ČEZ a vytvoření nového prostoru
pro objektovou předávací stanici společnosti TEPLO Kopřivnice. Stavba byla zajištěna proti účinkům spodní
vody, kompletně zateplena, byly vytvořeny nové dveřní a okenní otvory a ty osazeny novými výplněmi.
Součástí stavby bylo provedení nové elektroinstalace, zdravoinstalace, vytápění, elektronického
zabezpečovacího systému a dalších stavebních a jiných prací. Součástí realizace rekonstrukce objektu byla
i úprava jeho okolí. Byly vybudovány přístupové chodníky s veřejným osvětlením a účelová komunikace
s parkovacím stáním pro uživatele dílen, která mohou mimo provozní dobu dílen využívat občané města.
Za vybavení interiéru dle návrhu Lenky Krhovjákové, které realizovala brněnská společnost ADI interiér,
s. r. o., zaplatilo město 900 tisíc korun.
Nově otevřené sociálně terapeutické dílny provozuje nezisková organizace Slezská diakonie
pod názvem EFFATHA Kopřivnice. Sociálně terapeutické dílny v Kopřivnici budou sloužit lidem užívajícím
chráněné bydlení, klientům Denního stacionáře Kopretina a mnoha dalším lidem s fyzickým či mentálním
handicapem. Dílny, jejichž kapacita je počítána pro 15 klientů, jsou prozatím vybaveny keramickou pecí,
další zařízení zajistí Slezská diakonie dle potřeb a schopností klientů.

Domov pro seniory
Koncem dubna Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace pro výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Vybraná
projekční kancelář Technico Opava během 26 týdnů vyhotovila potřebnou dokumentaci.
Projektování poměrně rozsáhlé stavby bylo rozděleno do tří částí. Nejdříve firma připravovala
zaměření a dokumentaci k žádosti o umístění stavby. Následně bylo zahájeno územní řízení na zdejším
stavebním úřadě. Následovala šestitýdenní lhůta pro vytvoření dokumentace pro stavební řízení a poté
žádost o stavební povolení.
Projektanti při své práci vycházeli z již existující architektonické studie. V sousedství dnešního
domu s pečovatelskou službou má vyrůst pětipodlažní objekt s užitnou plochou 5 750 m2. Vznikne domov
pro seniory s 32 lůžky a ve vyšších patrech bude dalších 53 lůžek domova se zvláštním režimem zařízeného
na péči o klienty s různými formami demencí a degenerativních nervových chorob. Architekti navrhli
relaxační terasy pro klienty nebo speciálně upravenou zahradu. Součástí stavby bude i kaple a parkoviště.
Investorem stavby, která by podle předběžných propočtů měla stát zhruba čtvrt miliardy, bude
Moravskoslezský kraj. Město Kopřivnice do projektu vložilo pozemky, na kterých se bude stavět, dříve
vybudovaný objekt stravovny a v budoucnu se bude částečně podílet na financování provozu této sociální
služby. Začátek stavby je plánován na rok 2020.

Nová autobusová zastávka
Naproti hale společnosti Erich Jaeger byla postavena nová autobusová zastávka včetně přechodu
a chodníku. Cílem bylo zvýšit bezpečnost lidí dojíždějících autobusovou dopravou do průmyslové zóny.
Firma V+V SAVEKO, s. r. o., vybudovala nejen nové autobusové zastávky a přechod včetně
osvětlení, ale i chodník až k hale společnosti Erich Jaeger, s. r. o.

Rekonstrukce ZŠ náměstí
Budova ZŠ Náměstí je již řadu let prázdná a město marně hledá jiné využití a vhodný dotační titul
k získání prostředků na její opravu. Při kontrole objektu byl letos zjištěn velmi špatný stav střechy historické
budovy. Letošní vytrvalé deště ukázaly, že do objektu v několika místech zatéká. Stav střechy se zhoršil
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natolik, že podle vyjádření odborníků prakticky vylučuje jen lokální opravu. Vedení města proto zahájilo
proces kompletní rekonstrukce historické části budovy. Odbor majetku města dostal úkol dokončit studii
využití této budovy pro potřeby přestěhování městské knihovny. Kromě knihovny by některé místnosti mohly
využívat také dům dětí a mládeže, případně spolky a organizace města. V případě novější přístavby školy
pak platí již dříve zveřejněný zájem prázdnou budovu přestavět na byty, případně demolice.
Na to, jak bude rekonstrukce někdejší školní budovy postavené v roce 1910 vypadat, bude mít vliv
i aktuálně již zadaný mykologický průzkum, který má zhodnotit stav trámoví a krovu. Rozpočet města
vyčlenil čtvrt milionu korun na přípravu žádosti o dotaci na revitalizaci budovy ZŠ náměstí a dalších sto tisíc
korun má jít na rozhodnutí o způsobu využití objektu a zpracování studie využití dostavby.

Kanalizace v Mniší a ve Vlčovicích
Nejvýznamnější investicí města je v tomto období stavba kanalizace v místních částech. Stavba
kanalizace má trvat zhruba tři roky a zahájení provozu nové kanalizace se předpokládá v září 2022. Nová
kanalizační síť v Mniší a Vlčovicích bude dlouhá 12,62 kilometru. Projekt předpokládá napojení třinácti set
dvaceti ekvivalentních obyvatel a tím, že splaškové vody z obou místních částí budou končit na čističce,
má dojít ke znatelnému snížení znečištění vody v Lubině a dalších tocích. Vybudování tak rozsáhlých
kanalizačních sítí bude neobyčejně nákladné. Celkové výdaje projektu podle předpokladů přesáhnou
155 milionů korun, dotace bude činit 79,652 milionu korun a dalších 75,7 milionu korun bude muset zaplatit
město z rozpočtových zdrojů a plánovaného úvěru. Ani to však ještě zřejmě nebude představovat konečný
účet za dokončení kanalizace v obou obcích.
Předpokládané výdaje nezahrnují další vyvolané náklady, například na nutnou přeložku části
vodovodu v Mniší nebo úpravy místních komunikací nad rámec způsobilých výdajů projektu a případný
příspěvek obyvatelům na zřízení individuálních přípojek k jejich nemovitostem. To bude představovat
potřebu dalších minimálně 25 milionu korun.

Podpora budování kanalizačních přípojek
Stavebníci domovních kanalizačních přípojek ve Vlčovicích a Mniší, kde se bude nová splašková
kanalizace budovat v nejbližších dvou letech, podpoří město finančním příspěvkem podobně jako před osmi
lety v Lubině. Domácnosti, které přípojku zrealizují, mohou počítat s nefinanční podporou města ve formě
zpracované projektové dokumentace přípojky a zajištěním stavebního povolení pro její vybudování a také
finančním příspěvkem z městské pokladny, jehož výše bude závislá na délce budované přípojky. S ohledem
na růst cen stavebních materiálů i prací bude částka o padesát korun vyšší než před lety v Lubině. Navržený
příspěvek by tedy měl činit 450 Kč za běžný metr přípojky
Aktuálně město disponuje zpracovanou projektovou dokumentací pro 322 kanalizačních přípojek
o celkové délce bezmála 7,5 kilometru. Za tyto projekty město zaplatilo už vloni 260 tisíc korun.
Bez zpracovaného projektu zůstává ve Vlčovicích a Mniší zatím 66 nemovitostí, které jsou dostatečně blízko
páteřním stokám, aby bylo technicky možné a ekonomicky únosné je na novou kanalizaci připojit. U těchto
objektů ovšem jejich vlastníci buďto nereagovali na nabídku možnosti zpracování projektu přípojky, nebo
s jejím projektováním rovnou nesouhlasili. Kdyby se všichni tito lidé nakonec rozhodli své nemovitosti
na kanalizaci připojit, znamenalo by to navýšení nákladů na projektovou činnost o necelých 100 tisíc korun.
Daleko víc prostředků z městské kasy by mělo plynout na zmíněné finanční příspěvky domácnostem, které
se ke kanalizaci připojí.
19. července město zahájilo otevřené nadlimitní řízení, jehož cílem bylo najít firmu, která realizuje
odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší.
Zhotovitel má v příštích dvou letech postavit novou gravitační splaškovou kanalizaci v obou
zmíněných místních částech včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí, které zajistí transport
znečištěných vod do centrální čerpací stanice odpadních vod v Kopřivnici. Vzniknout tak má asi
12,6 kilometru kanalizačních stok a nově připojeno na kanalizaci bude nejméně 1 320 obyvatel.

Opravy lávky přes trať
Za opravu lávky přes železniční trať spojující ulice Nádražní a Dělnickou město zaplatilo více než
2,13 milionu korun. Od opravy neuběhly ještě ani dva roky a povrch pochůzí vrstvy lávky, tvořený speciální
pryskyřicovou stěrkou, byl na mnoha místech popraskaný a odpadal. K degradaci povrchu lávky došlo
vlivem nedodržení stanovených technologických postupů. Ve věci proběhla řada jednání, na místě se byli
podívat i znalci, které si pozvalo jak město, tak provádějící firma.
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Zábradlí firma znovu natřela. Povrch lávky byl ale poškozen i koňmi. Město tak instalovalo zákaz
vstupu s hospodářskými zvířaty, ale problém to neřešilo. Lokální opravy nestačily a celou lávku musela firma
v reklamačním řízení opravit.
Provedení oprav lávky nad železniční tratí bylo přitom předmětem reklamace již jednou. Praskliny
v povrchu lávky, začínající koroze některých částí natřeného zábradlí, nebo odlupování nátěru sloupů mostu
město reklamovalo už vloni v červenci. Tehdy firma sice reklamaci uznala a provedla požadované opravy,
nicméně po necelém roce se situace zopakovala v ještě větším měřítku.

Údržba sportovních zařízení
Zimní stadion
V dubnu se kopřivnický zimní stadion proměnil na celoročně užívané sportoviště. Tradiční ledovou
plochu v jarních a letních měsících vystřídala nová multifunkční plocha nabízející vyžití pro další sporty.
Na kopřivnickém stadionu se tak dá provozovat lední hokej, krasobruslení, in-line hokej, hokejbal, florbal,
badminton, bruslení veřejnosti klasické i na in-line bruslích. Širokou škálu sportovního vyžití zajistil nově
zakoupený multifunkční povrch, který zajistil nabídku sportovního vyžití v Kopřivnici a rozšířil ji i na měsíce,
kdy je led rozpuštěn. Multifunkční plocha byla v provozu do konce července letošního roku. Od začátku
srpna ji vystřídala plocha ledová.

Krytý bazén
Kopřivnický krytý bazén potřeboval nutnou opravu bazénových rozvodů. Část potrubí zajištující
cirkulaci vody přes její úpravnu zpět do bazénu byla přes drobnější opravy z minulých let ve špatném
technickém stavu a vyžadovala si větší zásah. V poslední době docházelo k únikům vody, a pokud by se
situace zhoršila, mohlo by dojít i k neplánovanému uzavření bazénu. Oprava, při které došlo i na stavební
zásah do bazénové vany, stála kolem dvou milionů korun.
Pro provedení oprav byla vybrána dodavatelské firmy NH stavby, s. r. o. Její pracovníci měli za úkol
vyřezat uprostřed vypuštěného bazénu zhruba 80 centimetrů široký pruh, vybourat 40 centimetrů silnou
vrstvu železobetonu a vyměnit pod ní ukryté potrubí. Následně bylo potřeba již nové plastové rozvody znovu
zabetonovat, zaizolovat a obnovit keramický obklad bazénu. V průběhu rekonstrukce bylo nutné změnit
trasu vedení potrubí a v té souvislosti bylo nutné užití delší, a tím pádem i nákladnější trasy vrtání z místa
na technologii do bazénové vany. Naopak ušetřilo se, když se po rozbourání dna bazénu přišlo na to, že
potrubí oproti předpokladům není umístěno v asfaltové zálivce, a nebylo tak nutné ji odstraňovat.
Práce na opravě se protáhly o čtrnáct dní. Zdržení způsobila jednak nutnost počkat s pokládkou
hydroizolace a keramického obkladu bazénové vany do chvíle, kdy beton ve dně bazénu dostatečně
proschne. Po osazení nového bazénového potrubí a betonáži byla pravidelně prováděna měření vlhkosti
podkladního betonu. Přes všechna opatření ke snížení vlhkosti, jako byl trvalý chod odvětrání a umístění
odvlhčovačů, bylo možné zahájit práce na aplikaci hydroizolace a obkladu až 1. srpna. Zpoždění stavebních
prací sice zkrátilo čas na odzkoušení nové technologie a přípravu bazénu na běžný provoz, nicméně
zahájení sezony v plánovaném termínu 2. září přesto proběhlo.

Letní stadion
V pondělí 15. července začala předáním staveniště realizační firmě SPORT Construction realizační
fáze modernizace letního stadionu v Kopřivnici. Rekonstrukce sportovních ploch stadionu by měla trvat
necelý rok a dokončena má být nejpozději do konce června 2020.
Předmětem rekonstrukce je travnatá plocha fotbalového hřiště, atletická dráha s umělým povrchem
a sektory pro technické disciplíny. Nově vzniklo i osvětlení umožňující trénování za tmy. Ovál ploché dráhy
zůstal na svém místě v nezměněné podobě. Celá modernizace má stát zhruba 35 milionů korun. Větší část
zaplatí prostřednictvím dotačního programu na podporu materiálně technické základny sportu Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dalšími 11 miliony v podobě individuální dotace přispělo město
Kopřivnice. Následně ještě radnice přidala další necelý milion korun, za který bylo nad rámec původního
záměru provedeno odvodnění oválu ploché dráhy.
Rekonstrukce začala v polovině července proto, aby umožnila uspořádání závodu ploché dráhy
a především víkendový start a cíl bikerského maratonu Kopřivnický drtič. Do konce roku 2019 byla
provedena většina zemních a stavebních prací a vyčerpána ministerská dotace. Finální dokončení
modernizace včetně položení tartanového sportovního povrchu a nového trávníku pak proběhne příští rok
na jaře. Po dokončení oprav by stadion měl nést čestný název po Emilu a Daně Zátopkových.
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Sjezdovka
Koncem roku byla instalována v lyžařském areálu na Červeném kameni chladicí věž. Ta by měla
podstatně zefektivnit umělé zasněžování kopřivnické sjezdovky.
V minulosti sloužilo zařízení v jednom italském lyžařském středisku. Letos ho zakoupila Správa
sportovišť Kopřivnice.
Věž má vyřešit dlouhodobý problém místní sjezdovky, kterým je příliš vysoká teplota vody, jež se
dostává do sněžných děl. Ta pak nemohou technický sníh produkovat na plný výkon a jsou závislá
na výrazně nižší teplotě vzduchu.
Toto nové zařízení by mělo vodu z vodovodu, která je k zasněžování používána, ochladit zhruba
o 5 °C na zhruba 2 až 3 °C, což by mělo výrazně zvýšit výkon sněžných děl. Zařízení by mělo stihnout
vychladit nádrž pro zasněžování o objemu 150 m3 zhruba během dvou hodin a kapacita chladicí věže má
vystačit pro celou aktuálně využívanou plochu sjezdovky.

Užitečné informace o městě
Kopřivnická radnice nedávno spustila aplikaci Hlášení závad. Letos zpřístupnila veřejnosti další
nové mapové aplikace. Aplikace jsou zveřejněny na adrese mapy.koprivnice.cz nebo v sekcích, do kterých
tematicky patří, například mapa pasportu mobiliáře v sekci komunální majetek, vymezení ploch
upravovanými vyhláškami města v sekci vyhlášek apod. Aplikace se liší podle mapového obsahu. V mapě
pasportu odpadového hospodářství jsou zobrazena všechna kontejnerová stání s informací o počtu, druhu
kontejnerů a četnosti vývozu. V mapě veřejných prostranství lze zobrazit plochy, jež jsou vymezeny
vyhláškou o veřejném pořádku, například plochy zákazu konzumace alkoholu, pravidla upravující volný
pohyb psů, omezující hostinskou činnost nebo jiné plochy.
V základní aplikaci lze zobrazit ortofoto z různých let pořízení, ale také starší historické podklady
jako císařské otisky z období 1830–1836 nebo mapy II. a III. vojenského mapování.

Špatný stav mostů
Město Kopřivnice vlastní a spravuje 34 mostních objektů nejen v samotném městě, ale i v místních
částech. Po posledních revizních prohlídkách provedených na přelomu roku 2018 a 2019 se ukázalo,
že celkem 18 z nich je na sedmistupňové hodnotící škále klasifikováno stupněm 5 až 7, tedy v rozmezí,
kdy je stav mostu posouzen jako špatný, nebo dokonce havarijní. V případě tří mostů byl stav hodnocen
jako havarijní. Pět mostů bylo klasifikováno stupněm 6, což znamená velmi špatný stav, a deset mostů
je ve špatném stavu. Ze zprávy vyplynulo, že stavebně-technický stav mostů a lávek se vlivem času,
povětrnostních vlivů i rostoucí dopravy neustále prokazatelně zhoršuje. Oproti roku 2017 se sice o jeden
případ snížil počet mostů v havarijním stavu, ale naopak u desíti objektů se jejich hodnocení zhoršilo.
U mostů, kde byl klasifikován stupeň poškození č. 7, odbor majetku města začal ihned zpracovávat
podklady pro jejich opravu. Jak v případě mostku v Lubině za Japstavem, tak v Mniší na horním konci
u domu č. p. 179 již byla k dispozici projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení.
Problematické mosty odbor majetku města průběžně řešil a připravuje nebo postupně realizoval jejich
opravy.
U problematických mostů mohou mostní technici nařídit opatření k zajištění jejich bezpečného
užívání, nejčastěji pak výrazné omezení nosnosti a v souvislosti s tím například i zúžení průjezdní šířky
mostů. Tato situace už nastala v případě mostu na ulici Severní, kde došlo ke snížení nosnosti mostu
z původních 12 na 3,5 tuny. Omezení, která byla na tomto mostu realizována, musela být projednána
s dopravním inspektorátem. Už dříve bylo realizováno na označení snížené zatížitelnosti mostu u č. p. 109
na horním konci Vlčovic. Toto omezení letos přineslo problémy zemědělcům, kteří přes most nemohli
projíždět s technikou, se kterou obhospodařují své pozemky na druhé straně mostu.

Přehrada
Od 1. července začali lidé, kteří se chodí koupat na větřkovickou vodní nádrž, využívat služeb nově
vybudovaného sociálního zařízení a bufetu. Nové zázemí vybudoval v místě původního nevyhovujícího
majitel vodní nádrže, společnost Tatra Trucks, a. s., za přispění dotace z Moravskoslezského kraje.
Nový bufet a sociální zařízení jsou nyní v provozu v době letní sezóny denně od 10 do 20 hodin.
Návštěvnické zázemí tvoří dvě samostatné zděné budovy nadstřešené společnou dřevěnou
střechou. V jedné je občerstvení s odpovídajícím zázemím, ve druhé jsou pak sociální zařízení
pro návštěvníky v nerezovém antivandal provedení. Stavba, která stojí u vstupu na hráz na místě původního
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nevyhovujícího občerstvení a záchodů, přišla na 3,1 milionu korun a z větší části ji financovala 2,2milionová
dotace Moravskoslezského kraje.
Celý areál nádrže má v pronájmu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro severní Moravu
a Slezsko. Provoz areálu byl letos zajištěn ve stejném režimu jako v předchozích letech, kdy úklid, údržbu
a sečení trávy v okolí vodní nádrže zajistila Místní organizace Českého rybářského svazu Frenštát
pod Radhoštěm, která ve zdejším rybářském revíru od jeho napuštění hospodaří.
V posledních letech se však nádrž potýká s výrazným nedostatkem vody a vlastník přehrady i přes
nátlak města odmítá přehradu plnit napouštěním z řeky z důvodu vysoké částky, kterou musí za odběr
Povodí Odry platit.

Plán udržitelné městské mobility
Radnice letos oslovila několik nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Kopřivnici a zjišťovala jejich
zájem podílet se na Plánu udržitelné městské mobility, který zahrnuje všechny způsoby a formy dopravy
včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu
a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší,
hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality
městského prostředí a území především ve prospěch obyvatel. Společným cílem je eliminovat dopady
automobilové dopravy na životní prostředí.
Novou dopravní strategii, Plán udržitelné městské mobility Kopřivnice a Koncepci statické dopravy
zpracovala pro město společnost UDIMO z Ostravy. Jednání s místními firmami se vedla o možnosti
navýšení četnosti spojů autobusové dopravy nebo doplnění cyklistické infrastruktury, aby zaměstnanci firem
nebyli nuceni používat pro cestu do práce osobní automobily.
Ve středu 13. listopadu proběhlo na radnici druhé veřejné projednání Plánu udržitelné městské
mobility a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice nejen za účasti představitelů města, zastupitelů,
ale i občanů, které daná problematika zajímá. Z představeného návrhu nového plánu se přítomní dozvěděli,
že zpracovatel těchto pro město strategických dokumentů navrhuje stavební úpravy několika křižovatek,
kdy některé budou přestavěny na okružní a u jiných dojde například k rozšíření o další jízdní pruhy, a to pro
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Z dalších opatření byly představeny návrhy na rozšíření zón
s maximální povolenou rychlostí 30 km/h, a to především v okolí bytové zástavby, nebo podpora
elektromobility, kde by město mělo budovat veřejné nabíjecí stanice. Představeny byly i návrhy úprav
stávajících a budování nových autobusových zastávek či úpravy nástupních hran a vjezdových
či výjezdových klínů autobusových zálivů.
Město se dlouhodobě snaží řešit problémy s parkováním jak v centru, tak i na sídlištích. Systém
parkovacích karet by mohl být do budoucna zaveden i v dalších lokalitách s nedostatkem parkovacích míst,
jako jsou ulice Lidická, Kadláčkova či 17. listopadu. Byly vytipovány problematické lokality. Jednou z cest by
mohlo být budování patrových parkovišť, kdy by na jednom místě mohlo parkovat dvakrát tolik aut.
Zvažovanými lokalitami pro toto řešení jsou lokality na ulici Francouzské, 17. listopadu nebo například
parkoviště v sousedství někdejšího kina na ulici Krátké.

Poslední pozemky v průmyslové zóně
O jedny z posledních volných pozemků ve vlčovickém průmyslovém parku projevily zájem
společnosti Brose CZ a Röchling, které už v průmyslové zóně působí.
Přibližně čtyři tisíce metrů čtverečních velký pozemek získala společnost Röchling, která
v Kopřivnici od roku 2006 vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl. Ta zatím setrvává na dříve
oznámeném záměru kopřivnický závod dále nerozšiřovat a nově nabyté plochy chce využít pro vybudování
parkovacích ploch.
Největší pozemek o výměře 42 tisíc metrů čtverečních koupila společnost Brose CZ. Dodavatel
nejrůznějších dílů pro světové automobilky chce na nově získané plochy přesunout parkoviště
pro zaměstnance a vybudovat také 15 stání pro kamiony. Na dosavadním parkovišti pak společnost plánuje
postavit administrativní budovu pro zhruba dvě stovky zaměstnanců, ve které má fungovat výrazně posílené
konstrukční oddělení.
Vzniknout má i úplně nový výrobní závod. Novým investorem, který by měl do Kopřivnice přijít,
je společnost Remoska, s. r. o., která vyrábí známé elektrické pečicí mísy stejného názvu. Firma, která
v současnosti funguje v pronajatých prostorách ve Frenštátě pod Radhoštěm, chce prostřednictvím
sesterské společnosti Aproreal získat pozemek o výměře cca 18 tisíc metrů čtverečních mezi již stojícími
závody Cirex a Hacvia a na něm vybudovat výrobní halu s možností budoucího rozšíření. Závod vybavený
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moderní automatizovanou technologií, jehož součástí má být i nové výzkumné a vývojové centrum
s kulinářským studiem, má zaměstnávat asi 105 lidí.

SmVaK opravy a investice
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., letos realizovaly několik investičních akcí
na území Kopřivnice a místních částí.
Největší investice šly do čistírny odpadních vod v Kopřivnici. Byla dokončena rekonstrukce
a oprava usazovací nádrže, jejíž železobetonová konstrukce a technologické vystrojení byly následkem
provozu v agresivním prostředí a vlivem klimatických změn značně opotřebovány. Byla zahájena výstavba
dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod, která bude pokračovat v roce 2020. Účelem výstavby
je navýšení doby zdržení aktivační směsi v dosazovacích nádržích biologického stupně na požadované
parametry mající zásadní vliv na koncentrace vypouštěného zbytkového znečištění z čistírny. Celkové
náklady na rekonstrukci čistírny dosáhly téměř šesti milionů a na výstavbu dosazovací nádrže přesáhnou
25 milionů korun.
SmVaK, a. s., začíná v Lubině měnit ocelový vodovodní řad s průměrem 500 milimetrů v délce
téměř 480 metrů za potrubí z tvárné litiny. Důvodem výměny je jednak technický stav vodovodu, ale také
záměr na výstavbu nových rodinných domů a související infrastruktury v jeho blízkosti. Dva úseky v celkové
délce 130 metrů budou modernizovány bezvýkopovou technologií.
SmVaK, a. s., začal i s modernizací vodovodních řadů v Mniší. Tam probíhá stavba v koordinaci
s budováním kanalizace ze strany města, které na tuto akci bude čerpat dotační prostředky. Letos šlo
o přípravné a projekční práce.
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Kultura ve městě
Kulturní
spolupořadateli.

akce,

jejichž pořadatelem

bylo

město

Kopřivnice,

v některých případech

se

1. 1. 2019 – Přivítání nového roku, novoroční ohňostroj
19. 1. 2019 – Obecní ples
16. 3. 2019 – Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 37 dětí)
27. 3. 2019 – Den učitelů (oceněno 27 pedagogických pracovníků)
2. 4. 2019 – Přivítání 1. občánka roku
10. 4. 2019 – Sportovec roku (oceněno 16 jednotlivců, 7 družstev, 9 trenérů)
13. 4. 2019 – Vítání občánků v Kopřivnici (2 obřady, přivítáno 16 dětí)
8. 6. – 9. 6. 2019 – Kopřivnické dny techniky
12. 6. 2019 – Setkání s bezpříspěvkovými dárci krve (62 oceněných)
15. 6. 2019 – Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 26 dětí)
24. 6. 2019 – Ocenění žáků devátých ročníků s vyznamenáním (52 dětí)
1. 7. 2019 – Beseda s chartistou Ing. Tomášem Hradílkem
1. 7. – 30. 8. 2019 – Výstava Nemohli jsme mlčet, Lidé Charty 77
23. 8. 2019 – Závěrečný koncert prázdninového projektu Někdo ven?
24. 8. – 25. 8. 2019 – Kopřivnická pouť
25. 8. 2019 – Projížďky v historických automobilech značky Tatra
2. 9. 2019 – Vítání žáků prvních tříd (218 prvňáčků)
5. 9. – 7. 9. 2019 – Festival medu a písničky
9. 9. 2019 – Beseda s armádním generálem Ing. Petrem Pavlem, M.A.
15. 9. 2019 – Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 33 dětí)
21. 9. 2019 – Běh rodným krajem Emila Zátopka
20. 10. 2019 – Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 7 dětí)
20. 10. 2019 – Vítání občánků v Mniší (1 obřad, přivítány 3 děti)
20. 10. 2019 – Vítání občánků ve Vlčovicích (1 obřad, přivítány 3 děti)
4. 11. 2019 – Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků kopřivnických základních škol k 30. výročí
sametové revoluce
Ocenění vítězů literární, multimediální a výtvarné soutěže kopřivnických základních škol
k 30. výročí sametové revoluce
14. 11. 2019 – Besedy s pamětníky sametové revoluce v Kopřivnici pro základní školy
20. 11. 2019 – Den technické kariéry
23. 11. 2019 – Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 26 dětí)
1. 12. 2019 – Zahájení adventu v Kopřivnici
11. 12. 2019 – Soutěž Nebojte se matematiky aneb I s čísly může být zábava
18. 12. 2019 – Předvánoční setkání s příspěvkovými organizacemi města
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Kulturní dům
Kulturní dům Kopřivnice je příspěvkovou organizací města. Zajišťuje především kulturní a kulturně
společenské akce v kulturním domě včetně provozování kina. Organizace vedle poskytování kulturních
služeb zastřešuje také činnost městské knihovny a informačního centra a spravuje objekt kulturního domu.
Městská knihovna má své pobočky i v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice, pobočku v centru Pětka
na ulici Francouzská a pobočku v Domě s pečovatelskou službou na ulici Česká.
V tomto roce organizaci řídila Bc. Michaela Sekerášová.
V místním kině bylo v roce 2019 odehráno 589 běžných představení. Kromě nich kino promítalo
pro mateřské, základní a střední školy, filmy o umění pro náročnější diváky. V prostorách kina se uskutečnilo
i několik koncertů.
Větší akce, plesy, koncerty a divadla, se konaly ve velkém sále kulturního domu. Byly organizovány
buď přímo kulturním domem nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
Celkový počet návštěvníků akcí v KDK přesáhl 72 000 osob.
Rok 2019 proběhl ve znamení oslav 30. výročí sametové revoluce. Kulturní dům Kopřivnice společně
s městem Kopřivnice a dalšími subjekty připravil pro občany řadu připomínkových akcí a také kulturní
program na víkend 15. listopadu – 18. listopadu 2019.
V pátek 15. listopadu se odehrálo představení Divadla Na cucky – Opletal v kulturním domě.
Víkendový program proběhl převážně u Ringhofferovy vily. V sobotu 16. listopadu byl pro občany a fanoušky
připraven koncert kapely The plastic people of the Universe. Nedělní program byl spojen s tradičním
lampionovým průvodem v čele s bubeníky. Průvod byl doplněn dobovými vozy a příslušníky VB (tj. Veřejné
bezpečnosti). Po koncertu na Masarykově náměstí se návštěvníci akce přesunuli opět do parku Edvarda
Beneše, kde program pokračoval koncertem Lenky Szábo Hrůzové.

