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2. ÚVOD
V roce 1997 se stalo tolik významných událostí. Některé z nich se zapsaly nesmazatelně do
historie města. Tou první a nejstrašnější byly katastrofální povodně, které postihly téměř
celou Moravu a východní Čechy. Nevyhnuly se ani Kopřivnici a místním částem, ale škody
nebyly tak obrovské jako jinde v republice. K nepříjemným událostem patřil i požár lesa na
Pískovně, který byl zřejmě způsoben neopatrným zacházením s ohněm. Naopak k událostem,
na které může být město právem hrdé, byly oslavy 100. výročí výroby prvního automobilu
v Rakousko-Uhersku, stavba a otevření nového technického muzea v Kopřivnici. Tyto a další
významné události, které se v Kopřivnici a místních částech za těch 365 dní roku 1997 staly,
popisuje zápis do kroniky města, a proto je o něco delší než obvykle bývá.
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II.
PRUBĚH ROKU
1. KOPŘIVNICKÝ KALENDÁŘ

L e d e n
1. 1.
24. 1.
31. 1.

Správu a údržbu v lesích města Kopřivnice začaly vykonávat Technické
služby města Kopřivnice
V Katolickém domě v Kopřivnici se konal 6. ročník Velkého kopřivnického
country bálu, hrála skupina Cizinci
6. ročník Velkého obecního plesu se uskutečnil v Kulturním domě v
Kopřivnici.

Ú n o r
8.-9. 2.
11. 2.

12. 2.
13. 2.
19. 2.
22.-23. 2.
25. 2.
26. 2.

DATUM

K zápisu žáků do základních škol přišlo celkem 411 dětí, což je o 24 více než
v roce 1996
Celostátní stávky učitelů základních škol se zúčastnili i učitelé všech
kopřivnických základních škol, k velké radosti žáků základních škol se ten
den na jejich školách neučilo
Založeno Sdružení loutkového divadla Kopřivnice
Schválení Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na
rok 1997 městským zastupitelstvem v Kopřivnici
Zahájení prací na objektu druhé části Kulturního domu
Jan Schäfer (1982) získal na Zimním mistrovství ČR dorostu v Jihlavě 3.
místo na 1500 m volný způsob časem 17:16,06
Zřízení samostatné funkce manažera prevence kriminality rozhodnutím
městské rady v Kopřivnici
Zahájení výstavy pod názvem „Cesty Hanzelky a Zikmunda na vozech Tatra“
v muzeu Fojtství, tato výstava odstartovala slavnostní akce ke 100. výročí
výroby prvního automobilu v Kopřivnici.
celostátní stávka železničářů, kterou vyhlásilo Odborové sdružení železničářů,
zastavila veškerý provoz i na trati Studénka – Veřovice.

B ř e z e n
1. 3.
3. 3.
3. 3.

Zahájena dostavba druhé části Kulturního domu –– Technického muzea
Kopřivnice
Uplynulo 5 let od zahájení vydávání Kopřivnických novin
Právní moci nabylo rozhodnutí na dostavbu druhé části Kulturního domu –
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7. 3.

9.-10. 3.

13. 3.

28.-29. 3.

Technického muzea
Vzpomínková slavnost k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka spojená
s besedou ke 100. výročí první návštěvy T.G.M. v Kopřivnici za účasti
významných osobností (ministr vnitra Jan Ruml, zástupce Kanceláře
prezidenta republiky Jaroslav Šafařík, ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel
Pecháček)
Založení Sdružení mladých loutkářů Schůdky
Město se zapojilo do kampaně na podporu Tibetu pod názvem „Vlajka pro
Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu, tím podle
zástupců Tatry a.s. ohrozilo zájmy automobilky v Číně, která Tibet okupuje a
je zároveň odběratelem vozů Tatra
Seminář o označování zvířat mikročipy v anexu Městského úřadu
v Kopřivnici vedený MVDr. Jiřím Krabičkou, prezidentem Komory
veterinárních lékařů ČR
Filmová přehlídka Kafka 97 organizovaná Kabelovou televizí Kopřivnice
sklidila u odborné veřejnosti mimořádný úspěch
Velikonoční jarmark s doprovodným programem.

D u b e n
1. 4.

V Kulturním domě proběhla beseda s lékaři novojičínského okresu, kterou
vedl náměstek ministra zdravotnictví ČR MUDr. Miroslav Macek. Tématem
besedy byl stav současného zdravotnictví a vize budoucnosti
9. 4.
Střední odborné učiliště strojírenské v Kopřivnici navštívil předseda
poslaneckého výboru pro vědu, vzdělání a kulturu a místopředseda Občanské
demokratické aliance Michal Prokop
11. 4.
Kopřivnické družstvo házenkářů sestoupilo po 20 letech z 1. ligy, tatrováci
doplatili především na velkou ztrátu bodů z podzimní části ligy
11.-13. 4.
2. ročník přehlídky loutkářských souborů Kopřivěnka
16. 4.
Setkání starostů měst a obcí okresu Nový Jičín na kopřivnické radnici za
účelem dohodnout se na způsobu rozdělení územně vyrovnávací dotace mezi
obce a města v okrese
22. 4.
Oslav Dne Země v Kopřivnici se zúčastnilo 800 dětí z kopřivnických škol
24. 4.
V areálu chaty na Červeném kameni proběhl již čtvrtý ročník folk a country
festivalu amatérské Porty
25. 4.-2. 5. Seznámení zahraničních novinářů s naším regionem
30. 4.
V Kulturním domě byl při Velké májové rockové show pokřtěn nový
kompaktní disk kopřivnické skupiny Sunar rock nazvaný „Strašidla na
Šostýně“.

Kvě t e n
1. 5.
3. 5.

Májová veselice s ukázkou lidových zvyků spojených se stavěním máje
Lesní požár na Pískovně poškodil mladé lesní porosty, městu jako vlastníkovi
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9.-10. 5.
13. 5.

16. 5.

24. 5.
28. 5.

lesa tak vznikla škoda ve výši přibližně čtvrt miliónu korun
1. ročník mezinárodního hobby setkání modelářů a široké veřejnosti Beskyd
Kit Show
Zemřela kopřivnická rodačka Zdenka Veřmiřovská, první nositelka zlaté a
stříbrné olympijské pocházející z Kopřivnice, tuto medaili získala v soutěži
družstev v gymnastice, narodila se 27. 6. 1913
Jazzový koncert Dětského jazzového orchestru MIS Music v Katolickém
domě v Kopřivnici
Na území našeho města, do místních částí Lubina a Vlčovice se dostal slavný
slavný Závod míru. 8. etapa, která vedla z Opavy na Pustevny, proťala
Lubinu a Vlčovice po silnici I/58 přibližně půl hodiny po poledni
Setkání rodáků ročníků 1928 – 31 v Mniší
Podepsání smlouvy o přenechání 2. ligy ledního hokeje ČR Kopřivnici
mezi HC Adelard Kopřivnice a HC Nedvědice.

Č e r ve n
6.-8. 6.
20. 6.
30. 6.

Mistrovství ČR jednotlivkyň ve sportovní gymnastice ve sportovní hale
Středního odborného učiliště
Poslední zvonění pro žáky 9. tříd kopřivnických škol
Zrušeny poslední jesle v Kopřivnici na ul. Francouzské
Česká atletická federace vyhlásila při příležitosti 100. výročí svého vzniku
anketu „O nejlepšího atleta století“. Zcela přesvědčivě zvítězil kopřivnický
rodák Emil Zátopek.

Č e r ve n e c
1. 7.

5.-9. 7.
6.-19. 7.
8.-9. 7.
11. 7

12. 7.

14. 7.

Sloučení Rodinné školy v Kopřivnici s Vyšší odbornou školou, Střední
průmyslovou školou a Obchodní akademií v Kopřivnici na základě
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Stoletá voda způsobila značné materiální škody především v místních
částech Vlčovice a Lubina
Uskutečnil se 4. ročník Mezinárodního tábora dobrovolné práce
v Kopřivnici
Přerušení železniční dopravy na trati Studénka–Veřovice v důsledku nutné
kontroly mostů a propustků na celé trati po povodni
Vznik příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, obecně prospěšné
společnosti, jejímž cílem je především zajištění provozu, správy majetku a
zařízení města, které jsou umístěny v Kulturním domě
4. ročník festivalu Letní rockové šlahouny byl poznamenán katastrofálními
povodněmi na Moravě. Přesto se ho účastnily téměř všechny kapely a přes
2.500 návštěvníků
Mateřská škola na ulici Obránců míru ukončila činnost
Založena firma SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice, která postupně převzala od
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Technických služeb Kopřivnice veškerý majetek, činnosti a zaměstnance.
Stoprocentním vlastníkem společnosti je město.

S r p e n
9. 8.
16. 8.
23. 8.
24. 8.
20.–25. 8.
31. 8.

27. ročník Barum rallye zavítal rychlostními zkouškami soutěžních vozů
na Kopřivnicko
2. ročník běžeckého závodu Kopřivnická korida, který je součástí Lašské
běžecké ligy
Dojezd historické Tatra Veteran Rallye Vídeň–Kopřivnice s cílem před
muzeem Fojtství
Kopřivnická pouť
Mezinárodní fotbalový turnaj žákovských mužstev z partnerských měst
Trappes, Zwönitz, Castiglione del Lago, Myszkow a Kopřivnice
Dokončena stavba kompostárny Točna v Příboře, která je společným
dílem měst Kopřivnice a Příbora.

Z á ř í
1. 9.

6. 9.
9. 9.

18.-21. 9.

19. 9.
20. 9.-25. 10.

26. 9.
28. 9.

Zahájen zkušební provoz útulku pro psy ve Vlčovicích
Zahájen zkušební provoz kompostárny Točna v Příboře
První soukromá Základní umělecká škola MIS music , s.r.o., změnila
statut společnosti na obecně prospěšnou společnost
Rychlík Slovenská strela byl po třiceti letech přestěhován z parku u
muzea před dokončovanou druhou část Kulturního domu-Technického
muzeum s expozicí historických vozidel Tatry
Zahájení provozu střediska ekologické výchovy v objektu hájenky
v Janíkově sedle občanských sdružením BLUD
Okresní soud v Novém Jičíně obdržel žalobu na dva bývalé příslušníky
Státní bezpečnosti Oldřicha Krkošku a Jiřího Mlejneckého, kteří jsou
obviněni ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a to týrání
štramberského kněze Václava Altrichtera
Odborný seminář Videokurz organizovaný KTK ve spolupráci s Českým
svazem pro film a video
Pobočka městské knihovny zahájila svou činnost v objektu bývalé
mateřské školy na ul. Francouzské
Slavný kopřivnický rodák, olympijský vítěz Emil Zátopek oslavil 75.
narozeniny
Oblastní charita v Kopřivnici uspořádala pro děti z černobylské oblasti
ozdravný pobyt v Kopřivnici, kterého se zúčastnilo 11 dětí a jedna
pedagogická pracovnice
Ukončení stavební části stavby druhé části Kulturního domu-Technického
muzea v Kopřivnici
Oslavy 70. výročí založení včelařské organizace v Mniší
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29. 9.

Proběhla kolaudace druhé části Kulturního domu-Technického muzea.

Ř í j e n
1.10.

3. 10.

4. 10.
7. 10.
27. 10.

30. 10.

Spuštění plynu v rámci první etapy plošné plynofikace místní části Mniší
Předání a převzetí stavby druhé části Kulturního domu-Technického
muzea v Kopřivnici
Slavnostní otevření azylového domu Malina na ulici Tyršově pro děti a
matky v obtížných životních situacích
Slavnostní otevření Technického muzea pro hosty a.s. Tatra
Slavnostní otevření druhé části Kulturního domu v KopřivniciTechnického muzea pro veřejnost
Byla dokončena první část druhé etapy plynofikace místních částí
Vlčovice a Mniší v hodnotě 9,5 milionů korun.
Vzpomínková slavnost k 79. výročí vzniku samostatného Československa
u pomníku T.G.M. na Masarykově náměstí, mši svatou v kostele sv.
Bartoloměje celebroval biskup Ostravsko-opavské diecéze František
Lobkowicz
Městské zastupitelstvo schválilo vstup města do Sdružení měst a obcí
na ochranu beskydského regionu proti těžbě uhlí pod Beskydami
Ukončen provoz v kině Mír na Štefánikově ulici a zahájen provoz
v novém kině Puls ve druhé části Kulturního domu.

L i st o p a d
14. 11.

V Katolickém domě vystoupila legenda české undergroundové scény
skupina The Plastic People of the Universe
Zřízení Klubu Kamarád v budově bývalých jeslí na ulici Francouzské.

P r o si n e c
1. 12.

15.-20. 12.
23. 12.

31. 12.

Přechod městské knihovny v Kopřivnici pod Kulturní dům Kopřivnice,
příspěvková organizace
Zahájení provozu Klubu Kamarád a Klubu Klokan v budově bývalých
jeslí na ul. Francouzské
Vánoční jarmark
Mezi městem Kopřivnice a Tatrou, a.s. Kopřivnice byla uzavřena
zakládací smlouva pro založení obecně prospěšné společnosti Regionální
muzeum Kopřivnice
Mikulášský jarmark.
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2. POČASÍ
Informace o počasí každoročně poskytuje místní amatérský meteorolog Ladislav Kostelník.
V posledních několika letech se projevují velké výkyvy v počasí, které mohou být způsobeny
i zhoršováním kvality ovzduší. Jsou to zejména extrémní teploty, katastrofální povodně,
relativně teplé zimy s menším množstvím sněhu v krátkých časových obdobích a také jiných
než zimních měsících.

Leden
Chladné počasí s nočními teplotami od –2° C do –15° C a denními od –13° C do +2° C. Do
5.1. silně sněžilo a napadlo asi 40 cm sněhu. Sněhová pokrývka vydržela téměř celý měsíc.
Část měsíce se vyskytovaly mlhy. Jasné počasí bylo 10, zataženo 12 dní.

Únor
Ve srovnání s lednem byl únor teplejší, i když občas sněžilo. V první dekádě se ranní teploty
pohybovaly od –10° C do –1° C, poté začaly stoupat a ve dnech 25. a 26. 2. dosáhly až +7° C.
Podobně rostly i denní teploty, 24. a 25. 2. stouply až na +11° C. Jasných dnů bylo 9,
zataženo 11 dnů. 25. a 26. 2. byl velmi silný vítr.

Březen
První jarní měsíc s doznívající zimou, která se projevovala jen občas sníženými ranními
teplotami od 0° C do –9° C. Přes den teploty stoupaly od 0° C až po +13° C. Sněžilo 17., 18. a
20., kdy napadlo asi 8 cm sněhu. Sníh se střídal s deštěm, a proto rychle tál. Jasných dnů bylo
10, zataženo 14.
Mimořádnou událostí byla Hale – Boppova kometa, která byla velmi jasně viditelná pouhým
okem ve dnech 23. až 30. 3.

Duben
Zima se dlouho nechtěla vzdát vlády, což dokazovala ranními mrazíky od 7. do 14. 4. Až do
20. 4. se sníh střídal s deštěm. Silný déšť 15. 4. poté vystřídala 20. 4. sněhová vánice. Ranní
teploty se pohybovaly od –4° C do +10° C, denní od –1° C do +18° C. Průměrná ranní teplota
byla +3,7 ° C, denní +7,7° C. Jasné počasí bylo 4, zataženo 13 dní.

