Priorita I.3

Rozvoj volnočasových aktivit

Ve městě existuje řada hřišť, sportovišť a kulturních zařízení, která jsou postupně
upravována. Většina velkých sportovišť se nachází v lokalitě Pod Červeným kamenem.
Náklady v mil. Kč

Dotace v mil. Kč

Letní stadion – vodovodní přípojka pro zavlažování

1,20

-

2008

Rekonstrukce škvárového hřiště

3,40

2,80

2009–2011

Dovybavení skateparku

0,70

0,30

2009

Příspěvek města na vybudování skautské základny

1,60

-

2009

Lyžařský areál – rekonstrukce osvětlení

0,80

-

2010

Příměstský les Šostýn, rekonstr. Bezručovy vyhlídky

1,10

0,80

2012

Zimní stadion – oprava střech tělocvičen a kanceláří,
úprava trestných lavic a časomíry

2,90

-

2013

Sportoviště

Rekonstrukce krytého bazénu
Vybudování discgolfového hřiště
Zimní stadion – technologie chlazení

Realizace

16,00

-

2014

0,50

-

2014

23,00

14,00

2014–2015

Bývalé škvárové hřiště.

V roce 2009 přispělo město částkou 1,6 mil. Kč na vybudování základny pro místní skauty.
Ti následně v roce 2011 obohatili nabídku volnočasových a sportovních aktivit
v Kopřivnici, když kolem skautského centra Vanaivan obnovili Areál zdraví. V něm se nyní
nachází lanové centrum, lezecká stěna, venkovní fitness či přírodní amfiteátr.

Skautské centrum Vanaivan.

I

Sportoviště a dětská hřiště jsou také v ostatních lokalitách města a místních částech:
Sportoviště

Náklady v mil. Kč

Dotace v mil. Kč

Realizace

Dětské hřiště na sídlišti Jih u Matesa

2,00

-

2008

Dětské hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové

2,60

0,50

2009

Dětské hřiště na ulici I. Šustaly

v rámci projektu dopravního hřiště
a obnovy zahrady MŠ I. Šustaly

2009

Dětské hřiště na sídlišti Sever, r. 2009

součást regenerace sídliště Sever

2009

Dětské hřiště ve sportováním areálu ve Vlčovicích

0,90

0,80

Nové víceúčelové hřiště, dětské hřiště, atletické hřiště v rámci Integrovaného plánu rozvoje
a okruh pro inline brusle na sídlišti Jih
města

2011
2012–2013

Doplnění herních prvků pro děti v sadu E. Beneše

0,10

-

2013

Dětské hřiště ve sportovním areálu v Lubině

0,60

0,10

2014

Minihřiště Mniší – hřiště s umělým povrchem

2,80

0,80

2014

Zrekonstruována byla také táborová základna na Kletné provozovaná DDM Kopřivnice.

Dětské hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové.

Víceúčelové hřiště na sídlišti Jih.

Dětské hřiště na sídlišti Sever.

Dětské hřiště u Matesa.

Dětské hřiště ve Vlčovicích.

I

V Kopřivnici působí řada sportovních klubů a kulturních spolků, na jejichž činnost město
přispívá z účelových dotačních programů. Tyto kluby a spolky organizují mnoho akcí
a jejich členové také úspěšně reprezentují město v různých regionálních, celostátních
i mezinárodních soutěžích.

Běh rodným krajem Emila Zátopka.

Sportovní hry zdravotně postižených dětí
a dospělých.

I

Šostýnská Venuše.

Taneční liga Tatra.

Kopřivnický Drtič.

Přehlídka tvorby handicapovaných dětí Motýlek.

Beskyd Model Kit Show v KDK.

I