Plesová sezóna
Plesovou sezónu v kulturním domě zahájil v sobotu 19. ledna Obecní ples. Hlavním hostem večera byla
kapela Mirai, k tanci a poslechu hrály kapely Jamr´s a Rivieras Show Band. Doprovodný program zajistilo
taneční studio MG Dance, které předvedlo svou show v rytmu rumby a waltzu. Další vstup zajistilo SVČ
Fokus z Nového Jičína v uskupením Between rope skipping. Tradičně proběhlo i taneční vystoupení
Základní umělecké školy Zdeňka Buriana pod vedením paní Drahomíry Vraspírové. Hostům atmosféru
zpříjemnila poslechová hudba pana Richarda Pogody a Miroslava Šviháka v baru Pomněnka. Ve foyer kina
zahrála k poslechu i tanci Cimbálová muzika Valašské peklo.
Tradičně největším plesem v Kopřivnici byl jako každý rok Muzikantský ples. Ten se konal 9. března
a vystoupily na něm kapely různých žánrů (Gangster of Swing Orchestra, Nightshift, Místní parta, Muzika
Petra Valy Kosár, Neo Chess Sunny Rock And Roll Band, Banda del caffe, SoundMates, DJ Stoupa,
DJ Tygr). Součástí plesu byl také doprovodný program, ve kterém se představily Mažoretky Sunny
Kopřivnice, Taneční klub Fokus a Tanečně akrobatická skupina Styx. Akrobatické vystoupení Aerial hoop
předvedla Kristýna Paseková ze Studia Bosky. Pestrý program přilákal mnoho návštěvníků a ples byl jako
každý rok vyprodaný.
V roce 2019 proběhl v kulturním domě již posedmé Rodičovský bál, Retrobál, 11. ročník
Kopřivnického PLESKu. Pro děti KDK připravil dne 30. března Maškarní karneval s kreativní dílničkou,
soutěžemi a také minidiskotékou.

KONCERTY
V roce 2019 byla do programové nabídky zařazena řada koncertů. První koncert se uskutečnil
12. ledna – Hradišťan spolu s Jiřím Pavlicou. Dalším koncertem, kdy byl vyprodaný sál, byl dne 27. února
4TET. Známé hity kapely The Beatles zahrála dne 19. března kapela The Backwards – The Beatles revival.
Výbornou a pohodovou atmosféru připravil koncert Bratrů Ebenů dne 6. dubna. 16. června se uskutečnil
koncert Leony Machálkové a jejich hostů.
Pro starší posluchače byl připraven 27. září pořad My dva a čas, aneb když navečer jsme
pod hvězdami stáli…, kde zazněly největší hity Orchestru Karla Vlacha v podání Evergreen bandu.
28. října vystoupil Václav Neckář s kapelou Bacily. Dne 11. prosince se v Kopřivnici konal 2. ročník Česko
zpívá koledy. Následoval koncert v kinosále – Hania Rani. Vánoční koncert Městského dechového orchestru
Kopřivnice se konal dne 20. prosince. Závěr roku patřil Janku Ledeckému s kapelou.
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Celovečerní hudební akce proběhla 4. května v podobě 7. ročníku minifestivalu MAY DAY. Hosty
tohoto ročníku byli Eletrïck mann, Vypsaná fixa, Morčata na útěku. Letošní ročník měl zatím největší
návštěvnost. V září se Kopřivnice opět stala součástí Svatováclavského hudebního festivalu a 16. září mohli
milovníci hudby navštívit koncert v kostele sv. Bartoloměje.

TRADIČNÍ AKCE
Z tradičních akcí, které se v kulturním domě každoročně konají, proběhla v roce 2019 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 (téma taneční), 53. ročník Taneční soutěže Tatra (postupové
soutěže třídy A a třídy B ve standardních a latinskoamerických tancích dospělých párů), nechyběl
ani Mikuláš.
V roce 2019 se konala v kulturním domě modelářská výstava Beskyd Model Kit Show, opět
ve spolupráci s Kulturním domem Kopřivnice a Romanem Krestou jako hlavním organizátorem akce.
V říjnu se opět odehrála představení pro základní školy v anglickém jazyce ve spolupráci
s Divadelním centrem (Zlín).
KDK byl spoluorganizátorem tradiční divadelní přehlídky Kopřiva. Představení Display of the
Shame a Doma u Hitlerů se odehrála na velkém sále KDK.
V průběhu roku sloužil kulturní dům nejen akcím pro veřejnost, ale také akcím pro prezentaci aktivit
města či různých organizací. Mezi největší v roce 2019 patřil Koncert táborníků z letního tábora Malované
písničky, Běh rodným krajem Emila Zátopka, Kopřivnické pressování, Oslavy dne boje za svobodu
a demokracii, Pionýrský sedmikvítek, Dobročinný vánoční jarmark, Moje trdlování.

Kino Kopřivnice
Kino hrálo 52 týdnů v roce a po 6 dní v týdnu. V roce 2019 odehrálo více než 756 představení
pro zhruba 39 000 diváků. V kině dále proběhlo mnoho pronájmů či spoluprací. V roce 2019 Rada města
schválila účelový investiční příspěvek na pořízení nového projektoru v částce 1 500 000 Kč. Dále byla KDK
schválená dotace ze Státního fondu kinematografie v částce 300 000 Kč s použitelností na dva roky.
Na začátku roku 2019 byla otevřena pokladna přímo před vstupem do kina.
Kino Kopřivnice je součástí Europa Cinemas. Jedná se o síť evropských kin se zaměřením
na evropský film. Vznikla v roce 1992 s cílem podpořit digitální promítání v kinech a zajistit finanční podporu
kinům, která uvádějí určitý počet evropských zahraničních filmů a nabízí vzdělávací akce pro mladé diváky.
Kino Kopřivnice bylo v tzv. minisíti spolu s kinem Vlast z Frýdku-Místku. Od roku 2019 je Kino Kopřivnice
součástí EC jako samostatný subjekt, a to na žádost kina Vlast.
Filmový týden na letním koupališti
Ve dnech 8.–18. srpna 2019 představilo Kino Kopřivnice pod širým nebem v areálu kopřivnického koupaliště
13 snímků převážně české produkce. Celkem přišlo 5 872 diváků. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám
byla návštěvnost u tří titulů velmi nízká.
Filmový klub
Předsedkyní klubu je stále Radana Korená. Filmový klub probíhá každé úterý kromě prázdnin. Projekce byly
obohaceny o odborné úvody a besedy s autory.

Městská knihovna Kopřivnice 2019
Knihovna měla letos 2 358 registrovaných čtenářů. Stav knižního fondu činil 59 474 knih. Městská
knihovna kromě své hlavní náplně zorganizovala navíc 125 akcí pro dospělé, kterých se zúčastnilo
2 861 návštěvníků. Pro děti zorganizovala 126 akcí (besedy, exkurze, soutěže, ankety, kvízy, tvůrčí dílny),
kterých se zúčastnilo 2 889 dětských návštěvníků.

Informační centrum města Kopřivnice
Součástí kulturního domu je i Informační centrum Kopřivnice. Centrum je aktivním aktérem
při podpoře a rozvoji cestovního ruchu v Kopřivnici, v rámci spolupráce obcí Lašské brány Beskyd i v rámci
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turistické destinace Beskydy – Valašsko. Informační centrum je certifikovaným turistickým informačním
centrem s klasifikační třídou B a certifikovaným subjektem Českého systému kvality služeb – I. stupně.
Hlavní zaměření
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
•

turistických (historie, kultura, přírodní zvláštnosti, turistické, cyklistické a pěší trasy, ubytování,
stravování, dopravní spojení apod.);

•

o službách, firmách, institucích ve městě a okolí;

•

o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí.

O kulturu ve městě se starají i další spolky a zařízení. Mezi ty nejvýznamnější patří:
Osvětová beseda Vlčovice – organizační složka města,
Osvětová beseda Mniší – organizační složka města,
Společnost Katolického domu v Lubině,
Katolická beseda v Kopřivnici, zapsaný spolek,
Živá Mandala, z. s.,
…a umělecké školy.

Umělecké soubory ve městě:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cimbálová muzika PRAMÍNKY
Cimbálová muzika Buriánek
Country a bluegrassová kapela Cizinci
Country kapela KONDOŘI
Komorní orchestr Kopřivnice – zaměření komorní hudba od baroka po současnost
Taneční skupina Farridah
Las Isidras – FLAMENCO – taneční skupina
LINE DANCE – taneční soubor seniorů z Kopřivnice
Sunar duo
Sunar Rock
Moravský Anděl – moravský power metal
Taneční centrum Relax, z. s. (latinskoamerické, španělské, irské, orientální, indické, country tance
a step)
Pěvecké sdružení Kopřivnice
SÁGA – hudební skupina
Spolek hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice
Spolek Loutkohereckého divadla ROLNIČKA Kopřivnice
TNT – taneční kapela
KIWI – hudební skupina

Komorní orchestr
Poslední srpnový podvečer vystoupil v parku Edvarda Beneše Komorní orchestr Kopřivnice.
Prostředí parku v centru Kopřivnice si vybral pro svůj poslední letošní promenádní koncert.
Komorní orchestr Kopřivnice se rozvíjí už 17 let a věnuje se hudbě od baroka až po současnost.
Své zázemí má v ZUŠ Zdeňka Buriana a pedagogové i absolventi této školy jsou i mezi členy souboru.
Orchestr v současnosti vede Petr Lichnovský, absolvent brněnské JAMU. Pod jeho taktovkou orchestr
zahrál program z oblíbených skladeb filmové a taneční hudby. Kromě orchestrálních skladeb zazněl i zpěv
v podání Ludmily Kláskové.

Dechový orchestr
V pátek 20. prosince se uskutečnil ve velkém sále kulturního domu Vánoční koncert Městského
dechového orchestru Kopřivnice. Ten letos oslavil čtvrt století své existence.
Program koncertu nebyl pouze vánoční, posluchači si poslechli Preludio Karla Bělohoubka,
Arlésanku Georgese Bizeta, Prestissimo Galop z pera francouzského skladatele Emile Waldteufela či Suitu
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Cirque Du Soleil. Zároveň ale v programu zazněly i filmové a popové melodie. Orchestr zahraje African
Symphony amerického autora diskotékové a R&B hudby Van McCoye, Lvího krále Eltona Johna nebo
muziku, kterou pro film Le Professionnel napsal legendární italský komponista Ennio Morricone.
Orchestr pod taktovkou Pierra Scotta uvedl také zpívané skladby v podání Lenky Krompolcové.

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitel: Mgr. Ing. Jan Jurkovič
V roce 2019 mělo muzeum celkem 24 zaměstnanců.
Počet návštěvníků v roce 2019:
Technické muzeum – 89 832
Muzeum Fojtství – 8 601
Šustalova vila – 5 080

Z činnosti Muzea Fojtství
Během roku 2019 se ve výstavním sále muzea v podkroví uskutečnily výstavy:
–
–
–
–
–
–
–

Fotografie Karla Kudery – výstava kopřivnického fotografa a grafika,
Souhvězdí Porg – výstava výtvarných prací studentů ostravské školy PORG,
Spolek nezávislých fotografů Kopřivnice – výstava kolektivu místních fotografů,
Zdeněk Píža – výstava obrazů surrealistického malíře z Frenštátu pod Radhoštěm,
100 let včelařského spolku,
Ten umí to a ten zas tohle – výstava ke 100. výročí narození skladatele Zdeňka Petra,
Výstava štramberské malířky Lenky Dobiášové – Axmanové a fotografů Evy Struškové a Josefa
Novotného.

Kromě výstav v prostorách muzea se uskutečnila několikrát Enkaustika na Fojtství, řada přednášek
a koncertů.

Z činnosti Lašského muzea
Lašské muzeum má omezené prostory k vystavování. Přesto se tam uskutečnila řada zajímavých, i když
menších výstav:
–
–
–
–
–
–

Ivan Pinkava – Zbývá jen zlato – výstava nejvýznamnějšího současného českého fotografa,
Výstava Josefa Blechy – karikatury,
Výstava fotografií Viléma Heckela,
Výstava Argentum – fotografie Dalibora Kvity a šperky Marty Švajdové,
Petr Helbich – výstava k 90. výročí narození,
Fotografie Přemysla Hněvkovského – Studentské okupační stávky 1968 a 1989.

Fotografové v muzeích
Kopřivnické výstavní prostory čím dál častěji hostí fotografy. Výstavní prostory Lašského muzea
patřily téměř čtvrt roku fotografiím Viléma Heckela. Plzeňský rodák začínal jako portrétní a reklamní fotograf,
který postupem času přičichl snad ke všem myslitelným fotografickým žánrům. Nejznámějšími jsou ale jeho
fotografie hor, které pořizoval jako aktivní horolezec. Kopřivnická výstava nazvaná 100+1 navázala
na loňskou výstavu ke stoletému výročí Heckelova narození v Plzni.
Heckel se proslavil hlavně fotkami hor a krajin, ale dělal i produktovou fotografii, fotografoval
průmysl a lidi. Výstava byla podle témat rozdělena na tři části – hory, průmysl, krajina.
V Muzeu Fojtství otevřel rozsáhlou výstavu místní grafik a fotograf Karel Kudera. Výstavu svých
prací pojmenoval Kudera podle kolekce zhruba čtyř desítek černobílých fotomontáží Za volantem (Behind
the Wheel), ve kterých kombinuje originální pohledy z interiérů historických automobilů na krajinu, města
a příběhy, jež se v nich odehrávají. Na zhruba čtyřech desítkách zvětšenin se diváci mohli oknem automobilu
zadívat na ulice Kopřivnice a okolí.

46

Kolekce navázala na předchozí projekt Kopřivnice v automobilech Tatra, kdy se naopak město
zrcadlilo v naleštěných kapotách veteránů. Další série fotomontáží, které Kudera vystavil, s nadsázkou
kombinovala snímky Kopřivnice a fotografie, které autor vytvořil během šesti let svého pobytu v USA.
Lidé tak v Muzeu Fojtství s překvapením viděli, že nad sídlištěm Korej se klene newyorský most,
že dominantou ulice Čs. armády je nově Socha svobody nebo že panorama Bílé hory nad městem vystřídaly
monumentální Skalisté hory. Většinu výstavy sice tvořily právě fotomontáže, ale v omezeném množství se
Kudera prezentoval grafickou tvorbou.

Petr Helbich
V Lašském muzeu se výstavou 60 snímků prezentoval fotograf Petr Helbich, uznávaný lékař
i fotograf. Výstava nazvaná Osamělý poutník byla zároveň oslavou autorových devadesátin.
Výstava byla připomínkou různých motivů a témat, kterým se Petr Helbich věnoval. Byly k vidění
jeho oblíbené snímky pralesů a přírody, zátiší, městská zákoutí i část slavného cyklu z 80. let, který doktor
Helbich fotografoval v nemocnici Na Bulovce.
Petr Helbich se vernisáže výstavy zúčastnil osobně. Letos také vyšla stostránková publikace
s názvem O Sudkovi a o sobě, která obsahuje Helbichovy vzpomínky na jeho přítele a legendárního Josefa
Sudka, kterému pomáhal při fotografování pralesa Mionší. Kniha byla pokřtěna ve speciálním
komponovaném večeru v muzeu 6. listopadu.
Zajímavé bylo i portfolio fotografií Kopřivnice. Petr Helbich letos v létě vytvořil kolekci sedmi snímků.
Jejich vznik inicioval fotografův dlouholetý přítel a místní znalec výtvarného umění Jiří Klučka, i s jeho
pomocí si Helbich vybral sedm zajímavých míst v Kopřivnici, které zvěčnil svým velkoformátovým
fotoaparátem. Své fotografie Petr Helbich doplnil poetickým textem a výsledkem byl bibliofilský tisk, o který
projevilo zájem i město.

Kuřpivničtí fotografové
18. dubna otevřeli v Muzeu Fojtství svůj Druhý salon kuřpivničtí
fotografové, spolek místních amatérských fotografů. Svou novou tvorbu
představili Magda Kaplánková, Lenka Krhovjáková, Ladislav Kubesa,
Irena Řezáčová, Jana Burgetová, Milan Jurek, Radim Danko, Jaromír
Jehlička, Ivan Pilát, Dalibor Kvita, Petr Socha a Miroslav Galia.
Skupinová výstava neformální společnosti amatérských či poloprofesionálních fotografů vystavovala v Muzeu Fojtství až do léta.
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Veřejný a kulturní život ve městě
Sté výročí kopřivnického rodáka, skladatele Zdeňka Petra
K připomenutí letošního stoletého výročí narození Zdeňka Petra připravila Katolická beseda
Kopřivnice v pátek pátého dubna vzpomínkové setkání s jeho synem Jiřím Petrem a kunsthistoričkou Duňou
Panenkovou. Večer nesl název podle jedné z Petrových nejznámějších skladeb „Ten dělá to a ten zas tohle“
a byl jen první připomínkou stoletého výročí kopřivnického rodáka.
Návštěvníci se v první části dozvěděli řadu zajímavostí o Petrově zázemí v rodině, o prvních
kompozičních pokusech v době gymnaziálních studií a odchodu do Prahy nedlouho po Mnichovu. Začátky
v pražských uměleckých kruzích byly spojeny s prací pro legendu prvorepublikové populární hudby
R. A. Dvorského. Ve druhé polovině večera se pak vzpomínalo na osudové setkání Zdeňka Petra
s muzikálem, když dostal za úkol orchestraci Divotvorného hrnce pro Osvobozené divadlo. Vzpomínalo se
na jeho spolupráci s Voskovcem a Werichem, orchestrem Karla Vlacha, na začátky v rozhlase a jeho vlastní
muzikálovou tvorbu, ve které zhudebnil řadu světoznámých literárních předloh. Vyprávění prokládané
předčítáním z Petrovy vzpomínkové knihy Hudba přítelkyně či z jeho korespondence doplňovaly písně, které
slavný rodák napsal, a skladby hudebníků, se kterými se během své umělecké dráhy intenzivně potkával.
Trio Swingalia tvořené Martinem a Janem Galiovými a houslistou Ladislavem Kokešem zahrálo během
večera ve vlastních úpravách písně Zdeňka Petra, Jaroslava Ježka, R. A. Dvorského, Václava Pokorného,
Jiřího Traxlera a dalších.
13. září byla otevřena výstava v Muzeu Fojtství pod názvem „Ten dělá to a ten zas tohle“. Výstavu
připravila kunsthistorička a kurátorka Duňa Panenková. Ta při tvorbě expozice čerpala především z archivu
rodiny Zdeňka Petra a mnohé materiály, které byly na výstavě k vidění, byly zveřejněny vůbec poprvé.
Premiéru měla v Muzeu Fojtství i samotná výstava. Navštívit ji bylo možné až do 27. října. Následně se
přestěhovala do Prahy a během listopadu byla přístupna ve Werichově vile na Kampě.
21. září, v den jeho nedožitých stých narozenin si kopřivnická kulturní veřejnost připomněla autora
Písně pro Kristýnku, známé písně z Fričova Císařova pekaře i celé řady autorských muzikálů dvěma
hudebními událostmi. Místní dětské sbory sdružené do sboru Kopřivka a Pěvecké sdružení Kopřivnice
známého rodáka a čestného člena PSK vystoupily s programem z jeho písní přímo na náměstí TGM.
O hodinu později pak ve velkém sále Katolického domu začal velký koncert připravený orchestrem Ježkovy
stopy a bratry Galiovými s jejich hudebními přáteli. Zazněly Petrovy písně a aranže stejně jako skladby
Jaroslava Ježka a dalších muzikantů, kteří nějak tvorbu Zdeňka Petra ovlivnili. Večerem kromě obou
kapelníků a zpěváka Krištofa Krhovjaka prováděl Miloň Čepelka, známý rozhlasový redaktor a člen Divadla
Járy Cimrmana. Ten rovněž pokřtil nové vydání autobiografické písně Zdeňka Petra Hudba Přítelkyně.

100 let místních včelařů
V pátek 9. srpna byla v podkrovních prostorách Muzea vernisáží zahájena výstava mapující
100letou historii místních včelařů. Otevřena byla až do neděle 8. září.
K založení spolku v Kopřivnici došlo na ustavující schůzi 9. ledna 1919 v hostinci u Heisigů, nynější
restauraci Pod Kaštany. Tuto událost si členové místní organizace připomněli letos v lednu. Na výstavě
v srpnu měli možnost zhlédnout jak dobové plakáty, tak i věci, které včelaři používali nebo ještě používají.
Předsedou ZO ČSV Kopřivnice je aktuálně Oldřich Němec. Lidé, kteří přišli na vernisáž, mohli zhlédnout
ukázku z videofilmu, který vznikl ve spolupráci s MHF a KTK Kopřivnice.

Festival medu a písničky
Od čtvrtka 5. do soboty 7. září se konal již šestý ročník Festivalu medu a písničky. Tato akce
zároveň zakončila oslavy stého výročí organizovaného včelařství v Kopřivnici. Do areálu Muzea Fojtství
a částí zahrady i prostor ZŠ Alšovy přišlo více než dva tisíce návštěvníků.
Čtvrteční program byl připraven pro děti z mateřských i základních škol. Odpoledne soutěžilo pět
šestičlenných týmů z kopřivnických základních škol ve znalostech o včelách i v praktických dovednostech.
Nejlépe se vedlo žákům ze ZŠ sv. Zdislavy, druhé místo obsadila ZŠ Alšova a třetí ZŠ Emila
Zátopka. Ceny všem soutěžícím předala hlavní hvězda festivalu Aneta Langerová, což byl pro mnohé z nich
nezapomenutelný zážitek. V 17 hodin začal koncert Anety Langerové a po ní návštěvníky bavila místní
písničkářka Céline Bossu.
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V pátek proběhl tradiční Guláš Fest, kdy návštěvníci mohli hodnotit šest druhů guláše. Odpoledne
vystoupila šermířská skupina Markus, své řemeslo předváděl umělecký kovář a od 19 hodin hrála rocková
legenda Limetal. Tu pak na pódiu vystřídala pražská skupina Vintage Wine.
V sobotu se nesl program ve znamení stoletých oslav. Vystoupila cimbálová muzika Kamenica,
proběhlo šermířské vystoupení skupiny Valmont z Valašského království, Pavel Špalek z Lichnova
před zraky přihlížejících vyřezal z dřevěného špalku motorovou pilou sovu a nakonec celý festival uzavřela
Benátská noc, o kterou se postarala skupina Sunar spolu s DJ Stoupou koncertem s názvem Jak za starých
časů. Tečku pak udělala ohňová show spolku Monolog.
Po celé tři dny mohli návštěvníci ochutnat med i medovinu, v sobotu pak probíhala i degustace vín.
Pro včelaře byly každý den připraveny přednášky.
V podkrovních prostorách Muzea Fojtství probíhala až do neděle 8. září výstava mapující 100letou
historii místních včelařů. Na výstavě byly k vidění nejen dobové plakáty, ale i včelařské potřeby a zařízení
používané v celé historii stoleté činnosti včelařského spolku v Kopřivnici. Od starých jednoduchých
medometů a odvíčkovacích nožů až po sofistikované moderní stroje dnešní doby na zpracování včelích
produktů.
V první den festivalu mohli zájemci poprvé zhlédnout film věnovaný historii místního včelařství,
který vznikl ve spolupráci s MHF a KTK Kopřivnice.

Piper Records Night
Šestý ročník indoorového minifestivalu Piper Records Night proběhl v prostorách Katolického domu
15. listopadu. Z pódia tentokrát zněl indie rock, synth-pop, elektronika a dozvuky devadesátkových
kytarovek. Hlavní pořadatel Marek Horyna se při sestavování programu snažil o žánrovou roztříštěnost
a hodně různorodou muziku.
Začátek večírku byl v 19 hodin a vystoupila pražská skupina Market, která kombinuje prvky jazzu,
rapu, math-rocku i popu a libuje si v samplování. Market v současnosti patří k nejžádanějším novinkám
tuzemské nezávislé scény.
Dalším vystupujícím byla domácí Nekola. Kapela hraje uhrančivou triphopovou mozaiku s prvky
downtempa, chill-outu a ambientu. Zazněly skladby loňské desky Nekologie i několik novinek. Kapela se
po zhruba roční odmlce představí domácímu publiku v posílené sestavě s Tomášem Neuwerthem za bicími
a kytaristou Zbyňkem Machetanzem. Dále vystoupila slezská skupina Pacino balancující na pomezí postpunku a garážové kytarové scény. Jejich svébytná muzika vynesla debutové desce ‘Půl litru’ země ocenění
pro Desku roku 2017 na cenách Vinyla. Posledním hostem programu bylo pražské trio Orient, které do
aktuální elektronické hudby vrací syrovost a agresi.

Významné kulturní akce
Kopřiva
V dubnu se uskutečnil 33. ročník divadelní přehlídky Kopřiva. Během pátku a soboty zhlédlo
přes jedenáct set diváků alespoň jedno z devíti představení. Nejvíc diváků navštívilo komediální představení
brněnského HaDivadla Doma u Hitlerů ve velkém sále kulturního domu. To si přes velký úspěch u publika
žádnou cenu domů neodvezlo.
Nejvíce cen získalo Nové divadlo z Nitry. Slovenští divadelníci byli úspěšní s inscenací Anna
Franková. Na jeviště převedli některé epizody z deníku dospívající dívky, která se se svou židovskou rodinou
ukrývá před hrůzami války, a získali tři festivalové ceny. Na kvalitách této konkrétní inscenace se shodlo
publikum, porota i pořadatelé. Do Nitry tak putovala Cena diváků, o které rozhodlo hlasování kuličkami,
Cena pořadatelů, kterou udělil tým organizátorů Kopřivy, a z rukou poroty i Cena za tvůrčí přínos.
Druhá cena, o jejímž udělení rozhodovala porota, byla tradičně Cena za herecký výkon. Skleněnou
plastiku z dílny místního skláře Ondřeje Galii získali Pavol Seriš a Filip Teller, absolventi ateliéru
pohybového divadla brněnské JAMU.

Mezinárodní den tance
Tento svátek se v Kopřivnici slaví již několik let. Organizátorem oslav je kopřivnické Taneční
centrum Relax působící v kulturním domě. Letošní oslavy proběhly v sobotu 4. 5. v Katolickém domě.
Tanečnice předvedly různé taneční formy od artových disciplín, přes charakterové formy, až po moderní
tance. Ve 14 hodin se rozsvítilo Světlo Orientu, krajská postupová soutěž v orientálních tanečních formách
od klasických až po show. Diváci zhlédli 27 zajímavých choreografií, které odtančilo asi 150 tanečnic.
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Protože v žádné z kategorií vypsaných vyhlašovatelem nebyly více než tři skupiny jak v miniformacích,
tak formacích jednotlivých věkových kategorií, do národního kola konajícího se 19. 5. v Uherském Ostrohu
postoupily všechny.
Po vyhodnocení této soutěže následovala pohárová soutěž Dance Fest Kopr 2019.
Při oslavě Mezinárodního dne tance v Kopřivnici se na parketu vystřídaly téměř tři stovky tanečníků
z širokého okolí, bylo předáno 20 pohárů a všichni si za svůj výkon zasloužili medaili. Nejvíce tanečních
choreografií bylo z dílny kopřivnického Tanečního centra, jenž připravilo 6 sól, dvě dueta a 4 formace
sestavené z dětí, juniorů, dospělých i seniorů. Toto seskupení mělo na parketu také již 3 třígenerační
zastoupení, kde nejmladší tanečnicí byla dvouletá Barborka, která tancovala s maminkou a v jiných
choreografiích i její babička Jarmila. Hlavní cenu v kategorii improvizací sólo dospělých si odnesla Natálie
Hruškovská, rovněž z kopřivnického Tanečního centra.

Tanečnice z Relaxu
Kopřivnické Taneční centrum Relax provozuje výuku několika tanečních forem v zrcadlovém sále
Kulturního domu v Kopřivnici. Výuku již sedmi tanečních forem od folklorních přes artové až po step dětí,
mládeže, dospělých i seniorů zajišťují 3 zkušené tanečnice a převážně probíhá společně, aby děti měly
možnost být v kontaktu s rodiči a svými dospělými vzory. Výuka soutěžních choreografií sól, duet i skupin
probíhá již odděleně.
Členky Tanečního centra Relax v letošním roce absolvovaly tour postupových tanečních soutěží
pořádanou spolkem Děti fitness aneb Sportem proti drogám. Soutěž umožňovala klání nejen v kategorii
„profi“, ale i „hobby“ pro méně zkušené tanečnice. Počátkem dubna se členky Relaxu zúčastnily v Ostravě
jednoho ze semifinálových kol a zajistily si postup do finále, které se konalo 18. a 19. května v Praze. Odtud
si seniorská skupina z finále v hobby kategorii dospělých (19–99 let), kam postoupilo 5 skupin, přivezla
pohár za třetí místo.

Mezinárodní taneční pohár Siofók 2019
Ve dnech 30. 8. – 1. 9. se reprezentanti kopřivnického Tanečního centra Relax zúčastnili první
letošní mezinárodní soutěže, tentokrát v Maďarsku. Po dva dny byli součástí klání tanečníků z 12 zemí,
přičemž se na parketu vystřídalo 2 750 tanečníků. Jen z ČR se zúčastnilo 10 tanečních klubů včetně
kopřivnické reprezentační skupiny THARA DC, která odtančila 4 choreografie (sólo, duo, trio a skupinovku).
Tanečnice z Kopřivnice přivezly čtvrté umístění za sólo oriental Natálie Hruškovské, třetí za Sommer Chacha trio v kategorii Choreografic Show Latin, druhé za duo Madrid Dancers z kategorie Traditionel a pohár
za druhé umístění skupinové Choreografic Belly Dance Show Fantasia Casablanka.

World Dance Championship
THARA DC Kopřivnice se zúčastnila Světové taneční soutěže federace WADF, která se konala
od 17. do 23. listopadu v Liberci a zúčastnilo se jí více než dva a půl tisíce tanečníků a tanečnic z 19 zemí
světa v různých tanečních formách i věkových kategoriích. Jde o přehlídku toho nejlepšího z tanečních škol.
Tančilo se ve třech sálech komplexu Babylon. Tanečních škol letos přijelo 139, z nich bylo 64 českých. Silné
zastoupení měly školy z Polska a Ruska, ale i z Ukrajiny a Kazachstánu. Přijeli tanečníci z Itálie, Německa,
Maďarska, Francie, Slovenska, Švédska a Finska. Novou zemí pro tento rok bylo Řecko. Jejich výkony
hodnotila mezinárodní padesátičlenná porota složená z tanečních mistrů a profesionálních tanečníků.
Kopřivnická taneční skupina THARA letos mimořádně zabodovala téměř ve všech přihlášených
disciplínách. Vítězné poháry obdržela nejen za orientální show Jako z pohádek, ale i za step Vzpomínka
na Majkla, jakož i flamencovou Habaneru na hudbu z opery Carmen. Zlato obdrželo rovněž duo z muzikálu
Kočky.