Květen
První polovina měsíce byla spíše beze srážek, naopak ve druhé převládal déšť a mlhy. Celý
měsíc byl však velmi teplý. Ranní teploty se pohybovaly od +4° C do +15° C, denní od +8° C
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do +26° C. Pouze poslední týden od 25. do 30. bylo chladněji, např. 31. 5. ráno +2° C a přes
den pouhých +3° C. Od 16. do 30. 5. pršelo skoro denně. Jasných dnů bylo 8, zataženo 13
dnů. Průměrná ranní teplota byla +8,4° C, denní +15,5° C.

Červen
Po chladnějším konci května se rychle oteplovalo a pršelo jen občas. Ranní teplota stoupala
od +4° C do +16° C v polovině měsíce. Denní teploty od +15° C do +25° C. Od 3. do 25. 6.
občas pršelo. 10. a 30. 6. byla bouřka. Průměrná teplota byla +11,1° C. Slunečné počasí bylo
11, zataženo 4 dny.

Červenec
První měsíc druhé poloviny roku se nesmazatelně zapsal do života mnoha obyvatel Moravy a
východních Čech katastrofálními povodněmi (viz. kapitola 3. Katastrofální povodně na str ).
Vysoké teploty kolem +30° C z konce června pokračovaly i první červencový týden. Silná
bouřka 4. 7. způsobila pokles teplot na +15 až +11° C. Další bouřka 5. 7. zahájila trvalé deště,
které ustaly až 9. 7. a přinesly sebou rozsáhlé povodně na celé Moravě a ve východních
Čechách. Ranní teploty se pohybovaly od +10 do +14° C, denní byly v průměru +20° C.
Jasných dnů bylo 6, zataženo 10. Pršelo 19 dnů.

Srpen
Měsíc se vyznačoval jasnými a teplými dny, jako by chtěl odčinit to, co se stalo v červenci.
Přesto, že ranní teploty byly již nižší a to od +10 do +16° C, denní byly většinou nad +20° C a
od 22. 8. až ke +40° C. Jasných dnů bylo 22, zataženo 5 dnů. Průměrná ranní teplota byla
+8,7° C, denní +20,4° C.

Září
I září bylo příjemné svými teplotami a slunečným počasím. Až do 12. 9. se ranní teploty
držely mezi +10 a +16° C, pak se začalo ochlazovat pod +10° C, 21. a 22. 9. na již jen +2° C.
Denní teploty korespondovaly, do 12. 9. +15 až +22° C, poté +9 až +15° C. Jasných dnů bylo
17, zataženo 4.

Říjen
Byl první předzvěstí zimy. Do konce první dekády příjemné ranní teploty od +5 do +15° C,
denní od +7 do +19° C. Potom se obloha zatáhla, začalo pršet a ochlazovat se. Ve druhé
dekádě klesly ranní teploty na –2 až +5° C, denní od 0 do +10° C. První sněhové přeháňky
přišly 16. a 24. 10., 27. 10. napadlo 5 cm sněhu. Jasných dnů bylo 6, zataženo 9.
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Listopad
První polovina měsíce byla ještě teplotně vyšší, ranní teploty od –2 do +13° C, denní od 0 do
+17° C. 5.11. foukal silný vítr, který napáchal ve městě spoustu škod. Bylo poškozeno
osvětlení v parcích, poničena řada střech, vyvráceno oplocení a kontejnery na komunální
odpad. V místních částech Lubině a Vlčovicích porušil vítr rozvodné sítě veřejného osvětlení.
Od 16. 11. se ochladilo, ráno +2 až –7° C, přes den –2 až po +5° C. Kromě ochlazení se
objevily i mlhy a silné větry. 18. 11. začalo sněžit, 21. 11. a další dny opět sněžilo, napadlo 20
cm. Od 22. do 30. 11. byla mlha. Jasných dnů bylo 8, poté se zatáhlo na celých 17 dnů.

Prosinec
Poslední zimní měsíc v roce byl teplejší než listopad, od 9. 12. bez sněhu. Ranní teploty do
14. 12. se pohybovaly od –4 do +6° C, denní od –2 do +6° C. Od 15. 12. přišly mrazy –13 až
–15° C. Od 19. 12. však teploty stouply opět na úroveň počátku měsíce. O vánocích a také na
Nový rok bylo +6° C. V první třetině měsíce mírně sněžilo, ve druhé spíše pršelo. Krásné
počasí bylo pouze poslední den v roce. Toho využila spousta občanů města k procházkám do
lesa. Ostatní dny bylo polojasno až zataženo.

3. KATASTROFÁLNÍ POVODNĚ
Vznik povodně a její průběh
Rok 1997 bude zřejmě pro většinu občanů České republiky rokem katastrofálních povodní.
Prudké a několik dní trvající deště ve dnech 5. až 9. července přinesly na Moravu a do
východních Čech katastrofální povodně, mnoha pamětníky i odborníky nazývané stoletými.
Povodeň měla přívalový charakter a voda stoupala neočekávaně ve vlnách. Do neděle 6. 7.
hladiny vodních toků stoupaly, takže na většině toků bylo dosaženo třetího stupně povodňové
aktivity. Voda opouštěla koryta toků a tak vznikly první škody na majetku. V pondělí záplavy
kulminovaly, v úterý již byla voda na ústupu a ve středu poprvé vysvitlo sluníčko. Bylo proto
možno začít prohlížet škody, které voda napáchala. Tato velká voda přišla nečekaně a
způsobila obrovské materiální škody. Záplavová vlna ze severní Moravy se přelila přes Hanou
až na jižní Moravu.
Srážky způsobila studená fronta postupující ze západní do střední Evropy. Srážkové pásmo
této fronty během soboty 5. 7. dopoledne postupně zasáhlo celou Moravu a Slezsko. První
vydatné srážky se vyskytly v odpoledních a večerních hodinách v sobotu 5. 7. Za sobotu
napadlo celkem mezi 50-80 mm (tj. 50 až 80 litrů vody na jeden metr čtvereční!), nejvíce
vody spadlo na Pradědu – 88 mm. Zvlášť vydatné srážky padaly v neděli 6. 7., kdy spadlo
nejvíce vody na nejvyšším vrcholu Beskyd - Lysé hoře - 234 mm. Intenzivní srážky
pokračovaly i v pondělí , kdy nejvíce srážek napadlo v Jeseníku – 167 mm. Silný déšť neustal
ani v úterý. Nejvíce srážek bylo opět na Lyse hoře – 171 mm. Srážky začaly slábnout až ve
středu 9. 7. Od soboty 5. do středy 9. 7. 1997 spadlo nejvíce srážek na Lysé hoře – 586 mm.
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Podle sledování Českého hydrometeorologického ústavu třídenní srážkové úhrny v některých
klimatologických stanicích s dobou pozorování minimálně 50 let značně překročily hodnotu
třídenních úhrnů s pravděpodobností dosažení nebo překročení jedenkrát za 100 let.
Na Kopřivnicku začala povodeň bouřkou v sobotu 5. 7. odpoledne. Srážky ustaly až ve středu
9. 7. Voda vystoupila z koryt řek a potoků. Na řece Lubině, byl vyhlášen třetí stupeň
povodňové aktivity. Jednou z prvních zaplavených obcí byly sousední Závišice a to od úpatí
Pískovny až po cestu do Nového Jičína. 7. 7. utonul v rozbouřené Sedlničce místní občan
Václav Najzar (47 let). Jeho tělo bylo nalezeno až v Borovci.
Škody způsobené povodní
Kopřivnici a jejímu nejbližšímu okolí se velká voda více méně vyhnula. Nejvíce
znehodnoceny byly sklepy domů na ulicích Záhumenní a Husova, ve kterých voda vystoupala
až na 25 cm. Bahno z lesů zaplavilo oba bazény letního koupaliště, které musely být
vypuštěny a vyčištěny. Škoda činila asi 35 tis. Kč.
Velké škody způsobila povodeň především v místních částech Vlčovicích a Lubině. Ve
Vlčovicích a Lubině byly splavením břehů poškozeny zahrady, strhnuty a odplaveny ploty.
Ve Vlčovicích za mostem „U Kutáčů“ byl splaven úsek břehu o šířce 2-3 metry a délce 25
metrů, u nového mostu z Vlčovic do Mniší byly v šířce 2 metrů utrženy břehy, u posledního
jezu před železným mostem na Habeši v Lubině byl splaven levý břeh v délce asi 50 metrů.
Povodni neodolal ani mlýnský náhon, především zanesením jeho horní části v délce asi
jednoho kilometru. Dalšími škodami byly především zaplavené kanalizace, poškozené cesty a
chodníky. Zemina splavená z polí ucpala kanalizaci a zaplavila psí kotce v nově postaveném
útulku pro psy ve Vlčovicích.
Vyvráceny byly i některé stromy nebo vzhledem k nebezpečí pádu vyvolané jejich
podemletými kořeny, bylo nutno je skácet.
V místních částech Vlčovice a Lubina byli evakuováni obyvatelé celkem dvacíti rodinných
domků.
Škody na lesním majetku města byly především škodami na lesních komunikacích. Byl
vyplaven jejich podklad a vyhloubeny erozní rýhy o hloubce i více než jeden metr a délce
i přes půl kilometru. Hlavní příčinou těchto škod bylo ucpání propustků pod lesními cestami
splavenou zeminou (nad sjezdovkou, u Smrku oddechu). Poškození porostů je naproti tomu
nepatrné.
Kopřivnice zůstala velkých škod ušetřena, na majetku města to bylo asi 3 miliony korun,
celkové škody na místních komunikacích byly vyčísleny na 855 tis. Kč, na kanalizacích ve
správě města na 1.020 tis. Kč, na veřejných prostranstvích v majetku města na 150 tis. Kč
korun a poškození lesních cest asi 600 tis. Kč.
Rovněž Tatra zůstala ušetřena velkých škod. Opožďovaly se však dodávky materiálu od
subdodavatelů, což ohrožovalo výrobu v automobilce. Nebyl ohrožen ani termín dostavby
technického muzea.
Povodeň přinesla rovněž problémy v dopravě. Uzavření mostu ve Vlčovicích zaplavením
silnice 1. třídy vodou z rozlité Lubiny ve výši asi 30 cm vedlo k odklonu autobusové dopravy
z Kopřivnice na Frenštát, Tichou, Kunčice a Kozlovice přes Veřovice a Ženklavu. Uzavřením
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neprůjezdné cesty přes Závišice kvůli rozvodněné Sedlničce byla doprava z Nového Jičína do
Kopřivnice odkloněna na Štramberk.
Povodně způsobily značné ztráty v osobní a nákladní železniční dopravě. Osobní doprava
byla vzhledem k nutné kontrole mostů a propustků na celé trati přerušena od 8. do 9. 7.
Technické zařízení železnice však poškozeno nebylo.
Odstraňování následků povodní
Významný podíl na odstraňování následků povodní měli kopřivničtí hasiči z a.s. Tatra, ale i
dobrovolní hasiči z místních částí. K jejich hlavním činnostem patřil ořez větví stromů
naklánějících se do řeky Lubiny, odstraňování větví a stromů, které se zachytávaly o železný
most na řece a tím hrozily stržením mostu, odčerpávání vody ze zatopených sklepů. Hasiči
byli také povoláni k havárii mezinárodního rychlíku Sobieski z Vídně do Varšavy, jehož šest
vagónů vykolejilo na podemleté trati u Suchdola nad Odrou.
Rovněž účastníci 4. ročníku Mezinárodního tábora dobrovolné práce, který proběhl od 6. do
19. 7. přispěli svou prací k odstraňování škod po katastrofálních povodních. Do likvidace
následků povodní se v Kopřivnici zapojilo šest dívek a pět mužů z Francie, Španělska, Anglie,
Finska, Nizozemska a Turecka, kteří čistili zabahněné koupaliště a letní stadion.
Finanční pomoc přišla i z partnerského města Zwönitz v Německu. Jeho občané vybrali ve
sbírce 430 DM.
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III.
OBYVATELSTVO
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Počty občanů
Počet obyvatel trvale bydlících:
z toho:

Podle jednotlivých obcí:

24.034
12.157 žen
(50,58%)
11.875 mužů (49,41%)

v Kopřivnici
Lubině
Mniší
Vlčovicích

21.441 obyvatel
1.382
674
535

Věkové složení obyvatelstva:
(podíly jednotlivých věkových skupin)
Věková skupina
dětská složka (0 – 14 let)
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
mladší produktivní věk (15 – 34)
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
54 – 59 Muži
produktivní věk (15 – 54, 59)
55 – 59 Ženy
60 – 64
65 – 69
70 +
poproduktivní věk
obyvatel celkem
průměrný věk

Podíl v %
22,12
7,63
9,62
7,82
9,01
34,08
6,95
7,04
7,58
6,42
2,29
64,36
2,32
3,20
2,88
5,12
13,52
33,45 let
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Počet
5.316

8.191

15.466

3.250
24.032
(ženy 34,50; muži 32,57)

2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Narození a zemřelí
Ukazatel
Živě narození
v tom chlapci
děvčata
Zemřelí
z toho do jednoho roku
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek obyvatelstva celkem
v tom přirozený
stěhování
Sňatky
z toho v Kopřivnici
z toho církevních
s cizincem
Rozvody

Počet
258
140
118
140
2
306
449
- 25
118
- 143
193
137
26
16
88

%
54,26
45,74

Zemřelí podle věku
Věk
do jednoho roku
1–4
5 – 14

Počet
2
1

15 – 59 muži
15 – 54 ženy
55 – 59 ženy
60 – 69
70+
Celkem
Průměrný věk zemřelých:

28
5
4
34
66
140
65,2 let

%
1,43
0,71
20,00
3,57
2,86
24,29
47,14
100,00

Klasifikace úmrtí podle hlavních příčin
Příčina
Novotvary
Nemoci cévního ústrojí
Nemoci dýchacího ústrojí
Poranění, sebevraždy, vraždy
Jaterní cirhóza
Ostatní

Počet
21
72
10
12
5
20
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%
15,00
51,43
7,14
8,57
3,57
14,29

Nejstarší kopřivničtí občané
Marie Danilewiczová
Alžběta Jakšová
Mária Jalůvková
Zdenka Šugárková
Božena Čapková
Marie Marešová
Anežka Zelenková

narozena
narozena
narozena
narozena
narozena
narozena
narozena

13. 6. 1898
11. 11. 1901
22. 10. 1905
27. 11. 1905
28. 1. 1906
27. 3. 1906
14. 4. 1906