Taneční soutěž Tatra
V sobotu 23. listopadu se na parketu velkého sálu kulturního domu uskutečnil už třiapadesátý
ročník této taneční soutěže. Počtem soutěžních párů se letošní taneční soutěž Tatra řadila k těm
nejnabitějším ročníkům ve své historii. V jednotlivých kategoriích se o přízeň poroty i publika ucházelo
56 párů z celé České republiky a ze Slovenska. Tentokrát se kromě párů druhé nejvyšší výkonnostní třídy
A před zdejším publikem představili také tanečníci nižší kategorie B.
Nejnaplněnější byla odpolední část programu. Tam se kromě hlavní kategorie A ve standardních
a latinskoamerických tancích ve stejných disciplínách utkaly i páry nižší B třídy. V latinskoamerických
tancích startovalo osm párů a ve standardních jen pět, takže první kolo bylo zároveň kolem finálovým. Celou
soutěž kategorie B na Tatře opanoval slovenský pár Erik Jackuliak – Timea Obertová z Fáber Dance teamu
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Slovakia, když vyhráli jak standard, tak latinu, se ztrátou jediného bodu za svůj finálový výkon v tanci chacha-cha.
Podstatně větší konkurence byla už odpoledne v soutěži kategorie A. V pěti standardních tancích
se utkalo 16 a ve stejném počtu latinskoamerických tanců 27 párů, a diváci tak viděli celkem tři vyřazovací
kola, ze kterých do večerního galaprogramu postoupilo 11 standardních a 12 latinskoamerických párů.
Všechny pak publikum vidělo ve velkém sále kulturního domu jak v semifinále, tak v závěrečném
šestičlenném finále.
V obou kategoriích tance měla šestice porotců o vítězi jasno velmi rychle. Suverénním výkonem ve
všech pěti tancích si pro sebe vítězství ve standardní části získal mladičký Oliver Los Chovanec s partnerkou
Eliškou Plachou startující za zlínské iDance Studio. Latinskoamerická část soutěže měla vítěze v podobě
reprezentantů ostravského LR Cosmetic Dance Týmu, jehož páry obsadily všechny tři medailové pozice.
Nejlepším párem soutěže stal Mario Kiršner s Adélou Golombovou, kteří získali vítězství,
ale i bodový zisk, který jim zajistil postup do mezinárodní třídy. V exhibičním vítězném tanci tak diváci Tatry
na parketu viděli i pár nejvyšší možné výkonnostní kategorie.
Tatra je tradičně nejen soutěží podle regulí Českého svazu tanečního sportu, ale nabízí i pestrý
doprovodný program složený z jiných žánrů tance.
Roman Gemrot předvedl netradiční tanec u tyče a za svůj Pole art si vysloužil potlesk. Tanečnice
a akrobatka Kristina Adams, žijící v USA, předvedla působivé číslo ve stylu Aerial hoop na obruči visící ze
stropu. Z domácích vystoupily Nikki Vana se svou vlastní sólovou choreografií a Eliška Jeřábková a Karolína
Dejová se svým úspěšným číslem Zrcadlo. Tečkou za tanečním večerem bylo vystoupení z repertoáru
baletního souboru Dekkadancers. Předvedli ukázku moderního baletu Na zastávce v podání Matěje Šusta
a Lenky Hrabovské. Soubor založili choreografové a tanečníci baletu Národního divadla v Praze ve snaze
realizovat vlastní projekty.

Evropský svátek hudby
V pátek 21. června připravil kulturní dům oslavy Evropského svátku hudby. Dopolední program
na prostranství před kulturním domem začal už po deváté hodině ráno a v programu určeném především
školám vystoupily sbory a kapely ze zdejších základních škol.
Odpolední program zahájil frenštátský soubor RukyNaDudy, který už od roku 2004 hraje
archaickou podobu tradiční hudby z hukvaldských Beskyd. Repertoár RukyNaDudy tvoří téměř zapomenuté
nebo zřídka uváděné písně z našeho kraje stejně jako nově vytvořené písně na základě zdejších idiomů.
Zvuk kapely ozvláštňují dnes už takřka neužívané lidové nástroje jako koncovka, fujarka, pastýřská píšťala,
salašovka, ochlebky, gajdy nebo malý cimbál.
V 19 hodin vystoupila ostravská hudebnice a výtvarnice Vladivojna La Chia. S 4Triem hraje
Vladivojna dynamickou nadžánrovou hudbu, ve které se snoubí křehká intimita s temperamentem a místy
až brutální divokostí. A jak je jejím zvykem, často se pouští do odvážných improvizací od opery, fada, rapu
až po zběsilý punk. Po ní zakončil program Kamil Střihavka s kapelou Leaders.

Bartolomějská pouť
Pouť tradičně ohlašuje konec léta v Kopřivnici i konec letních prázdnin. Také letos nabídla
24. až 25. srpna spoustu kolotočů, tradiční jarmark, řadu koncertů, projížďku veterány a nově i prohlídku
rekonstruované Ringhofferovy vily.
Bartolomějský večer se uskutečnil v sobotu 24. srpna. Hudební podvečer nabídl čtyři koncerty –
bigbeat v podání domácí kapely K.I.S., Pekařovy popové písničky, lehce swingujícího Davida Krause
a rozpustilé ska Sto zvířat.
Kapelu K.I.S. dala dohromady parta tehdejších tatrováckých učňů v roce 1967. Hráli hudbu
odposlouchanou z Radia Luxembourg. Pokusy o opisování textů z nahrávek ilustruje i název kapely, který
byl chybným přepisem anglického výrazu pro polibek.
Když se kapela po třiceti letech odhodlala ke comebacku, bylo to už pod názvem K.I.S. – Kolegium
Ignáce Schustaly, ale repertoár se příliš nezměnil. Muzikanti v letech hrají rockové hity svého mládí i muziku
podobného ražení z pozdějších let.
Druhým bodem programu letošního Bartolomějského večera bylo vystoupení Davida Krause.
Jej i jeho kapelu publikum zná především z pravidelného a dlouholetého účinkování v televizní talkshow
zpěvákova otce Jana Krause. Soubor složený z velmi dobrých muzikantů má i pověst kvalitní koncertní
skupiny, která umí nabídnout zajímavou muziku, ale i energickou a zábavnou pódiovou show.
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Největším magnetem byla pražská kapela Sto zvířat. Skupina, která svého času svou barevnou
muzikou s příměsí ska a reggae bavila kopřivnické publikum docela často a zdejší zaniklý klub Nora
označovala po Malostranské besedě za svůj druhý domovský klub, zahrála ve městě po delší době.
Kapela letos oslavila devětadvacet let od svého vzniku.
Bartolomějský večer zakončil po půl desáté večer koncert Petra Štolby, který je známější
pod přezdívkou Pekař. Kutnohorský zpěvák a vystudovaný pedagog začínal s muzikou v patnácti
a už několik let se jí jako zpěvák, autor a také tanečník věnuje profesionálně. V roce 2016 se Štolba stal
Českým slavíkem v kategorii Objev roku. Pekař často spolupracuje s kapelou Rybičky 48. S kapelou nejen
absolvoval turné, ale rovněž natočil skladbu Chtěl jsem tím říct. V Kopřivnici se svou doprovodnou kapelou
představil výběr skladeb z obou dosud vydaných alb.

Česko zpívá koledy
Ve středu 11. prosince v 18 hodin se do akce Česko zpívá koledy zapojilo celkem 991 měst a obcí
a dalších 13 míst v zahraničí. Letos proběhl již devátý ročník a v Kopřivnici se koledy zpívaly podruhé.
Poprvé se letos zapojily i Vlčovice. V Kopřivnici zpívali lidé společně se sbory kopřivnických základních škol
pod vedením Evy Nedjalkové, ve Vlčovicích zpívaly děti ze ZŠ Mniší pod vedením Martina Galii a Martina
Topiče. Účastníci akce si tak společně zazpívali koledy jako Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma a další.

KoprStar
Letos se uskutečnil již pětadvacátý ročník pěvecké soutěže pro místní mladé zpěváky a zpěvačky
KoprStar 2019. Od poloviny února probíhaly na místních školách castingy. Ve třinácti castinzích zpívalo
dohromady 350 soutěžících, z nichž 60 postoupilo do semifinále. 20. března se konalo semifinálové kolo,
z něhož vzešlo deset finalistů. KoprStar 2019 vyvrcholila v úterý 2. dubna vyhlášením výsledků na tradičním
Jarním koncertu kopřivnických škol v kulturním domě.
Absolutní vítězkou letošního pětadvacátého ročníku pěvecké soutěže KoprStar se stala
jedenáctiletá Anastázie Kudělková. V závěrečném hlasování získala 217 ze zhruba dvanácti set platných
SMS hlasů. Anastázie u publika uspěla s interpretací skladby Když vzlétnu já, která je titulní písní filmu
Rebelka, a svůj zpěv ve finále podtrhla i kostýmem titulní hrdinky úspěšného animáku.
Kromě hlavní ceny byla tradičně udělena i další ocenění. Cenu diváků si už z finálového koncertu
uskutečněného 2. dubna odnesla desetiletá Eliška Šídlová, která soutěžila s písní Ježka, Voskovce
a Wericha Nebe na zemi. Svou cenu vyhlašovala také pětičlenná porota, která se nakonec rozhodla ocenit
výkon Valerie Skalické, která soutěžila s hitem I Want To Break Free legendární britské kapely Queen.
Poslední vyhlášenou cenou byla cena internetu, o které rozhodovalo hlasování na facebookových stránkách
soutěže, a nejvíce „lajků“ si se skladbou How Far I'll Go ze soundtracku k animovanému filmu Odvážná
Vaiana vysloužila dvanáctiletá Adriana Richterová.

Festival volnočasových aktivit
V neděli 26. května proběhl v parku Edvarda Beneše Festival volnočasových aktivit.
Od 10 do 15 hodin se postupně prezentovaly základní školy z Kopřivnice i Příbora, místní dům dětí
a mládeže, ASPV při ASK Tatra Kopřivnice, Taneční centrum Relax, hudební škola Yamaha, kopřivničtí
hasiči, skauti a TatraFit s nabídkami hudebních, sportovních, tanečních a praktických kroužků pro děti.
Festival uspořádaly Místní akční plán ORP Kopřivnice II a Zdravé město Kopřivnice a jejich cílem bylo
rodičům a jejich dětem představit zábavnou formou nabídku volnočasových aktivit, které mohou děti
v Kopřivnici a blízkém okolí navštěvovat. Festival měl posloužit především k inspiraci, seznámení se
s jednotlivými kroužky, aby si mohli vybrat ten nejvhodnější, do kterého by po letních prázdninách mohli
přihlásit své děti. Počasí tentokrát přálo, a tak přišli lidé nejen z Kopřivnice, ale i ze Štramberka a Příbora.

Lampa sv. Cecílie
Ve velkém sále Katolického domu v Kopřivnici se konala Lampa svaté Cecílie. Třetí ročník setkání
muzikantů pojmenovaného podle křesťanské patronky hudebníků proběhl v pátek 22. listopadu.
Akci pořádala kopřivnická Katolická beseda především jako setkání místních muzikantů.
V programu vystoupily hudebně nadané děti ze ZŠ 17. listopadu a ZŠ sv. Zdislavy. Představilo se také
několik amatérských hudebníků. Lidé uslyšeli mladou pianistku a písničkářku Gabrielu Dreslerovou,
místního hudebníka Samuela Bortla, kytaristu a písničkáře Víta Rašku, jednoho z moderátorů divadelního
festivalu Kopřiva.
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Hostem večera byla kapela Hrozen. Indie – folková kapela vznikla na okraji Slezska v roce 1995
a odehrála řadu koncertů od malých klubových vystoupení až po účast na Colours of Ostrava nebo
na festivalu Campfest na Slovensku. Z původně akustické skupiny se stala kapela na hranici písničkářství
a elektronikou oživené alternativy.

Pěvecké sdružení Kopřivnice (PSK) v Muzeu Fojtství
Poslední březnový den se uskutečnil v prostorách Muzea Fojtství Jarní koncert Pěveckého
sdružení Kopřivnice. Tématem celého koncertu byla radost z bytí a láska. Hlavní část programu tvořily lidové
písně ve sborových úpravách regionálních autorů. V Muzeu Fojtství ale zazněly i skladby Bedřicha Smetany,
Leoše Janáčka či Bohuslava Martinů. Pěvecké sdružení v programu dalo prostor i hostujícím
instrumentalistům z místní soukromé umělecké školy MIS music.

Koncert duchovní hudby
V dubnu se v Kopřivnici, Novém Jičíně a Příboře konaly koncerty duchovní hudby. Této ojedinělé
akce se zúčastnily čtyři sbory: Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína, Pěvecké sdružení Kopřivnice,
Chrámový sbor z Hustopečí nad Bečvou a z Příbora. 27. dubna proběhla generální zkouška pěveckého
tělesa a symfonického orchestru Sdružení hudebníků Příbor. Zkoušku vedl dirigent Zdeněk Pukovec.
První ze série koncertů proběhl v kostele v Novém Jičíně. V neděli 28. dubna odpoledne se uskutečnil
koncert v Kopřivnici v kostele sv. Bartoloměje a víkend plný duchovní hudby uzavřel koncert v příborském
kostele sv. Valentina.
Koncert byl zahájen skladbou a capella Allelujá skladatele G. Younga, následovalo Alleluja
G. F. Händela a první část končila skladbou Regina Coeli Pietra Mascagniho. Ve druhé části byla provedena
Missa Brevis Jiřího Pavlici. Kromě první skladby všechny další doprovázel symfonický orchestr. Sopránová
sóla zpívaly Alena Obrusníková a Kateřina Juřenová, barytonová Petr Urbánek.

Přehlídka pěveckých sborů
Na letošním 23. ročníku Přehlídky pěveckých souborů vystoupily pouze tři smíšené sbory. Původně
ohlášený Mužský pěvecký sbor Vítkovice byl pro velkou nemocnost v souboru nucen svou účast na poslední
chvíli odříci. Přesto posluchači ve velkém sále Katolického domu slyšeli téměř dvě hodiny sborového
zpívání.
Program otevřelo pořádající Pěvecké sdružení Kopřivnice skladbami Leoše Janáčka, Zdeňka
Lukáše nebo Bély Bartóka. Pod vedením nového sbormistra Jiřího Najvara zazněly také dvě úpravy
kopřivnických písní skladatele Zdeňka Petra.
Prvním hostem na pódiu byl Zašovský chrámový sbor. Ten se věnoval více světské než duchovní
hudbě. Publikum v jeho podání slyšelo známé skladby Johanna Sebastiana Bacha v úpravách pro sbor,
několik spirituálů a další hudbu včetně písně Domů napsané přímo pro tento sbor.
Pěvecké družení Klimkovice své vystoupení otevřelo skladbou Alleluia Gordona Younga. V jeho
vystoupení zněly nejen známé židovské melodie, ale také série Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka
nebo známý chorál You Raise Me Up Rolfa Løvlanda a Brendana Grahama.
Přehlídka pěveckých sborů byla pro domácí Pěvecké sdružení Kopřivnice také příležitostí
poděkovat dosavadním sbormistryním Evě Pajdlové a Věře Michálkové za jejich práci pro sbor.
Eva Pajdlová v něm aktivně působí už od roku 1973 a Věra Michálková výrazněji zhruba poslední dekádu.
Obě měly na uměleckou činnost PSK zásadní vliv.

Zdeněk Petr a PSK
Pěvecké sdružení Kopřivnice se připojilo i k oslavám stého výročí kopřivnického rodáka
a skladatele Zdeňka Petra. Sdružení je s osobou Zdeňka Petra spjato poměrně úzce, neboť skladatelův
otec byl zakládajícím členem a prvním předsedou PSK. Sám Zdeněk Petr byl v mládí krátce členem sboru
a později udržoval kontakt s dlouholetým sbormistrem Janem Sýkorou, na jehož popud pro sbor upravil
některé kopřivnické písně sesbírané Emilem Hanzelkou. Šest z nich pak sbor vedený Evou Pajdlovou
na náměstí zazpíval.

Vánoční koncert PSK
V pátek 27. prosince od 19 hodin se uskutečnil tradiční Vánoční koncert Pěveckého sdružení
Kopřivnice. Koncert se konal v místním farním chrámu sv. Bartoloměje. Program začal hudbou barokního
skladatele Adama Michny z Otradovic. V programu zazněly rovněž čtyři koledy v úpravách Antonína
Tučapského a další muzika. Druhá polovina koncertu patřila zhruba dvacet minut dlouhé Rybově mši, kterou
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oba soubory provedly společně. Smíšený sbor Pěveckého sdružení Kopřivnice pro tuto slavnostní příležitost
přizval ke spolupráci Komorní orchestr Kopřivnice doplněný o hráče na dechové nástroje. Oba soubory
využily také sólisty.

Noc kostelů
V pátek 24. května se otevřelo veřejnosti v rámci dalšího ročníku Noci kostelů v naší republice více
než šestnáct set kostelů a modliteben. V Kopřivnici se do celostátní akce zapojil kostel sv. Bartoloměje
i Modlitebna apoštolské církve, která s ním přímo sousedí. Své prostory zpřístupnil i kostel Všech svatých
ve Vlčovicích.
V kostele sv. Bartoloměje začal program v 18 hodin mší. Od 18 do 22 hodin se lidé mohli podívat
také do věže kostela a prohlédnout si zvony i mechanismus věžních hodin. Od 19 do 23 hodin bylo možné
prohlédnout si varhany a mezi 19. a 21. hodinou byl připraven program pro děti. Sborový dům apoštolské
církve v prostorách někdejší prodejny potravin za kostelem připravil večerní program, který končil
až po půlnoci. Lidé mohli navštívit některou z přednášek, koncert starých křesťanských písní nebo zajít
na projekci filmu Útočiště.
Ve Vlčovicích začala Noc kostelů v 17 hodin programem pro rodiny s dětmi a komentovanou
prohlídkou kostela i věže. Následovala krátká bohoslužba, koncert dětské scholy a ve 20 hodin varhanní
koncert.

Hudební interpretační soutěž
Zdejší umělecká škola Zdeňka Buriana ve spolupráci s agenturou CMS Vienna uspořádala
1. ročník interpretační soutěže pro mladé hudebníky ve věku od 6 do 35 let. Zájemci z řad žáků základních
uměleckých škol, konzervatoří a vysokých uměleckých škol se mohli hlásit až do 27. července, samotná
soutěž pak proběhla v pátek 2. srpna. Soutěžící byli rozděleni do čtyř věkových kategorií. Své umění
předvedli hráči na smyčcové a dřevěné dechové nástroje, klavír a kytaru. Soutěž byla otevřená také
zpěvákům a komorním souborům. Nejlepší účastníci soutěže dostali možnost účastnit se v příštím roce
podobné soutěže ve Vídni. Premiérová interpretační soutěž byla rovněž součástí oslav půl století existence
školy.
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Zajímavosti ze života ve městě
MDŽ
Dne 8. března 2019 se uskutečnila v Katolickém domě v Kopřivnici oslava Mezinárodního dne žen.
Tento den každoročně připomíná celosvětově uznávaný svátek žen jako ocenění jejich práce. Akce byla
určena pro širokou veřejnost.
Všechny účastníky oslavy pozdravil host, zastupitel Moravskoslezského kraje pan Petr Havránek
a přečetl zdravici poslankyně evropského parlamentu Kateřiny Konečné. Následný program zahájila skupina
pionýrek pod názvem Šedé myšky vedená Jelenou Jurečkovou. Předvedly část programu, se kterým
zvítězily na Portě Sedmikvítek v Kroměříži. Poté vystoupila skupina tanečníků s capoeirou pod vedením
Ing. Jana Kotuliče. Capoeira je brazilský taneční styl. Jde o komplexní kulturní fenomén obsahující svébytné
bojové umění, připomínající pohybovým stylem tanec s akrobatickými prvky, doprovázený původní hudbou.
Na závěr jejich vystoupení předvedl každý z účinkujících svůj sólový tanec. Další vystoupení připravila paní
Mirka Břusková se skupinou Thara DC.
Po těchto vystoupeních začala volná zábava. K tanci a poslechu hráli manželé Porubkovi –
DUO STAR z Hlučína.

Pohádkový les
Pohádkový les, pořádaný Pionýrskou skupinou Kopřivnice, se konal již tradičně 1. května.
Díky krásnému počasí přišlo 251 dětí s rodiči i prarodiči, což bylo dohromady přes 900 účastníků. Na trase
děti plnily úkoly u pohádkových hlídek v kostýmech a luštily pohádkové kvízy na stromech. Skupina
historického šermu Burgmistři pasovala všechny děti, které prošly cílem, dále byl připraven skákací hrad,
pohádková diskotéka s programem, kterou uváděl šašek s pionýrským psem, nechybělo občerstvení, hry,
soutěže, malování na obličej, opékání špekáčků a na závěr proběhla tombola.

Někdo ven???
Letošních akcí ze seriálu Někdo ven??? se zúčastnilo více než 1 200 aktivních účastníků z cílové
skupiny teenagerů a nejméně stejně tolik dalších lidí, kteří je doprovázeli. Volnočasové aktivity, které
kopřivnická radnice ve spolupráci s místními spolky, sportovními kluby a dalšími organizacemi připravila
už pátým rokem, mají nabídnout smysluplné trávení volného času především mladým Kopřivničanům.
V průběhu prázdnin proběhlo deset akcí, které byly s výjimkou závěrečného koncertu naplánovány vždy
na čtvrteční odpoledne. Účastníci si mohli vybrat z nejrůznějších sportovních, herních nebo výtvarných
činností. Tradičně se hrál discgolf a dodgeball, připraveny byly dvě akce u vody, výtvarný Color Day,
Lentilkový pětiboj v režii místních atletů i týmová hra připravená zdejšími skauty.
Největší zájem byl o Super den u vody pořádaný Sportovním klubem Kopřivnice, na který na zdejší
koupaliště dorazilo 25. července více než 140 účastníků. Náklady na celý letošní seriál Někdo ven??? byly
zhruba 140 tisíc korun, tyto peníze se využily především na pořádání jednotlivých událostí, ale také na nákup
cen a dárků pro účastníky či na propagaci celého projektu.

Den dětí 2019
Letošní den dětí se uskutečnil o den dříve – 31. května. Centrum města zaplnilo téměř 500 dětí.
Na svůj svátek se kopřivnické děti bavily i vědou. Kulturní dům a dům dětí pro ně připravily kromě tradičních
her dílničky zaměřené na přírodní vědy. Děti si mohly vyzkoušet několik chemických pokusů nebo
na stanovišti zaměřeném na fyziku poznávat odstředivou sílu a magnetizmus. Soutěžící poznávali vesmír,
skládali domino, malovali pomocí jedlé sody a odměnou jim byla výroba populárního slizu. V dopoledních
hodinách byla akce určena především pro žáky nižších ročníků základních škol, odpoledne byl Den dětí
otevřen veřejnosti. Náplň odpoledního programu se navíc rozšířil o koncert zpěváka Pavla Callty s kapelou.

Motýlek 2019
Třiadvacátý ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí se konal
v pátek 8. a v sobotu 9. listopadu. Děti z patnácti specializovaných zařízení nejen z České republiky,
ale i ze tří zahraničních škol na Slovensku a v polském partnerském městě Myszkówě připravily se svými
pedagogy čtyřhodinový galaprogram složený ze čtyřiadvaceti vystoupení.
Motýlek bývá v podstatě třídenní akcí. Už ve čtvrtek přijeli první vystupující a zkoušeli svá
vystoupení v pro ně výjimečném prostředí, v pátek se pak všichni i široká veřejnost účastní zábavného
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odpoledne, workshopů a kreativních dílen. Tentokrát děti v duchu cestovatelského tématu pendlovaly
po kulturním domě, cestovaly mezi jednotlivými světadíly, kde na ně čekaly nejrůznější aktivity od tvorby
mandal nebo vyrábění indiánských čelenek přes možnost vyzkoušet si etnické hudební nástroje z celého
světa až po relaxační canisterapii. Ve čtyři odpoledne pro všechny vystoupilo divadlo Hrajeme si s kamarády
a od 17 hodin v hlavním sále vystoupili Čiperkové. Jedna z nejpopulárnějších dětských kapel v tuzemsku
připravila zábavné a interaktivní představení plné písniček, tance a her pro nejmenší děti. Zhruba o hodinu
později začala diskotéka, která páteční program uzavřela.
V sobotu pak zaplněný velký sál kulturního domu zhlédl řadu nejen tanečních vystoupení.
Přestávku v polovině programu vyplnila charitativní módní přehlídka, na které modely z druhé ruky
prezentovali modelky a modelové z Dětského centra Motýlek a TK Gradus. Výtěžek z druhého ročníku
charitativní přehlídky byl použit na úhradu speciálních terapií dětí pořádající ZŠ a MŠ Motýlek.

Pamětní deska Zdeňka Buriana
Pamětní deska malíře Zdeňka Buriana byla letos restaurována samotným autorem akademickým
sochařem Ivanem Kalvodou. Dnes je již deset let uchovávána v Lašském muzeu. Bronzová pamětní deska
o velikosti 95 cm × 59 cm byla zašlá a podle Kalvodových slov se jí nedostalo potřebného čištění ani po jejím
přemístění do interiéru, kde již netrpí tolik, jako když dvacet let visela vystavena povětrnostním vlivům
v centru města na zdi vedle dnešní lékárny.
Ivan Kalvoda, původem ostravský výtvarník a student profesora Vincence Makovského na pražské
AVU, vytvořil desku slavnému kopřivnickému rodákovi v roce 1989 na objednávku města. Ivan Kalvoda
tehdy navštívil malířovu dceru Evu a společně s ní vybral fotografie, podle kterých nakonec portrét zdejšího
rodáka vytvořil. Zpracovaná deska byla odlita v Tatře. Po třech dnech práce v dubnu Kalvoda své dílo uvedl
do stavu, v jakém zřejmě nebylo ani v době své první instalace.
Z iniciativy Lašského muzea tak jeho návštěvníci mohou vidět opravdu důstojnou připomínku
jednoho z nejznámějších kopřivnických rodáků. Symbolicky si navíc Buriana mohou také odnést domů,
alespoň v podobě otisku nového pamětního razítka, které rovněž vytvořil Ivan Kalvoda a které vychází
z malířova reliéfu na pamětní desce.
Se jménem Ivana Kalvody je v Kopřivnici spojena ještě jedna poměrně odlišná realizace,
a to krychlové pítko s glazovaným keramickým obkladem a motivy výtvarně pojatých prvních čtyř písmen
abecedy. To stojí v parku mezi ulicemi Sadovou a Pionýrskou. V blízkém okolí Kalvoda vytvořil například
výzdobu smuteční síně ve Studénce a jeho práce je možné potkat třeba i v jedné ze stanic pražského metra.

Jiří Tichánek
Místní historik Jiří Tichánek letos vydal svou 16. knihu. Na Hukvaldech v rodném domě Leoše
Janáčka byla 21. června pokřtěna jeho další kniha, věnovaná tentokrát historii Hukvald. Kniha s názvem
Selské rebelie na hukvaldském panství 1695 je v pořadí jeho druhou knihou věnovanou hukvaldskému
panství. Tou třetí má být monografie hradu Hukvaldy, která má mít zhruba 550 stran včetně ilustrací.
Její vydání autor plánuje na příští rok.

Kit Show
Letošní 23. ročník Beskyd Model Kit Show se konal 11.–12. května a navštívilo ho pouze 1 800 lidí.
Modelářská akce s třiadvacetiletou tradicí letos zaznamenala nižší zájem návštěvníků i vystavujících
modelářů. Ve velkém sále kulturního domu bylo během soboty a neděle k vidění asi 600 modelů v soutěži
a zhruba dalších 200 kusů v nesoutěžních expozicích. Kromě plastikových a papírových modelů byly na Kit
Show tradičně k vidění i atraktivní modelová kolejiště nebo velké množství rádiem řízených modelů
stavebních strojů a těžké vojenské techniky.
Odborná modelářská veřejnost ocenila nejen bodovací soutěž, ale i řadu dalších speciálních
soutěží. V hlavních soutěžích pořadatelé vyhlásili celkem 27 různých kategorií. O ocenění v Kopřivnici i letos
kromě tuzemských modelářů usilovali také Slováci, Poláci a Holanďané. Na pěší zóně si letos modeláři
mohli prohlédnout raritní pětinápravovou Tatru Phoenix s označením T158-8P6R51.26ZA osazenou čtyřmi
hnanými a řiditelnými nápravami, určenou jako podvozek pro jeřáb či hydraulickou ruku.

Technické dědictví regionu
Technické muzeum Kopřivnice bylo i letos partnerem projektu Technické dědictví – TATRA &
VAGONKA. Akce byla zaměřená na slavnou průmyslovou historii našeho regionu a představila široké
veřejnosti výrobky, které vznikaly v našem regionu a proslavily Českou republiku ve světě. V sobotu
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31. srpna byl hlavním bodem prohlídky cestovatelský vůz Tatra 815 GTC, známý jako Tatra kolem světa.
Návštěvníci mohli zcela výjimečně nahlédnout i do interiéru tohoto expedičního speciálu.
Vagonářské muzeum v zámku ve Studénce zase připravilo výstavu Zikmund 100, na které bylo
možné vidět vedle sebe fotografie míst, která navštívila legendární dvojice cestovatelů Hanzelka a Zikmund
a 60 let po nich pánové Socha a Vaňourek. Před muzeem pak byly k vidění veterány značky Tatra včetně
Tatry 805, se kterou Hanzelka a Zikmund vyrazili na svou cestu Asií a Oceánií.
Dalším místem, kde se prezentovala i Tatra, bylo mošnovské letiště Leoše Janáčka. Tam byla
připravena výstava věnovaná letecké výrobě ve Studénce. Návštěvníci viděli repliku letadla T101, jehož
originál vytvořil v roce 1938 světový dálkový nepřetržitý let z Prahy do Chartúmu, ale i další historická
letadla. Byly zde představeny cestovatelské, nákladní i další speciální vozy z Tatry Kopřivnice. Pod dozorem
zkušených animátorů si návštěvníci mohli vyzkoušet i práci na soustruhu. Expozice Stavební fakulty VŠBTU Ostrava přiblížila technologii stavby tunelů v minulosti i dnes.
Mezi jednotlivými místy, kde se program Technického dědictví uskutečnil, byla zajištěna doprava
historickými dopravními prostředky. Na letiště i opačným směrem jezdily speciální historické vozy a vozové
jednotky vyrobené ve Vagónce i v kopřivnické Tatře. Z Kopřivnice bylo možné do Mošnova vyrazit rovněž
historickým motorovým vlakem přezdívaným „Hurvínek“.