Blahopřání jubilantům – celkem 209
75 let
80 let
85 let
90 let
nad 90 let

- 112
- 28
- 35
- 12
- 22

3. NEZAMĚSTNANOST
Nezaměstnanost v Kopřivnici a okolí byla, především zásluhou a.s. Tatra a jejích dceřinných
společností, u nichž nedocházelo ke snižování stavu zaměstnanců, stabilizována a klidná. Od
září došlo dokonce k poklesu míry nezaměstnanosti v oblasti pod průměr okresu.
Rozhodujícími faktory nezaměstnanosti v oblasti byly:
- nízká kupní síla a tím malý objem obchodu a služeb
- útlum průmyslu
- uskutečňovaná racionalizační opatření ve větších firmách nebyla kompenzována vznikem
nových pracovních příležitostí
- malá podpora soukromého podnikání
- chybějící ochrana vnitřního trhu před přílivem levného spotřebního zboží z Asie a
potravin ze zahraničí s dopadem na výrobu.
Určitým příslibem ke zlepšení stavu zaměstnanosti byly konzultace se zástupci zahraničního
investora o možnosti výstavby nového závodu firmy Draftex, s.r.o. na výrobu automobilových
těsnění a doplňků v Lubině. Uskutečněním záměru mělo vzniknout 500 nových pracovních
míst. Zahraniční partner však nakonec od záměru ustoupil. Důvodem byla i značná nevole
některých občanů Lubiny bydlících v sousedství pozemků, na kterých se mělo stavět.
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Počty uchazečů a míra nezaměstnanosti v pobočce v Kopřivnici
Měsíc
12/96
1/97
2/97
3/97
4/97
5/97
6/97
7/97
8/97
9/97
10/97
11/97
12/97

Počet nezaměstnaných
998
1.098
1.084
1.032
1.015
976
963
1.014
1.005
996
972
985
1.013

% pobočka
6,44
7,09
7,00
6,66
6,55
6,30
6,89
6,55
6,49
6,43
6,28
6,36
6,54

% okres
5,6
6,5
6,5
6,2
5,9
5,8
5,9
6,1
6,3
6,5
6,5
6,6
6,9

Věková struktura uchazečů o zaměstnání k 31. 12.:
do 19 let
20 – 24 let
25 – 29 let
30 – 34 let
35 – 39 let

- 102
- 161
- 100
- 134
95

40 – 44 let
45 – 49 let
50 - 54 let
55 – 59 let
60 a více

- 127
- 143
- 93
- 57
- 1

Struktura vzdělání

bez vzdělání

absolutní čísla
5

základní
vyučen
střední (bez maturity)
vyučen s maturitou
úplné střední všeobecné (gymnázium)
úplné střední odborné (s maturitou)
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem:

301
420
8
41
38
172
3
24
1.012

%
0,5
29,7
41,5
0,8
4,1
3,8
17,0
0,3
2,3
100,0

Nejčetnější profese účastníků rekvalifikací
prodavači
nástrojaři, kovodělníci, kovoobráběči a zámečníci
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44
37

% ČR
3,5
4,0
4,1
3,9
3,8
3,8
4,0
4,3
4,5
4,8
4,9
4,9
5,2

řidiči nákladních automobilů
dobývání surovin
strojírenští technici
elektroobory
slévač, slévárenský dělník

27
24
17
11
11

- 18 -

IV.
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
1. STÁTNÍ SPRÁVA
Městský úřad v Kopřivnici
K 31. 12. 1997 pracovalo na městském úřadě celkem 93 zaměstnanců jejichž průměrný věk
činil 33,2 let (včetně uvolněných funkcionářů města). Organizačně byli začleněni do 13
odborů.
Organizační změny na městském úřadě:
- v červnu byla provedena změna v řízení Kopřivnických novin převedením z Kanceláře
starosty pod přímé řízení tajemníkem městského úřadu
- v červenci bylo zřízeno samostatné pracoviště manažera prevence kriminality
- k 31. 12. byla zrušena oddělení městské knihovny a městského informačního centra,
která dosud patřila pod Kancelář starosty a od 1. 1. 1998 přešla pod příspěvkovou
organizaci Kulturní dům Kopřivnice
- 11. 7. vznikla příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice.

2. MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA
Městské zastupitelstvo
Je nejvyšším samosprávným orgánem města. Bylo zvoleno na podzim 1994 v počtu 21
členů celkem.
V roce 1997 se uskutečnilo 5 řádných zasedání a 5 pracovních seminářů. Účast zastupitelů
na jednáních byla poměrně vysoká:
Všech pěti zasedání se zúčastnili: Petr Chromečka (Občanská demokratická strana - ODS),
ing. Josef Jalůvka (ODS), ing. Oldřich Jašek (Česká strana sociálně demokratická - ČSSD),
RSDr. Karel Kuboš (Komunistická strana Čech a Moravy - KSČM), ing. Zdeněk Kunčar
(ODS), Václav Maleňák (Sdružení pro republiku-Republikánská strana Čech a Moravy SPR-RSČ), Jaromír Maroň (Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová KDU-ČSL), Milena Mojžíšová (ČSSD), ing. Josef Pavelka (KSČM), PharmDr. Marie
Pešlová (KDU-ČSL), ing. Jaroslav Ponec (ODS), ing. Jaroslav Šula (KDU-ČSL), MUDr.
Richard Váně (Sdružení nezávislých kandidátů, později ODS), Miroslav Veselý (KSČM)
Čtyř zasedání se zúčastnili: mgr. Milan Bureš (ODS), Bohuslav Ficek (ODS)+, Marek Kutáč
(ODS)+, Oldřich Rys (ODS).
Dvou zasedání: PhDr. Emanuel Grepl (KSČM), Alois Janek (KDU-ČSL)
Žádného zasedání se nezúčastnil Zdeněk Ostrý ze Sdružení nezávislých kandidátů.
+ … po rezignaci MUDr. Zdeňka Kafky a Aleny Pištělákové (ODS) se 25. 3. stali zastupiteli
81 letý Bohuslav Ficek, respektive 29 letý Marek Kutáč, oba z ODS.
Mezi nejdůležitější rozhodnutí městského zastupitelstva v roce 1997 patřilo:
1. schválení obecně závazných vyhlášek města
- č. 8/1997 o chovu a držení zvířat na území města Kopřivnice
- č. 9/1997 o místním poplatku ze psů
- č. 11/1997 o vytvoření a použití účelového fondu města Kopřivnice v rámci Programu
poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok 1997
2. projekty, studie a zakládání organizací města
- Komplexní součinnostní program prevence kriminality na rok 1997
- strategie prodeje pozemků pro dostavbu městského centra
- zřízení příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice k 11. 7. 1997
-

19 –

-

vstup města Kopřivnice do Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
(sdružení proti zahájení těžby černého uhlí v Trojanovicích u Frenštátu p.R.)
zrušení rozpočtové organizace Technické služby k 31. 12. 1997
souhlas se založením obecně prospěšné společnosti Regionální muzeum (zakládací
smlouva byla uzavřena mezi městem a Tatrou, a.s. Kopřivnice dne 23. 12. 1997).

-

Jednání zastupitelstva je možno v kopřivnických domácnostech sledovat v přímém přenosu.
Jednání se často protahují do pozdních večerních nebo i nočních hodin a to i přesto, že
důležité věci a sporná stanoviska bývají předjednány na pracovních seminářích
zastupitelstva. Důvodem je i pozdní zahájení jednání, které si zastupitele odhlasovali na půl
šestou především z toho důvodu, že někteří z nich podnikají, a proto nemají dříve čas.
Městská rada
Sedmičlenný výkonný orgán města pracoval v roce 1997 v tomto složení:
starosta města
ing. Josef Jalůvka (ODS)
zástupce starosty
ing. Zdeněk Kunčar (ODS)
uvolněný člen městské rady pro místní části Petr Chromečka (ODS)
členové
mgr. Milan Bureš (ODS), v červnu 1997
rezignoval a od července 1997 byl nahrazen
Jaromírem Maroněm z KDU-ČSL)
ing. Oldřich Jašek (ČSSD)
ing. Jaroslav Ponec (ODS)
MUDr. Richard Váně (ODS)
V průběhu roku se uskutečnilo celkem 17 řádných a 5 mimořádných zasedání.
Jako poradní orgán městské rady pracovaly v roce 1997 tyto komise:
- místních částí: Vlčovice
předseda Jan Kahánek
Lubina
předseda Petr Chromečka
Mniší
předseda Alena Pištěláková do konce března, od dubna
ing. Jan Jalůvka
- letopisecká
předseda PhDr. Emanuel Grepl, v březnu byla komise
zrušena. Důvodem byla především nespokojenost městské
rady s prací komise
- finanční
předseda ing. Oldřich Jašek
- kontrolní
předseda Václav Maleňák
předseda mgr. Milan Bureš do konce června, od července
- pro výchovu a vzdělávání
Jaromír Maroň
- pro mezinárodní vztahy
předseda ing. Josef Skřivánek
- pro prevenci kriminality
předseda ing. Zdeněk Kunčar
- pro projednávání přestupků
předsedkyně JUDr. Jitka Hoferková.

3. ROZPOČET MĚSTA
Rok 1997 se vyznačoval velkou investiční náročností. Ta se projevila schodkem v rozpočtu
města ve výši 105.660.600 Kč. Schodek byl zcela pokryt z cizích zdrojů - investičním
úvěrem. Splácením tohoto úvěru se však v následujících letech zvýší dluhová služba města
(splátky úroků a úvěrů).
Příjmy
-

vzhledem k celkové ekonomické situaci v ČR stagnuje výše daňových výnosů, ty se na
celkových příjmech rozpočtu města podílely 24 %
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-

-

-

dotace ze státního rozpočtu se mírně zvýšily, důvodem byly především dotace na
odstraňování povodňových škod, dostavbu II. etapy kulturního domu a prevenci
kriminality, celkový podíl na příjmech dosáhl 14 %
na zajištění investičních potřeb města byl čerpán investiční úvěr ve výši 119.862 tis.
Kč a představoval 34 % celkových příjmů města
vlastní příjmy města ve výši 69.517 tis. Kč tvořily zejména příjmy Technických služeb
města (cca 10.755 tis. Kč), příjmy ze školkovného, stravného, z činnosti městské
policie, běžné činnosti odborů a pronájmu majetku (předplacený pronájem
Technického muzea a.s. Tatra činil 49.000 tis. Kč). Podíl na rozpočtu města tak činil
20 %
ostatní příjmy ve výši 6.398 tis. Kč (především prodej pozemků a nemovitostí, veřejná
sbírka, dary, úroky) se na celkových příjmech podílí 2 %.
Výdaje

-

-

výdaje byly podstatně ovlivněny realizací investičních akcí a oprav většího rozsahu
(dostavba II. etapy kulturního domu , dostavba CO krytů, plošná plynofikace místních
částí Vlčovice a Mniší, stavba parkoviště na sídlišti Sever, útulku pro psy, generální
oprava ledové plochy zimního stadiónu, dostavba kompostárna, oprava komunikací a
mostů, vybudování areálu pro skateboard, oprava mateřské školy Zd. Buriana apod.),
kapitálové výdaje ve výši 179.052 tis. Kč tak pokryly 52 % celkových výdajů
běžné výdaje rozpočtu ve výši 143.085 tis. Kč představovaly 41 % celkových výdajů
splátky úvěrů dosáhly částky 21.728 tis. Kč, tedy 7 %.
Souhrnná tabulka příjmů a výdajů podle jednotlivých odborů v tis. Kč

Odbor /organizace
Životní prostředí

Příjmy
491,8

Výdaje
1.230,0

Městská policie

451,2

formační datové centrum
Kancelář starosty
Odbor školství
Obecní živnostenský úřad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kancelář tajemníka
Stavební úřad a doprava
Majetková správa a rozvoj
Finanční odbor
Odbor rozvoje města
Prevence kriminality
Odbory celkem
Technické služby
Město celkem

0,0
628,5
2.924,8
620,0
152,9
1.416,8
191,5
6.682,7
327.721,0
0,0
0,0
341.281,2
10.755,8
352.037,0

Zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 1997:
8.323,7
Bytové hospodářství
42.091,0
Hospodářský výsledek
131,0

2.310,4
15.921,7
24.707,6
0,0
22.887,8
29.632,8
159,9
169.711,4
41.081,6
1.596,8
490,8
314.908,7
28.247,4
343.156,1

41.960,0

Dluhová služba činila v roce 1997 31.057,3 tis. Kč, nesplacené úvěry představovaly k 31.
12. 1997 131.351,1 tis. Kč.

-
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4. MAJETEK MĚSTA
Správa majetku města
K 31. 12. 1997 vlastnilo město pozemky o celkové rozloze 3.261.377 m2. Je to o 24.335 m2
více než v roce 1996 (123.838 m2 přibylo a 99.503 m2 ubylo). V jednotlivých katastrálních
územích jsou následující rozlohy pozemků města:
- Kopřivnice
1.112.076 m2
- Vlčovice
909.751 m2
- Lichnov
655.259 m2
- Drnholec nad Lubinou
241.918 m2
- Mniší
216.632 m2
- Větřkovice
121.227 m2
- Kletné
6.095 m2.
K nejvýznamnějším prodejům nemovitostí patřily:
- prodeje bytů v rámci privatizace bytového fondu, na ul. Wolkerově a Sokolovské bylo
prodáno celkem 27 bytových jednotek v celkové ceně 3.289,3 tis. Kč
- prodeje pozemků pro podnikání, 6 prodejů fyzickým osobám a 2 prodeje právnickým
osobám v ceně 887,4 tis. Kč
- prodeje pozemků pro stavbu rodinných domků v hodnotě 248 tis. Kč.
Kromě příjmů z prodejů jsou dalším zdrojem příjmů pronájmy nemovitostí:
- z nebytových prostor
4.084.600 Kč
- z pozemků
160.600 Kč
- z veřejného prostranství
376.400 Kč.
Městské zastupitelstvo souhlasilo s prodejem podnikatelského centra – budovy Kasáren
šestičlennému sdružení místních podnikatelů přesto, že jejich nabídka byla ze všech nejnižší

– 6 miliónů korun. Důvodem již několik let probíhajícího prodeje objektu je nedostatek
finančních prostředků města na jeho opravu.
Areál původní lyžařské chaty na Červeném kameni včetně pozemků a lyžařského vleku,
který dosud provozovala Správa sportovišť Kopřivnice, má od počátku prosince nového
nájemce – je jím kopřivnická firma Foto Morava. Firma má objekt užívat až do doby
vyhlášení výsledků veřejné soutěže na nájemce, do které je rovněž přihlášena.
Pokračoval výkup pozemků pod Bílou horou pro stavbu rodinných domků. Za další
pozemky bylo zaplaceno 693,3 tis. Kč.
V následující tabulce jsou uvedeny investiční akce realizované městem s náklady vyššími
než 500 tis. Kč:
- dostavba II. etapy kulturního domu na Technické muzeum
132.600.000 Kč
- dostavba CO krytů pod Technickým muzeem
11.805.000 Kč
- plynofikace Vlčovice – Mniší – II. etapa
6.500.000 Kč
- úprava ledové plochy na zimním stadioně
6.222.000 Kč
- kompostárna
3.988.000 Kč
- parkoviště na sídlišti Sever
3.285.000 Kč
- plynofikace Vlčovice – Mniší - I. etapa
2.800.000 Kč
- útulek pro psy
2.467.000 Kč
- úprava bytů na bezbariérové na ul. Sokolovské
973.000 Kč
- skateboardové hřiště v klubu Kamarád
970.000 Kč
- oprava střechy na ZUŠ Zdeňka Buriana
788.000 Kč
743.000 Kč
- kanalizace na ul. Wolkerově
- půdní vestavba na ulici Sokolovské
737.000 Kč
- zastávky ČSAD v Lubině u mostu
695.000 Kč.
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Dostavba druhé části Kulturního domu
Stavební povolení na druhou část kulturního domu bylo vydáno již v roce 1987. Tehdejší
funkcionáři zamýšleli vybudovat ve městě obrovské takzvaně kulturně osvětové zařízení,
jehož druhou část mělo tvořit divadlo a kino. První výkop se uskutečnil v létě 1989, pár
měsíců před sametovou revolucí. Po vybudování hrubé stavby byly stavební práce, které
investoval stát v rámci komplexní bytové výstavby v roce 1993, zastaveny. Rozestavěnou
budovu stát předal bezúplatně ve stejném roce městu. Radnice nikdy nesehnala na dostavbu
objektu dost peněz, a proto se pokoušela zbavit se opuštěného staveniště s rezavým
oplocením v centru města prodejem. Sehnala i vážného zájemce, ten však na poslední chvíli
od koupě ustoupil. Pokud by budova stála nevyužita ještě pár let, zcela by zchátrala.
Nakonec se radním podařilo najít řešení, které se zpočátku zdálo být velmi bláznivým.
Město se s automobilkou Tatra dohodlo na přestavbě budovy na technické muzeum
automobilů.
V lednu 1997 proběhlo výběrové řízení na dostavbu objektu. Vítězem veřejné obchodní
soutěže, které se zúčastnili čtyři zájemci, se stala dceřinná společnost automobilky Tatra Údržba Tatra, s.r.o., Kopřivnice.
Výstavba byla zahájena s vědomím nutnosti maximálního zkrácení všech výstavbových
termínů s limitním cílem uvést stavbu do provozu ke dni 4. 10. 1997. Stavební povolení bylo
vydáno dne 12. 2. 1997 na dostavbu KOZ (kulturně osvětového zařízení ) II. – technické
muzeum Kopřivnice stavebním úřadem Městského úřadu v Kopřivnici.
Investorem stavby se stalo město, zhotovitelem Údržba TATRA, s.r.o. se sídlem
v Kopřivnici, hlavním subdodavatelem KEY STAV, s.r.o. se sídlem v Třinci, technický
dozor zajišťoval Vladimír Zákutný z odboru majetkové správy a rozvoje města. Hlavním
inženýrem projektu byl ing. arch. Kučera z Havířova.
Stavební práce na dokončení druhé rozestavěné části kulturního domu začala vítězná firma
demolicí vnitřních stěn. Tyto práce začaly několik dní před 20. únorem 1997, dnem kdy byla
podepsána smlouva o dostavbě kulturního domu. Vlastní stavební práce začaly 1. 3. 1997.