Dny techniky
Na zkušebním polygonu se o víkendu 8.–9. června konaly tradiční Dny techniky. V době,
kdy přijíždělo na akci nejvíce účastníků, se na příjezdových cestách nárazově tvořily dlouhé kolony
popojíždějících vozidel. Dny techniky navštívilo více než 23 tisíc návštěvníků. Zájem návštěvníků byl tak
velký, že nestačily ani rozsáhlé oficiální parkovací plochy v centrální části polygonu, ale návštěvníci
parkovali podél cest v celém areálu a také na provizorních parkovištích na travnatých plochách. Lidé mohli
využít bezplatné kyvadlové dopravy autobusy, které odjížděly ze zastávky před poliklinikou, nebo vyrazit
pěšky či na kole. Pro cyklisty byla v areálu připravena hlídaná úschovna kol. Novinkou byla i možnost využít
dopravu historickým vlakem.
Automobilka letos opět zpřístupnila i svou výrobní linku, a to v sobotu 8. 6. mezi 9. a 15. hodinou.
Hlavní montáž automobilky prošlo odhadem více než 5 000 lidí.
Expozici letošních Dnů techniky vytvořilo přes osm desítek vystavovatelů. Nejzajímavější práce
svých studentů tam prezentovala VŠB-TU Ostrava a technologické vychytávky prezentovaly i jiné
společnosti. Na Dnech techniky byl viditelný také nástup elektromobility. K tradičním elektrokolům přibyla
v letošním roce ukázka několika elektromobilů, a to jak prototypů, tak sériových vozů. Největší fronty si
museli vystát zájemci o projížďku v náklaďácích Tatra. V samostatném stanu poblíž hlavního pódia město
Kopřivnice prezentovalo návštěvníkům připravovanou proměnu centra města. Lidé měli možnost vůbec
poprvé vidět rozpracovaný i trojrozměrný model budoucí podoby prostoru mezi kulturním domem a radnicí.
Součástí Dnů techniky byl tradičně i kulturní program. V sobotu dopoledne zahrála kapela Echo,
od půl třetí odpoledne návštěvníky bavila skupina Night Shift se zpěvačkou Lenkou ’Lo’ Hrůzovou. V neděli
dopoledne hrála skupina Poetika a odpolední blok patřil Nightwish Revivalu.

Replika Präsidenta
Letošní Tatra Veterán Rallye Beskydy přinesla zajímavý zážitek. Ve stínu stromů v parku Edvarda
Beneše viděli příznivci veteránů repliku nejstaršího kopřivnického automobilu Präsident, který byl
v Kopřivnici postavený už v roce 1897. Replika se lišila od slavného motorizovaného kočáru, který dokázal
dojet z Kopřivnice do Vídně, množstvím dřeva použitým při jeho výrobě. Autorem repliky byl stolař Ladislav
Csengel. Dřevěný „Präsident“ vznikal v Csengelových dílnách v Modré v okrese Pezinok na Slovensku více
než 12 měsíců. Od roku 2015 se s ním majitel účastní veteránských srazů.

Opravy vlaku Slovenská strela
Po celý letošní rok pracovaly odborné týmy na renovaci vzácné památky – vlaku Slovenská strela.
Opravy probíhaly v řadě specializovaných dílen po celé republice.
Největší část, skříň a podvozek, byly restaurovány v dílnách Českomoravské železniční opravny
v Hranicích a v Přerově. Sousedíkův elekromagnetický systém přenosu výkonu se renovoval v Mezopravně
ve vynálezcově rodišti ve Vsetíně, drobnější kovové a dřevěné prvky interiéru byly opravovány
ve specializovaných restaurátorských dílnách ve Velkém Meziříčí a v Praze a čalounění sedadel zajistila
licencovaná firma v Ostravě – Mariánských Horách. Část vlaku se po rozebrání vrátila do Kopřivnice.
Motorová část Slovenské strely – dvojice zážehových šestiválců T67 – renovovala místní firma Macháč
Motors a měřicí přístroje a „budíky“ z obou stanovišť strojvedoucího renovoval pan Prorok z Kopřivnice.
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Odborným garantem byl a až do dokončení v roce 2020 bude Jiří Střecha, někdejší ředitel Železničního
muzea při Národním technickém muzeu a současný ředitel Poštovního muzea v Praze.
Přestože už před rekonstrukcí byla Slovenská strela podrobně prozkoumána, její postupné
rozebírání odborníkům přineslo mnohá překvapení, některá pozitivní a další naopak nepříjemná. Zjistilo se,
že oprava, která proběhla v letech 1969 až 1970, byla mnohem rozsáhlejší a některé originální části byly
zlikvidovány. Další drobné věci jako šatní háčky, popelníky a podobné drobnosti zřejmě kdysi dávno
rozkradli návštěvníci. Příjemným zjištěním byla zachovalost celé hnací soustavy vlaku. Jak Sousedíkův
systém, tak oba motory byly po šedesáti letech bez pohybu a v nevhodných podmínkách v překvapivě
dobrém stavu. Mezitím v Kopřivnici začal vyrůstat speciální výstavní depozitář pro vlak Slovenská strela
vedle nově vznikajícího muzea nákladních automobilů.

Veterán Rallye Beskydy
V sobotu 31. srpna byla Kopřivnice cílem jubilejního 50. ročníku Mezinárodní Tatra Veterán Rallye
Beskydy. Akci pořádal místní Tatra Veteran Car Club. Přestože má akce dlouhou historii, podobně velká
kolekce jako letos byla k vidění jen několikrát. Do startovní listiny se zapsalo celkem 143 vozů všech typů
a stáří. Z nich bylo čtyřicet vozů vyrobených do roku 1945.
Startovní číslo 1 měl vizuálně nejstarší vůz ve startovním poli, replika Präsidenta, ta je ale jen
symbolickým holdem umu místních řemeslníků a konstruktérů. Nejstarší skuteční veteráni na rallye byly
vozy T11 a T12 z let 1924 až 1926. Fanoušci kopřivnické automobilky jistě ocenili i kompletní řadu
aerodynamických vozů Tatra od T87 přes T97 a Tatraplány až po všechny hlavní varianty vozů T603.
Přestože osobní vozy na setkání veteránů dominovaly, trať projelo i 15 nákladních tatrovek včetně několika
speciálů.
Program pro zhruba 340 skalních fanoušků značky začal už ve čtvrtek večer, kdy se první účastníci
rallye začali sjíždět na Prostřední Bečvu. V pátek dopoledne se účastníci rallye mohli podívat na montážní
linku Tatra Trucks, a. s. Hlavní program byl připraven na sobotu. Historické vozy projely předem určenou
asi 45kilometrovou trať a před polednem se začaly shromažďovat v centru Kopřivnice.
Lidé pak měli možnost necelé tři hodiny obdivovat jak nákladně renovované historické vozy,
tak auta stará 80 i více let, která zůstala takřka v původním stavu a stále jezdí. Výběr nejstarších vozů byl
k vidění přímo v parku Edvarda Beneše. Další obsadily velkou část parkovišť v okolí budovy radnice.
Do programu tradičního setkání milovníků veteránů značky Tatra byl zařazen mimořádný bod.
V prostorách Ringhofferovy vily se uskutečnilo předání čestného občanství města Kopřivnice rodině Hanse
Ledwinky. Legendární tatrovácký konstruktér byl čestným titulem vyznamenán už vloni, tehdy ocenění
symbolicky převzali představitelé Tatra Veteran Car Clubu Kopřivnice a ti jej v rámci letošního programu
předali do rukou rodiny, konkrétně Hansu Ledwinkovi, vnukovi autora dodnes užívané koncepce
tatrováckého podvozku.

Expediční speciál „Tatra kolem světa 2“
Před třiceti lety jedna unikátní tatrovka ukončila svou cestu kolem světa. Nyní se na svou velkou
cestu chystá další tatrovka. Ve středu 30. října se oba expediční speciály setkaly v Kopřivnici. Legendární
Tatra kolem světa tak v prostorách kopřivnického technického muzea symbolicky předala štafetu
stejnojmennému projektu s pořadovým číslem dvě. Znovu se obě neobvyklé tatrovky tak blízko dostanou
nejdřív za tři roky.
Tatra kolem světa 2 by měla projet sedm desítek zemí a najet zhruba 270 tisíc kilometrů. Vyrazí
22. 2. 2020 směrem na východ a dostane se do postsovětských republik, Mongolska a Sibiří
do Vladivostoku. Odtamtud popluje auto lodí do Jižní Ameriky do Chile. V roce 2021 bude následovat
Amerika od jihu až úplně nahoru. Tam se protne s trasou té původní Tatry kolem světa a v roce 2022 projede
Afriku.
Celý projekt vymysleli Petr Holeček, velký tatrovácký fanoušek, a cestovatel Marek Havlíček.
Zatímco původní Tatra kolem světa byla z velké části obydlím na kolech, v té nové je až překvapivě velký
prostor vyhrazen pasažérům. V určitých etapách cesty může být v posádce až 14 lidí. Technicky je Tatra
kolem světa 2 přestavěným vojenským speciálem řady TATRA TERRN°1, určeným pro extrémní i pouštní
podmínky. Oproti starší sestře novému expedičnímu speciálu schází jedna náprava a na cestu vyrazí
s podvozkem 4x4. Pod kapotou má tatrovácký vzduchem chlazený osmiválec, který je schopen 16 tun vážící
vůz rozpohybovat až na rychlost 125 km/h. Částečnou přestavbou motoru na vodíkový pohon se z Tatry
kolem světa 2 stal první tatrovácký „hybrid“. Touto úpravou se snížily emise o 37 % a současně zvýšil výkon
o 12 %. Tatra tak bude mít během cesty výrazně nižší uhlíkovou stopu.
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KoprCup
V Kopřivnici se opět uskutečnila akce především pro milovníky automobilů a rychlé jízdy.
Na zkušební dráze tatrováckého polygonu se uskutečnily závody amatérského rallyového seriálu KoprCup.
Ten už třetím rokem pro všechny milovníky motoristického zápolení připravuje skupina pořadatelů
z Motorsportu Kozlovice. Závodník nepotřebuje závodnickou licenci, speciální vybavení, a dokonce ani silné
auto. Pro účastníky byla připravena velmi technicky náročná trať, která je vždy plná zatáček a není příliš
rychlá. Jezdí se většinou na dvojku nebo trojku. Jde o záměr, protože po ní jezdí běžné sériové vozy
bez bezpečnostních rámů. Hlavním krédem pořadatelů je nechat účastníky ujet co největší počet měřených
kilometrů. Každý účastník jede dvě tréninková a následně šest ostrých kol, do výsledků se pak započítávají
čtyři nejlepší časy. Kromě trofejí za jednotlivé závody pak amatérští jezdci sbírají i body do celého seriálu.
Pořadatelé organizovali celkem šest závodů. Kromě rallye letos organizátoři přidali do seriálu také závody
ve driftování. Na start prvního podniku seriálu se postavilo zhruba 50 jezdců a desítka specialistů na jízdu
smykem. Lidé nejen poblíž polygonu, ale i obyvatelé Vlčovic a Lubiny si stěžovali na hluk. Pořadatelé proto
pořídili hlukoměr, a pokud některý vůz nesplňoval hlukové limity, nesměl se závodu účastnit. Přesto bylo
o sobotách slyšet kvílení pneumatik i motorů v širém okolí.

Legiovlak
Na kopřivnickém vlakovém nádraží zastavil na šest dnů Legiovlak složený z historických vagonů.
Za tu dobu unikátní mobilní muzeum na kolejích navštívilo asi čtyři a půl tisíce návštěvníků. Zastávku
Legiovlaku využily především školy, pro které byly rezervovány dopolední časy, ale i mnoho lidí, kteří si
expozici prošli v odpoledních hodinách.
Soupravu dobových speciálních vagonů si lidé mohli projít individuálně, anebo využít služeb
ochotné posádky vlaku, která v replikách legionářských uniforem nabízela komentované prohlídky.
Návštěvníci vlakového muzea mohli vidět, v jakých podmínkách žili a cestovali českoslovenští
legionáři při své cestě přes Sibiř. K vidění byl obrněný, po zuby vyzbrojený vagon, mobilní nemocnice
s operačním sálem, polní pošta, štábní vůz i elegantní salonní vagon pro vysoké důstojníky. Cílem
pořadatelů bylo udělat soupravu co nejpestřejší a ilustrovat návštěvníkům, co všechno legionáři v těch
11 tisících vagonech, kterými tam disponovali, měli. Atraktivní expozici, která připomínala historii
a nejvýznamnější osobnosti československých legií, provozuje Československá obec legionářská.
Kopřivničané, kteří vlak navštívili, se mohli dozvědět i zajímavé informace vztahující se k našemu městu.
Málokdo věděl, že z Kopřivnice pocházelo jednatřicet legionářů.

Anonymní výhrůžka bombou
V pátek 5. října v noci před třiadvacátou hodinou přijala linka tísňového volání anonymní telefonát,
který uvedl, že v prostorách Green clubu v objektu hotelu Tatra je umístěna bomba. Na místo byly ihned
vyslány službu konající policejní hlídky z kopřivnického obvodního oddělení, příslušníci Speciální pořádkové
jednotky Krajského ředitelství policie, policejní psovodi se služebními psy z ostravské krajské policie,
novojičínští a ostravští kriminalisté, strážníci Městské policie Kopřivnice a dvě jednotky zdejších hasičů.
Policisté zajistili okolí a provedli evakuaci všech prostor provozovny a přilehlých objektů, kde se
nacházelo okolo sto dvaceti hostů. Dalších přibližně 150 lidí bylo v zájmu bezpečnosti vykázáno
i z bezprostředního okolí. Policejní specialisté následně objekt zhruba dvě hodiny prohledávali. Nakonec
akci ukončili bez nálezu nástražného výbušného systému, případně jiného nebezpečného materiálu, věcí
a látek.

Cyklohrátky
Ve čtvrtek 20. června závodily v parku Edvarda Beneše děti na kolech nebo odrážedlech.
Cyklohrátky pro ně v rámci kampaně Den bez úrazů připravilo město Kopřivnice spolu s CykloArt bike
klubem.
Na start se ve čtyřech kategoriích postavilo celkem 33 závodníků, přičemž nejvíce jich závodilo
ve věkové kategorii 4–7 let, a to 12, o jednoho méně soutěžilo v kategorii odrážedla. Závodníci obou
kategorií projeli v trávě připravenou trať jednou. Osm závodníků ve věku 8–12 let ji projelo třikrát a dva
závodníci v poslední věkové kategorii 13–15 let šestkrát.
V průběhu celé akce byl v sadu přítomen sanitní vůz, který si děti mohly prohlédnout. Přítomný
personál zájemcům odpovídal na zvídavé dotazy a na závěr od něj obdržely děti speciální pexeso.
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Sportovní hry handicapovaných
V centru města se uskutečnily tradiční sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých.
Šlo již o dvaadvacátý ročník akce, která se koná také jako Memoriál Petra Douska, jenž před lety myšlenku
her prosadil. Letošní ročník přilákal 244 startujících z celé České republiky a ze Slovenska.
Přesto jejich počet byl oproti minulým létům menší. Důvodem bylo posunutí termínu a kolize
s jinými hrami. Po úvodním hodinovém koncertu městského dechového orchestru pod taktovkou Pierra
Scotta a proslovu starosty města Miroslava Kopečného začaly soutěže. Účastníci her si mohli poměřit své
síly v hodu oštěpem, koulí či granátem, ve střelbě ze vzduchovky nebo na okruzích okolo kulturního domu.
Pro všechny hrála country kapela Kondoři. Večer pak akce pokračovala v kulturním domě tradičním
galavečerem, na kterém byly předány ceny těm nejúspěšnějším.

Turisté senioři
Ve druhé polovině 80. let vznikla v Turistickém oddíle TJ Tatra myšlenka uzpůsobit některé túry
tak, aby splňovaly představy a možnosti jeho starších členů. Tu se podařilo časem zrealizovat a nyní funguje
pod názvem Pěší turistika, což je volné sdružení seniorů z Kopřivnice a přilehlého okolí, které pořádá výlety
vždy ve středu a v sobotu a nejméně dvakrát ročně i celodenní výlety autobusem. Prvním vedoucím
a zakládajícím členem byl Emil Václavík. Po něm se vedení ujal Zdeněk Klečka, kterého vystřídal stávající
vedoucí Antonín Vurst. V březnu turisté otevřeli ve vestibulu místní radnice výstavu, mapující třicetiletou
historii aktivit pěší turistiky seniorů. Veřejnost si ji měla možnost prohlédnout až do 15. dubna.

Nová mapová aplikace
Kopřivnická radnice zpřístupnila novou mapovou aplikaci – aplikaci Územní plány. Ta má sloužit
ke zvýšení uživatelského komfortu při zobrazování mapových částí územních plánů. Dosud byly textové
a mapové části územních plánů obcí a měst našeho správního obvodu dostupné na webových stránkách
města ve formátu PDF.
V nové aplikaci je možno zobrazovat jednotlivé výkresy platných územních plánů obcí z celého
správního území ORP Kopřivnice, zobrazení výkresů lze kombinovat s dalšími podkladními vrstvami, jako
například ortofotomapou. Podle vyhledané parcely nebo adresy lze zobrazit vybranou plochu a nad ní
jednotlivé výkresy územního plánu. Výkres urbanistické koncepce a koordinační výkres jsou doplněny
o vazbu na texty regulativů jednotlivých ploch, při kliknutí do mapy se tedy zobrazí v boční liště informace
o názvu plochy s odkazem na podrobné regulativy dané plochy.

Rybáři na větřkovické přehradě
Větřkovická vodní nádrž, které většina lidí říká přehrada, se již několik let potýká s kritickým
nedostatkem vody. Jejím majitelem je společnost Tatra Trucks, a. s., a v pronájmu ji má Český rybářský
svaz, z. s., územní svaz pro severní Moravu a Slezsko. Ještě před sezonou vybudoval majitel vodní nádrže
za přispění dotace z Moravskoslezského kraje nové sociální zařízení a bufet.
Vše se stihlo dokončit včas a se začátkem letních prázdnin byl zahájen provoz. Bufet provozoval
Rudolf Hlucháň a návštěvníci i rybáři byli spokojeni. Ne ale s množstvím vody. Letošní provoz byl oficiálně
ukončen v sobotu 12. října společnou brigádou za účasti nejen členů místní organizace rybářů,
ale i zástupců vodáckého klubu a provozovatele bufetu. Rybáři provedli generální úklid, o zazimování
objektů se postarala Tatra Trucks, a. s.

Výročí
Setkání u příležitosti významných výročí organizované městem:
6. 3. 2019 – vzpomínkové setkání u příležitosti výročí narození TGM,
6. 5. 2019 – vzpomínkové setkání u příležitosti Dne vítězství,
24. 6. 2019 – vzpomínkové setkání k výročí popravy Milady Horákové,
28. 10. 2019 – vzpomínkové setkání ke Dni vzniku samostatného československého státu,
11. 11. 2019 – vzpomínkové setkání ke Dni válečných veteránů,
15. 11. – 17. 11. 2019 – připomínka 30. výročí sametové revoluce v Kopřivnici,
17. 11. 2019 – oslavy Dne boje za svobodu a demokracii s lampiónovým průvodem.
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Výročí TGM
Tradiční krátké pietní setkání se uskutečnilo u pomníku TGM na náměstí ve středu 6. března
v 17.30 hodin u příležitosti 169. výročí jeho narození. Na setkání u pomníku TGM přišlo více než 50 lidí.
Po Pěveckém sdružení Kopřivnice vystoupil člen místního Masarykova demokratického hnutí Ladislav
Cvíček, který tentokrát pohovořil o tom, jak je těžké posilovat se moudrostí našich předků včetně TGM,
a uvedl tři příklady. Hovořil o tom, že část intelektuální elity veřejně prohlašuje, že se stydí za to, že jsou
Češi, a neustále zdůrazňují naši údajnou zaostalost za tzv. vyspělými demokraciemi. Dále se zaobíral
Masarykovou oblíbenou písní Ach synku, synku končící apelem: Nauč se, synečku, hospodařit. Podle
Cvíčka učíme opravdu další generaci hospodařit tím, že v době konjunktury máme deficitní rozpočet, roky
stát řeší problémy dlužníků souběžně s úžasnou reklamou na výhodné půjčky. Stále chybí aktivní pracující
vytvářející reálné hodnoty, ale skokově přibývají neproduktivní zaměstnanci. Nepracovat je pro nemalou
část občanů výhodnější než pracovat.
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 si všichni zúčastnění spolu s PSK zazpívali státní hymnu.

Osvobození města
V pondělí 6. května v podvečer proběhl u pomníku padlých před bývalou Základní školou náměstí
tradiční pietní akt, na kterém se sešly tři desítky Kopřivničanů, aby si připomněli 74. výročí osvobození
Kopřivnice a konec druhé světové války.
Kopřivnice byla osvobozena 6. května 1945. Celkem 30 občanů našeho města padlo v boji
za osvobození, další byli zatčeni, vězněni či mučeni v koncentračních táborech. Zahraničního odboje se
účastnilo 21 Kopřivničanů. Mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a účastnilo se i partyzánských
akcí.
Slavnostní projev pronesl starosta města Miroslav Kopečný v úvodu pietního aktu. Kytice
k pomníku padlých položili zástupci vedení města, členové Českého svazu bojovníků za svobodu,
Vojenského sdružení rehabilitovaných i místní KSČM.

Výročí dr. Milady Horákové
V pondělí si Kopřivničané připomněli 69. výročí justiční vraždy političky Milady Horákové.
Na krátkém vzpomínkovém setkání u pamětní desky před vstupem do zdejší základní školy nesoucí jméno
doktorky Horákové se sešly asi dvě desítky lidí. Starosta Miroslav Kopečný vzpomněl, že popravě někdejší
poslankyně nezabránily ani prosby významných světových osobností. Člen Konfederace politických vězňů
Zdislav Zima, který perzekuce tehdejší soudní moci poznal na vlastní kůži, ve své řeči připomněl, že politické
procesy v padesátých letech vydaly další stovky rozsudků smrti a totalitní justice různým způsobem
perzekuovala statisíce lidí.

Výročí založení republiky
V pondělí večer se na náměstí u sochy TGM sešly desítky lidí na tradiční vzpomínkové akci
organizované městem, aby uctily 101. výročí vzniku samostatného Československa. Již během dne
k pomníku lidé přinášeli květiny a zapalovali zde svíčky. Oficiální vzpomínka začala v 17 hodin vystoupením
Pěveckého sdružení Kopřivnice. Poté zástupci města, Masarykova demokratického hnutí a Obce Slovákov
položili květiny k pomníku. Starosta Miroslav Kopečný ve svém projevu připomenul události, které
předcházely vzniku ČSR, a vyzdvihl význam státního svátku jako stále živé připomínky toho, že o republiku,
kterou dnes považujeme za samozřejmou, naši předkové bojovali. Vzpomínkovou akci uzavřela
československá hymna.

Vznik republiky
Den vzniku samostatného Československa si připomněli občané tradičním vzpomínkovým
setkáním v pondělí 28. října v 16 hodin u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka. Kytice k pomníku prvního
československého prezidenta položili zástupci města Kopřivnice společně se členy Masarykova
demokratického hnutí a Vojenského sdružení rehabilitovaných. Krátký proslov přednesl starosta města
Miroslav Kopečný. Slavnostní atmosféru pondělního podvečera podtrhlo vystoupení Pěveckého sdružení
Kopřivnice, v jehož podání zazněla i československá hymna.
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Den válečných veteránů
Pietní akt se uskutečnil v pondělí 11. listopadu u pomníku padlých před budovou bývalé
ZŠ náměstí. Na místě se v 11 hodin sešli představitelé města, členové Vojenského sdružení
rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu.
Po příchodu dostali účastníci pietního aktu vlčí mák, který symbolizuje prolitou krev padlých lidí
ve všech válkách. Nejdříve představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci
Českého svazu bojovníků za svobodu položili kytice k pomníku padlých a poté starosta města Miroslav
Kopečný pronesl krátký projev. Datum 11. listopadu bylo vybráno symbolicky, neboť toho dne roku 1918
bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi
Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři
příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.
Tento novodobý svátek se v zemích západní Evropy začal připomínat už v roce 1919
a je označován jako Den padlých, Den příměří nebo Den vzpomínek, nakonec se nejvíce vžil Den veteránů.
Česká republika si tento svátek začala připomínat až v roce 2001, odkdy se pietní akt koná každoročně
i v Kopřivnici.

30. výročí sametové revoluce
Po celý listopad si Kopřivnice intenzivně připomínala 30. výročí sametové revoluce. Konaly se
koncerty, divadlo, lampionový průvod a celá řada symbolických akcí, které umožnily lidem důstojně oslavit
výročí znovuzískání svobody.
V pátek 15. 11. večer se odehrálo v kulturním domě divadelní představení Opletal a Ringhofferova
vila v parku Edvarda Beneše se po setmění zbarvila trikolorou.
V sobotu 16. 11. se uskutečnil koncert kapely The Plastic People of the Universe. Legenda
undergroundu a jeden ze symbolů perzekuce komunistického režimu v oblasti kultury hrál na pódiu v parku
Edvarda Beneše od 18 hodin opět s kulisou trikolóry na vile.
Na neděli 17. listopadu byl připraven několikahodinový program k oslavě svobody a setkání všech
generací. Program začal v 16 hodin v prostoru před ZŠ dr. Milady Horákové, kde proběhlo tradiční pietní
setkání u pamětní desky obětem komunismu. Příchozí obdrželi nejen obvyklé svíčky, ale také symbolický
svazek klíčů v národních barvách. Následně se lidé v lampionovém průvodu přesunuli na náměstí TGM.
V průvodu byly neseny alegorické loutky vytvořené zdejšími školáky a představující pravdu, svobodu,
toleranci, lásku, ale i nenávist a závist. Průvod doprovázeli příslušníci VB (tj. Veřejné bezpečnosti)
v dobových uniformách a s historickým služebním vozem. Na náměstí byl připraven hudební program
v podání bratří Galiových, sborů z místních základních škol a PSK Kopřivnice.
Přesně v 17 hodin a jedenáct minut se v Kopřivnici stejně jako v dalších 29 městech paměti národa
symbolicky rozezněly zvony a následně zazvonili lidé na náměstí klíči. Po hymně se všichni přesunuli
do parku Edvarda Beneše. Tam byl v osmnáct hodin symbolický strom ovázán stuhami s poselstvími
o svobodě. Program zakončil koncert zpěvačky Lenky Szabó Hrůzové s kapelou Logarytmy.

Beseda s Martinem Mejstříkem
2. října 2019 se v rámci akcí připomínajících letošní 30. výročí listopadové revoluce v roce 1989
uskutečnila beseda s Martinem Mejstříkem, někdejším studentským vůdcem, novinářem a senátorem.
Organizátorem akce byla místní Katolická beseda.
Martin Mejstřík ve svém vystoupení popsal atmosféru vysokoškolského prostředí a tlak, který
studenti vytvářeli na postupné uvolňování kontroly tisku a další svobody, a následně podrobně popsal
osudnou demonstraci ze 17. listopadu 1989, její přípravu a zákulisí.

Delegace ze Slovenska
V neděli 27. října naše město navštívila delegace Štefánikova demokratického hnutí z Piešťan,
aby v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu položili kytici květin, nejprve u pamětní
desky Milana Rastislava Štefánika na ulici Štefánikově, poté u sochy Tomáše Garrigua Masaryka
na stejnojmenném náměstí v Kopřivnici. Paní Gálová a pan Neumair se zajímali o historii sochy TGM
v jednotlivých údobích od její první instalace v roce 1928. Setkání se také účastnili zástupci Masarykova
hnutí Kopřivnice s bydlištěm ve Frenštátě pod Radhoštěm – pan Zdeněk Sazovský a manželé Petra a Petr
Šmajstrlovi. Hosté z Piešťan následně odjeli v předvečer státního svátku na oslavy do Frenštátu
pod Radhoštěm.

62

Klub Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici již po tři roky rozvíjí spolupráci se
Štefánikovým hnutím v Piešťanech s cílem šířit povědomí o naší společné historii, dnes již samostatných
suverénních států, Česka a Slovenska.

Druhé Pressování
Po ukončení série diskuzních fór Myšlenky TGM a současnost navázalo na tato setkávání
tzv. Pressování. Letošní druhý ročník kopřivnického Pressování proběhl ve velkém sále kulturního domu
a nabídl setkání se zajímavými osobnostmi nejen žurnalistiky nad celospolečenskými tématy.
Organizátorem byl opět místní Klub Masarykova demokratického hnutí. Téma druhého ročníku Pressování
organizátoři zhmotnili do otázky: 30 let demokracie?
Vzhledem k tomu, že Pressování zahajovalo měsíc, během kterého si Kopřivnice připomínala
30. výročí sametové revoluce, tato dějinná událost stejně jako její význam a dopady na současné dění byly
hlavním tématem diskuze. V diskuzi vystoupil vysokoškolský pedagog Václav Moravec, někdejší rozhlasový
reportér a novinář Karel Sedláček a chartista a porevoluční politik Tomáš Hradílek, historička Eva
Doležalová z Historického ústavu Akademie věd a publicista Lukáš Jelínek. Jejich diskuzi stejně jako vloni
moderoval komentátor Českého rozhlasu 6 Radko Kubičko.

Hans Ledwinka převzal čestné občanství za dědečka
V sobotu 31. srpna převzal z rukou místostarosty Adama Hanuse titul čestného občana Kopřivnice
vnuk a jmenovec slavného tatrováckého konstruktéra Hanse Ledwinky. Ten jeho dědečkovi více než
před rokem udělilo zdejší zastupitelstvo.
Na ceremoniálu vloni v září diplom a autorskou grafiku, která k ocenění náležela, převzala
prezidentka zdejšího Veteran Car Clubu Alena Čípová a emeritní ředitel Tatrováckého muzea Karel
Rosenkranz, kteří Ledwinku na ocenění za jeho přínos městu navrhli. Tehdy se ještě nepodařilo navázat
kontakt s příbuznými autora unikátního technického řešení tatrováckých podvozků. Prostřednictvím
prezidenta švýcarského Tatra Veteran Clubu se nakonec podařilo získat kontakt a Dr. Hans Ledwinka přijal
pozvání do Kopřivnice. Během krátkého ceremoniálu na balkoně Ringhofferovy vily s díky ocenění pro svého
slavného předka převzal.
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Obyvatelstvo
Počty obyvatel
V roce 2019 byl počet občanů ČR s trvalým pobytem 21 765.
z toho: 11 015 žen (50,6 %)
10 750 mužů (49,4 %)
Kopřivnice 18 526 obyvatel
Lubina 1 855 obyvatel
Mniší 784 obyvatel
Vlčovice 600 obyvatel
Celkem 21 765 obyvatel
Na území Kopřivnice žilo 525 cizinců s trvalým a přechodným pobytem. Narodilo se 247 dětí.

Z vítání občánků v roce 2019

Osoby bez přístřeší
Kopřivnická radnice se zapojila do celorepublikového sčítání osob bez domova. Několik pracovníků
radnice, sociálních i terénních služeb i dobrovolníků obcházelo v termínu od 8. do 12. dubna místa, kde tito
lidé přespávají. Sčítaly se osoby bez domova, které přežívají ve veřejných prostorách nebo na ulici,
v nelegálně obývaných chatkách či squatech, ale i v obecní ubytovně Pod Červeným kamenem
i nízkoprahovém Denním centru Racek. Ve stanovený den, kterým byla noc ze soboty 13. na neděli
14. dubna, se sčítaly osoby bydlící v azylovém domě na ulici Horní a v ubytovně Pod Červeným kamenem.
V rámci pochůzek bylo zjištěno 51 osob, které pospávají venku na různých místech ve městě
včetně noclehárny. V rozhodnou noc z 13. na 14. dubna spalo v azylovém domě 19 osob a v ubytovně
47 lidí. Zjištěná data o osobách bez domova budou sloužit ministerstvu pro zpracování Koncepce prevence
a řešení problematiky bezdomovectví v ČR. Data získá také radnice, která s nimi bude pracovat například
v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

Registr řidičů
K datu 31. 12. 2019 bylo v našem správním obvodu evidováno 32 547 řidičů. Přestupku nebo
trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče se v r. 2019 dopustilo 1 628 řidičů, 12 bodů
dosáhlo 27 řidičů.
64

Registr silničních vozidel
Dle statistických údajů vedených v centrálním registru vozidel spravovaném Ministerstvem dopravy
ČR bylo k datu 1. 1. 2019 v územním obvodu obce s rozšířenou působností Kopřivnice registrováno 45 070
vozidel. K datu 31. 12. 2019 pak bylo celkem registrováno 46 720 vozidel. V průběhu roku tedy došlo
k navýšení počtu o 1 650 vozidel.

Autoškoly
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo k 1. 1. 2019 registrováno 9 autoškol. Aktivně
provozováno bylo 8 autoškol. V průběhu roku 2 autoškoly činnost ukončily. Zkoušce za účelem získání
řidičského oprávnění, popřípadě rozšíření jeho skupin, se podrobilo 322 žadatelů, z toho bylo 26 žadatelů
o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení. Ve 26 případech proběhla zkouška ze sdružené výuky
a výcviku – skupina B + C. Z těchto se následně 5 žadatelů vzdalo skupiny C. 50 žadatelů zatím nedokončilo
nebo neuspělo v termínu šesti měsíců na dokončení zkoušky. U první zkoušky prospělo 169 žadatelů
o řidičské oprávnění, což je úspěšnost 52,4 %. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
prováděli dva zkušební komisaři.

Taxislužba
K datu 1. 1. 2019 bylo registrováno 16 provozovatelů taxislužby, 45 vozidel a 174 řidičů taxislužby.
V průběhu roku 2 provozovatelé činnost ukončili a 5 provozovatelů se nově zaregistrovalo. O průkaz řidiče
taxi požádalo nově 25 řidičů, 12 řidičů požádalo o jeho výměnu za propadlý. Zároveň propadla platnost
průkazu 44 řidičům. Celkem 15 vozidel bylo zařazeno do evidence taxislužby a vyřazeno bylo 18 vozidel.
K 31. 12. 2019 bylo evidováno 19 provozovatelů taxislužby se 42 vozidly a 155 řidiči vedenými
v centrální evidenci dopravců.

Stanice měření emisí
Ve správním obvodu města Kopřivnice bylo počátkem roku 2019 provozováno 6 stanic měření
emisí (SME), z toho 1 pro nákladní vozidla. V průběhu roku jedna SME změnila provozovatele a dvě SME
v průběhu roku ohlásily změny, týkající se rozšíření měřených značek. Koncem roku 2019 bylo v provozu
6 SME.

Přestupky
V roce 2019 bylo na oddělení přestupků oznámeno celkem 11 441 přestupků. Z uvedeného počtu
radar u Muzea Fojtství na ulici Záhumenní v Kopřivnici, který zaznamenává překročení povolené rychlosti
motorových vozidel v obou směrech, představuje 10 220 případů.
Oddělením přestupků bylo během roku 2019 pravomocně vybráno na pokutách 9 572 365 Kč.

Zákaz činnosti
Ve správním řízení bylo uloženo 59 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
Na základě podané žádosti na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny výkonu
tohoto správního trestu, pak správní orgán vyhověl 23 žádostem.
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Péče o občany – sociální věci a zdravotnictví
Nejvýznamnější úlohu v oblasti péče o občany hraje dlouhodobě Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví. Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnuje jak výkon samostatné působnosti
obce, tak přenesené působnosti. Tyto činnosti se často prolínají. Nezastupitelnou úlohu má odbor ve vztahu
k veřejnosti, neboť komunikace s občany při řešení jejich problémů má vliv na celkový pohled na městský
úřad.
Agenda úkolů vyplývajících z Pravidel pro nakládání s prostředky společenského aktivu v oblasti
péče o nejstarší generaci města představovala především zajištění a spoluúčast při organizaci
5 společensko-kulturních akcí pro seniory. Agenda úkolů vyplývajících z Pravidel pro nakládání s prostředky
společenského aktivu v oblasti péče o nejstarší generaci města – bylo zajištěno občerstvení na 5 kulturně
společenských akcí – 2x v Kopřivnici (Jarní a Podzimní seniorské odpoledne) a 3 akce v místních částech
Mniší, Lubina a Vlčovice. Dále byly zakoupeny 3 dárkové balíčky pro jubilanty (narozeniny, zlatá svatba,
kamenná svatba), kteří projevili zájem o návštěvu zástupců města. Na konci roku 2019 se uskutečnila
návštěva seniorů z Kopřivnice v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – bylo předáno celkem
43 dárkových kosmetických balíčků s individuálním přáním každému z nich. Odbor připravil a vyjednal
s vedením města změnu způsobu blahopřání jubilantům města ve věku 80, 90, 95, 100 a více let tak, aby
nebyli vynecháni žádní jubilanti.
V rámci odboru byl 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 2019 pokračoval již 8. rokem celoroční aktivizační program pro seniorskou veřejnost –
„Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Aktivity byly spolufinancovány
z dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019, z kterého město
Kopřivnice obdrželo dotaci ve výši 99 000 Kč. Tento program obsahoval celkem 23 jednotlivých aktivit,
u 17 aktivit byl hlavním organizátorem OSV, z toho:
12 vzdělávacích (SENIORCOMP, Trénování paměti, Akademie 3. věku, 3 samostatné počítačové
kurzy, Mozkocvična – tyto aktivity zajišťovali partneři města v tomto projektu – Skautské centrum Vanaivan
a Knihovna Kopřivnice), akce jednorázové – besedy (Spotřebitelské právo v denním životě, Senior
bez nehod, Hra s Příběhy, aneb kurz tvůrčího psaní),
6 sportovních (každé úterý zdravotní cvičení QI GONG, Turnaj v bowlingu, Outdoorové dopoledne
na Vanaivanu, Cyklovýlet, minigolf Od jamky k jamce, Turisticko-poznávací zájezd),
5 společensko-kulturních akcí (Jarní a Podzimní seniorské odpoledne, zpívání při harmonice –
Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme, Zábavné soutěžní odpoledne, Kreativní dílna).
Kromě tohoto programu běžel pravidelný provoz 2 městských Klubů seniorů – v Kopřivnici
a společný klub Mniší-Vlčovice. Pravidelně se na výletech schází neformální skupina aktivních seniorů –
Klub seniorské pěší turistiky.
V Kopřivnici stále schází domov pro seniory. Řada starších obyvatel, potřebujících tuto službu,
je umístěna v podobných zařízeních v okolí. V týdnu před vánočními svátky objížděl místostarosta Stanislav
Šimíček s pracovnicí sociálního odboru Pavlou Zrunkovou zařízení, v nichž žijí Kopřivničané. Největší
množství návštěv seniorů měli v Domově v Příboře, kde bylo 23 kopřivnických seniorů, v Domově Hortenzie
ve Frenštátě pod Radhoštěm jich navštívili 13 a ve dvou zařízeních Domova Duha v Novém Jičíně devět.
Návštěvy spoluobčanů v domovech seniorů jsou v závěru roku každoroční záležitostí.

Bezpečnost seniorů
Projekt s názvem IN.F.Obálka, tedy Informace jako Forma Ochrany, má pomoci zachraňovat lidské
životy. Moravskoslezský kraj chce zajistit, aby více než 60 tisíc seniorů v regionu mělo v ledničce důležité
informace pro záchranáře. V plastové obálce jsou ukládány informace o zdravotním stavu, užívaných lécích,
ale také kontakty na blízké. Takže pokud se stane, že daný senior bude v bezvědomí, důležité informace
budou okamžitě po ruce. Kromě obálky s dotazníkem k vyplnění dostali senioři také speciální samolepku
nebo magnet, podle kterého záchranáři poznají, že je obálka v lednici připravena. Samolepka bude umístěna
na lednici nebo na dveře z vnitřní strany bytu. Lednice je univerzální, dobře rozpoznatelné místo
pro záchranáře, které se osvědčilo i v jiných regionech. Navíc v případě požárů vydrží informace v obálce
v lednici nejdéle neporušené.
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Projekt má posílit bezpečí seniorů v našem kraji a zároveň usnadnit práci záchranářům. V obálce
je papír, na kterém každý vyplní údaje o sobě, tedy jméno, ale i informace o lécích, které senior bere,
na co je alergický, a další upozornění. Tyto informace pak záchranářům pomohou určit nejvhodnější způsob
ošetření.
Celý projekt stál 1,35 milionu korun, 70 % nákladů pokryla státní dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, zbytek zaplatil kraj. Kopřivnice pro své seniory obdržela 1 500 obálek. Obdobný
projekt, který zvyšuje bezpečnost seniorů, funguje i v dalších místech republiky.

Hlásiče požáru
Senioři nad 65 let měli možnost získat zdarma do svého bytu či domu hlásič požáru i detektory
oxidu uhelnatého. Dostávali je senioři ve věku nad 65 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského
kraje. Hlásič požáru i detektor CO se předával na základě uzavřené darovací smlouvy, která se sepisovala
při návštěvě Senior Pointu po předložení občanského průkazu žadatelem.

Zdravotní plán města Kopřivnice
V rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 se odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ve spolupráci s dalšími zainteresovanými odbory podílel na vyhodnocení aktualizovaného Zdravotního plánu
města Kopřivnice na léta 2017–2019. Současně začaly přípravy tvorby zdravotního plánu na nové období.
Radou města byla jmenována Pracovní skupina pro přípravu zdravotního plánu, jejímiž členy byli jak
zástupci odborné veřejnosti, tak škol, neziskových organizací, ale i běžní občané. V podzimních měsících
se pracovní skupina několikrát sešla, aby připravila znění nového Zdravotního plánu města Kopřivnice
na léta 2020–2022. Dokument byl tak připraven k připomínkování veřejnosti na počátku ledna 2020.
Ve spolupráci s odborem rozvoje města, v rámci projektu ROZVOJ MA21 ANEB 15 LET ZDRAVÉHO
MĚSTA KOPŘIVNICE, byla v roce 2019 zpracována aktuální Analýza zdravotního stavu obyvatel
Kopřivnice.

Plánování sociálních služeb
V roce 2019 proběhly celkem 3 jednání pracovních skupin (1 jednání řídící skupiny, 1 společné
jednání pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením, 1 jednání pracovní skupiny Osoby
v tíživé životní situaci) komunitního plánování, na kterém byl zhodnocen III. střednědobý plán sociálních
služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období
2018–2021 a byla vytvořena pracovní skupina pro úkol Mapování potřeb pečujících osob, která se několikrát
sešla na konci roku 2019 a podílela se na vytvoření dotazníku pro pečující osoby, který odbor připravil včetně
harmonogramu jeho distribuce.
Dále byly zhodnoceny projekty Komunitní centrum Kopřivnice a Vznik sociálně terapeutických dílen
v Kopřivnici, jejichž potřeba vzešla právě z procesu komunitního plánování sociálních služeb:

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
Na přelomu roku 2018/2019 odbor ve spolupráci s odborem majetku města participoval na realizaci
nabídkového řízení na výpůjčku objektu rekonstruovaných prostor pro sociálně terapeutické dílny.
RM dne 29. 1. 2019 rozhodla, že budova bude vypůjčena Slezské diakonii, která bude provozovat Sociálně
terapeutické dílny lidem se zdravotním handicapem. Dílna začala poskytovat služby od 2. 5. 2019. K 31. 12.
2019 bylo uzavřeno 24 smluv. Z toho bylo 11 občanů města Kopřivnice, 1 ze Štramberka. Dále pak službu
využívají obyvatelé z Příbora, Bordovic, Frenštátu pod Radhoštěm, Lichnova, Trojanovic, Veřovic. Pět osob
je z transformovaných pobytových služeb. Průměrný věk klientů je 37 let.

Komunitní centrum Kopřivnice
13. 6. 2019 proběhlo slavnostní otevření komunitního centra Pětka, kde byly prezentovány služby
centra a návazné služby. Do nově vybudovaných bezbariérových prostor se vrátily původní organizace:
NZDM Kamarád (provozovatel Armáda spásy v České republice, z. s.), Mateřské centrum Klokan
(provozovatel Dům dětí a mládeže Kopřivnice, p. o.), pobočka Městské knihovny Kopřivnice (provozovatel
Kulturní dům Kopřivnice, p. o. a dále zde byl nově přestěhován denní stacionář Kopretina (provozovatel
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.). Služba denního stacionáře (DS) byla rozšířena
pro cílovou skupinu klientů s těžkým zdravotním postižením. „Nová“ Kopretina začala v bezbariérových
prostorách působit od 1. července 2019. Kapacita zařízení je 12 uživatelů. Prostory DS jsou kompletně
bezbariérové a plně vybavené pro potřeby poskytování služby dospělým osobám s těžkým handicapem
mentálním a kombinovaným, s autismem a poruchami autistického spektra, kteří potřebují péči a podporu
při zvládání běžných činností v každodenním životě, při udržení a rozvoji jejich schopností a dovedností,
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při setkávání se s vrstevníky a ostatními lidmi a při zapojení se do společnosti. K 31. 12. 2019 využívá služeb
stacionáře 14 osob (7 mužů a 7 žen). Šest osob s bydlištěm v Kopřivnici a místních částech a 8 osob
z okolních obcí (Příbor, Skotnice, Sedlnice, Fryčovice, Trnávka a Hodslavice). Věkové rozmezí uživatelů
je mezi 18–67 lety. Uživateli služby jsou osoby, které vyžadují vysokou míru podpory a péče v oblasti
hygieny, stravování, pohybu a seberealizace. Při současném počtu pracovníků pečuje jeden pracovník
každý den o 2–3 uživatele.
Do vybudování a vybavení nového komunitního centra město investovalo více než pětatřicet
milionů korun. V objektu vedle sebe sídlí Denní stacionář Kopretina, nízkoprahový Klub Kamarád, Mateřské
centrum Klokan a pobočka městské knihovny.
Denní stacionář Kopretina doposud sídlil ve Vlčovicích v budově, která díky plánované stavbě
obchvatu (viz str. 21) bude pravděpodobně určena k demolici. Zároveň bylo potřeba tuto budovu, jež byla
postavena v sedmdesátých letech jako jesle, a následně ji užívaly některé organizace města, rekonstruovat
a zateplit podle nových požadavků na energetickou úspornost. Celý tento projekt představoval více než
dva a půl roku práce.
Architektonický návrh a projekt rekonstrukce vznikl už v roce 2016, vloni pak začala náročná
rekonstrukce objektu. Byla provedena celková změna dispozic sádrokartonovými příčkami a podhledy,
realizovány byly vyzdívky včetně nových omítek, výměna všech oken a dveří, interiérových dveří, dlažeb
a obkladů. Součástí rekonstrukce byla i vestavba výtahu, zateplení fasády, nové rozvody elektroinstalace,
zabezpečovací techniky, zdravotechniky, ústředního vytápění a vzduchotechniky. Byly rekonstruovány
a rozšířeny zpevněné plochy a upraveno oplocení okolo budovy. Za stavební část rekonstrukce město
zaplatilo 32 milionů korun a dalších 3,2 milionu korun stála dodávka interiéru. Stacionář Kopretina byl
vybaven nábytkem a speciálními zdravotnickými pomůckami potřebnými pro tento provoz. Jeho součástí
je i Snoezelen, což je senzorická místnost vybavená pomůckami k multismyslové stimulaci a k relaxaci
klientů. Nový nábytek byl instalován také v prostorách knihovny a mateřské centrum dostalo k dispozici nové
didaktické pomůcky pro děti. Celý projekt pomohly městu výrazně spolufinancovat evropské fondy, když
Kopřivnice získala osmnáctimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
Běžný provoz komunitního centra se rozbíhal postupně. Klub Kamarád začal v přízemí objektu
fungovat už v závěru května a vzápětí i Mateřské centrum Klokan, stacionář Kopretina přivítal první klienty
1. července. Pobočka knihovny se zhruba sedmi tisíci svazky zahájila provoz v září.
V úterý 5. listopadu se do Kopřivnice sjeli sociální pracovníci z celého Moravskoslezského kraje.
V Centru Pětka proběhlo jednání Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným
obecním úřadem, která je součástí komunitního plánování sociálních služeb Moravskoslezského kraje.
Všichni účastníci jednání si se zájmem prohlédli prostory i vybavení Centra Pětka, zejména Denní stacionář
Kopretina, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád i Mateřské centrum Klokan.
V Centru Pětka začala fungovat také nová služba. Pro radu tam může chodit široká veřejnost. Rady
a informace poskytuje sociální pracovnice z kopřivnického odboru sociálních věcí. Poradenství je střídavě
otevřeno ve dvou zařízeních Centra Pětka.
Každý lichý týden v pondělí odpoledne v době od 15.30 do 16.30 hodin bude pracovnice k dispozici
v pobočce městské knihovny a v sudý týden v úterý dopoledne od 9 do 10 hodin v Klokanu.

Realizované akce a aktivity v rámci procesu komunitního
plánování:
Proběhla sedmá beseda ve spolupráci se ZŠ a MŠ Motýlek pod názvem Život školou nekončí
(15. 5. 2019) v nově zrekonstruované budově na ul. Školní 928, kde vznikly prostory pro sociálně
terapeutické dílny EFATHA (provozovatel Slezská diakonie). Beseda byla určena nejen pro rodiče dětí
a absolventů ZŠ a MŠ Motýlek, ale i pro další zájemce.
Na jaře se v průběhu týdne od 11. 5. do 29. 5. 2019 uskutečnil soubor aktivit s názvem Týden
pro rodinu v Kopřivnici 2019.
V říjnu 2019 v rámci národního týdne sociálních služeb proběhla Výstava poskytovatelů sociálních
služeb ve vestibulu radnice. Veřejnosti bylo prezentováno 15 sociálních služeb působících na území města,
zároveň proběhla prodejní výstava sociálně terapeutických dílen Effatha Kopřivnice.

Prevence kriminality a protidrogová prevence
V roce 2019 proběhly čtyři setkání komise prevence kriminality a protidrogové prevence. Členové
se účastnili setkání protidrogových koordinátorů v kraji a spolupracovali na výroční zprávě o realizaci
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protidrogové politiky v kraji na přípravě nově krajské Strategie prevence a snižování škod spojených se
závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021–2027.

Dotační program v sociální oblasti
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje agendu poskytování dotací a darů v sociální oblasti.
O dotaci požádalo celkem 15 organizací pro 25 jimi realizovaných služeb, a to formou žádosti
o individuální dotaci. Odbor administroval taktéž dotaci poskytovanou Moravskoslezskému kraji na základě
uzavřené víceleté smlouvy a 15 žádostí o dary (1 žádosti nebylo vyhověno).
V roce 2019 došlo ke zvýšení částky vyplacených dotací a darů. Významný vliv na toto zvýšení
mělo zejména otevření nové sociální služby na území města, tj. sociálně terapeutické dílny Effatha
Kopřivnice (Slezská diakonie), které město nově muselo začít spolufinancovat.

Výkon státní správy v sociální oblasti
Od roku 2012 vykonává město v přenesené působnosti agendu sociální práce.
Sociální práce v Kopřivnici je zaměřena na všechny cílové skupiny, osoby sociálně vyloučené
i osoby a rodiny sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se především o klienty, kteří se dostali do těžké
sociální, finanční či bytové situace, kterou již nejsou schopni vlastními silami řešit. Spolupráce se sociálním
pracovníkem je vždy dobrovolná, řídí se zásadami mlčenlivosti, důvěrnosti, rovnocenného přístupu
a aktivního přístupu klienta.
Sociální práce je takto poskytována jak ambulantně, tj. na úřadě zejména v době úředních hodin,
ale také terénní formou, jednorázově či opakovaně na základě požadavků klienta či povahy řešeného
problému s klientem.
Sociální práce se zaměřují také na pomoc při orientaci v působnostech jednotlivých institucích,
administrativní pomoc (vyplňování tiskopisů, sepisování návrhů k soudu atd.), pomoc při orientaci
v problému klienta a stanovení etap jeho řešení.
Sociální pracovník se často stává prostředníkem mezi klientem a společností (veřejnou správou,
institucemi zprostředkujícími navazující služby apod.). Nástroji sociální práce jsou rozhovor s klientem,
pomoc s listinami, zastupování klienta, jeho doprovázení či spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi,
odborníky a dále sociální pracovník zprostředkovává služby a aktivity a stimuluje klienta k aktivnímu
a zodpovědnému přístupu k jeho problému, zvyšuje jeho schopnost řídit si svůj život samostatně. Činnost
sociálního pracovníka doplňuje standardní služby pracovníků úřadů práce a jednotlivých sociálních služeb.
Jednou z činností sociální práce je i poskytování poradenství, zejména v následujících situacích:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

problémy plynoucí z nízkých příjmů,
riziko ztráty bydlení či absence bydlení,
zadlužení,
neschopnosti hospodařit s finančními prostředky,
ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost,
pomoc v problematice pracovně-právní,
problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, omamných a psychotropních látek, ze závislosti
na hracích automatech apod.,
ohrožení sociálním vyloučením v důsledku stáří či zdravotního postižení,
ohrožení práv osob před a po omezení svéprávnosti,
výkon opatrovnictví,
pomoc s výběrem a zprostředkováním vhodné sociální služby a další.

Provádění komplexního sociálního poradenství vyžaduje rozsáhlou znalost různých oblastí práva
(pracovní, rodinné, sociální, trestní atd.) včetně orientace v kompetencích jednotlivých úřadů,
poskytovaných sociálních službách a dalších službách vhodných k využití klienty. Nezbytným předpokladem
kvalitního výkonu sociální práce je navázání spolupráce se všemi zainteresovanými organizacemi
jak ve městě, tak mimo něj.
I nadále tvoří velkou skupinu osob klienti, kteří jsou bez přístřeší či v neadekvátním bydlení a osoby
nezaměstnané. Mezi hlavní řešené problémy patří zejména bytová problematika, dluhová problematika
a různé dávky ze sociálního systému.
Součástí sociální práce je také činnost sociálního kurátora – práce s klienty ve výkonu trestu odnětí
svobody (VTOS) či propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody.
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Péče o rodinu a děti
V oblasti péče o rodinu a děti je specifická činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
tedy činnost sociálních pracovníků s rodinami a dětmi. Informace o sociálně-právní ochraně dětí lze nalézt
na stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=socialne-pravni-ochrana-deti.
Sociálně-právní ochrana dětí představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj,
rodičovskou péči a život v rodině, identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání,
zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.
Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí, vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí
v § 1 jako:
–
–
–

ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění,
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

OSPOD zaměřuje svoji činnost zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tedy děti, jejichž rodiče z vážných objektivních nebo
subjektivních důvodů neplní, nemohou plnit nebo nedostatečně plní povinnosti plynoucí z rodičovské
odpovědnosti. Dále jsou to děti, na nichž byl spáchán závažný trestný čin, anebo děti, které vzhledem
ke svému jednání nebo chování zvýšenou ochranu a pomoc potřebují.
Nezastupitelnou úlohou oddělení sociálně-právní ochrany dětí je i poskytování poradenství rodinám
s dětmi. Sociální práce je poskytována bezplatně.
V rámci sociální prevence je OSPOD povinen vykonávat základní depistáž, tedy vyhledávat děti
potenciálně či fakticky ohrožené. Preventivní činnost OSPOD se zaměřuje rovněž na širší okruh dětí.
OSPOD Kopřivnice každoročně realizuje besedy pro žáky 8. tříd základních škol v celém správním obvodu.
Téma besed vychází z činnosti OSPOD. Děti jsou seznamovány s pojmy – syndrom CAN, tedy týraní,
zanedbávaní a zneužívaní dětí, dostávají informace z oblasti odpovědnosti dětí a mládeže za protiprávní
činy, je jim představena činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2019 byly realizovány besedy
celkem v devíti třídách.
OSPOD nadále realizuje spolupráci s Armádou spásy v oblasti prevence bezdomovectví a také
v oblasti aktivizační sociální služby pro rodiny s dětmi. Město Kopřivnice má zřízenou jako zvláštní orgán
obce Komisi sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2019 proběhly dvě jednání Komise sociálně právní
ochrany dětí, na kterých byly diskutovány aktuální záležitosti ze sociální oblasti.
V roce 2019 proběhly 4 jednání Komise sociálně právní ochrany dětí, na kterých byly diskutovány
aktuální záležitosti ze sociální oblasti.

Péče o osoby se zdravotním postižením a seniory
Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnuje nejen klasickou sociální práci včetně
odborného poradenství, ale například následující činnosti:
–

–

–

vydávání označení vozidel O7 – parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou osob postižených úplnou nebo
praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P (dle § 67, odst. 1,2, zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu),
ustanovení zvláštního příjemce důchodu (dle § 10a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení) v případě, že osoba vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
není schopna důchod přijímat a nemá ustanoveného opatrovníka,
uzavírání smluv o poskytování pobytových sociálních služeb za osoby, které s ohledem
na zdravotní stav nejsou schopny smlouvě porozumět a podepsat ji (dle § 91 zákona č. 108/2006
Sb.) a nejsou omezeny ve svéprávnosti. Jedná se zejména o uživatele Domova Příbor, Střediska
sociálních služeb města Kopřivnice, Střediska následné lůžkové péče organizace Therápon 98,
a. s., či Domova seniorů OASA v Petřvaldíku. Letos bylo uzavřeno 30 takových smluv.

Oblast zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vydává dle § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, za poplatek recepty a žádanky na omamné látky registrovaným
zdravotnickým zařízením včetně lékařům.
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Poskytované sociální služby na území města
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád provozované Armádou spásy v České republice,
z. s., je sociální službou pro děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města,
kteří se mohou setkat se složitou životní situací nebo svým chováním do konfliktu s normami společnosti,
nevyužívají či nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových služeb nebo mají
již nějaký problém. Současné právní normy kladou do popředí podporu samostatné aktivity uživatelů,
partnerský přístup pracovníků k uživatelům a také smluvní princip při poskytování sociální služby. Posláním
NZDM Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času, a pokud budou
potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim.
Cílem klubu Kamarád je:
· orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady,
· pomoc se vzděláváním, se zdravím,
· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
· pomoc s uplatněním na trhu práce,
· rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti.

Terénní programy – Prevence bezdomovectví Kopřivnice
Posláním služby provozované Armádou spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví
v Kopřivnici je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci na jejím řešení, a to formou terénní
služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních
situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje
k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vytvářet příznivé podmínky, které
napomáhají řešit krizovou sociální situaci rodiny s důrazem na zachování rodiny jako celku (sanaci rodiny).
Prostřednictvím sociální služby přispívat k sociálnímu začlenění rodiny a zdravému rozvoji dítěte
v bezpečném prostředí. Pomocí činností podpořit jednotlivé členy rodiny tak, aby dokázali rozpoznat příčiny
svých těžkostí a měli možnost změnit nebo odstranit zdroje svých potíží.

Prezentace sociálních služeb
V říjnu byla zahájena ve vestibulu radnice výstava, na níž se prezentovaly organizace, které
poskytují sociální služby ve městě. Výstava byla zahájena v rámci jedenáctého ročníku celonárodního Týdne
sociálních služeb a trvala až do konce října. Cílem výstavy bylo ukázat široké veřejnosti, že sociální služby
jsou kvalitní, pomáhají lidem a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. Lidé, kteří výstavu navštívili,
získali informace o každé službě včetně kontaktů.
V rámci Týdne sociálních služeb byl v každé organizaci den otevřených dveří. První z nich proběhl
v pondělí 7. října v Denním stacionáři Kopretina Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, kam přišel
pouze jeden zájemce.
O den později přišlo na den otevřených dveří do sociálně terapeutických dílen EFFATHA Slezské
diakonie pět lidí. Ti si vyzkoušeli vyrábět v dílně košíčky, prohlédli si celé zařízení a přímo si vzali přihlášky.
Toto zařízení se ve středu prezentovalo svými výrobky přímo na výstavě.
V úterý proběhl den otevřených dveří i v Nízkoprahovém denním centru Racek, které provozuje
spolek „Máš čas?“. Také toto zařízení si prohlédlo pět zájemců.
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Školství v Kopřivnici
Mateřské školy
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města, organizace sdružuje 9 pracovišť.
Sídlo: Krátká 1105, ředitelka: Bc. Hana Borosová:
1. MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
2. MŠ Krátká, Krátká 1105
3. MŠ Francouzská, Francouzská 1180
4. MŠ Pionýrská, Pionýrská 727
5. MŠ Ignáce Šustaly, Ignáce Šustaly 1120
6. MŠ Záhumenní, Záhumenní 1148
7. MŠ Česká, Česká 549
8. MŠ Lubina
9. MŠ Mniší
V roce 2019 docházelo do MŠ 667 dětí.
Letos byl největší převis v Mateřské škole Zdeňka Buriana (Jeřabinka), Pionýrské, České
a v Lubině.
Do školky na ulici Pionýrské byly tak jako každý rok přednostně přijaty všechny děti s oční vadou.
V zařízeních Mateřských škol Kopřivnice byly umístěny všechny děti, které dosáhly do září věku tří let.
V některých případech byla rodičům nabídnuta náhradní mateřská škola z důvodu naplněnosti požadované
školky.

Základní školy
Ve městě byly čtyři základní školy, jejichž zřizovatelem je město Kopřivnice:
1.
2.
3.
4.

ZŠ dr. Milady Horákové, ředitelka Mgr. Jana Neničková, 375 žáků,
ZŠ Emila Zátopka, ředitel Mgr. Jan Mužík, 507 žáků,
ZŠ Alšova, ředitel Mgr. Robin Pospěch, 385 žáků,
ZŠ a MŠ 17. listopadu, ředitelka Mgr. Zdeňka Havlíková, 361 žáků.
Celkem k 1. 9. 2019 nastoupilo 1 628 žáků.
Malotřídní školy zřízené městem:
ZŠ Mniší, ředitelka Mgr. Ivana Bačová, 59 žáků,
ZŠ Lubina, ředitelka Mgr. Ivana Davidová, 96 žáků.
Školská právnická osoba zřízena Biskupstvím ostravsko-opavským:
ZŠ sv. Zdislavy, ředitel Ing. Pavel Janek, 229 žáků.
Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem:
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, ředitelka Mgr. Vlasta Geryková, 82 žáků,
ZŠ a MŠ Motýlek, ředitelka Mgr. Dagmar Jančálková, 63 žáků.