Od té doby pracovali dělníci v rozestavěné budově sedm dní v týdnu. Skutečně byla stavba
zahájena dne 19. 2. 1997. Stavební část byla ukončena 26. 9. a kolaudována 29. 9. 1997.
K užívání byla stavba předána 2. 10. 1997 jako objekt na ul. Záhumenní č.p. 367, číslo
orientační 1. Vlastníkem celé stavby včetně interiéru a zařízení je město. Exponáty byly ze
stávajícího muzea u Lašské muzea přemístěny během srpna a září.
Vzrušení ve městě způsobilo v neděli 14. 9. stěhování Slovenské strely. Historický expresní
rychlík, který byl vyroben v roce 1936, změnil po třiceti letech své stanoviště v parku u
bývalého technického muzea. Speciální patnáctinápravový trailer z ostravských Hutních
montáží a firmy Nosreti vezl starý 25 metrů dlouhý a 36 tun vážící expres na speciálním
návěsu, jehož 15 náprav se otáčelo nezávisle na sobě ulicemi Štefánikovou, Husovou a
Záhumenní na jeho nové stanoviště před dokončovanou druhou část kulturního domu s
novou expozicí historických vozidel Tatra.Tomuto neobvyklému stěhování přihlížely stovky
zvědavých diváků, kteří konec tohoto neobvyklého stěhování odměnili potleskem.
Muzeum bylo slavnostně otevřeno při příležitosti 100. výročí výroby prvního automobilu
v Rakousku-Uhersku ve dnech 3. a 4. října 1997.
Dostavba byla bezesporu akcí zcela nevídanou, ať se jedná o rozsah, význam stavby nebo
rekordně krátký časový úsek během nějž byl kulturní dům přestavěn. Většina věcí se dělala
přímo za pochodu, stavět se začalo ještě dříve, než byly dokončeny projekty přestavby. Do
stavby se rovněž zamíchaly problémy dodavatelů, které byly způsobeny povodněmi.
Manažerem dostavby kulturního domu se stal dřívější pracovník odboru podnikání, obchodu
a služeb Městského úřadu v Kopřivnici ing. Stanislav Schäfer.
Finanční prostředky na dostavbu získalo město z úvěru od České spořitelny ve výši 130
milionů korun. Doba splatnosti úvěru má činit 7 let. Z úvěru byla pro dostavbu muzea
v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 65 mil. Kč. Akciová společnost Tatra jako budoucí
nájemce muzea, přislíbila na dostavbu poskytnout 40 mil. Kč. Tato částka byla poté
poskytnuta formou práce, kterou vítěz výběrového řízení na dostavbě prováděl a město ji
-
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následně a.s. Tatra vyúčtovalo formou vzájemného zápočtu.
Chybějící finanční prostředky ve výši asi 25 milionů korun opět pomohla částečně snížit
zadlužená automobilka Tatra, která přispěla dalšími 9 miliony korun. Tím si předplatila
v budově bezplatný pronájem pro své muzeum na 50 let. Zbývajících asi 15 milionů na
dostavbu si město muselo vypůjčit. Původní snahy získat tyto peníze od sponzorů a později
od státu vyzněly naprázdno.
Mezi finančníprostředky na úhradu nákladů na výstavbu měla patřit i veřejná sbírka, která
byla povolena Ministerstvem vnitra dne 28. 4. 1997. Ve spolupráci s pražskou reklamní
agenturou Rust, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení, byla vytvořena masivní reklamní
kampaň „Dejte srdce do vaší Kopřivnice“. Kampaň byla tvořena:
- mediální částí, v rádiu Helax byla veřejnost vyzývána k účasti na otevření muzea
- reklamními letáky, které vybízely veřejnost k finančnímu příspěvku a dalším formám
pomoci
- výzvou k ušetření investic (zaslání letáků s nalepeným stokorunovým srdcem) reagovalo
asi 30 přispěvatelů.
V rámci kampaně prodávala agentura nálepky se srdíčky s výzvou k podpoře muzea. V den
slavnostního otevření muzea se jich s výzvou k podpoře muzea prodalo za 25.000 Kč. Jinak
byla kampaň neúspěšná. Letáky, které měly občany informovat o tom, jak mohou pomoci,
byly vytištěny se spoustou hrubých chyb. Marné byly rovněž snahy o propagaci centra
města s názvem Hučnica podle staré hradské cesty z Hustopečí na Hukvaldy. Tento název se
však neujal. Neúspěšná byla i sbírka mezi občany města. Do kasiček rozmístěných po
obchodech a stáncích ve městě přispělo málo občanů, protože lidé raději podporovali ty,
kteří byli postiženi katastrofálními povodněmi na Moravě.
Pro druhou část kampaně již smlouva s touto agenturou uzavřena nebyla. Tato část kampaně
již probíhala zcela v režii města. K 22. 5. 1998 bylo na účtu veřejné sbírky 438.119,6 Kč.
Výsledný efekt těchto snah nebyl z finančního pohledu příliš výrazný, nelze však
opomenout propagační dopad ať již materiálů připravených pro muzeum, či pozitivní i
negativní kampaně v tisku.

Nedostatek peněz se promítl i na vzhledu budovy. Čelní strana muzea, která měla být
původně prosklená, byla z větší části zakryta plechem a stala se tak téměř neprůhlednou.
Občané města, kteří přispěli na stavbu muzea 500 a více korunami, se zúčastnili
slavnostního otevření nového kina, které bylo vybudováno společně s technickým muzeem.
Zhruba stovka hostů však místo slibované novinky Sopka shlédla starší film Statečné srdce.
Stěny muzea automobilů jsou zdobeny nástěnnými malbami odpovídajícími charakteru
vystavených automobilů v daném prostoru. Jsou to například závodní dráha, vojenský bunkr
v lese se skutečnými kmeny stromů. V muzeu je nainstalováno celkem 70 exponátů včetně
železničního vagónu rychlíku „Slovenská strela“ u vchodu do budovy. Expozice jsou
doplněny řadou videoprojekcí, o každém vozidle je možné zjistit podrobnosti
z elektronických systémů v několika jazycích.
Téměř celé přízemí budovy zabírá dominantní technické muzeum. V prvním poschodí je
nové víceúčelové kino Puls s kapacitou 165 míst k sezení a restaurace. Původní kino Mír,
které bylo na ulici Štefánikově, ukončilo svou činnost v říjnu 1997. V novém kině se do
konce roku uskutečnilo 100 představení, které navštívilo asi 5.000 diváků.
Druhé poschodí budovy je vyhrazeno především pro kanceláře, které mají být pronajaty
různým firmám.
Náklady na dostavbu:
- stavební část
- interiéry a expozice muzea
- projektové práce a inženýrská činnost
- předpřípravné práce (zaměření, posudky, studie)
- poplatky spojené s výstavbou
Celkem:

105.601.404,20 Kč
14.648.768,00 Kč
10.707.612,00 Kč
579.026,20 Kč
1.100.000,00 Kč
132. 636.810,40 Kč
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4. ROZVOJOVÉ PROGRAMY A DALŠÍ ČINNOSTI MĚSTA
Komunikující město
Vztah obyvatel města a jeho představitelů, kteří jsou reprezentováni jednak volenými
zástupci a jednak městským úřadem, je vytvářen vazbami, v nichž čelné postavení zaujímá
vzájemná komunikace. Cílem této komunikace je postavení občana do role plnohodnotného
partnera instituce, jejímž úkolem je realizovat jeho potřeby a zájmy.
Projekt „Komunikující město“, který byl schválen městskou radou k realizaci v tomto roce,
rozpracovává tuto komunikaci ve čtyřech základních oblastech:
Informovanost
Nejdůležitějšími informačními kanály komunikace města Kopřivnice a jeho občanů jsou
- Kopřivnické noviny, které jsou čteny 85% občanů, noviny se líbí 88% občanů
- Kabelová televize Kopřivnice, kterou dosud sleduje 50% místních občanů, s její úrovní je
spokojeno 78%
- tiskoviny (statistická ročenka, která je vydávána každoročně od roku 1995, kronika města,
informace o dění ve městě podávané prostřednictvím Internetu, informační a propagační
materiály)
- přímé kontakty představitelů a zaměstnanců města s občany (veřejné schůze, besedy,
setkání s podnikateli, mezinárodní kontakt.
Zkušenosti s institucí
- vytvoření orientačního systému a zlepšení estetické úrovně pro návštěvníka městské
instituce
- zřízení informačního pracoviště ve vstupu do úřadu (recepce) i mimo něj (městské
informační centrum)
- poskytování komplexních informací o daném problému občanům
- propagace práce úřadu v médiích, zřízení radničního zpravodaje a odborného pracoviště
pro komunikaci s veřejností.

Marketing
- provádění pravidelných průzkumů s cílem sledování zájmů občanů o kvalitu služeb města
- průběžné vyhodnocování slabých a silných stránek města, provádění opatření
Průzkumy veřejného mínění
- opakované průzkumy veřejného mínění s vyhodnocováním.

Prevence kriminality
Od konce roku 1995 je město Kopřivnice zapojeno do celostátního Programu prevence
kriminality. Největší podíl na tom, že se Kopřivnice stala jedním z devíti měst v České
republice, jejichž projekty byly vybrány do celostátního programu, má zástupce starosty ing.
Zdeněk Kunčar.
Jednou ze základních podmínek pro poskytování účelové dotace na projekty prevence
kriminality bylo zřízení samostatné funkce manažera prevence kriminality. Funkce byla
zřízena rozhodnutím Městské rady v Kopřivnici dne 25. 2. 1997. Od 1. 7. do této funkce
nastoupila Blanka Mikundová.
Komplexní součinnostní program prevence kriminality pro rok 1997 byl schválen městským
zastupitelstvem dne 13. 2. 1997. Na jeho základě byla Ministerstvu vnitra ČR podána žádost
o přidělení dotace na 13 dílčích programů. Vybráno bylo 9 programů. Na jejich realizaci
bylo vynaloženo celkem 1.980,2 tis. Kč, z toho dotace od státu činila 1.552,8 tis. Kč.
Uskutečnily se následující projekty:
154,0 tis.Kč
Pořady k prevenci kriminality v kabelové televizi
Vybudování areálu pro skateboardové sporty a kolečkové brusle
1.001,3 tis. Kč
Humanizace sídliště Sever zřízením Klubu Kamarád
310,4 tis. Kč
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Projekt bezpečná rodina
Pořízení služebních psů pro městskou policii
Zabezpečení školských zařízení
Klub mladých při Domu dětí a mládeže Kopřivnice
Monitorování rizikových jedinců a jevů
Školení manažerů prevence kriminality

167,0 tis. Kč
44,9 tis. Kč
132,8 tis. Kč
84,0 tis. Kč
78,0 tis. Kč
7,8 tis. Kč

Projekt prevence kriminality v KTK tvořilo šest publicisticko-diskusních pořadů pod
společným názvem „Na šikmé ploše“. Besedy byly zaměřeny na aktuální problémy dnešní
doby, tzn. gamblerství, alkoholismus mladistvých a šikana. Besedy byly na solidní úrovni a
setkaly se se značným ohlasem diváků.
Skateboardové hřiště je součástí areálu Klubu Kamarád a je provozováno pod přímou
správou manažera prevence kriminality.
Původcem myšlenky zřízení Klubu Kamarád byla vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Jiřina Mikulenková. Jejím úmyslem bylo vytvořit větší kamarádský celek,
který by vhodným způsobem aktivoval děti a mládež k pozitivním hodnotám
prostřednictvím přitažlivých činností (sport, kultura, zájmová činnost). Provoz klubu byl
zahájen 1. 12. 1997. Klub je vybaven stolním fotbalem, billiardem, je možno si zahrát pingpong, v baru si děti mohou zakoupit nealko nápoje a cukrovinky. Jeho součástí je centrum
volného času dětí a mládeže na sídlišti Sever. Cílem klubu je maximální účast dětí při
spoluvytváření klubové činnosti a rovněž získávání dobrovolníků z řad rodičů ke spolupráci
při náročnějších akcích.
Projekt Bezpečná rodina byl realizován na ZŠ 17. listopadu. Jeho cílem bylo upevnit
funkčnost rodiny tak, aby rodiče trávili se svými dětmi co nejvíce času.
Pořízení služebních psů pro městskou policii - zakoupení dvou služebních psů s výcvikem,
kteří budou používáni především při nočních službách a větších akcích
Zabezpečení školských zařízení doplněním zabezpečovacích prvků v mateřských školách
Česká, Záhumenní a Dětské centrum, komplexní vybavení pro mateřskou školu na ulici
Jarní.

Sdružení obcí Severní Moravy
Sdružení obcí Severní Moravy je právnickým subjektem založeným z důvodu společného
postupu vlastníků akcií energetických společností. Cílem sdružení je buď přímé zastupování
vlastníků akcií nebo alespoň poskytování veškerého informačního servisu. Podmínkou pro
fungování je držení alespoň 34% balíku akcií Severomoravské energetiky a.s. a
Severomoravské plynárenské a.s. obcemi. Zástupcem okresu Nový Jičín ve sdružení je ing.
Zdeněk Kunčar, zástupce starosty. Sídlo sdružení je v Přerově.