V roce 2019 docházelo do ZŠ 2 157 žáků.
V pondělí 1. září nastoupilo do prvních tříd 221 dětí. Bylo to o tři více než vloni, ale o 16 méně než
v roce 2017.
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Nejvíce prvňáčků, 49, nastoupilo do ZŠ Emila Zátopka. Do ZŠ Alšovy nastoupilo 39 žáčků, o dva
méně jich začalo v ZŠ a MŠ 17. listopadu. Na ZŠ M. Horákové přibrali 33 žáků prvních tříd. Ve všech školách
byli žáci rozděleni do dvou tříd. Po jedné třídě prvňáčků zřídili ve školách sv. Zdislavy, Floriána Bayera,
Mniší a Lubině.
Se začátkem školního roku se otevřela ve škole dr. Milady Horákové i přípravná třída, do které
chodí děti, jež mají odklad povinné školní docházky. Dět, podobně jako v prvních třídách, tráví ve škole první
čtyři vyučovací hodiny a jejich program byl doplněn o vycházky, účast na školních akcích i mimoškolních
aktivitách tak, aby se co nejlépe sžily s prostředím základní školy.

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 389 studentů.
Vyšší odbornou školu navštěvovalo 27 studentů.
Celkem 416 studentů.

Umělecké školství
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem:
Ředitelem je Mgr. Zdeněk Babinec.
Školu navštěvovalo 677 žáků.
První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s.:
Ředitelem byl Petr Suttner, od 1. 5. 2019 MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
Školu navštěvovalo 500 žáků.
V dubnu předal vedení školy dlouholetý ředitel Petr Suttner mladšímu kolegovi. Jeho místo převzal
od května uznávaný český varhaník a pedagog Petr Rajnoha. Ten v minulosti vyučoval na konzervatoři
v Olomouci a má za sebou i čtyřletou zkušenost s řízením církevní konzervatoře v Opavě. Pochází
ze Znojma a hudbu studoval v Brně a v Praze.

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.

Zajímavosti ze škol
ZŠ Alšova a Erasmus+
ZŠ na ulici Alšově uspořádala v polovině listopadu minikonferenci, jejímž cílem bylo inspirovat
kolegy z dalších škol z Kopřivnice a nejbližšího okolí, aby využívali grantových možností dotačního programu
Erasmus+ pro zvyšování kvalifikace svých učitelů.
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V ZŠ Alšova administruje projekty Veronika Zvaríková. Ta zájemcům z ostatních místních škol
nabídla pomocnou ruku při podání případných grantových žádostí nebo koncipování jejich vlastních projektů
a podělila se o zkušenosti, které s projekty z programu Erasmus+ má jmenovaná škola.
V průběhu roku 2019 ve škole běžely dva projekty spolufinancované z evropských peněz
prostřednictvím programu Erasmus+. První z nich, nazvaný Jazyky bez hranic, škola zahájila už v září 2018
a skončit by měl na konci ledna 2020. Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění výuky cizích jazyků, zlepšení
jazykových kompetencí učitelů, přispění k mezikulturnímu povědomí žáků. V rámci projektu během
prázdninového volna vycestovali dva učitelé cizích jazyků na jazykově-metodické kurzy ve Velké Británii
a Rakousku. Kromě vyučujících se projekt zaměřil také na zlepšení jazykových kompetencí u managementu
školy s cílem v budoucnu lépe využít možnosti navázání mezinárodních kontaktů v dalších projektech EU.
Rozpočet končícího projektu činil 9 184 eur, v přepočtu tedy zhruba 230 tisíc korun.
Další projekt, který ZŠ Alšova začala realizovat letos o prázdninách, má rozpočet 14 334 eur, tedy
asi 365 tisíc korun a dostal název Pohněme se. Ten bude škola realizovat až do ledna 2021. Během
následujících dvou let by mělo na vzdělávání do zahraničí vyrazit pět kantorů. Tři se zaměří na metodické
kurzy nabízející nové metody výuky cizích jazyků a další dva se budou vzdělávat v oblasti projektového
managementu pro mezikulturní výměnné projekty v Evropě. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání
pedagogů, je to jak pro učitele jazyků k prohloubení jejich jazykových znalostí a metodiky výuky,
tak i pro učitele ostatních předmětů.

ZŠ Floriána Bayera
Základní škola Floriána Bayera získala letos ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe
za implementaci etické výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu a do života školy, za propojení etické
výchovy s dalšími aktivitami a projekty, především Ekoškolou a Světovou školou, i za vzdělávání pedagogů
v oblasti etické výchovy.
Nadační fond ocenil celkem dvanáct škol z celé republiky a ZŠ Floriána Bayera byla jediná
z Moravskoslezského kraje. Ocenění z rukou Věry Luxové, předsedkyně správní rady Nadačního fondu,
převzala ředitelka školy Vlasta Geryková společně se dvěma vyučujícími předmětu etická výchova
na slavnostním vyhodnocení v Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze dne 11. listopadu.
Škola také obdržela nadační příspěvek pro školu a pedagogy vyučující etickou výchovu.

Nová výuková zahrada
Žáci Základní školy Floriána Bayera se nově mohou vzdělávat i venku u školy. Škola letos
slavnostně otevřela svou přírodní výukovou zahradu. Ta začala za budovou školy vznikat už v závěru
minulého školního roku a vybudována byla z více než 460tisícové dotace ze Státního fondu životního
prostředí a díky podpoře Moravskoslezského kraje, který jako zřizovatel schválil investiční spoluúčast školy
ve výši skoro 82 tisíc korun.
Zahrada začala sloužit žákům, pedagogům, rodičům školy, případně i žákům ostatních škol města
a partnerských škol Moravskoslezského kraje ke společnému vzdělávání, praktickému pozorování
přírodních zákonitostí v průběhu čtyř ročních období, k budování vztahu žáků k přírodě, ochraně životního
prostředí a environmentální udržitelnosti. Cílem bylo systematické propojení teoretické výuky
environmentálních témat v předmětech uvnitř školy s konkrétními praktickými činnostmi prováděnými
na školní zahradě. Na vytvoření zahrady se společně podíleli žáci, učitelé, rodiče i další lidé se vztahem
ke škole. Na výukové zahradě školákům slouží hmatový chodník, logopedické výukové panely, bylinná
spirála, kompostéry, vyvýšené záhony, ježkovník, broukoviště, stůl na experimenty, dřevěné pódium
pro vystoupení žáků a naučné panely rostlin, živočichů a stromů.

Soutěž Zdravíčko
V úterý 28. května na ZŠ Floriána Bayera se uskutečnila vědomostně dovednostní soutěž
Zdravíčko. Zúčastnili se jí žáci z kopřivnických základních škol a ze základní školy ve Frenštátě
pod Radhoštěm ve tříčlenných družstvech. Účastníci hravou formou poznávali svět a vzdělávali se. Úkoly
byly vymýšleny tak, aby je zvládly všechny děti a odnesly si z nich rady do života. Náplní soutěže byla první
pomoc v praxi, péče o dítě, soutěžící sestavovali vlajku vybraného státu z předložených potravin nebo tvořili
účesy, které se nosí v zahraničí. Školáci si rovněž vyzkoušeli pohybové aktivity dětí z celého světa a čekala
je prevence rizikového chování. Cílem byla spolupráce dětí v týmu, komunikace, schopnost řešení problémů
a upozornění na morální problémy ve společnosti. Pořádající škola již získala titul Světová škola a součástí
soutěže proto byla i prezentace žáků ZŠ Floriána Bayera o Fair Trade. Ti si připravili ochutnávku
fairtradových potravin, nápojů, rukodělných výrobků a návštěvníci si mohli vyplnit test znalostí z této oblasti,
za který vylosovaní jedinci obdrželi fairtradovou odměnu.
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ZŠ Lubina
V závěru května vyvrcholila pro pedagogy a především žáky ZŠ Lubina roční práce na charitativním
projektu „Děti dětem“. Během roku žáci nashromáždili materiál zhruba v hodnotě padesáti tisíc korun. Za tuto
částku škola nakoupila mapy České republiky, české učebnice, výtvarné potřeby i florbalové hole. Rodiče
také přispěli například nakoupením modrotisku, který bude využit při výrobě krojů.
Dvanáct školáků z první až páté třídy se v doprovodu svých učitelů vydalo na třídenní návštěvu
Chorvatska, aby osobně předali nashromážděnou pomoc českým krajanům v oblasti Daruvaru.
První zastávkou na chorvatské cestě bylo město Virovitica ležící u hranic s Maďarskem. Lubinští navštívili
tamní Českou besedu a zúčastnili se vyvrcholení letošního ročníku festivalu Jarní tóny Jana Vlašimského.
Dalším cílem školáků z Lubiny byla vesnice Ivanovo Selo, která je údajně nejstarší českou osadou na území
Chorvatska. Právě do tamní školy mířila většina zmíněné materiální pomoci z Česka.

Kateřinský jarmark
Na podzim pořádala Základní škola Lubina tradiční Kateřinský jarmark, na který přišli nejen rodiče,
prarodiče, sourozenci žáků, ale i lidé z okolí. V úvodu vystoupili všichni žáci školy, kteří zazpívali několik
písní, zatančili i zahráli na hudební nástroje. Žáci vystupovali postupně od těch nejmenších až po nejstarší,
ale na závěr pak zazpívali společnou píseň. Zajímavosti této akce byla ochutnávka tzv. Kateřinského závinu.
Letos připravilo ochutnávku 30 maminek a tatínků. Všichni soutěžící dostali jako odměnu kateřinskou
vařečku. Na jarmarku nechyběly stánky s vánoční výzdobou, perníčky, svícny, preclíky a dalším zbožím,
ale ani punč pro děti a dospělé. Zaměstnanci školy napekli 16 kilogramů preclíků, Hana Michalcová
a Martina Bohumínská napekly a nazdobily perníčky, také děti se zapojily a vyráběly keramické výrobky.
Výtěžek z prodeje ve výši 12 055 korun byl použit na vstupné na představení divadelního souboru lubinských
skautů a na mikulášskou nadílku pro školní děti.

Výročí ZUŠ Zdeňka Buriana
Letos oslavila kopřivnická ZUŠ Zdeňka Buriana tři významná výročí. V září uběhlo 65 let od chvíle,
kdy v Kopřivnici začala působit pobočka Hudební školy v Příboře, která položila základy uměleckého školství
v našem městě. Posledního srpna si škola připomněla půlstoletí od zřízení samostatné Lidové školy umění
v Kopřivnici a už v lednu to bylo 25 let od chvíle, kdy základní umělecká škola nosí čestné jméno zdejšího
rodáka a malíře Zdeňka Buriana.
Výročí škola intenzivně slaví během celého roku akcemi určenými jak pro žáky školy, tak širokou
veřejnost. Už od začátku roku probíhala samostatná výstava výtvarného oboru v prostorách České školní
inspekce v Ostravě a k vidění tam byla až do konce června. Výtvarníci školy se rovněž účastnili společné
výstavy výtvarných oborů ZUŠ celého Moravskoslezského kraje ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích.
V rámci vernisáže proběhlo vystoupení cimbálové muziky Buriánek.
Výtvarný obor školy vystavil dva své projekty na celostátní výtvarné přehlídce, která se uskutečnila
v prostorách Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně jako součást tradičního filmového festivalu.
Ve středu 12. června v podvečer se konal před zaplněným kinosálem zdejšího kulturního domu
slavnostní koncert věnovaný půlstoletí samostatné existence ZUŠ Zdeňka Buriana. Ve dvouhodinovém
programu vystoupily nejlepší školní soubory i orchestr. Prostor dostali i úspěšní absolventi školy.
Konec koncertu pak patřil nejpočetnějšímu souboru, a to školnímu orchestru Nota. Žáci s podporou
svých pedagogů i dalších muzikantů z okolí pod taktovkou Tomáše Sochy zahráli melodie z filmových hitů,
jako jsou Star Wars, Pán prstenů, Jak vycvičit draka nebo Piráti z Karibiku. Symfonické melodie orchestr
hrál, zatímco na pozadí běžely projekce sestřihů ze zmíněných hollywoodských trháků.
Ke svému výročí škola vydala bulletin o historii i současnosti ZUŠ, na podzim proběhly v koncertním
sále dvě přednášky pro veřejnost věnované nejvýznamnějším výročím v oblasti výtvarného umění.
Žáci školy vyjeli na exkurzi do Národní galerie v Praze, na koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava a baletní
představení v NDM Ostrava spojené s návštěvou zákulisí.
Během podzimu proběhly ve školní galerii dvě výstavy. Představeny byly výtvarné projekty žáků
z posledních let a uskutečnila se výstava prací učitelů výtvarného oboru. Vyvrcholením roku byl tradiční
předvánoční koncert žáků hudebního oboru v Katolickém domě v Kopřivnici.
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Podpora technického vzdělávání
Den tvojí kariéry
Ve středu 20. listopadu pořádala kopřivnická radnice již osmý ročník akce, která si klade za cíl
pomoci žákům s výběrem jejich budoucí kariéry. Zatímco do loňského roku se na akci prezentovaly pouze
technické obory, od letošního roku se nabídka rozšířila i o obory pro dívky. Proto došlo i ke změně názvu.
Ze Dne technické kariéry se stal letos Den tvojí kariéry, který přilákal rekordní počet návštěvníků – celkem
195 žáků a 145 dospělých.
V prostorách kopřivnického kulturního domu se prezentovalo 14 středních škol a učilišť
z novojičínského okresu, z Ostravy, Frýdku-Místku, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm
a Lipníku nad Bečvou.
Mezi prezentujícími byly Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.
Zúčastnili se i zástupci firem Tatra Trucks, a. s., Continentalu Automotive Czech Republic Frenštát
pod Radhoštěm, Brose CZ, Alliance Laundry Příbor či Cromodory Wheels Mošnov.
Střední i učňovské školy se prezentovaly v místním kině zajímavými videi, ukázkami prací svých
žáků, ale i letáky. Každá z nich také informovala o dnech otevřených dveří, na kterých získají zájemci další
informace.

Přehlídka technických profesí
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín představily
na tradiční přehlídce technických profesí Řemeslo má zlaté dno 14 různých profesí od mechanika strojů
a zařízení, přes obráběče kovů, autolakýrníka, po truhláře, tesaře nebo zedníka a další obory.
Po dva dny se v prostorách sportovní haly učiliště prezentovaly nejen obě spolupořadatelské školy,
ale také sedmnáct významných zaměstnavatelů z regionu. Možnost budoucího uplatnění prezentovaly
společnosti jako Tatra Trucks, a. s., Brose CZ, Continental, Siemens, Varroc, BikeFun, Erich Jaeger a další
firmy.
Letošní ročník přehlídky Řemeslo má zlaté dno byl pro mladé návštěvníky atraktivnější
než kdy dřív, a to díky rozsáhlé interaktivní expozici VŠB-TU (Vysoké školy báňské – Technické univerzity)
Ostrava. Ta pocitovým způsobem prezentovala celou řadu špičkových technologií. Osmáci z celého
novojičínského okresu tak mohli vidět nejen tradiční technologii uměleckého lití, ale třeba i elektroformuli,
jednoduché roboty nebo technologii 3D tisku.
Letošní ročník přehlídky navštívilo během středy a čtvrtka rekordních asi 1 350 návštěvníků.
Dopravu zhruba 1 200 osmáků z celého okresu zajistili organizátoři díky finanční podpoře MSK
(Moravskoslezského kraje) a spolupracujících firem i radnic.
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Sport
Na území města mají občané možnost využívat k trávení volného času a výkonnostnímu sportu
sportoviště, která spravují tyto subjekty:
–
–
–
–

Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.,
školská zařízení,
soukromoprávní subjekty,
sportovní kluby, které mají majetek města svěřený na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy
o výpůjčce (jedná se o Tenisový klub Kopřivnice, Tenisový club Vlčovice, TJ Start Kopřivnice,
Pionýr Kopřivnice a Junák Kopřivnice – středisko Vanaivan).
Dále tyto subjekty nabízejí občanům širokou nabídku sportovních aktivit a akcí.

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.
Sportoviště, která provozuje Správa sportovišť Kopřivnice, navštívilo v loňském roce asi 400 tisíc
lidí. Správa sportovišť v loňském roce hospodařila s více než 32,6 miliony korun. Jednašedesát procent
nákladů pokryl příspěvek města ve výši přesahující 20,5 milionu korun. Vlastní příjmy SpSK z pronájmů,
vstupného a dalších činností přesáhly částku 12,1 milionu korun. Celkově tak hospodaření skončilo zhruba
čtvrt milionu v plusu.
Nejnavštěvovanějším areálem byl zimní stadion včetně tělocvičen a dalšího sportovního zázemí.
Vloni tam přišlo zhruba 175 tisíc lidí. Krytý bazén vloni navštívilo 130 tisíc lidí a na 50 tisíc lidí zavítalo
do areálu letního stadionu. Dobrou sezonu vloni zažilo i letní koupaliště. Návštěvnost přes 17 tisíc lidí byla
nejlepší za poslední tři roky. Návštěvnost dalších sportovišť už byla podstatně nižší.
V průběhu roku správa sportovišť pořádala řadu akcí pro širokou veřejnost. Novou aktivitou bylo
in-line bruslení a sporty na nové ploše zimního stadionu, bruslařská školička pro základní a mateřské školy
nebo saunové ceremoniály na krytém bazéně.
Kromě běžné údržby a menších modernizací správa sportovišť vloni realizovala nebo pomáhala
uskutečnit i větší investiční akce. V červenci začala rekonstrukce hlavní plochy letního stadionu. Investici
za zhruba 35 milionů korun realizovala s finanční podporou MŠMT a kopřivnické radnice Atletický klub
Emila Zátopka. Další velkou investicí byla oprava rozvodů vody pod dnem krytého bazénu. Ta stála více
než 2 miliony korun a oprava byla hrazena z městského rozpočtu. Z vlastních zdrojů pak správa sportovišť
pořídila umělý in-line povrch na zimním stadionu za cca 800 tisíc bez DPH, instalovala na sjezdovku
repasovanou chladicí věž na vodu pro umělé zasněžování, což stálo necelého půl milionu. Vybudovala
i malé dětské hřiště na letním koupališti za 170 tisíc Kč. Díky 153tisícové investiční dotaci byla
modernizována úpravna vody pro vířivku na krytém bazéně.

Sportovní a volnočasová komise
Rada města jmenovala jedenáctičlennou sportovní a volnočasovou komisi. Oslovila celkem
33 klubů a spolků a nabídla možnost účastnit se práce komise. Sportovní a volnočasová komise navázala
na činnost sportovní komise, jež v Kopřivnici fungovala do roku 2014. V působnosti komise je mimo jiné
spolupráce při vytváření koncepce a strategie rozvoje sportu a volnočasových aktivit, podíl na přípravě
rozpočtu a dotačních programů ve sportu a volnočasových aktivitách nebo předkládání podnětů
a připomínek při přípravě investic do rekonstrukcí a údržby sportovních a volnočasových zařízení ve městě.
Členové komise si dali za úkol motivovat spolky k tomu, aby žádaly o dotace i z jiných zdrojů než z rozpočtu
města nebo mají koordinovat termíny konání sportovních a volnočasových akcí.
Zastupitelstvo na návrh sportovní komise schválilo nová dotační pravidla, která nejen prodlužují
věk aktivních mladých sportovců, na něž jejich domovské kluby mohou získávat dotace, ale výrazných změn
doznal i systém hodnocení žádostí o peníze na činnost. Ty budou mimo jiné záviset i na výsledcích
v mistrovských soutěžích. Poněvadž žádosti o dotace není snadné zpracovat, komise se rozhodla
sportovcům s jejich administrací pomoci. Každý člen dostal na starost dva až tři subjekty, kterým pomohl
připravit žádosti o dotace tak, aby všechny kluby byly v roce 2020 maximálně spokojeny. Součástí
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schváleného dotačního programu byl i předpoklad celkové výše dotačních prostředků ve výši 10 milionů
korun.

Sportovec roku 2018 – ocenění MSK
Ve čtvrtek 28. února 2019 proběhl v aule Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě slavnostní
galavečer Moravskoslezského kraje, na kterém byli oceněni také kopřivničtí sportovci. V kategorii mládež
do 19 let to byl tenista Hynek Bartoň, který je halovým mistrem ČR v kategorii starších žáků ve dvouhře
i čtyřhře a vicemistrem světa s výběrem ČR do 14 let. Na mistrovství Evropy jednotlivců obsadil druhé místo
ve dvouhře i čtyřhře a na turnaji Masters (osm nejlepších hráčů v sezoně) do 14 let v Itálii se rovněž umístil
na druhé příčce. A ačkoliv je hráčem TK Agrofert Prostějov, hostoval loni v kopřivnickém družstvu dospělých,
za nějž neprohrál ani jednu dvouhru.
Mezi trenéry si převzal cenu Evžen Milčinský z kopřivnického klubu krasobruslení, který se
trenérské činnosti věnuje 27 let a loni byl zvolen místopředsedou Českého krasobruslařského svazu.
Pod jeho vedením dosáhla řady úspěchů mezinárodního charakteru kopřivnická juniorská krasobruslařka
Klára Štěpánová. Kromě těchto osobností byli oceněni také dva další sportovci s vazbou na Kopřivnici –
Václav Varaďa, trenér extraligového mužstva hokejistů HC Oceláři Třinec a českého reprezentačního
výběru juniorů, a ostravská badmintonistka a reprezentantka ČR Tereza Švábíková, na jejíž přípravě se
podílí také kopřivnický trenér Luděk Židek.

Ocenění sportovci okresu Nový Jičín
Po nejlepších sportovcích Moravskoslezského kraje byli za své úspěchy v roce 2018 oceněni také
sportovci, kolektivy a trenéři v rámci okresu Nový Jičín. Na slavnostním vyhlašování, které proběhlo v úterý
5. března v novojičínském Beskydském divadle, se na pódiu několikrát představili zástupci Kopřivnice.
Kategorii jednotlivců zcela ovládli – pamětní pohár převzali Hynek Bartoň (tenis), Ema Feilhauerová
(atletika), Pavel Kořínek (horolezectví), Adam Očkovič (házená), Klára Štěpánová (krasobruslení), Nikola
Chovanečková (triatlon/aquatlon) a absolutním vítězem mezi jednotlivci okresu Nový Jičín se stal judista
Radek Rýpar.
Mezi kolektivy bylo oceněno extraligové mužstvo házenkářů KH Kopřivnice a družstvo mladších
žákyň Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, v kategorii trenéři a cvičitelé okresu Nový Jičín byli
vyhlášeni Evžen Milčinský (krasobruslení) a Lubomír Veřmiřovský (házená).

Ocenění sportovci v Kopřivnici
Kategorie jednotlivec a junior
Adam Očkovič (r. 2000, házená, KH Kopřivnice): Reprezentant ČR v kategorii dorostu, druhý
nejlepší střelec I. ligy (nejvyšší soutěž) staršího dorostu.
Ema Feilhauerová (r. 2005, atletika, AK EZ Kopřivnice): V kategorii mladších žákyň obsadila
3. místo na mistrovství ČR ve vícebojích, třetí byla také na halovém mistrovství Moravy a Slezska ve skoku
dalekém a v běhu na 1 500 m, na venkovním MMaS obsadila 2. místo v běhu na 800 m a se štafetou
na 4x60 m, mnohokrát stála na stupních vítězů i v dalších závodech. V kategorii mladšího žactva
reprezentovala MS kraj v mezikrajovém utkání štafet v přespolním běhu a v halovém mezikrajovém utkání,
kde vyhrála běh na 800 m. Je členkou družstva AK EZ Kopřivnice, které zvítězilo na MMaS družstev, a také
členka družstva ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, jež vyhrálo republikové finále atletického čtyřboje.
Radek Rýpar (r. 2000, judo, TJ Závišice): Je vicemistrem ČR v kategorii juniorů i v kategorii mužů,
zvítězil v mezinárodním poháru v Kodani, rovněž v mezinárodním Poháru olympijských nadějí v Olomouci
obsadil 3. místo a zvítězil v Českém poháru v Ostravě a v Brně.
Hynek Bartoň (r. 2004, tenis, TK Kopřivnice): Je halovým mistrem ČR v kategorii starších žáků
ve dvouhře i čtyřhře a vicemistrem světa s výběrem ČR do 14 let. Na turnaji Masters do 14 let (osm
nejlepších hráčů v sezoně) obsadil druhé místo, rovněž druhý byl na mistrovství Evropy jednotlivců
ve čtyřhře a na mistrovství ČR družstev za Agrofert Prostějov. Je vítězem a finalistou několika turnajů ETA
do 14 let ve dvouhře i čtyřhře, v celostátním žebříčku starších žáků skončil druhý, 10. místo obsadil
v žebříčku Tennis Europe a v kategorii mužů za TK Kopřivnice vyhrál všechny dvouhry, ve kterých nastoupil.
Klára Štěpánová (r. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): V celkovém hodnocení Českého poháru
v kategorii juniorek obsadila druhé místo, v mezinárodních závodech pak obsadila v Lombardia Trophy
(Challenger senior) v Itálii 10. místo, v ISU Junior Grand Prix Czech Skate v Ostravě 20. místo, v Riedell Ice
Cup v Praze 4. místo a v Tallin Trophy (Challenger senior) v Estonsku 16. místo. Je vicemistryní ČR
v seniorské kategorii.
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Pavel Kořínek (r. 1980, horolezectví, ASK Tatra Kopřivnice): Spolu s dalšími pěti českými horolezci
stanul v červenci loňského roku na vrcholu deváté nejvyšší hory světa Nanga Parbat (8 125 m n. m.).
Šest Čechů v jeden den na osmitisícovce je obrovským úspěchem, o kterém se mluvilo po celém světě.
Nikola Chovanečková (r. 2005, triatlon a aquatlon, SK Kopřivnice): Je mistryní ČR v aquatlonu
v kategorii mladších žákyň. Zvítězila v závodech Karvinský aquatlon, Moraviaman Neo Run (aquatlon),
Valachyman (triatlon), Dětský albrechtický aquatlon a Olomoucký aquatlon, druhé místo obsadila
v Šumperském dětském triatlonu. Současně úspěšně reprezentuje plavecký klub SK Kopřivnice – je krajská
přebornice v disciplíně 100 PZ a na mistrovství ČR 13letého žactva obsadila v disciplíně 200 P 8. místo.
Svými výkony se kvalifikovala na seniorské MČR v plavání.
Kategorie kolektivy
Družstvo mužů KH Kopřivnice (házená): Je účastníkem extraligy mužů a je jediným kolektivním
sportem v okresu Nový Jičín hrajícím nejvyšší soutěž. V loňském roce se po dlouhé době probojovalo
do play off a obsadilo celkové 7. místo.
Družstvo mladších žákyň AK EZ Kopřivnice (atletika): Zvítězilo ve finále krajského přeboru družstev
MS kraje a s přehledem také na mistrovství Moravy a Slezska družstev, kde se utkalo nejlepších dvanáct
družstev. Pro kategorii mladšího žactva je to nejvyšší vypsaná soutěž družstev.
Kategorie trenéři, činovníci, organizační pracovníci a další
Evžen Milčinský (r. 1970, krasobruslení, FSC Kopřivnice): Trenérské činnosti se věnuje 27 let,
je trenérem I. třídy a v kopřivnickém klubu krasobruslení připravuje na závody 30 svěřenců od přípravky
až po seniory. Se svými svěřenci jezdí na závody po celé ČR i do zahraničí. Velkým úspěchem pod jeho
vedením byla v roce 2018 účast krasobruslařky Kláry Štěpánové na prestižních závodech série juniorské
Grand Prix a zisk 2. místa na mistrovství ČR v seniorské kategorii. Jeho svěřenci jsou pravidelnými účastníky
MČR v žákovských i juniorských kategoriích. V květnu 2018 byl zvolen místopředsedou Českého
krasobruslařského svazu.
Lubomír Veřmiřovský (r. 1976, házená, KH Kopřivnice): Jako trenér mužů dosáhl se svým týmem
v sezoně 2017/18 sedmého místa v nejvyšší tuzemské soutěži. V předchozích letech působil i v Německu
a Španělsku.

60. výročí Klubu házené
V pátek 2. a v sobotu 3. srpna oslavil Kopřivnický klub házené své 60. výročí. V rámci oslav proběhl
tradiční turnaj mužů, tentokrát pod názvem O pohár ProWindow. Proti sobě se postavili také hráči let
minulých, dvě legendy byly uvedeny do síně slávy, klub rovněž poděkoval příznivcům klubu a nechybělo ani
hudební vystoupení a další aktivity pro malé i velké příznivce házené. Házenkářské oslavy začaly v pátek
LVIII. ročníkem tradičního mezinárodního turnaje mužů.
Do síně slávy byly uvedeny dvě kopřivnické legendy, obě in memoriam. Jiří Mayer se zapsal
do historie klubu prakticky od jeho založení, nejprve jako hráč a později jako trenér. V sezoně 1975/1976 se
v roli trenéra podílel na historickém postupu do nejvyšší československé ligy, hned v první sezoně dovedl
družstvo ke druhému místu a následně k účasti v evropské soutěži Pohár vítězů pohárů. Dokud mu zdraví
dovolilo, pracoval poté mnoho let jako trenér mládeže. František Čelechovský přišel do Kopřivnice v roce
1970, aby posílil mužstvo bojující v II. lize a rovněž i on se výrazně podílel na postupu kopřivnických
házenkářů do I. ligy. Po skončení aktivní činnosti se dlouho věnoval mládežnickým celkům.