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Znovuobnovení hrozby otevření hlubinného dolu ve Frenštátě pod Radhoštěm vyburcovalo
aktivity téměř všech obcí v blízkosti místa plánované těžby. 21. 8. 1997 proběhlo ve
Frenštátě ustavující zasedání sdružení, kterého se jako pozorovatel zúčastnil zástupce
starosty ing. Zdeněk Kunčar. Do sdružení zatím vstoupilo 19 obcí a měst. Předsedou
sdružení byl zvolen starosta Trojanovic Drahomír Strnadel. Hlavním posláním sdružení je
chránit obyvatele měst a obcí před důsledkem těžby černého uhlí v beskydském regionu.

Strategický plán ekonomického rozvoje
Komise pro zavádění strategického plánu ekonomického rozvoje provedla na svém zasedání
dne 29. 1. 1997 vyhodnocení zavádění plánu v roce 1996 a aktualizovala jeho záměry, které
-
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by měly být v roce 1997 realizovány v jednotlivých oblastech:
1. Rozvoj malého a středního podnikání
– vytvoření podnikatelského prostředí za účelem přilákání nových podniků vytvářejících
pracovní místa
– udržení existujících podniků a povzbuzení růstu nových malých podniků ve městě.
Tento záměr má být zajištěn spoluprací města s Centrem podnikání a rozvoje (CPR) a to
především zvyšováním počtu zájemců o činnost CPR, rozšířením prostor v podnikatelském
inkubátoru (čili tří objektů v tzv. starém závodě Tatry), nabízením komplexních služeb a
přímé podpory začínajícím a stávajícím malým a středním podnikům, dokončením rozvoje
„hospodářského parku v Lubině“ s cílem přilákat nová pracovní místa.
2. Centrum města, image a identita
- výrazně zlepšit estetickou a funkční úroveň centra města s využitím netradičních
architektonických prvků
- podpora rozvoje nových maloobchodních a komerčních aktivit
- zlepšit image města pro jeho obyvatele i podnikatelskou společnost jako moderního,
orientovaného na budoucnost
- posílení identity občanů a podnikatelů s městem zlepšením a rozšířením nabídky služeb
města, které zlepšují kvalitu života.
Záměr má být zajištěn zejména stanovením hranic „centra“ města a jeho identifikací,
urbanisticko-architektonickým řešením pozemků v „centru“ s ohledem na vytvoření
kulturního zázemí včetně hodnotných atrakcí a drobné architektury, estetické dotvoření
„centra“ včetně řešení barevnosti fasád, dostavbou II. etapy Kulturního domu se zřízením
technického muzea, zřízením vlastivědného muzea včetně expozice významných rodáků (v
objektu Lašské vily), rozvojem kulturních aktivit nadregionálního významu (divadelní
přehlídka Kopřiva, koncert Rockové šlahouny a taneční soutěž Tatra), rozvojem
významných sportovních akcí (Tatra Veteran Rallye, Běh Emila Zátopka), uskutečněním
projektu „Komunikující město“ a rozvojem nestandardních vzdělávacích a zájmových
aktivit.
3. Silniční dopravní systém

-

zlepšení napojení Kopřivnice do nadřazeného systému silniční dopravy a zefektivnění
pohybu materiálu, zboží a osob
- zlepšení dopravního spojení s okresním městem
- zlepšení průjezdu tranzitní dopravy městem.
Zlepšení dopravního systému Kopřivnice se má týkat především možností přímého napojení
Kopřivnice na Příbor v souvislosti s vybudováním obchvatu Příbora a jeho napojení na
komunikaci spojující Ostravu s Olomoucí a rekonstrukce silničního spojení mezi okresním
městem a Kopřivnicí. Ke zlepšení dopravní struktury ve městě mají vést především stavební
úpravy křižovatky „U Palárny“, realizace naváděcího systému na parkoviště u Interhotelu PBeam a vybudování sjezdu z komunikace II/480 přímo do areálu ČSAD.
4. Turistika
- zřízení regionálního centra rozvoje turistiky, které bude provádět propagaci a marketing
turistických aktivit v mikroregionu Kopřivnice-Štramberk-Hukvaldy-Příbor
- zlepšení kvality a rozšíření nabídky atrakcí, výrobků a kompletních služeb se vztahem
k turistice včetně ubytování, maloobchodu, cestovních kanceláří, aby se Kopřivnice stala
centrem turistických služeb v mikroregionu.
Hlavním hnacím motorem rozvoje turistiky má být regionální centrum rozvoje turistiky
(RCRT), jehož cílem je na základě zpracované marketingové studie trvale rozvíjet a
koordinovat turistiku v mikroregionu. Na projektu mají spolupracovat především
podnikatelé, kteří se zabývají službami souvisejícími s turistikou (hoteliéři, dopravci a
další).
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REGVIS 2005
Ve dnech 6. a 7. 3. se v Kopřivnici sešla Regionální strategická komise, která začala
s řešením prvních úkolů plánu REGVIS 2005. Cílem programu je analýza zásadních
problémů severní Moravy a snaha hledat řešení těchto problémů. Projekt je financován
z prostředků Evropské unie Ecos Overture.

5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Kalendář akcí v rámci mezinárodních vztahů
20.-22. 1. - oficiální jednání zástupců města ve Zwönitz (dohoda výměnných akcí na rok
1997)
13.-18. 4. - setkání dětských výtvarníků z Trappes a Základní umělecké školy Zdeňka
Buriana, tvorba společných děl včetně vernisáže v KDK, společné návštěvy
kulturních památek v okolí Kopřivnice
24.-27. 4. - návštěva učitelů ze Zwönitz v Kopřivnici
25. 4.-2. 5. - seznamování zahraničních novinářů s naším regionem
5.- 9. 6. - návštěva oficiální delegace města ve Zwönitz
13.-14. 6. - oficiální jednání zástupců města v Myszkowě (upřesnění činnosti v roce 1997)
- vystoupení Městského dechového orchestru a mažoretek v Myszkowě
27.-30. 6.- vystoupení kulturní delegace z Kopřivnice ve Zwönitz
7.-18. 7. - mezinárodní tábor dobrovolné práce (celkem 11 účastníků z Francie,
Španělska, Finska, Turecka a Holandska provádělo záchovnou údržbu na
Šostýně, čistili městské lesy, odstraňovali škody způsobené povodněmi
8.-21. 7. - letní rekreace dětí z polského Myszkowa v Kopřivnici
20.-29. 7. - letní rekreace dětí z německého města Zwönitz v Kopřivnici

21.-30. 7. - letní rekreace kopřivnických dětí ve Zwönitz
20.-25. 8.- mezinárodní fotbalový turnaj žáků partnerských měst (Trappes, Zwönitz,
Castiglione del Lago, Myszkow) v Kopřivnici
- podpis partnerské smlouvy mezi Kopřivnicí a Castiglione del Lago a Kopřivnicí
a Myszkowem, setkání oficiálních delegací všech partnerských měst v
Kopřivnici
28.9.-3.10.- návštěva studentů Střední průmyslové školy ve Zwönitz
26.10.-1.11.- návštěva učitelů z Trappes v Kopřivnici
10.-17.12. - návštěva oficiální delegace z Kopřivnice v Trappes
- koncertní vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice v Trappes

Setkání partnerských měst v Kopřivnici
Ve dnech 21. až 25. 8. 1997 se při příležitosti 100. výročí výroby prvního automobilu
v Kopřivnici uskutečnilo setkání partnerských měst Kopřivnice. Setkání se zúčastnili
zástupci z Trappes ve Francii, Zwönitz v Německu, Castiglione del Lago v Itálii a
Myszkowa v Polsku.
Do té doby měla Kopřivnice uzavřeny smlouvy o spolupráci s městy Zwönitz a Trappes.
Během setkání měst byly rovněž podepsány smlouvy o spolupráci s městy Myszkow
v Polsku a Castiglione del Lago v Itálii.
Ve sportovní části setkání se utkala fotbalová mužstva žáků v soutěži O pohár města
Kopřivnice nazvaný Tatra Cup. Do finále se probojovalo družstvo z francouzského města
Trappes a domácí FC Kopřivnice. Vítězi se v šesté sérii na pokutové kopy stalo domácí
družstvo s těsným výsledkem 2:1.

-

28 –

Kulturní část byla věnována návštěvám zajímavých míst v našem regionu (skanzenu
v Rožnově, Pusteven, Radhoště v Beskydech, zámku Hradce u Opavy a dalších).
Všichni účastníci se také zúčastnili dojezdu Tatra Veteran Rallye Vídeň – Kopřivnice a
mezinárodní ploché dráhy na letním stadioně.

Styky v rámci spolupráce s partnerskými městy
Ve dnech 14. až 18. 4. přijelo na reciproční návštěvu 11 mladých výtvarníků z Trappes.
Jejich hostiteli byla ZŠ Alšova. Kromě vzájemného předávání zkušeností se mladí Francouzi
seznámili s okolím Kopřivnice.
Ve dnech 21. až 25. 4. navštívili kopřivnické základní a střední školy 4 pedagogové
z německého Zwönitz, aby si vyměnili se svými kopřivnickými protějšky zkušenosti
s financováním škol v ČR. Součástí byla i předběžná jednání o spolupráci se ZŠ Alšovou a
Střední průmyslovou školou a obchodní akademií v Kopřivnici. Návštěva byla oplátkou za
stejnou návštěvu kopřivnických pedagogů v roce 1996 ve Zwönitz.
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V.
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
1. Tatra akciová společnost
Hospodaření
Po dlouhých letech ztrát vykázala Tatra za rok 1997 zisk a naznačila všem, kteří nad ní již
lámali hůl, že se s ní musí stále počítat. Přesun hospodaření z červených do černých čísel byl
způsoben především výrobou a prodejem automobilů do Spojených arabských emirátů (SAE).
Tento výsledek je velice cenný vzhledem k situaci, v jaké se automobilka nachází již několik
let. Obrovské čtyřmiliardové břemeno dluhů z dob, kdy Tatra byla ještě státním podnikem,
působí značné potíže při financování výroby.
Předsedou představenstva a.s. Tatra je generální ředitel Škody Plzeň ing. Lubomír Soudek,
místopředsedy společnosti jsou ing. Vladislav Boháč a ing. Petr Frýbl, CSc. Předsedou
dozorčí rady je JUDr. Richard Král, CSc.
Finanční oblast
Do roku 1997 vstupovala Tatra s cílem zajistit bezztrátové hospodaření firmy. Tento cíl se
podařilo splnit a společnost dosáhla na základě účetní uzávěrky roku zisk ve výši 92,5 mil.
Kč. Celkový hospodářský výsledek zahrnující jak mateřskou, tak devět dceřinných
společností ve 100% vlastnictví akciové společnosti, dosáhl 65 mil. Kč. Poslední číslo uvádí,
že hospodaření dceřinných společností nebylo v roce 1997 tak úspěšné jako u mateřské firmy.
Zisk Tatry taky nepříznivě ovlivnila ztráta v Tatře Příbor ve výši 168,3 mil. Kč.
Růst tržeb zaznamenaly společnosti orientující se na trh mimo společenství Tatra, např.
metalurgické závody Kovárna a Slévárna Tatra. Přes toto zlepšení však miliardové dluhy
pocházející z let 1991-1992 jsou pro Tatru stále obrovským břemenem.
Zklamáním pro Tatru bylo, že vláda při svém jednání dne 18. 6. neschválila návrh bývalého
ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na oddlužení a Tatru neoddlužila.
Důvodem podle současného ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla bylo rozhodnutí dále
nepodporovat a neprohlubovat měkké ekonomické prostředí problémových podniků.
Technická oblast
Od konce roku 1997 je do sériové výroby postupně zaváděna inovovaná řada nákladních
automobilů s obchodním názvem TERRNo 1 a JAMAL, která do října 1999 zcela nahradí
řadu T 815, T 815-2 a EURO II. Vozidla mají změněný vzhled kabiny a celou řadu dalších
modernizačních prvků.
Technický úsek pokračoval během celého roku na vývoji prototypu vozidla 4x4, a dále
vojenských speciálů, především tankového tahače.
Do sériové výroby byl zaveden zcela nový unikátní typ odpružení zadních náprav, který má
Tatra patentováno.
Obchodní oblast
Plán roku – prodej 3.029 vozidel, se splnit nepodařilo. Bylo prodáno celkem 2.531 vozů za
6.533 mil. Kč. Plán prodeje náhradních dílů za 732 mil. Kč naproti tomu byl splněn. Prodej
vozů proti předchozímu roku vzrostl o 727 kusů. Na tomto počtu se nejvíce projevil kontrakt
-
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na dodávku vozidel Liwa do Spojených arabských emirátů (SAE), který Tatře přinesl více než
4.000 mil. Kč. Celý kontrakt byl výjimečný jak svým objemem, tak i technickým provedením
vozidel na špičkové světové úrovni.
Z celkové produkce nákladních automobilů bylo 84,3% určeno na vývoz. Kromě již uvedené
dodávky do SAE se největší objem prodeje realizoval do Číny a Indie k dnes již stabilním
odběratelům. V rámci Ruské federace stoupla poptávka především po vozech v provedení
sklápěč. Celkem se prodalo 295 aut. Na Slovensku bylo prodáno 235 ks, v ostatních zemích
Evropy, Afriky a Středního východu 161 ks. Do oblasti Asie, Austrálie a Ameriky bylo
prodáno 626 ks vozidel. V České republice bylo prodáno celkem 397 ks vozidel.
Během roku se podařilo rovněž uzavřít smlouvy o zřízení společných podniků v Indii a
Brazílii.
Výroba nákladních automobilů
Ve srovnání s předchozími třemi lety bylo vyrobeno nejvíce nákladních automobilů, a to
2.592 ks. Největší část z nich – 856 ks bylo určeno pro dodávku do SAE. Kromě vozidel Liwa
bylo vyrobeno 756 nákladních automobilů v provedení EURO II a 568 rozložených vozidel.
Nově do výroby bylo zavedeno 45 modifikací, v závěru roku pak bylo smontováno první
vozidlo nové řady TERRNo v sériové výrobě.
Hodnocení roku 1997 ve srovnání s rokem 1995 a 1996

Počet pracovníků k 31. 12.
Průměrný počet pracovníků
Tržby (mil. Kč)
Provozní hospodářský výsledek (mil. Kč)
Výroba nákladních automobilů (ks)
Prodej nákladních automobilů (ks)
z toho tuzemsko
vývoz
Odpisy (mil. Kč)
Zisk/ztráta (mil. Kč)

1995
7.266
3.810
3.975
121
1.837
2.048
422
1.626
279
- 270

1996
7.454
3.780
3.135
- 446
1.804
1.803
340
1.463
244
- 625

1997
7.643
3.985
7.610
640
2.592
2.531
397
2.134
245
92

Výroba osobních automobilů
Vysoké výrobní náklady, výroba pouhých 20 osobních aut T 700 vedly vedení a.s. Tatra
k přestěhování příborského závodu zpět do mateřského závodu v Kopřivnici. Z 370
příborských zaměstnanců část odešla na důchod, zbytek dostal zaměstnání v Kopřivnici.
Příborský závod bude pronajat nebo prodán vhodnému zájemci.
Několikaletou bitvu s vedením automobilky Tatra dotáhl alespoň prozatím do vítězného
konce drobný akcionář Tatry, a.s. Ivan Telařík z Kopřivnice. Telařík dostal 29.1. od Státního
zastupitelství v Novém Jičíně oznámení o prošetření trestního oznámení, které podal na
bývalého generálního ředitele Tatry Karla Benedu pro zkreslování hospodářských výsledků a
podílu na úpadku společnosti.
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Majetkové účasti
Na valné hromadě 25.8. snížili akcionáři automobilky její základní jmění z 4,4 na 1,1 miliardy
korun. Jmenovitá hodnota akcie tak klesla z tisíce na 250 Kč za akcii. Důvodem tohoto kroku
byla podle předsedy představenstva Lubomíra Soudka snaha o snížení hospodářských ztrát z
minulých období, především roku 1996, které se vyšplhaly až téměř na 4 mld. Kč.
Největší vlastník Tatry se 43% akcií – strojírenský gigant Škoda Plzeň, který je zároveň i
největším podílníkem automobilky LIAZ, měl v průběhu roku v úmyslu prodat své podíly
v obou ztrátových automobilkách společně. Zájem ze zahraničí se však soustřeďuje spíše na
kopřivnickou automobilku, která má sice problémy se starými dluhy, ale zároveň má šanci
uspět ve východní Evropě a třetích zemích. Zájem o Tatru mají podle konzultantské a
auditorské firmy Deloitte and Touche, která má Tatře pomoci zbavit se třímiliardového dluhu
a najít strategického partnera, zatím dvě evropské a jedna zámořská firma.
V současnosti má a.s. Tatra 100% majetkovou účast v těchto dceřinných společnostech:
Energetika Tatra a.s., Slévárna Tatra a.s., Kovárna Tatra a.s., Tatra Příbor a.s., Tatra Nový
Jičín a.s., Doprava Tatra spol. s r.o., Tatra DIZ spol. s r.o., Nářaďovna Tatra spol. s r.o. a
Tatrarest spol. s r.o.
Společnostmi Tatry se zahraniční majetkovou účastí jsou:
Tatra Servis a.s. v Rusku, Matis a.s. v Rusku, Tatrarex Prec. Cast. spol. s r.o., Tatra Do Brasil
Ltd. v Brazílii a Tatra Udyog Ltd. v Indii (podrobnosti níže).
Další majetkovou účast má Tatra ve společnostech:
Tatra Slovensko spol. s r.o., Horský hotel Tatra s.r.o. Velké Karlovice a Centrum podnikání a
rozvoje Kopřivnice.
Bývalé školící středisko na ulici Štefánikově naproti restauraci Moravia bylo prodáno
místnímu podnikateli Jaroslavu Šerému, který v něm chce vybudovat velkosklad hraček,
sportu a papíru.
Bývalou ubytovnu maďarských pracovníků Tatry č.p. 1117 na ulici Erbenově vydražila 5. 5.
kopřivnická firma Ineko, s.r.o. za 4,1 mil. Kč. V bývalém několik let prázdném a zchátralém
věžáku vzniknou nové byty a kanceláře.

Zahraniční spolupráce
Začátkem dubna byly podepsána smlouva o založení společného podniku na montáž
nákladních automobilů v Indii. S indickou společností Venus byl v Indii založen společný
podnik na výrobu nákladních automobilů. Závod má být postaven v blízkosti jihoindického
města Bangalore a výrobu zahájit v dubnu 1998. Do konce následujícího roku má brány
nového podniku Tatra Udyog opustit 140 speciálů s pohonem šesti kol. Cílem je produkce 3
tisíc vozů ročně.
Další zahraniční spolupráce se rýsuje s ruským výrobcem nákladních automobilů ZIL. Podle
předběžné smlouvy se mají v ruském závodě montovat třínápravové sklápěče, ke kterým dodá
Tatra podvozky a vzduchem chlazené motory.
Mluví se i o vybudování společného podniku na výrobu až tří tisíc tater v Brazílii, které by
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měly být prodávány po celé Jižní Americe. Výroba ve městě Salvador ve státě Bahia by měla
začít v roce 1998.

Personální politika
Vzhledem k nižšímu množství vyráběných a prodávaných vozů dochází v Tatře k postupnému
snižování zaměstnanců, a to především z řad technickohospodářských pracovníků a režijních
dělníků. K 31. 12. 1997 pracovalo v Tatře včetně dceřinných společností celkem 7.643 osob,
z toho v a.s. 3.985 zaměstnanců. Velká pozornost byla věnována vytvoření míst pro
pracovníky se sníženou pracovní schopností. V mateřské společnosti tak našlo uplatnění
celkem 193 zaměstnanců (5% z celkového počtu). Na základě spolupráce s Úřadem práce
v Novém Jičíně zaměstnala Tatra a.s. 26 absolventů středních a vysokých škol.
Do nové etapy vstoupil proces vzdělávání. Významným úspěchem je získání certifikátu
normy EN ISO 9001 v červenci 1997. Tatra je tak první automobilkou v České republice,
která tento certifikát na vývoj, výrobu, prodej a servis nákladních automobilů, dílů a agregátů
získala. Se zavedením ČSN EN ISO 9001 byly vypracovány kvalifikační požadavky na
zaměstnance a na jejich základě také jednotný systém vzdělávání.

Výstavy
Významným úspěchem skončila účast na veletrhu vojenské techniky IDEX 97 v Abu-Dhabí
v SAE ve dnech 17. až 21. 3., kde byly představeny vozy Liwa ve čtyřech různých
provedeních. K popularitě zřejmě také přispěl již uzavřený kontrakt na dodávku 1.127 kusů
těchto speciálních automobilů.
V dubnu Tatra vystavovala své exponáty na 7. ročníku mezinárodní výstavy AMI 97
v Lipsku. Na výstavě se podařilo sjednat mnoho předběžných kontaktů, které by měly přinést
zvýšení prodeje vozů v SRN až o 100%.

Rallye Paříž Dakar
Tři posádky automobilů T 815 z Tatry se již podesáté zúčastnily jednoho z nejprestižnějších
závodů světa, Rallye Paříž - Dakar. Letošní již v pořadí 19. ročník závodu se jel ze
senegalského Dakaru do Agadízu a zpět do Dakaru. Trval od 4. do 19. ledna a závodníci
museli projet v průběhu 15 etap celkem 8.518 km. Stálý účastník těchto závodů, tovární tým
a.s. Tatra byl v letošním roce podporován firmou Milana Lopraise z Frenštátu p. R. jako Tatra
Marathon Team. Na trať v Africe se vydala 2 „ostrá“ vozidla Tatra 4 x4, které pilotovali
Karel Loprais a Vlastimil Buchtyár a jedno „servisní“ 6x6 řídil Bedřich Sklenovský.
Bohužel, letošní ročník nedopadl pro závodní tým Tatry vůbec dobře. Zprvu potěšující zprávy
se posléze změnily ve velmi neradostné. Ještě po 8. etapě byly obě „ostré“ Tatry na 2. a 3.
místě v kategorii kamiónů. Doprovodná Tatra 6x6 s posádkou Sklenovský, Gilar a Hamerla
již však nebyla schopna pokračovat pro vážnou poruchu motoru v závodě. Před 9. etapou
zjistila posádka ostré Tatry Buchtyár, Mück a Kořený vážnou poruchu zadní nápravy, která ji
vyřadila ze závodů. K dovršení smůly v průběhu 10. etapy praskla na posledním vozidle
hřídel od ventilátoru a posádka Loprais, Kučera, Stachura tak dojela jako poslední mimo
bodované pořadí.
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Další zajímavosti
Deset užitkových automobilů Tatra Beta poskytla a.s. Škoda Plzeň Českému červenému kříži
a.s. k rozvozu humanitární pomoci v oblastech zničených záplavami.
S velkým zájmem ze strany odborníků i laiků se setkal dvoudenní odborný seminář o historii
a designu vozů a ostatních výrobků a.s. Tatra, který proběhl 17. a 18. března v Národním
technickém muzeu v Praze.
Letošní model Tatry T 700 se tak zalíbil ruskému premiérovi Viktoru Černomyrdinovi, že při
návštěvě v Čechách obdržel od generálního ředitele Tatry Lubomíra Soudka jeden vůz darem.

2. Podnikání
Centrum podnikání a rozvoje
Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o. (CPR) sídlí v Domě podnikatelů na ul. Štefánikově č.p.
244. Zaměstnává tři pracovníky. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti došlo
v listopadu ke změně ředitele společnosti. Ing. Jiří Huške byl nahrazen slečnou ing. Lenkou
Cagovou, absolventkou ekonomické fakulty Technické univerzity Vysoké školy báňské v
Ostravě.
CPR funguje v souladu s podmínkami projektu „Zřízení centra podnikatelského rozvoje
v Kopřivnici“. V květnu byla ukončena druhá fáze projektu (mimo jiné doplnění výpočetní a
kancelářskou technikou nejen pro potřeby CPR, ale i jeho klientů) a zahájena fáze třetí.
Zaměstnanci CPR a externí spolupracovníci poskytli v průběhu roku přes 300 bezplatných
informací, které se týkaly především volných prostor k podnikání, programů podpory
podnikání, financování apod. Existující podnikatelé (začali podnikat před 31. 12. 1995) se
nejčastěji dotazují na finanční zdroje, daně a účetnictví a zahraniční kontakty, začínající
podnikatelé (podnikající od 1. 1. 1996) se dotazují nejvíce na podmínky pro zahájení
podnikání, daně, účetnictví a finanční zdroje.
V průběhu roku uspořádalo CPR dva semináře pro podnikatele zaměřené na marketingovou
komunikaci a zpracovávání podnikatelských záměrů. Proběhla také dvě setkání podnikatelů
s holandským konzultantem Jaapem van Tilburgem.
CPR pronajímá firmám, které vhodně doplňují nabídku služeb pro podnikání, kancelářské
prostory. V Domě podnikatelů nyní působí banka Haná, Česká pojišťovna, vzdělávací
společnost, účetní firmy, reklamní studio a také výrobní a obchodní společnosti.
CPR využívá prostory v horním patře budovy. Zasedací místnost je k dispozici všem
zájemcům pro prezentace, školení, jednání apod. Jedna z kanceláří je také provozována jako
veřejné počítačové pracoviště s možností napojení na světovou počítačovou síť Internet.
Přestože myšlenka vytvoření podnikatelského inkubátoru pro začínající firmy realizována
nebyla, jsou prostory „Starého závodu“ a.s. Tatra využívány k podnikatelským aktivitám.

Hospodářský park Lubina
V prvním čtvrtletí loňského roku vykoupilo město od soukromých vlastníků pozemky v k.ú.
Drnholec. Důvodem výkupu bylo budování „Hospodářského parku Lubina“, který by měl
přispět k rozvoji středního podnikání. Záměr budování parku vychází z výrazně jednostranné
průmyslové struktury na Kopřivnicku s dominantním postavením automobilky Tatra.
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K naplnění tohoto záměru se jeví jako velmi výhodná nabídka firmy Draftex, s.r.o. se sídlem
v Odrách. Firma je jedním ze subjektů nadnárodního společenství firmy Draftex Industries
Limited se sídlem ve Velké Británii a má zájem získat pozemky do svého vlastnictví a
vybudovat na nich výrobní závod pro výrobu gumových součástek pro automobilový
průmysl.
Městské zastupitelstvo schválilo dne 9. 12. 1997 prodej těchto pozemků o rozloze téměř 7
hektarů za 13.731.400 Kč firmě Draftex s tím, že do tří let od uzavření této smlouvy postaví
výrobní závod.

Podpora malého a středního podnikání
Podpora podnikání ve městě je součástí „Pravidel podpory“, které byly schváleny městem pro
rok 1997. Hlavními body podpory jsou:
- možnost spoluúčasti na projektech realizovaných městem (oprava a využití sklepních
prostor Lašské vily a Loutkového divadla, dokončení a využití některých prostor v budově
nového Technického muzea)
- nabídka přebytečného majetku města k odprodeji (výtahová služba na ulici Wolkerově,
bývalá prádelna a objekt pavilonu v Lubině, stavebniny na ul. Příborské, hospodářský
park v Lubině, pozemky v centru města)
- zvýhodněné nájmy nebytových prostor
- privatizace nebytových prostor
- finanční pomoc zprostředkovávaná Centrem podnikání a rozvoje (Regionální
podnikatelský fond a hospodářská komora, Ministerstvo průmyslu a obchodu).

V objektu bývalého chudobince na ulici Boženy Němcové, který koupil v dubnu 1996 od
města Karel Myšák z firmy Favea za 900 tisíc korun, by mělo vyrůst sídlo firmy a výrobna
pro 50 druhů zboží od kosmetiky až po potraviny. Pracovní příležitosti by tak měly naleznout
především nekvalifikované ženy. Jednu z nejstarších budov ve městě – zemanství by firma
chtěla zrekonstruovat na restauraci a hotel.

Skladba podnikatelských subjektů
Živnostenské listy vydané v roce 1997
Osoba
1. tuzemské
z toho fyzické
právnické
2. zahraniční
z toho fyzické
CELKEM
Osoby

živnosti volné
548
453
95
20
20
568

z toho koupě zboží
za účelem prodeje
205
181
24
16
16
221

zprostředkování obchodu
a služeb
117
101
16
2
2
119

Nové podnikatelské subjekty v oblasti živností volných
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1. tuzemské
z toho fyzické
právnické
celkem
2. zahraniční
z toho fyzické
CELKEM
x)
Právní forma nově založených právnických osob:
- společnost s ručením omezeným
24
- veřejná obchodní společnost
1

295
25 x)
320
16
16
336

Počet platných živnostenských oprávnění a podnikatelů k 31. 12 u volných živností:
Počet platných
živnostenských oprávnění
3.860
Počet podnikatelů celkem
2.866

Fyzické Právnické
Cizinci
osoby
(dle občanství)
3.360
494
204
2.689

177

Zahraniční osoby
(dle živ. zákona)
66

190

62

Počet vydaných živnostenských oprávnění k 31. 12.:
- živnosti koncesované
181
- živnosti vázané
402
818
- živnosti řemeslné
Počet podnikatelů (volné, řemeslné, vázané, koncesované živnosti) k 31. 12.:
- fyzické osoby
3.189
- právnické osoby
195
- celkem
3.384.

Rozhodujícími firmami, které ovlivňují zaměstnanost v kopřivnickém regionu jsou:
Tatra, a.s. Kopřivnice a její dceřinné společnosti (Slevárna Tatra, a.s., Nářaďovna Tatra, s.r.o.,
Kovárna Tatra, a.s., Údržba Tatra, s.r.o., Energetika Tatra, a.s., Doprava Tatra, s.r.o.,
Tatrarest, s.r.o.), Městský úřad, Foto Morava, s.r.o., Hotel P-Beam, s.r.o. a Technické služby
města Kopřivnice.