Běh rodným krajem Emila Zátopka
Letos se závod uskutečnil v sobotu 21. září. Na trať XVII. ročníku Běhu rodným krajem Emila
Zátopka, který se koná tradičně nejbližší sobotu k datu narození tohoto slavného atleta, se vydalo celkem
230 jednotlivců a deset štafet.
Dana Zátopková, která tradičně závod startuje, se poprvé vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
startu nezúčastnila. Trasa závodu vedla z Kopřivnice přes Ženklavu, Veřovice, se stoupáním nad pramen
Jičínky a seběhnutím do Rožnova pod Radhoštěm, kde byl v Dřevěném městečku Valašského muzea
v přírodě cíl. Tam, ve Valašském Slavíně, je čtyřnásobný olympijský vítěz a kopřivnický rodák Emil Zátopek
pochován. Celkově běžci uběhli 22,3 km.
V průběhu závodu se podle očekávání na čele držel keňský běžec v barvách maďarského
Benedek-Teamu Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo, postupně jej však dotahoval Tomáš Lichý, český
reprezentant v běhu do vrchu a univerzální běžec. V cíli byl nakonec o téměř minutu dříve než Kimaiyo
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a po čtrnácti letech tak tento závod vyhrál český běžec. Třetí pak zůstal o pouhých devět sekund za keňským
závodníkem Marek Chrascina z Třince.
Z kopřivnických atletů se nejvýše umístil Václav Bitala z AK EZ, jenž doběhl celkově devátý, ovládl
však kategorii muži B. V mužích C zvítězil z téhož klubu Josef Kvita a třetí příčku vybojoval Josef Strakoš
z Tatry Kopřivnice, v ženách G pak vyhrála Ivana Kubíčková z AK EZ a třetí místo obsadila Jana Bročková
z Pohoda Team Kopřivnice.
Čestná občanka Kopřivnice a slavná olympionička Dana Zátopková ve své závěti z května
letošního roku poskytla městu Kopřivnici třistatisícový dar. Peníze, které ve své poslední vůli vyhradila
jednotlivým obdarovaným včetně Kopřivnice, mají být jednotlivým uvolňovány bez zbytečného odkladu.
V souvislosti se svým darem paní Dana Zátopková vyslovila pouze přání, aby město peníze použilo
na podporu Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
Stejně vysokou částku adresovala i místní základní škole nesoucí jméno Emila Zátopka. Velkorysý
dar paní Zátopkové škole nesoucí jméno jejího manžela není první, už před pár lety škole darovala rovněž
300 tisíc korun. Tehdy je škola využila výhradně k nákupu potřebného vybavení pro tělesnou výchovu svých
žáků.

Modernizace sportovních zařízení
Zimní stadion
V úterý 16. dubna pracovníci specializované firmy nainstalovali na zimním stadionu nový, plastový
sportovní povrch. Ten umožní využívat plochu zimního stadionu celoročně. Stadion procházel v posledních
letech rekonstrukcí, proto byla plocha v létě nevyužitelná. Letos se konečně podařilo završit všechny práce
instalací nového povrchu. Pořízení rozebíratelného sportovního povrchu, který pokryl necelých 1 700 m2
plochy, přišlo na 798 tisíc korun bez DPH a příspěvková organizace města, Správa sportovišť Kopřivnice,
jež městský zimní stadion provozuje, ji zaplatila ze svého rozpočtu. Zimní stadion se tak nyní po rozpuštění
ledu může velmi rychle změnit ve víceúčelovou sportovní halu. Na novém povrchu lze provozovat in-line
hokej, hokejbal, florbal nebo futsal. Možnosti využití jsou ale daleko širší.
Nový světlemodrý mimosezonní povrch zimního stadionu tvoří polypropylenové dlaždice o velikosti
33 cm × 33 cm, které se snadno nasucho spojují za pomoci systému patentovaných zámků. Více než patnáct
tisíc dlaždic, které bylo potřeba na zakrytí plochy zdejšího stadionu, je prý možné v pěti lidech nainstalovat
nebo sbalit během jednoho dopoledne.
Dodavatelská firma garantovala, že i při intenzivním využití by nově pořízený povrch měl vydržet
minimálně patnáct let.
V posledních letech bylo provedeno v areálu několik rekonstrukcí a oprav. Kompletně byla
vyměněna technologie chlazení včetně samotné ledové plochy, následovala výměna sedadel
a modernizace interiéru haly a vstupního vestibulu. Byl rovněž zakoupen stroj na úpravu ledové plochy
a již zmíněný umělý in-line povrch.

Lyžařský areál Červený kámen
Na vlecích a veškeré technice byly provedeny před sezónou všechny potřebné opravy revize,
prohlídky a zkoušky zařízení. Zvýšená pozornost byla věnována přípravě zasněžovacího systému
na sezónu. Byla pořízena chladící věž, která by měla pro příští léta zajistit potřebnou teplotu vody pro výrobu
sněhu. V letní sezóně je areál využíván k pořádání soukromých společenských akcí, prakticky každý víkend
byl od března do listopadu obsazen. Uskutečnil se rovněž další ročník výstupu na Mt. Everest.

Lyžařské běžecké trasy
Lyžařské běžecké trasy jsou upravovány sněžným skútrem se stopařem v prostoru Červeného
kamene. Nedostatek sněhu neumožňoval úpravu běžeckých stop v průběhu celé sezóny. Problémem
úpravy stop na Červeném kameni je rovněž provádění kácení porostů správci lesů v zimním období
a poškozování běžeckých stop těžbou dřeva nebo neukázněnými pěšími turisty. Rovněž úprava stop
stopařem bez sněžné frézy již nesplňuje požadavky běžkařů na kvalitu stopy.

Cykloturistické trasy
V rámci údržby cykloturistických tras byla prováděna zejména obnova poškozeného značení tras,
odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy byly pravidelně kontrolovány a postupně řešeny
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opravy. V roce 2018 byla provedena obnova značení. Na další, rozsáhlejší opravy, např. úpravy povrchu
cyklostezek nebyly vyčleněny finanční prostředky.

Koupaliště
V letošní sezoně koupaliště v Kopřivnici navštívilo 19 500 lidí. Celkově v porovnání s průměrnými
sezonami patřila letošní sezona k těm lepším. Koupaliště bylo pro veřejnost otevřeno
od 7. června. Již v červnu byla zaznamenána vysoká návštěvnost, možná šlo o nejlepší červen v historii
provozu. Červen byl letos abnormálně teplý s velkým počtem tropických dnů. Během června přišlo kolem
8 tisíc návštěvníků. Červenec a srpen byly průměrné s počtem návštěvníků do šesti tisíc.
Po celou dobu byla kvalita vody dobrá. I přes zvýšení vstupného ale skončilo hospodaření
koupaliště v záporných číslech. Bylo to dáno zejména vysokými cenami za vodu a elektřinu. Neustále se
rovněž zvyšují požadavky předpisů na zajištění bezpečnosti koupajících dozorem plavčíků, které navyšují
výdaje na mzdy.

Krytý bazén
V roce 2019 byla provedena oprava hlavního cirkulačního potrubí velkého bazénu, které bylo
v havarijním stavu. Oprava byla realizována převážně v době letní provozní odstávky a ukončena
v 1. polovině srpna 2019. Dalším problémem byl výkon filtračního zařízení vířivky. Vířivka se stala
mimořádně oblíbenou součástí bazénu a je několikanásobně překračována denní projektovaná kapacita
zařízení. Z tohoto důvodu byla realizována modernizace úpravny vody včetně pořízení UV lampy potřebného
výkonu.

Letní stadion Kopřivnice
Dne 14. 7. 2019 byla zahájena rekonstrukce hlavní plochy Letního stadionu, která zahrnovala
výstavbu nového atletického oválu, travnaté fotbalové plochy včetně umělého osvětlení a opravu
plochodrážního oválu spočívající ve vybudování nového odvodnění a reprofilaci celé dráhy včetně položení
nové finální štěrkové vrstvy. K této opravě muselo být přistoupeno z důvodu dlouhodobého zanedbání
údržby oválu plochodrážním klubem. Rekonstrukce byla financována z dotace MŠMT ČR poskytnuté
atletickému klubu AKEZ Kopřivnice se spoluúčastí města Kopřivnice.
Technický stav zázemí v tribuně také vyžadoval modernizaci. Původní rozvody elektroinstalací,
vody a topení včetně odpadů v tribuně jsou ve velmi špatném stavu, poruchové a vyžadují zvýšené náklady
na opravu. Stav plynové kotelny a celkových rozvodů vytápění je nutné v co nejkratší době vyřešit, zásobníky
pro ohřev TUV jsou v havarijním stavu. Havárie na jednom ze zásobníků na teplou vodu musela být v roce
2019 řešena jeho výměnou.
Stav sociálních zařízení, šaten a zázemí pro diváky odpovídá době jeho vybudování. Většina šaten
a sociálních zařízení zůstala v původním stavu z roku 1958, jsou tedy více než 60 let staré. Jejich
modernizaci je nutné ihned řešit. V roce 2019 byl zpracován projekt na výměnu elektroinstalací v objektu.
V souvislosti s projektem je plánováno provést rekonstrukci šaten a sociálních zařízení včetně odpadů.
Z prostředků Správy sportovišť byla provedena oprava skladů a dílen údržby, garáže pro techniku.
Součástí areálu je i travnaté fotbalové hřiště „Pod internáty“. Hřiště je využíváno denně k tréninkům i utkáním
fotbalového klubu. V pracovní dny od 15 hodin až 20 hodin, o víkendech podle rozpisu utkání. Ke sportovní
přípravě využívaly areál rovněž ostatní sportovní kluby z Kopřivnice. V roce 2019 byla provedena kompletní
regenerace travnaté plochy hřiště Pod internáty.

Skateboardový areál
Technický stav překážek byl letos velmi špatný, nosná dřevěná konstrukce byla částečně zetlelá,
pojezdové plechy se uvolňovaly z uchycení. V roce 2019 byla ještě provedena oprava, ale revizním
technikem bylo poukazováno na tyto problémy a areál byl nakonec uzavřen.
Návštěvnost areálu před uzavřením byla minimální a pohybovala se maximálně 15 osob denně,
někdy jej nenavštívil vůbec nikdo. Areál v takovém stavu nikoho nelákal.

Hřiště 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 vzniklo moderní
zázemí, které může vlčovickým sportovcům závidět většina klubů z Kopřivnice a okolí.
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Dětské hřiště realizované z finančních prostředků nadace ČEZ 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.

Dětská hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních ploch
v jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny revize a kontroly stavu písku
v pískovištích. Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz dětských hřišť vybudovaných v posledních letech
v lokalitě „U Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti Sever, v Lubině, nové prvky v parku Edvarda Beneše a nově
vybudovaná hřiště na sídlišti Jih. Do údržby dětských hřišť jsou zahrnuty rovněž sportovní plochy v městské
zástavbě. V roce 2016 byla kompletně rekonstruovaná další plocha, a to na sídlišti Sever. Na konci roku
2018 byly vybudovány čtyři nové oddychové zóny s herními prvky pro nejmenší děti.
V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek,
19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31. V závěru roku 2019 musely být
z důvodu špatného technického stavu odstraněny herní prvky na dětském hřišti na sídlišti Sever. Ihned byla
připravena realizace renovace hřiště s termínem dokončení k 30. 4. 2020.

Ze sportovních akcí
TFA Junior
V sobotu 14. září se konal již třetí ročník TFA Junior, kterou pořádala kopřivnická jednotka
dobrovolných hasičů. Zatímco vloni závodníci ve věku13–18 let museli všechny disciplíny plnit na parkovišti
za radnicí, letos se závod přesunul před vstup do radnice, což přilákalo více diváků.
Závodníci byli rozděleni do dvou věkových kategorií 13–15 a 16–18 let, museli natáhnout
dvě hadice na značku, poté několikrát udeřit kladivem v hammerboxu, přenést barely s vodou, zdolat
bariéru, proskákat deset pneumatik, vytáhnout kanystr s vodou na rampu a pak je čekal výběh schodů
na radnici. Zatímco mladší vybíhali do pátého patra, starší až do sedmého, a to ještě absolvovali závod
s plynovou láhví na zádech. O co nejlepší umístění soutěžilo 29 závodníků.

Někdo ven?
Tento prázdninový projekt byl určený kopřivnické mládeži ve věku od 12 do 19 let. V roce 2019 se
konal již 5. ročník. V devíti prázdninových čtvrtcích a jeden prázdninový pátek proběhlo na různých místech
v Kopřivnici deset akcí. Většina akcí byla zaměřená na sport (plavání, discgolf, házenou, atletiku, basketball
atd.). Každou akci navštívilo v průměru sto účastníků. Akce byly doprovázeny soutěžemi se sportovní
tématikou na Facebooku.
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Okolní obce – Lubina, Vlčovice a Mniší
Veřejné schůze 2019
Tak jako každoročně proběhla na jaře veřejná setkání ve všech místních částech. Obyvatelé
Vlčovic, Lubiny a Mniší diskutovali s představiteli města i zaměstnanci úřadu a městských organizací
a dotazovali se na řešení problémů, které v místních částech potřebují vyřešit. Program všech tří veřejných
setkání byl shodný. Protože na podzim byly komunální volby, byli nejdříve představeni nově zvolení
představitelé města i členové místních komisí, poté byli přítomní seznámeni s tím, co se v jejich místní části
realizovalo vloni a co je v plánu na letošní rok.

Kanalizace
Ve Vlčovicích a v Mniší byl představen předpokládaný harmonogram odkanalizování těchto
místních částí. Město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 80 milionů
korun. Ve výběrovém řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci byla vybrána firma ČECH-ENGINEERING, a. s.
Generálním dodavatelem projektové dokumentace stavby je firma Koneko, s. r. o. Ta vykonávala
dozor již nad odkanalizováním místní části Lubina. Nyní bude vykonávat i autorský dozor stavby
ve Vlčovicích a v Mniší.
Zhotovitelem stavby se ve výběrovém řízení koncem roku stala firma STASPO, spol. s r. o.,
se sídlem v Ostravě-Radvanicích.

Lubina
Místní kanalizace v Lubině byla a je pro obec velkým přínosem. Přesto stále přetrvávají problémy,
které musí městský úřad a místní komise řešit. Jsou to zejména nedokonale opravené cesty, které klesají
z důvodu špatného upěchování po položení a zahrnutí kanalizace, netěsnosti a problémy s přečerpávací
stanicí, které gradují při větších deštích.
Uskutečnila se řada jednání místní komise, odboru majetku města a zhotovitele kanalizace
zejména kvůli mimořádným situacím, které nastávají na vybudované splaškové kanalizaci v Kopřivnici –
místní části Lubina v oblasti přečerpávací stanice KČS 8 v období silných nebo přívalových dešťů, kdy
stávající čerpadla v KČS nezvládají odčerpávat natékající odpadní vodu s vysokým podílem dešťových vod.
Město požadovalo provedení zkoušek těsnosti kanalizace, a to s ohledem na končící lhůtu
pro uplatnění reklamace. V součinnosti s provozovatelem byly vytipovány úseky, na kterých byly objednány
a provedeny tlakové zkoušky těsnosti kanalizace. Z provedených měření bylo zjištěno, že netěsnosti nebyly
prokázány na žádném z prověřovaných míst ležatých rozvodů kanalizace.
Netěsnosti byly zjištěny na některých revizních šachtách a také v revizních šachtách kanalizačních
přípojek. Tyto netěsnosti byly předmětem reklamace a společnost Zlínstav, a. s., se zavázala závady
odstranit.
Vzhledem k tomu, že v případě mimořádně silných dešťů došlo opakovaně (za poslední 4 roky 4x)
k vyplavení odpadní vodou na pozemek nemovitosti č. p. 1 v k. ú. Drnholec nad Lubinou (vlastník pan Bortel)
přes poklop revizní šachtice na kanalizační přípojce, bylo odsouhlaseno osazení zpětné klapy na kanalizaci
v tomto území. Vzhledem k tomu, že na kanalizaci stále probíhá udržitelnost projektu jako podmínka
poskytnuté dotace, bylo dohodnuto, že toto opatření bude předmětem dalšího posuzování. Udržitelnost
projektu končí v roce 2023. Do té doby je nutné prověřit legislativní možnosti a případně připravit projekt.
Velkým problémem zůstává lokalita Holota. Holota je zaplavována vodou z okolních pozemků.
Je to léty neřešené území se špatnou meliorací a postupnou výstavbou rodinných domů. Proto zde dochází
k zaplavování nemovitostí. V minulosti zde byly rybníky a potok sváděl povrchové i spodní vody. Nyní jsou
po většinu roku pozemky zaplavovány vodou z polností s vysokou hladinou spodní vody. Týká se to
pozemků Mléčné farmy a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Spodní a povrchové vody
byly narušeny bytovou zástavbou. Výstavba nových domků přinesla problém, který vznikl zasypáním
stávajících odvodňovacích příkopů novými vlastníky.
Dalším problémem, který trápil obec v roce 2019, byly cyklostezky. Místo cyklistů se na nich často
projíždějí vysokou rychlostí lidé na čtyřkolkách. Po usazení omezovacích železných sloupků se stalo několik
nehod cyklistů, kteří je v nočních hodinách nezaregistrovali. Sloupky byly poté odstraněny.
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V prosinci 2018 Rada města zřídila Komisi Rady města Kopřivnice pro místní část Lubina v počtu
11 členů. Sedm z nic bylo členy komise již v předchozím období. Komise zahájila svou práci v únoru 2019.
Jedním z prvních problémů, které řešila, bylo vybudování nového kontejnerového stání u mostu a jeho
sledování kamerovým systémem. Do návrhů pro další rok prosadila i projektování víceúčelového hřiště
a nový plot před ZŠ v Lubině.
Občanům Lubiny, ale i ostatním vadilo málo vody ve větřkovické přehradě. Již několik let poukazují
na nízký stav hladiny. Vlastníkem a provozovatelem tohoto vodního díla je podnik Tatra Trucks, a. s.
Ten za napouštění vody z řeky Lubiny do přehrady musí platit vysoký poplatek Povodí Odry.

Gotický oltář z Lubiny
Lubinský rodák a historik Tomáš Sedoník upozornil odborníky z Olomouce na velmi vzácné dílo,
které bylo součástí oltáře v dřevěném kostele sv. Ondřeje ve Větřkovicích (dnes kostel sv. Václava
v Lubině). Šlo o čtyři pozdně gotické deskové obrazy. V roce 1887 tento kostel zachvátil zničující požár,
z nějž se podařilo zachránit několik artefaktů, které místní považovali za nejcennější. Tyto obrazy pak více
než sto let ležely ukryty ve farním depozitáři a v roce 2014 byly zapůjčeny právě Arcidiecéznímu muzeu
v Olomouci. Obrazy byly namalovány těsně po roce 1500 ve vratislavské dílně Jakoba Beinharta. Zajímavé
jsou rovněž náměty čtyř středověkých obrazů, jeden zachycuje Útěk do Egypta, druhý Pannu Marii
bolestnou, třetí zobrazuje Dvanáctiletého Ježíše v chrámu a poslední Pannu Marii tkající Kristovo roucho,
přičemž posledně jmenovaný námět se objevuje jen velmi zřídka a na celém světě údajně existuje jen
několik málo podobných obrazů.
V době svého znovuobjevení byla díla ve špatném stavu, byla poničena ohněm i někdejšími
přemalbami. Náročné restaurování tak trvalo více než dva roky. Po jeho dokončení uspořádalo Arcidiecézní
muzeum v tomto roce výstavu, nazvanou Oltář z Lubiny. Výstava představila jak restaurované obrazy,
tak i proces jejich restaurování, které probíhalo v letech 2014–2016. V roce 2020 budou pět století staré
obrazy zařazeny do trvalé expozice mapující dějiny církevního umění na Moravě.

Katolický dům v Lubině
V únoru letošního roku bylo rozhodnuto ve věci Katolického domu v Lubině. Kopřivnický zastupitel
Ivan Telařík podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření, že vydáním zmíněné
nemovitosti včetně později realizované přístavby mohla být způsobena škoda původnímu vlastníkovi.
Argumentoval především tím, že v sedmdesátých a osmdesátých letech byla na objektu Katolického domu
v Lubině realizována přístavba, která byla postavena místními lidmi v „Akci Z“ a materiál tehdy platil městský
národní výbor.
Výsledek policejního prošetření podezření zněl, že při restitučním vydání Katolického domu
v Lubině tamnímu farnímu úřadu nevznikla žádná škoda ani městu Kopřivnice, ani státu.

Výstava zahrádkářů
V neděli 29. září proběhla v Katolickém domě v Lubině tradiční výstava ovoce, zeleniny, květin
a hub, kterou každoročně pořádají místní členové Českého zahrádkářského svazu u příležitosti poutě
sv. Václava. Podívat se přišlo přes pět set lidí. V pondělí dopoledne přišly děti z místní mateřské i základní
školy, které se každoročně na výstavě prezentují svými obrázky, i další návštěvníci. Letos bylo díky suchu
vystaveno méně ovoce, zato více zeleniny a hub. Místní mykolog Jaromír Durček, který nasbíral
a na výstavě prezentoval 213 druhů hub, a to nejen jedlých, ale i jedovatých, po celý den zájemcům
odpovídal na dotazy.

Vlčovice
Oltář ve Vlčovicích
V sobotu 17. srpna byl vlčovický kostel Všech svatých dějištěm výjimečné události. Generální vikář
a pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David posvětil nový oltář. Tím byl ukončen proces
obnovy vlčovického kostela. Ta začala už v roce 2012 a během let se kostel dočkal opravy fasády a střechy,
kompletní výměny báně na zvonici, opravy interiéru, instalace nového osvětlení nebo umístění nových
okenních vitráží. Nyní se nejstarší, stále užívaná sakrální stavba na území města a jeho místních částí může
pochlubit dalším kouskem moderního výtvarného umění. Ústředním bodem presbytáře je masivní
pískovcový oltářní stůl a ambon, tedy řečnický pultík, u kterého je během mší předčítáno Slovo Boží,
ze stejného materiálu. Za novým oltářem na zdi je pak bílý dřevěný kříž, zdobený čtyřmi skleněnými prvky
rubínové barvy. Nově je v prostoru kostela umístěn i svatostánek, ve kterém se v chrámu uchovávají hostie,
zdobené rubínovými sklíčky a stojící na podstavci vytesaném opět z pískovce. Autorem nového oltáře
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i ostatních zmiňovaných artefaktů je malíř a grafik Milivoj Husák. Umělec, ve své tvorbě zásadně ovlivněný
křesťanským básníkem Bohuslavem Reynkem, ve své práci zpracovával duchovní náměty a symboly
už od devadesátých let minulého století. Společně s oltářem bylo kněžiště po bocích vybaveno také novými
lavicemi. Součástí moderního vlčovického oltáře, podobně jako v mnoha dalších křesťanských kostelích,
je i relikviář s ostatky svatých. Součástí moderního vlčovického oltáře se stala dvojice novodobých světců,
manželů Ludvíka a Zélie Martinových, které svatořečil stávající papež František v roce 2015. Hluboce
zbožní manželé, žijící na přelomu devatenáctého století ve Francii, jsou považováni za patrony manželských
párů a rodičů.
Pro faráře Romana Macuru byla sobotní slavnost také symbolickým loučením s vlčovickou farností,
ve které působil od roku 2010 a letos odešel na nové působiště.

Budova bývalé mateřské školky ve Vlčovicích
Budova byla posledních 18 let sídlem Denního stacionáře Kopřivnice pod názvem Kopretina. Byla
postavena před 146 lety a po kostele je nejstarší veřejnou budovou v obci. Denní stacionář byl přestěhován
do Kopřivnice a v budoucnu možná bude stavba muset ustoupit nově budovanému obchvatu obce. Přesto
se obyvatelé Vlčovic rozhodli požádat město, aby umožnilo budovu alespoň na přechodnou dobu využívat
pro místní aktivity. Aby bylo možno záměr realizovat, založili místní spolek Vlčovjan a představili vedení
města smysluplný projekt budoucího využití a provozu objektu. Díky letos pořádaným akcím ve Vlčovicích
se jim podařilo budovu získat a po drobných opravách, uskutečněných zčásti svépomocí, bude budova
revidována a poté počátkem příštího roku předána spolku.

Vlčovické slavnosti
Místní část Vlčovice si letos připomněla několik významných výročí.
Před 125 lety byl ve Vlčovicích založen dobrovolný hasičský sbor, jehož vznik 25. února 1894
odsouhlasilo obecní zastupitelstvo. O deset let později, tedy 4. dubna 1914 byl obci úředně přidělen název
Vlčovice. Do té doby se dle zjištění Jiřího Tichánka obec nazývala různě, nejdříve Velicovice, Welczžowicze,
Wlczowicze Wlcžowitz, Weltschowitz. Poslední výročí, které se na slavnostech připomínalo, bylo založení
místního fotbalového klubu FC Vlčovice-Mniší. Fotbalový klub vznikl 13. 8. 1933, kdy byl pod názvem
SK Vlčovice oficiálně schválen a přijat do Slezské župy fotbalové. Fotbalisté se přidali proto, že vloni nemohli
oslavit 85. výročí svého vzniku z důvodu rekonstrukce kabin. Nyní má hřiště již moderní zázemí.
Iniciátorem konání slavnosti byla Miroslava Štěpánová, členka místní komise, Osvětová beseda
Vlčovice, FC Vlčovice-Mniší a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice. Aby se občané o historii obce
dozvěděli co nejvíce, byla vydána brožurka, pro kterou historická fakta sesbíral Jiří Tichánek. Brožurku
dostali všichni obyvatelé Vlčovic do svých schránek.
Program začal v sobotu 20. července odpoledne u pomníku TGM, který byl vloni přemístěn
ke kulturnímu domu. Tam položili zástupci města, organizátorů a místních občanů kytici, s krátkým
proslovem vystoupil Ladislav Cvíček a místostarosta Stanislav Šimíček. Další program proběhl
na fotbalovém hřišti.
V rámci oslav se konalo i fotbalové utkání, v němž se střetly staré gardy Vlčovic a Kopřivnice,
místní hasiči předvedli zásah na vosí hnízdo. Po celou dobu akce uváděli program a bavili hudbou dýdžejové
Stoupa a Wojky. V 19 hodin pak proběhl koncert skupiny Docuku z Valašského Meziříčí, kterou na pódiu
vystřídala kopřivnická skupina Sága, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci až téměř do druhé hodiny
ranní.
Akce se účastnilo více než šest set lidí, 75 organizátorů a 10 účinkujících. Hlavními sponzory akce
bylo město Kopřivnice a Innogy Gas Storage, s. r. o., a dalších dvacet firem.

Drakiáda
V sobotu 26. října proběhla Drakiáda organizovaná nově vzniklým spolkem Vlčovjan. Uskutečnila
se v prostoru mezi kynologickým cvičištěm a psím útulkem ve Vlčovicích. Do soutěže se v rámci akce
Drakiáda přihlásilo 50 závodníků. Po příchodu byl každý drak změřen, neboť se soutěžilo v několika
kategoriích, a to o nejoriginálnějšího doma vyrobeného draka, největšího a nejmenšího draka, o draka
s největším ocasem a nejroztomilejšího draka. Poslední kategorie soutěže se zaměřila na nejaktivnější
rodiče či prarodiče. Největší drak měl rozpětí 202 cm, nejmenší měl pouhých 11 cm, nejdelší ocas naměřili
draku Deny, a to 520 cm. Jak v průběhu vyhlašování zaznělo, na nebi se vznášel drak starý více než sto let.
Součástí Drakiády bylo vystoupení sokolnické skupiny Nyctea, ta přivezla sedm dravců. René
Vrbický, vedoucí sokolnické skupiny, nejdříve představil každého dravce a poté došlo i na ukázky létání, kdy
jestřáb lesní přelétal v prostoru mezi dvěma řadami dětí, mezi kterými se postupně prostor zužoval. Na závěr
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sokolnického vystoupení přítomní vytvořili řadu, aby si mohli pohladit sovu pálenou a výra velkého.
Této možnosti využili nejen děti, ale i dospělí.

Cesta za Mikulášem
V sobotu 7. prosince pořádal Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice ve spolupráci s tamní osvětovou
besedou Dobrodružnou cestu za Mikulášem. Akce začínala u odpočívadla na cyklostezce, kde na příchozí
čekal andělský bar a pohádka o čertovské rodince. Čerti a andělé a dalších několik desítek lidí se pak vydali
v průvodu směrem ke kulturnímu domu. Po cestě čerti bavili děti, na které pak na lesní pěšině kolem Lubiny
čekala dobrodružná cesta odvahy. Po jejím absolvování pak společně doputovali do kulturního domu, kde
se odehrála další část programu, a to mikulášská nadílka a čertovská diskotéka.
Mikulášskou nadílku pořádají každoročně hasiči. Letos ji pojali jako před dvěma lety netradičně,
a to průvodem s pojízdným barem obcí. V kulturním domě proběhla zábava nejen pro děti, ale i pro rodiče.

Mniší
Hospoda v Mniší
Dosavadní provozovatel pohostinství situovaného v kulturním domě skončil nájemní vztah
s městem na konci května. Hospoda však přestala fungovat už o měsíc dřív. Provozovatelem pohostinství
v Kulturním domě v Mniší se stal Adam Dluhý.

Kulturní dům v Mniší
Letos měly proběhnout úpravy budovy Kulturního domu v Mniší. Realizace výměny oken v budově
měla proběhnout na jaře, ale nové oddělení architektury se rozhodlo pro novou podobu rekonstrukce.
Tím se realizace protáhla až do dalšího roku. Základní vizi budoucí podoby vytvořil radní města a architekt
Kamil Mrva. Oddělení pak zpracovalo návrh toho, jak postupovat při výměně oken, jaké použít materiály
a jak by mělo vypadat zastřešení terasy, která slouží jako pódium při pořádání venkovních akcí. Na výměnu
oken bylo v rozpočtu 1,5 milionu korun, na stavbu přístřešku se předběžně počítalo s dalšími prostředky
ve výši asi 1,2 milionu korun. Nový projekt předpokládal částku 3 miliony korun.
Výměna nevyhovujících oken v celém objektu včetně restaurace za více než 1,5 milionu korun byla
provedena v prosinci firmou Therm, s. r. o.
Opravy kulturního domu budou pokračovat i v příštím roce. Radniční oddělení architektury ještě
koncem roku pracovalo na návrzích pro vybudování přístřešku a pro úpravu fasády.

Osmé kolo ligy Floriánek Cupu
V sobotu 14. září se konaly dvoje závody mladých hasičů. Dopoledne proběhla pohárová soutěž
družstev mladších a starších žáků, odpoledne pak pohárová soutěž dorostu v běhu na 100 m překážek.
Pohárová soutěž starších a mladších žáků v Mniší byla také 8. kolem ligy mladých hasičů Floriánek
Cup 2019, a tak dosažené výsledné časy v požárním útoku a štafetě dvojic se započítávaly do ligy.
Odpoledne pak proběhla pohárová soutěž dorostu v běhu na 100 metrů překážek. V této soutěži
poměřovalo své síly méně závodníků, a tak se závod běžel dvakrát a do výsledků se započítával lepší čas.