3. Obchod a služby
Kopřivničtí podnikatelé
Jaroslav Šerý, který podniká především v oblasti hraček, sportovních potřeb a papíru, získal
od Tatry a.s. budovu bývalého školícího střediska na ulici Štefánikově. Objekt bude využit
jako velkosklad.
Při jedné z dalších dražeb obchodního komplexu Tatrovanka v centru města se podařilo objekt
konečně prodat a to místní firmě Aqua Morava. Firma zabývající se ekologií, objekt vydražila
za 8,5 mil. Kč. Podle jejích majitelů by se v komplexu měly nabízet především výrobky,
jejichž prodej chybí, např. zahradnické potřeby, specializovaný obchod na mléčné a masné
výrobky.
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Obchody
Město se rozhodlo prodat pozemky u vlakového nádraží za 700 miliónů korun pražské
společnosti Plus Discount, která je v majetku německé společnosti Tengelmann. Podle
zástupce společnosti by na tomto místě měl být do září 1998 postaven supermarket. Proti
zamýšlené stavbě se mezi kopřivnickými podnikateli zvedla velká vlna nevole. Obavy
z konkurence s nízkými diskontními cenami by mohly podle nich ohrozit jejich existenci.
12. 11. přibyl do Kopřivnice nový obchod s diskontní formou prodeje zboží REMA 1000.
Obchod sídlí v komplexu Severka na ulici Francouzské a měl by alespoň částečně uspokojit
potřeby obyvatel největšího kopřivnického sídliště Sever. Otevření obchodu vyvolalo nevoli
mezi drobnými obchodníky s potravinami a smíšeným zbožím, protože nízké ceny stahují
zákazníky z okolních obchodů do Remy.
Technické služby města Kopřivnice
V roce 1997 pracovalo v technických službách 87 zaměstnanců, kteří se podíleli na
poskytování služeb pro obyvatelstvo, instituce, úřady a podnikatele. K nejvýznamnějším
činnostem této organizace patří údržba a opravy místních komunikací, údržba dopravního
značení a veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně, svoz domovního odpadu, provoz
hřbitova a veřejných WC. Od 1. ledna 1997 přešla na Technické služby města Kopřivnice z
odboru životního prostředí Městského úřadu správa a hospodaření v městských lesích včetně
osoby lesního hospodáře.
Významným mezníkem v historii kopřivnických Technických služeb (TS) se stal 14.
červenec, kdy rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě vznikla nová organizace
pod obchodním jménem SLUMEKO, s.r.o. (služby města Kopřivnice). Ke dni 31. 12. 1997
pak byla městským zastupitelstvem zrušena rozpočtová organizace Technické služby města
Kopřivnice. Důvodem pro její zrušení bylo zahájení činností společnosti SLUMEKO od 1. 1.
1998. Rozpočtová organizace města tak byla nahrazena společností s ručením omezeným se
100 % vlastnictvím městem. Na SLUMEKO byl převeden veškerý majetek technických
služeb. Nová firma se všemi bývalými pracovníky TS převzala i všechny činnosti, které TS
Kopřivnice prováděly. Orgány společnosti jsou valná hromada a dozorčí rada. Valnou
hromadu bude tvořit starosta, dozorčí radu uvolněný člen městské rady Petr Chromečka
(ODS), člen městského zastupitelstva Jaromír Maroň (KDU-ČSL) a vedoucí finančního
odboru ing. Miroslav Kopečný. Jednateli společnosti se stali ředitel Karel Březina a jeho
zástupce Ladislav Kocián.
Podle mandátní smlouvy, kterou město uzavřelo s firmou SLUMEKO, provádí tato
společnost pro město:
- správu a údržbu místních komunikací, údržbu mostů, lávek, městského mobiliáře a
likvidaci vraků
- správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a veřejných WC
- správu a údržbu veřejné zeleně
- správu a hospodaření s komunálními odpady.
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4. Peněžnictví
Česká spořitelna a.s.
Česká spořitelna sídlí již druhý rok ve své nové budově na ul. Záhumenní, v sousedství
městského úřadu. V pobočce pracuje 23 osob, vedoucím je ing. Jiří Moucha. Pobočce zůstaly
všechny činnosti kromě poskytování úvěrů právnickým osobám, které byly přeřazeny do
okresní pobočky v Novém Jičíně. Nově přibylo zastoupení dceřinné společnosti ČSŽivnostenské pojišťovny s kompletní nabídkou služeb.
Zkvalitnění služeb v pobočce umožnilo zavedení projektu „Pobočka 97“ v rámci celé České
spořitelny. Přínosem je zejména zrychlení a komplexnost odbavení klientů na jedné přepážce.
Umožňuje to systém, který rozdělil obslužná místa na přepážky drobného bankovnictví (účty
vkladové, sporožirové, devizové, běžné) a přepážky komerčního bankovnictví (úvěry, cenné
papíry, stavební spoření aj.). Služby jednotlivých přepážek jsou uvedeny na přehledné vstupní
tabuli. Klient, který jde např. uložit peníze, tak nemusí čekat na odbavení klienta s časově
náročnou operací před ním.

Komerční banka, a.s.
Expozitura Komerční banky v Kopřivnici sídlí ve vlastní budově na ul. Čs. armády 1328.
Vedoucí expozitury je Jiřina Bajerová. Vzhledem k „novému úvěrovému procesu“
v Komerční bance a nutnosti dalšího zvyšování produktivity práce, došlo v průběhu roku ke
snížení počtu zaměstnanců banky z 22 na 16.
Služba poskytování podnikatelských a spotřebitelských úvěrů včetně úvěru hypotečního byla
v Kopřivnici ukončena a přesunuta do pobočky v Novém Jičíně. Pracovníci v Kopřivnici tak
zajišťují pouze informační servis o úvěrových produktech banky.
V květnu rozšířila banka své depozitní služby o krátkodobé 7 a 14 denní termínované vklady
s pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou a tzv. „podnikatelské konto“. Pro vysokoškoláky
bylo zavedeno konto „Gaudeamus“ s výhodnými podmínkami.
Bylo zahájeno poskytování služeb pro dceřinnou společnost KB – Penzijní fond KB a.s. –
uzavírání smluv o penzijním připojištění. Nabídka platebních služeb se rozšířila o karty
mezinárodních systémů Eurocard/MasterCard a Electron/Visa.
Expozitura se podílela na prodeji státních „povodňových dluhopisů“ v listinné a zaknihované
podobě za 1.240 tis. Kč.

Banka Haná, a.s.
Třetí bankou působící v Kopřivnici je přerovská Banka Haná. Banka sídlí v Domě
podnikatelů na ul. Štefánikově č.p. 244. Služby klientům zajišťují dvě pracovnice, vedoucí
jednatelství je ing. Olga Chalupová.
Banka poskytuje široký výběr bankovních služeb – vedení běžných a osobních účtů,
termínovaných vkladů, vkladních knížek, směnárenské služby, zahraniční platební styk,
stavební spoření a penzijní připojištění.

-
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Finanční úřad
Finanční úřad sídlí v objektu společnosti Tatrarest, s.r.o. na ul. Záhumenní 1151. K odvolání
ředitele úřadu ing. Karla Štěpánka sáhlo ostravské finanční ředitelství z důvodu
nespokojenosti se způsobem řízení úřadu. Od dubna 1997 jej ve funkci nahradil vedoucí
oddělení nepřímých daní ing. Lubomír Křižák nejprve ve funkci pověřen řízením a od
prosince 1997 ve funkci ředitele. Počet pracovníků se v podstatě nezměnil.
Zvyšuje se počet poplatníků, zvláště u daní z příjmu fyzických osob. Nejvyšší objem vykazují
daně ze závislé činnosti, silniční a majetkové. Pokračují dražby zabaveného majetku dlužníků,
které alespoň částečně snižují objem nedoplatků.
10. 12. se v anexu Městského úřadu konala dražba sudů, zařízení na výrobu alkoholu, tisíců
litrů destilátu a řady dalších věcí, které zbyly po zkrachovalé frenštátské likérce Fleret.
Největší zájem byl o takzvanou pálenici, jejíž vyvolávací cena byla 54.000 Kč. Úřad ji
nakonec prodal za 170.000 Kč.
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VI.
ÚPRAVA OBCE, DOPRAVA, SPOJE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Výstavba
Nejčastějšími žádostmi občanů, které obdržel v průběhu roku odbor rozvoje města Městského
úřadu v Kopřivnici, byly žádosti o stavbu rodinných domků a zřízení zahrádek. Tyto žádosti
vedly k přípravě projednání některých změn k platnému územnímu plánu města. Velký zájem
občanů města o stavbu rodinných domků vedl také k provedení průzkumu. Z něj vyšlo celkem
37 zájemců o stavbu rodinných domků v navrhované lokalitě Pod Bílou horou.
Kromě snahy města o vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných domků pokračují i jednání
mezi městem a Centrem pro podnikání a rozvoj na jedné straně a akciovou společností Tatra
na straně druhé o předání objektů č.p. 395, 756 a 869 v tzv. starém závodě Tatry do správy
města. Cílem těchto jednání je využít objekty, které již nejsou užívány k výrobě, pro rozvoj
drobného podnikání.
Vlastní realizaci všech staveb v Kopřivnici povoluje stavební úřad Městského úřadu
v Kopřivnici. V roce 1997 bylo ve správním území stavebního úřadu (Kopřivnice, Závišice,
Lubina, Vlčovice a Mniší) vydáno celkem 924 správních rozhodnutí podle stavebního zákona.
Z toho:
29 rozhodnutí na umístění stavby
445 stavebních povolení
440 kolaudačních rozhodnutí.
Na stavbu rodinných domků bylo vydáno 9 stavebních povolení, nejvíce v Lubině - pět.
Významnou částí činnosti stavebního úřadu v tomto roce byla kolaudační rozhodnutí
vydávaná v souvislosti s dokončením plošné plynofikace Závišic a místní části Lubina a s
vydáváním stavebních povolení v souvislosti se zahájením plošné plynofikace v místních
částech Vlčovice a Mniší.
Nejvýznamnější stavbou v Kopřivnici, kterou investovalo město, bylo dokončení nového
Technického muzea a krytů pro civilní ochranu pod budovou muzea. Za zmínku stojí i:
rekonstrukce zimního stadiónu (město)
rekonstrukce telefonní ústředny a napojení Kopřivnice dálkovým světelným kabelem pro
zřízení digitální ústředny (SPT Telecom, a.s.)
vybudování čerpací stanice pohonných hmot v Lubině (JOGA Kopřivnice)
vybudování psího útulku ve Vlčovicích (město)
zahájení stavby autoservisu na ul. Příborské
stavba administrativní budovy a dílny firmy Sudek na křižovatce ulic Záhumenní a Husova
rekonstrukce bývalého „chudobince“ na ul. B. Němcové na výrobnu živočišných doplňků a
vitamínů (FAVEA Mniší).
Ke zlepšení vzhledu obce byla provedena předlažba a úpravy veřejného prostranství před
objektem bývalé Kachlovky na ulici Štefánikově.
Kromě stavební činnosti byly v průběhu roku prováděny i přípravné a předprojekční práce
s výhledem realizace v dalších letech:
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kruhový objezd na křižovatce ulic Čs. armády a Obránců míru
infrastruktura lokality Pod Bílou horou pro výstavbu rodinných domků a bytových domů
Domov důchodců
rekonstrukce ulice Štramberské
realizace průmyslového závodu Draftex v „hospodářském parku“ v Lubině
nová městská knihovna v Kulturním domě.

2. Doprava
V průběhu roku vydal stavební úřad celkem 195 správních rozhodnutí o zvláštním užívání
veřejných komunikací a 200 souhlasů dle zákona o pozemních komunikacích. Stavební úřad
se podílel rovněž na úpravách jízdních řádů a při jednáních o privatizaci železniční trati
Studénka – Veřovice.
Kritická situace s nedostatkem parkovacích míst na sídlišti Sever trvá již několik let. Vlastníci
aut proto parkují na úzkých komunikacích na sídlišti, což vede ke snižování průjezdnosti
sídliště. K částečnému zlepšení stavu vedla i další výstavba nových odstavných a parkovacích
stání.
Ke zvýšení bezpečnosti chodců na velmi rušném přechodu u městského úřadu má sloužit
několik pro řidiče dobře viditelných pruhů plastického materiálu položených na vozovku.
Pruhy mají řidiče upozorňovat na přechod pro chodce i drnčivými zvuky, které se v autech při
jejich přejíždění ozývají. Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky
silničního provozu na této nejrušnější křižovatce ve městě má být vybudování kruhového
objezdu.
Největší dopravci v Kopřivnici
Největšími dopravci v Kopřivnici jsou ČSAD, a.s., provoz osobní dopravy Kopřivnice a
České dráhy.
ČSAD
Přepravu cestujících v Kopřivnici a jejím okolí zajišťuje z převážné části provoz osobní
dopravy Kopřivnice, který patří k závodu osobní dopravy ČSAD Ostrava, a.s.
Z Kopřivnice vyjíždí denně 182 spojů, první ve 3.50 hod. a poslední ve 22.50 hod.
V pravidelné linkové dopravě, kterou je zajišťován dovoz a odvoz cestujících do zaměstnání a
žáků do škol, bylo ujeto 2.300.000 km. V pracovní dny je doprava zajišťována ze čtrnácti
výchozích měst a obcí (mimo okres to jsou Ostrava, Rožnov p. R., Kunčice p. Ondřejníkem,
Zubří, Lhotka a Kozlovice), mimo pracovní dny pouze do měst (Ostrava, Nový Jičín,
Frenštát) a okolních obcí.
Kromě pravidelné linkové přepravy zajišťuje provoz osobní dopravy i nepravidelnou
vnitrostátní a mezinárodní dopravu autobusy vybavenými klimatizací, videotelevizí a
základním občerstvením. Nejvíce kilometrů v tomto roce bylo letos ujeto při 28 denním
zájezdu do Sýrie a 22 denním zájezdu do Skotska. Oba si objednala Vysoká škola báňská
v Ostravě. Zájezdy mířily také do Londýna, Paříže, Říma, na Korsiku.
Provoz osobní dopravy provádí v areálu ČSAD na ul. Dělnické také opravy osobních,
nákladních vozidel a autobusů, prodává náhradní díly, pohonné hmoty, připravuje vozidla na
kontrolu technického stavu.
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České dráhy
Železniční trať č. 304 Studénka – Veřovice patří mezi nejfrekventovanější trati v osobní
dopravě v obvodu Obchodně provozního ředitelství Českých drah v Ostravě. Každý den je na
tuto trať vypravováno 37 osobních vlaků, z nich byly v září při změně jízdního řádu zrušeny 4
spoje.
V železniční stanici v Kopřivnici bylo během roku prodáno 229.397 jízdenek ve vnitrostátní a
1.476 jízdenek v mezinárodní přepravě.
Velké škody především a.s. Tatra a některým z dceřinných společností způsobila celostátní
stávka železničářů, kterou vyhlásilo Odborové sdružení železničářů. Stávka trvala celkem pět
dnů. Byly zpožděny dodávky některých dílů pro výrobu automobilů, surovin pro kovárnu,
slévárnu a uhlí pro teplárnu. Problémy se dotkly i lidí využívajících vlak při cestě do škol a
zaměstnání.
Značné ztráty v osobní a nákladní dopravě způsobily červencové povodně. Osobní doprava
byla vzhledem k nutné kontrole mostů a propustků na celé trati přerušena od 8. do 9. 7. 1997.
Technické zařízení železnice však poškozeno nebylo.
Železničáři si stěžují na stále narůstající kritiku ze strany sdělovacích prostředků, která je
podle nich neoprávněná. K nešvarům na železnici patří rostoucí počet cestujících bez
jízdenky, zejména mezi mládeží.