Masopust v Mniší
Poslední únorovou sobotu se konalo v Mniší masopustnímu veselí. Za slunečného počasí vyrazil
od kulturního domu průvod masek vedený dechovou hudbou Javořinka vesnicí. Masopustní veselí pořádají
každým třetím rokem společně místní dobrovolní hasiči a Osvětová beseda.
V čele průvodu šel medvědář s tančícím medvědem, starosta, policajt, čert, šašek, kominík,
jeptišky, farář, různé zvířecí masky a další, v závěru pak jel koňský povoz. Do něj nosily cikánky výslužku,
kterou dostaly v jednotlivých staveních, jež obcházely s pozvánkami na pochování basy. V průvodu šlo
zhruba šedesát masek a minimálně další stovka lidí bez nich. Další postávali po chodnících a pozorovali
masopustní rej.
Na několika místech v obci, kde v minulosti bývaly velké zemědělské usedlosti a kde jsou větší
dvorky, se průvod zastavil a za zvuku hudby se maškary daly do tance. Domácí pak tanečníky i kapelu
odměnili štamprličkou či něčím k zakousnutí.
V sobotu 2. března v 17 hodin se v kulturním domě uskutečnila druhá část masopustního veselí,
a to pochování basy. Autorem scénáře byl Leon Chlebek, veršované drby a odkazy sepsali Radim Juřena
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s Leonem Chlebkem. Do programu se zapojilo zhruba 20 účinkujících. Hlavními postavami byli farář,
pomocník faráře, ministranti, nosiči basy, hrobník, plačky a zpěváci.

Letní slavnosti v Mniší
Hlavní hvězdou programu šestého ročníku slavností byl Vladimír Hron doprovázený skupinou Alfa
Band. Společné vystoupení se odehrálo na venkovní scéně Kulturního domu v Mniší.
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Mezinárodní vztahy
Akce konané ve spolupráci s partnerskými městy
5. 5. – 10. 5. 2019
Žáci z Matthes-Enderlein-Gymnázia z německého partnerského města Zwönitz navštívili ZŠ Alšovu
v rámci výměnných pobytů žáků ZŠ Alšova a Matthes-Enderlein-Gymnázia (výměny probíhají od roku 2001).
V pondělí dopoledne byli přivítáni na radnici starostou Kopřivnice, posléze i ředitelem ve škole, kterou si
prohlédli. Žáci s učiteli a rodiči připravili pro studenty ze Zwönitzu zajímavý program, během něhož poznali
zajímavosti v Kopřivnici i v širším okolí. Studenti si prohlédli Technické muzeum Tatra, Pustevny, Dolní
Vítkovice včetně Velkého světa techniky. Na výlety po okolí jezdili studenti z Německa společně s žáky,
u nichž bydleli. Ti tak měli možnost zdokonalovat se v komunikaci v anglickém, ale i německém jazyce.
13. 6. 2019
Slavnostního otevření Centra "Pětka" se zúčastnili i zástupci slovenského partnerského města
Bánovce nad Bebravou.
19. 9. – 23. 9. 2019
17. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnili běžci z partnerských měst – polského
Myszkowa, slovenských Bánovců nad Bebravou a italského Castiglione del Lago. Kromě účasti na běhu
byly projednány i sportovní aktivity na rok 2020.
9. 11. 2019
Akce „Motýlek 2019 – Motýlek na cestách“ (přehlídka tvorby handicapovaných dětí a mládeže),
která se konala v Kulturním domě v Kopřivnici, se zúčastnily děti ze tří škol z polského partnerského města
Myszkowa.
13. 11. 2019
Předsedkyně Obce Slovákov v Kopřivnici paní Anna Janíková zorganizovala pro členy besedu
s Mgr. Karlem Kočišem (předsedou komise pro mezinárodní vztahy) o partnerských městech Kopřivnice.
Akce konané v partnerských městech
11. 4. – 15. 4. 2019
Běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se zúčastnili SEMI marathonu ve francouzském
partnerském městě Trappes. Součástí byl i závod na 10 km, kterého se zúčastnilo 231 běžců. Naši běžci se
ve svých kategoriích umístili na 1., 10. a 13. místě. Čtvrtý běžec se zúčastnil půlmaratonu a ve své kategorii
se umístil na 5. místě.
8. 6. – 9. 6. 2019
Běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se zúčastnili 40. Miedzynarodowego biegu
piecu stawów v polském partnerském městě Myszkowie. Závodu na 10 km se zúčastnilo169 běžců.
Naši běžci se ve svých kategoriích umístili na 1., 3., 4. a 6. místě. V týmové soutěži se umístili na 3. místě.
7. 7. – 10. 7. 2019
Delegace z Kopřivnice navštívila akci Dni Myszkowa v čele se starostou města Ing. Miroslavem
Kopečným. Delegace se setkala se zástupci města, kultury, sportu, představiteli rady podnikatelů, navštívila
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury, výstavu klubu amatérských výtvarníků a byly
projednány aktivity v 2. polovině roku 2019 a v roce 2020.
28. 11. – 1. 12. 2019
Kopřivnice oslavila 50 let trvání partnerství našeho města s Trappes už vloni v létě. Ve Francii si
stejné výročí připomněli až letos. Oslav 50. výročí partnerství mezi Trappes a Kopřivnicí se zúčastnila
oficiální delegace z Kopřivnice v čele se starostou Ing. Miroslavem Kopečným. Oslav se zúčastnila
i delegace z italského města Castiglione del Lago (partnerské město Kopřivnice i Trappes). V rámci pobytu
proběhla jednání se starostou a zástupci města Trappes, Comité de Jumelage de Trappes a zástupci města
Castiglione del Lago týkající se aktivit v roce 2020.
Na slavnostní akci k připomenutí 50. výročí partnerství mezi městy Trappes a Kopřivnice vystoupil
i taneční soubor ze Základní umělecké školy Zdeňka Buriana Kopřivnice.
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Samotné oslavě v kulturním centru v Trappes, která proběhla v sobotu 30. listopadu, předcházela
série pracovních jednání na tamní radnici. Na setkáních se zástupci samosprávy, ale i družební komise
v Trappes se projednávaly detaily další spolupráce. Akce v Trappes se účastnila rovněž delegace z italského
družebního města Castiglione del Lago.
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Životní prostředí
Problematikou životního prostředí v našem městě a okolí se za bývá odbor životního prostředí.
Zajišťuje především výkon státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v samostatné působnosti.
Odbor má tři oddělení – Oddělení vodoprávního úřadu, Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody,
Oddělení technické ochrany životního prostředí.
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.

Monitoring ovzduší
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 %. 24hodinový
imisní limit pro suspendované částice PM10 (prašný aerosol) je 50 µg/m 3, povolený počet překročení limitu
během roku je 35. V roce 2019 byl tento limit překročen 23krát.

Odpady
Komunální odpad
V roce 2019 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší
vyprodukováno a svezeno celkem 8 315,477 tun odpadu, z toho 21,521 tun odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o., Staříč
a ASOMPO, a. s., Životice u Nového Jičína. Tříděný odpad je předáván k využití zpracovatelům jednotlivých
druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a odpad
z městské zeleně jsou předávány k využití na kompostárnu Točna v Příboře, která je společným vlastnictvím
měst Kopřivnice a Příbor.

Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdávat nebezpečné odpady na sběrném
dvoře na ulici Panské v Kopřivnici, který je k dispozici denně kromě neděle a svátků. Na sběrném dvoře bylo
odevzdáno 21,521 tun nebezpečného odpadu s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Shromážděný
nebezpečný odpad je pak průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.

Velkoobjemový odpad
V roce 2018 byl zaveden individuální svoz objemných odpadů přímo od domu, tento svoz byl
využíván i v roce 2019. Je zajišťován buď malým vozidlem s ložnou plochou do 5 m 3 nebo ramenovým
nakladačem s ložnou plochou 7 m3. Současně s individuálním svozem objemného odpadu je z různých částí
města prováděn 1x za 3 týdny mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad. Jedná
se zejména o zařízení domácností – např. sedací soupravy, matrace, koberce, vyřazené televizory,
chladničky či mrazničky, které občané k těmto nádobám v rozporu se zákonem odkládají. Celkově bylo
v roce 2019 vysbíráno celkem 1 054,14 tun objemného odpadu, z něhož bylo vytříděno 326,91 tun
dřevěného odpadu, který je předáván k dalšímu využití.

Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2019
do 602 barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 22 258 kusů nádob.
Od roku 2009 mají občané žijící v rodinných domech možnost odkládat plastový odpad do žlutých
pytlů, které jsou k dispozici na městském úřadě, odboru životního prostředí. Z celkového množství plastů
bylo v roce 2019 systémem pytlového sběru sesbíráno 19,82 tun plastového odpadu, což je 6,8 %
z celkového množství plastů.

Nepovolené skládky odpadů
V roce 2019 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených skládek
celkem 6 002 kg odpadu, z toho 180 kg nebezpečného odpadu. Celkové náklady na odstranění činily
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88 589 Kč. Nejčastější výskyt nepovolených skládek byl v okolí garáží Pod Bílou horou a na ul. Husova,
dále pak na ul. Nádražní, Moravské, Severní, Obránců míru, za obchodním domem Tesco a v místní části
Lubina (u mostu).

Skládka odpadů na hlukové dráze
Na základě oznámení vlastníka sousedních pozemků o navážení stavebních odpadů na pozemky
města v areálu bývalé hlukové dráhy n. p. Tatra Kopřivnice byl proveden hydrogeologický průzkum lokality.
Při provádění průzkumu bylo naopak zjištěno nelegální vybírání některých odpadů (zřejmě železo)
ze skládky (hluková dráha byla zřejmě postavena na dřívější skládce odpadů). Průzkum prokázal, že není
nutno činit speciální opatření, poškozené vrstvy skládky lze zavést inertním materiálem a opětovně zalesnit.

Nelegální skládky
Kopřivnická radnice dlouhodobě bojuje s „černými skládkami“ vznikajícími u kontejnerů, ke kterým
lidé odkládají starý nábytek či zařízení, které dosloužilo nebo je již nepotřebují. Město hyzdí i odpad,
jako jsou PET láhve a další, které odhazují lidé v centru města, a to nejen po akcích.
Přestože město v roce 2017 v rámci kampaně vylepilo na kontejnery na směsný odpad upozornění,
že velkoobjemový odpad lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Panské, lidé jej odkládají dál.
Na území města vznikla i nelegální skládka stavebního odpadu. Skládka se nacházela částečně
na soukromých pozemcích a na pozemcích města za někdejší hlukovou zkušební dráhou Tatry poblíž
dnešního útulku pro psy. Na městských pozemcích někdo neznámý vyhloubil v břehu v řídkém lesním
porostu čtyři kaverny, do kterých byl následně nasypán odpad typu stavební odpad, suť, zemina a podobně.
Podle předběžných odhadů se na pozemku města někdo nelegálním způsobem zbavil asi 650 tun materiálu,
tedy možná až šedesáti naložených nákladních aut.

Fotopasti
K řešení černých skládek radnice rozhodla nainstalovat dvě fotopasti, které budou monitorovat
problémová místa v Kopřivnici. Fotopasti byly umístěny nejprve na ulici Dělnickou ke kontejnerům na tříděný
odpad naproti areálu bývalého ČSAD a ke Včelínu. U zmíněné ubytovny je sice umístěna i kamera,
ta ale monitoruje celý prostor kolem domu. Odbor životního prostředí čím dál častěji řeší problémy
s poškozováním kontejnerů. Na jaře neznámý pachatel poškodil pět kontejnerů určených pro sběr
elektroodpadu a jeden pro sběr starého šatstva a textilu.

Problém nového parkoviště
Městská policie dostala za úkol věnovat větší pozornost provozu na nejnovějším parkovišti
ve městě. Pětapadesát parkovacích míst s vjezdem z ulice Moravské na okraji sídliště Sever bylo otevřeno
jen pár dnů před loňskými Vánocemi a už po dvou měsících provozu se zde objevil problém. Někdo tam
odstavil vrak vozidla, vznikla tam malá skládka odpadů a poškozeny byly i rošty chránící nově vysázené
stromy před poškozením.
Město do vybudování parkoviště investovalo 6,5 milionu korun. Jeho vybudování bylo nákladné
i proto, že projekt zohledňuje adaptační strategii města na změny klimatu a parkovací místa umožňují
zároveň i vsakování dešťové vody.

Biologicky rozložitelný komunální odpad
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) tvoří sběr, svoz a následné
využití BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál apod.) rodinných
domů v Kopřivnici a místních částech. BRKO je sbíráno do sběrných nádob – tzv. kompostejnerů o objemu
140 l nebo 240 l, které jsou umístěny přímo u rodinných domů. BRKO je svážen na kompostárnu
Točna v Příboře.
V roce 2018 bylo v rámci zkušebního provozu rozmístěno na stanovištích pro sběr tříděných složek
komunálních odpadů na sídlišti Korej také 8 kontejnerů o objemu 770 l. Sběr a svoz BRKO prostřednictvím
těchto kontejnerů probíhal v roce 2019 ve stejném intervalu jako kompostejnery, tzn. 1x za 2 týdny od dubna
do konce roku. Tento sběr bioodpadu v sídlištní zástavbě byl občany velmi dobře přijat, i když zpočátku byly
občas v kontejnerech bioodpady v igelitových sáčcích. Celkově lze však konstatovat, že čistota sbíraných
odpadů byla velmi dobrá a tím vyhovující pro další zpracování BRKO na kompostárně.
Od letošního roku budou i přes zimní období vyváženy nádoby na biologicky rozložitelný odpad –
tzv. kompostejnery. Zatímco do konce listopadu je jejich svoz jednou za čtrnáct dní, od prosince do března
to bude jednou měsíčně.
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Celkem bylo vysbíráno 1 359,28 tun bioodpadů. Z toho přímo na kompostárnu (mimo tento systém)
dovezli občané města celkem 269,93 tun.

Vodní hospodářství a ochrana vod
Údržba a opravy koryt mlýnských náhonů a vodní nádrže Šostýn
Odbor životního prostředí zajišťuje základní udržovací práce na částech bývalých mlýnských
náhonů v místních částech Lubina a Vlčovice, na drobném vodním toku Kopřivnička v jeho pramenní oblasti
nad letním koupalištěm a na vodní nádrži Šostýn. Práce na mlýnských náhonech spočívají v udržování
manipulačních prvků, stavidel, sečení travního porostu na obou březích náhonů a pomístní odstraňování
sedimentů ze dna toků. V roce 2019 byly břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn a části mlýnského
náhonu v Lubině posečeny 2x. Kromě toho byla prováděna pouze drobná údržba, např. vyčištění čela
zatrubnění Kopřivničky pod spodní částí sjezdovky, do lapačů splavenin byla umístěna nová výdřeva.

Státní správa
Předmětem a cílem výkonu státní správy zajišťované vodoprávním úřadem je především chránit
kvalitu povrchových a podzemních vod, využívaných i potencionálních zdrojů hromadného zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, vodní toky, vodní a na vodu vázané živočichy a ryby. S tím je spojeno posuzování
staveb, činností a záměrů ve správním území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice mající vliv
na vodní poměry. V roce 2019 bylo posuzováno celkem 401 žádostí týkajících se stavebních záměrů
investorů. K těmto záměrům bylo vydáno 136 závazných stanovisek vodoprávního úřadu v rámci
koordinovaných stanovisek vydaných odborem životního prostředí.
Převážnou částí činnosti vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu je vedení
vodoprávních řízení o vydání stavebních povolení ke stavbám vodních děl, kterými jsou čistírny odpadních
vod, studny, vodovodní a kanalizační řady, odlučovače ropných látek, lapáky tuků, vodní nádrže, stavby,
kterými se mění a upravují koryta vodních toků, budují ochranné protipovodňové hráze apod. a povolování
souvisejícího nakládání s vodami. Vodoprávní úřad povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a podzemních, odběry vod z vod podzemních a povrchových, aj. Dále provádí závěrečné kontrolní prohlídky
dokončených staveb vodních děl a uvádí tyto stavby do užívání.

Voda v přehradě
Ve Větřkovické přehradě letos scházelo zhruba 390 tisíc krychlových metrů vody. Maximální
kapacita nádrže je asi milion kubíků vody a letos byla přehrada naplněna asi ze šedesáti procent. Nedostatek
vody byl velmi dobře patrný i na zatopené ploše. Ta se pohybovala pod hranicí 12 hektarů, v případě plného
stavu by přitom vodní hladina byla o třetinu vyšší.
V posledních letech Větřkovice zaznamenaly výrazný pokles hladiny. Na začátku roku 2016 byla
situace dokonce ještě horší než dnes, od poloviny roku 2016 ale díky srážkám hladina pomalu stoupala
až do dubna 2017, kdy se díky prudkým dešťům hladina přiblížila svému maximu, od té doby ale množství
zadržené vody zase postupně klesá.
Nedostatečné přítoky a loňské suché léto a srážkově podprůměrný podzim i zima nejsou jediným
důvodem snižování hladiny. Přestože v parném letním dni může přehrada přijít odparem odhadem zhruba
o jeden centimetr výšky hladiny, ke snižování objemu vody v přehradě jistě přispívá i Tatra Trucks, a. s.,
která přehradu vlastní a slouží jí jako zásobárna technologické vody pro její provoz.
Větřkovická přehrada už od svého vybudování v roce 1975 nemá k dispozici příliš vydatné přítoky.
Disponuje proto technologií umožňující čerpat do nádrže vodu z řeky Lubiny. Čerpadla Tatra Trucks, a. s.,
jako majitel nespustila ani v roce 2016 při posledním výrazném poklesu hladiny ani letos. Pokud by se mělo
do přehrady načerpat 390 tisíc kubíků vody, jen za její odběr z řeky by bylo nutné zaplatit více než
půldruhého milionu korun, další nemalé peníze by pak stál samotný provoz čerpadel. Tatra požádala krajský
úřad o snížení minimálního zůstatkového průtoku z přehrady a úředníci žádosti vyhověli. Do Svěceného
potoka pod přehradou tak od konce března musí odtékat minimálně 3,5 litru vody za vteřinu na místo
původních nejméně deseti litrů.

Přívalové deště
Ve středu 22. května během dopoledne začala stoupat hladina toků. Už ve 13 hodin byl na Lubině
u mostu do Mniší zaznamenán první stupeň povodňové aktivity, který je vyhlašován ve chvíli, kdy hladina
vystoupá na 140 cm. Během odpoledne vody v řece postupně přibývalo a v 17 hodin výška hladiny
vystoupala nad dva metry, což znamenalo také vyhlášení druhého povodňového stupně. Hned nato byla
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svolána povodňová komise města Kopřivnice. Členové komise byli informováni o stávající situaci i o tom, že
v pohotovosti jsou hasiči a připraveny jsou pytle a písek pro případnou stavbu hrází.
Během noci ze středy na čtvrtek hladina mírně poklesla, ale držela se v rozmezí prvního
povodňového stupně. Zesílené srážky znovu zvedly hladinu ve čtvrtek 23. 5. V deset hodin dopoledne
povodeň kulminovala. Hladina řeky ve Vlčovicích v té době dosáhla výšky 209 cm a korytem, kterým
před povodní protékaly zhruba 3 m3 vody za vteřinu, se valilo skoro 63 kubíků vody za sekundu. Relativně
nejhorší byla situace na potoku Pružinka v Mniší, který ve čtvrtek dopoledne zcela zaplnil kapacitu svého
koryta. Ale i během kulminace povodně se voda tam i na dalších místech udržela v korytech.
Ve čtvrtek odpoledne déšť postupně ustával a s ním začaly klesat i hladiny všech vodních toků.
Během noci tento trend pokračoval a v pátek 24. května ve tři hodiny ráno přestal platit i první povodňový
stupeň.
Díky povodni byli ve zvýšené pohotovosti i místní hasiči. Jednotka prováděla monitoring
na problematických místech nejen na Lubině, ale i místních potocích. Nakonec museli ve čtvrtek pouze
uvolnit jeden ucpaný svod dešťové vody na ulici Školní a použít čerpadla k odčerpání vody ze zatopeného
sklepa jednoho rodinného domu v Kopřivnici.

Zemědělský půdní fond
V roce 2019 bylo na katastrálních územích Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou, Mniší, Štramberk,
Větřkovice, Vlčovice, Závišice a Ženklava, Příbor, Hájov, Klokočov u Příbora, Prchalov, Kateřinice, Trnávka
u Nového Jičína, Skotnice, Mošnov, Petřvald u Nového Jičína, Petřvaldík (území ORP) odňato celkem
34 060 m2 zemědělské půdy. Z celkového množství půdy odňaté ze ZPF v roce 2019 bylo na území města
Kopřivnice a místních částí odňato 20 642 m2 zemědělské půdy.

Lesní hospodářství
Hospodaření v městských lesích
Výkon odborné lesní správy provádí od roku 2019 na základě rozhodnutí o udělení licence
odborného lesního hospodáře městu Kopřivnice pověřený pracovník města, který rovněž zajišťuje
hospodaření v městských lesích.
Těžba a prodej dříví
V roce 2019 bylo celkem vytěženo 1 129,91 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou v porostech nad 40 let
266,57 m3 dříví (vývraty, souše, kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní těžba v porostech do 40 let
věku byla provedena v objemu 199,94 m3, mýtní úmyslná v objemu 663,4 m3.
Výchova lesních porostů
V roce 2019 byly v porostech do 40 let prováděny výchovné zásahy v rozsahu těžeb předmýtních,
Výchovné zásahy v mlazinách (prořezávky) nebyly nutné.
Zalesňování
V roce 2019 neproběhlo v lesních porostech žádné zalesňování. Úmyslné těžby probíhaly
na místech s dostatečným přirozeným zmlazením.
V roce 2019 se na území ORP Kopřivnice odumírání smrkových porostů vlivem škodlivého
působení lýkožrouta smrkového stabilizovalo. Situace je však kalamitní v jiných oblastech na významné
části území České republiky. Narůstajícím problémem je pak plošné odumírání jasanu vlivem houbové
choroby Chalara fraxinea.

Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2019 nacházejí honitby Lubina, Závišice –
Štramberk, Příbor I. (část katastrálního území Drnholec nad Lubinou), honitba Tichá (část katastrálního
území Mniší) a honitba Lichnov – Bordovice (část katastrálního území Vlčovice). V těchto honitbách se
chová srnčí zvěř, bažant obecný a zajíc polní. Výjimečně se zde objevují migrující jelení a černá zvěř (prase
divoké). Zvěř chovají a loví uživatelé honiteb – myslivecké spolky.
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Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Město zajišťuje pravidelnou údržbu kopřivnické části Lašské naučné stezky, která spojuje
významná místa v Kopřivnici a ve Štramberku. Údržba zahrnuje především výměnu rozbitých ochranných
plexiskel, opravy poškozených tabulí a v letních měsících sběr odpadků v trase stezky. V roce 2019 nebyl
zaznamenán žádný případ poničení stojanu tematické tabule, vyměněna byla pouze dvě poškozená krycí
plexiskla. Sběr odpadků v trase stezky provádí pracovníci OŽP. Nově byly odpadky vysbírány v části trasy
při jednodenní osvětové akci Ukliďme Česko, ukliďme Kopřivnici. Pracovníci OŽP provedli stejně jako
v předchozím roce průklest keřů v místech, kde vrůstaly do pěšiny a znemožňovaly volný průchod (v úseku
u Váňova kamene a Motýlího údolí). Klub českých turistů provedl v průběhu roku u poloviny tematických
tabulí nátěr dřevěných stojanů. V roce 2020 bude spolupráce s KČT pokračovat nátěrem zbývající části
stojanů.

Údržba luk na Červeném kameni
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné výskytem chráněných rostlin z čeledi
vstavačovitých (Orchidaceae) a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení včetně důsledného
odstraňování posečené hmoty. Náklady na údržbu luk v obou lokalitách činily v roce 2019 celkem
137 tisíc Kč.

Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stejně jako v předchozích letech stanici, která pečuje o zraněná a jinak
handicapovaná zvířata mimo jiné také z okolí Kopřivnice, dotaci na provoz a údržbu. V roce 2019 to byla
částka ve výši 15 tisíc Kč.

NATURA 2000
V okolí Kopřivnice jsou dvě evropsky významné lokality (Červený kámen a Štramberk) zařazené
do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Území zařazená do NATURA 2000 jsou chráněna
na základě právních předpisů Evropské unie jako zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem
vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. V roce 2019 byla vyznačena druhá nově vyhlášená
přírodní památka Štramberk v terénu. Tato přírodní památka zahrnuje v oblasti Bílé hory částečně
i k. ú. Kopřivnice.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Na území města Kopřivnice a jeho místních částí bylo v roce 2019 orgánem ochrany přírody
vyřízeno ve správním řízení 37 žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Rozhodnutím bylo
povoleno kácení 142 ks stromů a 1 360 m2 plochy keřů. Náhradní výsadba za pokácené dřeviny byla uložena
v počtu 176 ks stromů a 213 ks keřů. Proti rozhodnutím vydaným v roce 2019 nebylo ze strany žadatelů
podáno žádné odvolání. Nejčastějšími důvody pro kácení dřevin byly špatný zdravotní stav a snížená
provozní bezpečnost.
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě.
V roce 2019 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice odstraněno celkem 91 ks stromů, 5 ks
solitérních keřů a 0 m² keřů rostoucích ve skupinách. Nejčastěji se dřeviny kácí z důvodu stavby (chodníky,
sítě, parkoviště), ze zdravotních důvodů (zhoršený nebo špatný zdravotní stav), suché stromy (choroby
a škůdci). Provádějí se také probírky přehuštěných skupin stromů, převážně jehličnatých.
V posledních několika letech stále častěji dochází k chřadnutí a úhynu smrku pichlavého a smrku
ztepilého vlivem oslabení v důsledku nepříznivých městských podmínek a velkých výkyvů počasí. Oslabené
stromy jsou pak náchylnější na napadení chorobami a škůdci, především lýkohubem smrkovým, mšicemi
a houbovými chorobami. Podobná situace je i u jasanu ztepilého, kde dochází k napadení houbovou
chorobou Chalara fraxinea (nekróza jasanů) a druhotného napadení lýkohubem jasanovým.

Výsadba zeleně
V roce 2019 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 39 ks stromů
(se zemním balem, prostokořenné, kontejnerované nebo systém AIRPOT (vzdušný kontejner), obvod
kmínku od 14–16 cm do 18–20 cm, u zavětvených stromů výška do 250–300 cm), 70 ks keřů, 0 ks trvalek
a okrasných trav, 0 ks cibulovin, 4 289 ks letniček a dvouletek, 14 ks nádobových rostlin a 300 m² vytrvalého
porostu květnaté louky.
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Výsadby a výsevy byly finančně hrazeny z provozního rozpočtu správy zeleně v rámci běžného
provozu a jmenovitých akcí a část také z rozpočtu odboru rozvoje města (5 stromů).
Nově byly pořízeny vytrvalé nádobové rostliny (oleandry, strelicie) do prostoru
před zrekonstruovanou Ringhofferovu vilu. Rostliny jsou zde umístěny pouze sezonně od jara do podzimu.
Během roku 2019 bylo přijato celkem 58 podnětů občanů a 6 podnětů institucí nebo firem k zeleni
ve městě. Ve většině případů se jednalo o ořez větví zasahujících do nově zateplených fasád bytových
domů, kácení stromů v okolí bytových domů z důvodu zástinu bytů nebo podněty na sečení travnatých ploch.
V tomto roce byla řešena jedna škodná událost na majetku způsobená zelení (pád odlomené větve při silném
větru na střechu nebytového domu).
Ke konci roku 2019 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem 115 ks
významných stromů, během tohoto roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina. Do seznamu
významných dřevin jsou na základě průzkumu v terénu zařazovány pouze dřeviny, které jsou jedinečné
některými svými parametry, jako jsou např. parametry růstové (výška a šířka koruny, tloušťka nebo obvod
kmene), vzhledové (typický habitus odpovídající danému druhu), dosažený věk (dřeviny s vysokým věkem,
například nad 100 let) nebo pokud se jedná o ojedinělý či vzácný druh dřeviny v Kopřivnici.
Sečení travnatých ploch probíhalo i v roce 2019 podle plánu sečení zpracovaného v roce 2006
OŽP, správou zeleně z aktualizovaných údajů GIS. Celkově bylo sečeno 69 ha travnatých ploch
stanovených plánem sečení. Údržbu zeleně ve městě a v místních částech zajišťovala dle schváleného
rozpočtu firma Slumeko, s. r. o., Kopřivnice.

Boj se suchem
Z důvodu velkého sucha v poledních letech radnice ve spolupráci se správcem zeleně a společností
Slumeko, s. r. o., přijala několik opatření. Jednou z možností, jak zabránit vysychání trávy, bylo seřízení
sekacích strojů pro sečení na 8 až 11 cm, což ale sekačkám způsobovalo potíže a tráva mírně polehávala.
Problém byl i se zavlažováním zeleně. Půda nestačila vsakovat prudké srážky a voda tak odtékala
pryč. Proto bylo rozhodnuto o zavlažování mladé výsadby. Vysazené stromy do věku pěti let se dle potřeby
zalévaly. Některé z těchto stromů byly i obkopány, aby se vytvořila tzv. zálivková mísa a voda se v ní chvíli
držela. Jedním z dalších opatření byla i změna skladby travního porostu odolnějšího proti těmto výkyvům
teplot. Postupně byly zakládány květnaté louky. Jedna již byla založena na prostranství před radnicí a další
postupně na více místech ve městě.

Den Země 2019
Den Země se uskutečnil v pátek 26. 4. 2019, už tradičně v parku Edvarda Beneše. Již potřetí
za sebou byla hlavním organizátorem kampaně společnost Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje,
s níž město Kopřivnice spolupracuje již několik let na různých měkkých projektech. Na Dni Země proběhl
2. ročník Kopřivnické ekologiády – soutěž, jejímž cílem je hravou a zábavnou formou dostat do podvědomí
dětí ochranu životního prostředí – v tomto ročníku bylo zvoleno téma voda. V rámci soutěže se utkaly
šestičlenné týmy z každé základní školy složené z žáků od druhé až po šestou třídu. V rámci doprovodného
programu si zájemci mohli prohlédnout stánky zaměřené na čištění odpadních vod a pokusy s vodou.
Součástí programu bylo vystoupení Smokemana, který představil hlavní zásady správného topení, nechyběl
tradiční slalom s popelnicí a třídění odpadů a mnoho dalšího. Zasedací místnost zastupitelstva města byla
v dopoledních hodinách vyhrazena žákům kopřivnických základních škol, kteří tam měli možnost
poslechnout si přednášky k tématu voda a změna klimatu od prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., experta
v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí z VŠB-TU (Vysoké školy báňské – Technické univerzity)
Ostrava.
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Závěr
Rok 2019 byl prvním rokem volebního období a nové zastupitelstvo pokračovalo v realizaci
připravených projektů a přicházelo i s novými nápady. Postupně byly naplňovány cíle Strategického plánu
rozvoje města, byl zahájen provoz Komunitního centra 5K na ulici Francouzské, celkovou rekonstrukcí
prošla MŠ Ignáce Šustaly, byla realizována 1. etapa rekonstrukce hřbitova, před dokončením je stadion
Emila Zátopka. Během roku bylo realizováno mnoho dalších, nejen investičních akcí v mnoha oblastech,
které nejsou tak viditelné, ale významným způsobem zlepšily kvalitu života ve městě.
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