3. Životní prostředí
Rok 1997 byl především rokem zahájení provozu staveb a projektů, jejichž cílem je další
zlepšování životního prostředí v Kopřivnici a okolí.
Ovzduší
Údaje o stavu ovzduší zjišťuje stanice Automatického imisního monitorovacího systému
České republiky, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav. Stanice je umístěna
v Lubině – Drnholci. Měří koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a
polétavého prachu (PP). Koncentrace se měří v mikrogramech na metr krychlový. Nejvýše
přípustnou hmotnostní koncentraci stanovuje tzv. imisní limit. Ten byl v průběhu roku
několikrát překročen u:
- maximálních půlhodinových koncentracích 4 krát u NOx (limit 200)
- maximálních 24 hodinových koncentracích 4 krát u SO2 (limit 150), 12 krát u NOx (limit
100) a 6 krát u polétavého prachu (limit 150).
U průměrných měsíčních koncentrací (limit pro SO2 – 60, NOx – 80 a PP – 60) nebyl
překročen ani v jednom případě
Údaje o stavu ovzduší zjišťované touto stanicí jsou vysílány každou půlhodinu v kabelové
televizi. Náklady na zařízení, které toto vysílání umožňuje, dosáhly 200 tis. Kč. Hlavními
sponzory byli firma CS 21 a město.
Pokud porovnáme stav znečištění ovzduší s rokem 1996, kdy stanice zahájila měření, je
zřejmé, že se množství znečišťujících látek v ovzduší mírně snížilo. Vliv na snižování
koncentrací má určitě probíhající plošná plynofikace místních částí. Ke zlepšení kvality
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ovzduší by měla přispět i nová obecně závazná vyhláška o ovzduší, která platí od ledna 1997
a stanovuje, jaké druhy paliv mohou být v rodinných domcích používány.
Odpady
V Kopřivnici bylo v průběhu celého roku vyprodukováno celkem 4.910 tun komunálního
odpadu, z toho 3.667 tun pochází z kopřivnických domácností, 594 tun z údržby veřejné
zeleně, 345 tun je smetků z ulic, 224 tun objemných a netradičních odpadů z domácností a 80
tun stavební sutě.
Na dotřiďovací lince, která je v provozu od loňského roku, bylo vytříděno celkem 344 tun
v domácnostech předtříděných odpadů, z toho 136 tun papíru, 18 tun plastů, 189 tun skla a 52
m3 pěnového polystyrénu. Odběratelům druhotných surovin bylo dodáno celkem 281 tun (112
tun papíru, 14,5 tuny plastů a 155 tun skla) vytříděného odpadu.
Dalším významným zařízením k využití komunálního odpadu z Kopřivnice a místních částí je
kompostárna Točna v Příboře, která je společným dílem měst Kopřivnice a Příbora. Zkušební
provoz zařízení byl zahájen 1. 9. V první etapě bude zpracováván odpad z veřejné zeleně
obou měst na kompost. V další etapě se uvažuje s kompostováním biologických zbytků
z domácností a čistírenských kalů. Za období zkušebního provozu, který zajišťovala firma
SLUMEKO, s.r. o. Kopřivnice bylo z Kopřivnice dovezeno ke zpracování 160 tun odpadů
z veřejné zeleně.
Městské lesy
Od 1. 1. 1997 jsou novým správcem v městských lesích Technické služby města. Lesním
hospodářem zůstává Pavel Červenka z Kozlovic, který přebírá zároveň od Lesů České
republiky funkci odborného lesního hospodáře.
V tomto roce se v lesích vytěžilo celkem 658 m3 dřeva. Mýtní těžba byla provedena v porostu
u Smrku oddechu a turistické chaty Červený kámen. K zalesnění vzniklých 2,75 ha plochy
bylo vysázeno 19,5 tisíc kusů sazenic listnatých stromů (buk, javor, jasan) a 2,3 tisíce kusů
sazenic jehličnatých stromů (smrk, modřín).
Velké škody na lesních komunikacích způsobila katastrofální povodeň v červenci a požár lesa
na Pískovně v květnu. Při požáru zasahovalo vzhledem k těžké průchodnosti terénu a velkému
převýšení (hřeben kopce) celkem 8 hasičských sborů z okolí. Hasit pomáhalo rovněž letadlo
ze Zábřehu. Shořely 4 hektary mladého lesa. Celkové škody z povodní a požáru dosáhly
třičtvrtě miliónu Kč.
Plantáž vánočních stromků založená městem v místě dřívějšího sadu kopřivnických
zahrádkářů u letního koupaliště v roce 1993 dala první vánoční stromky. 97 kopřivnických
domácností obohatilo vánoční pohodu borovicemi z této plantáže.
Obnova luk na Červeném kameni
Polopřirozené louky na Janíkově sedle a sjezdovce jsou vzhledem k výskytu vzácných
vstavačovitých rostlin, které patří do čeledi orchidejovitých, významným krajinným prvkem.
Tyto louky však nebyly po mnoho let udržovány a stále více zarůstaly nálety dřevin a
ruderální květenou (maliník, kopřiva). Změnu mají přinést práce na obnově původní flóry a
fauny, jejichž cílem je i posílení krajinotvorné a rekreační funkce luk. V tomto roce byla
provedena probírka náletových dřevin, úprava terénu a sečení trávy.
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Zeleň
V průběhu roku byly vyhlášeny a označeny jako památné některé významné stromy
v Kopřivnici. Jsou to platan Emila Hanzelky v Sadu dr. Edvarda Beneše, Fojtova lípa na
Fojtství, ořech Leopolda Víchy u ZŠ na náměstí, Husova lípa na okraji Raškova lesa, Raškův
a Ondrášův buk a Buk Černých myslivců u Raškova kamene pod Pískovnou.
Narušování chodníků, zasahování do kanalizace, nebezpečení ohrožení základů domů byly
hlavními důvody pro skácení 8 kusů vzrostlých topolů bílých na ulici Obránců míru mezi
domy č.p. 761 a 400. Dřevo ze skácených stromů bylo rozřezáno a prodáno na palivo. Práce
přišly město asi na 50 tisíc korun. Celkem bylo v Kopřivnici a místních částech vydáno
povolení pro skácení 157 stromů.
Revitalizace Kopřivničky
Počátkem roku dokončila firma Vales z Valašského Meziříčí projektovou dokumentaci
revitalizace povodí Kopřivničky v pramenní části. Jedná se o vybudování soustavy
kamenných stupňů, dřevěných prahů a přehrážek od letního koupaliště vzhůru po toku a
obnovení hradního rybníka pod Šostýnem. Zahájení stavby bylo odloženo na neurčito, protože
přednost dostalo odstraňování škod způsobených katastrofálními povodněmi.
Ekologická výchova
6. 9. 1997 byla slavnostně zahájena činnost střediska ekologické výchovy (SEV) v objektu
bývalé hájenky v Janíkově sedle. Program pro žáky byl zahájen v pondělí 8. 9. Myšlenku
zřízení SEV podpořilo město zakoupením objektu hájenky včetně přilehlé zahrady. Objekt byl
od původních majitelů - manželů Masárových z Ostravy zakoupen dne 17. 7. 1997 za 650.000
tis. Kč. Objekt byl pronajat občanskému sdružení BLUD, které bude na základě smlouvy
s městem zajišťovat ekologickou výchovu pro všechny kategorie občanů města - od
nejmenších po ty nejstarší. Projekt SEV předpokládá jednodenní výlety dětí z mateřských a
základních škol do přírody, víkendové pobyty na hájence pro středoškoláky a letní tábory pro
zájemce o přírodu.
Oslav Dne Země se před Kulturním domem v Kopřivnici zúčastnilo kolem 800 dětí
z mateřských a základních škol z Kopřivnice a místních částí. Kromě tradičního soupeření
mezi zástupci jednotlivých škol si mohlo zasoutěžit každé dítě a získat jednu z mnoha cen.
Kromě soutěží s tématikou ochrany životního prostředí probíhala ve foyeru Kulturního domu
výstava obrázků dětí a vítězných prací z literární soutěže s názvem „Jak se nám tu žije“ a
promítání filmů s ekologickou tématikou. Před Kulturním domem se konal jarmark s výrobky
z přírodních materiálů.
Americké mírové sbory
V červnu skončila v Kopřivnici mise dobrovolníka Amerických mírových sborů - slečny
Michelle Tucker. Ta se po celou dobu svého dvouletého působení v Kopřivnici podílela nejen
na práci odboru životního prostředí, ale také sama iniciovala další akce:
- projekt Globe – mezinárodní projekt pro děti z celého světa zaměřený na sledování počasí
- Den Země – spolupráce na organizaci a průběhu oslav a zajištění sponzorského daru ve
výši 1.350 USD
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zajištění poloviny finančních prostředků na postavení učebny v přírodě v areálu základní
školy Emila Zátopka
anketa mezi dětmi a rodiči na sídlišti Sever o zřízení dětského hřiště a zajištění větší části
finančních prostředků na jeho realizaci
spolupořádání literární soutěže Essay Contest pro středoškoláky psané v angličtině
obstarání baseballového vybavení pro čtyři kopřivnické základní školy a založení malé
ligy baseballu
zakoupení laboratorního vybavení pro středisko ekologické výchovy na hájence.

Ve dnech 6. – 19. 7. proběhl 4. ročník Mezinárodního tábora dobrovolné práce. Účastníci
tábora přispěli svou prací také k odstraňování škod po katastrofálních povodních.
Sdružení proti těžbě uhlí
Hrozba otevření hlubinného dolu na těžbu černého uhlí na Frenštátsku stále není zažehnána.
Obce a města, která by mohla být těžbou uhlí postižena, založila 21. 8. 1997 Sdružení měst a
obcí na ochranu beskydského regionu. Cílem sdružení je ochrana obyvatel členských měst a
obcí. Sídlem je Frenštát pod Radhoštěm. Vstup Kopřivnice do sdružení schválilo městské
zastupitelstvo dne 30. 10. 1997.
Chov zvířat a jejich ochrana ve městě
Zvyšování počtu zvířat ve městě sebou přináší i řadu problémů, zvláště pak ve vztazích mezi
lidmi. Snahou města je těmto nešvarům čelit, a proto byly v říjnu 1997 přijaty městských
zastupitelstvem vyhlášky o chovu a držení zvířat a o místním poplatku ze psů. Platnost obou
vyhlášek byla stanovena na počátek roku 1998.
Vyhláška o chovu a držení zvířat stanovuje základní zásady chovu zvířat, především v obytné
zástavbě, ukládá majitelům a chovatelům psů povinnosti, které musí dodržovat při pohybu na
veřejných prostranstvích. Významným bodem této vyhlášky je umisťování toulavých a
opuštěných psů do útulku ve Vlčovicích.
Vyhláška o místním poplatku ze psů má za cíl omezení počtu více psů v jedné domácnosti
zvýšením poplatku za dalšího psa, snížením poplatku za každého psa na základě dobrovolné
kastrace zvířete a registrace psa pomocí mikročipu aplikovaného pod kůži. Významným
počinem je rovněž rozšíření okruhu psů, kteří jsou od platby poplatku osvobozeni. Jedná se
hlavně o psy, kteří mají speciální výcvik, např. policejní, záchranářští.
13. března se v Kopřivnici konal seminář k nové metodě označování psů mikročipy. Přestože
tato metoda identifikace psů může zvýšit příjmy obecních pokladen až o dvojnásobek, zájem
ze strany městských a obecních úřadů v okrese byl velmi malý. Seminář vedl prezident
Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Jiří Krabička a zástupci některých
firem, které se touto problematikou zabývají.
První zájemci si mohou nechat svého psa označit mikročipem v areálu městské policie
v Kasárnách už od počátku května.
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Psí útulek
1. 9. byl zahájen zkušební provoz v psím útulku ve Vlčovicích. Útulek je umístěn nad
hlukovou dráhou a.s. Tatra. V útulku je 26 kotců pro psy, hospodářská budova s veterinární
ošetřovnou, přípravnou a skladem krmiv. Celý areál útulku je oplocen. Útulek je společným
dílem měst Kopřivnice a Nového Jičína a je určen pro umístění zaběhlých a opuštěných psů
z obou měst. Náklady na jeho vybudování dosáhly 2.470.945 Kč. Do konce roku prošlo
útulkem celkem 95 psů, 12 z nich bylo vráceno původním majitelům. Provozovatel útulku je
Městská policie v Kopřivnici.
Výrazné zkrácení doby nutné k nalezení majitele psa by mělo přinést označování psů pomocí
mikročipů, které bylo zahájeno v květnu.
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VII.
PÉČE O OBYVATELSTVO
1. Sociální služby
Tento rok byl pro Kopřivnici a nejbližší region rokem určité stability na trhu práce. Procento
nezaměstnanosti se v průběhu celého roku pohybovalo kolem 6,5. Podstatnou měrou se na
tom podílela Tatra a.s., která po dlouhé době přijímala do pracovního poměru pracovníky
vybraných, zejména dělnických profesí, ale i jiné firmy v regionu - Autopal Nový Jičín,
Siemens Frenštát a další.
Tento příznivý trend se však neodrazil v počtu žadatelů o sociální dávky. Za rok 1997 bylo
vyplaceno cca 18,6 mil. Kč, což je zhruba o 1 mil. Kč více než v roce 1996. Z toho bylo
rodinám s dětmi vyplaceno 10,7 mil. Kč a ostatním skupinám obyvatelstva (nezaměstnaní,
bezdětní, staří a zdravotně postižení občané) 7,9 mil. Kč.
Za velmi ožehavý problém je považován zvyšující se počet dlouhodobě nezaměstnaných,
jejichž uplatnění je na trhu práce stále těžší. Jde především o kategorie občanů s nízkým
stupněm dosaženého vzdělání, občanů patřícím k minoritním skupinám obyvatelstva, se
zdravotním postižením apod.
Za velmi nebezpečný je nutno považovat nárůst nezaměstnaných mladistvých, kteří
neukončili řádnou přípravu na budoucí povolání, velice rychle se orientují v současném
systému státních dávek a přicházejí na to, že i bez práce mohou žít vcelku bezstarostný život.
Právě u této skupiny mladistvých jsou časté negativní jevy, jako alkoholismus, gamblérství,
trestná činnost, drogy apod. Jejich způsob života dává také negativní příklad jejich mladším
kamarádům.

Azylový dům Malina
Zvyšování potřeb pro umístění matek a dětí v obtížných životních situacích přivedla odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kopřivnici k myšlence zřízení Azylového
domu - Domova pro matku a dítě v tísni.
V únoru 1997 se na Městský úřad v Kopřivnici obrátila první obecně prospěšná společnost
Halina (jméno a záštitu poskytla známá herečka a spisovatelka Halina Pawlovská) se sídlem
v Praze s nabídkou provozování azylového domu pro děti postižené či ohrožené týráním,
zneužíváním a zanedbáváním. Protože potřeba takového zařízení již byla v plánu Městského
úřadu, byl společně zpracován a poté oběmi stranami doporučen k realizaci projekt Domova
pro matku a dítě v tísni.
Domov je umístěn v objektu Okresního úřadu Nový Jičín, na ul. Tyršově č.p. 1015 (tzv.
Šenkova vila) v Kopřivnici, kde v minulém roce byla ukončena činnost zvláštního zařízení
pěstounské péče. Vlastní práce na zřízení Domu začala obecně prospěšná společnost Halina
provádět od 15. 8. 1997. Vkladem města do společnosti bylo bezúplatné převedení staršího
movitého majetku a zařízení z bytu dobrovolnice Amerických mírových sborů, která ve městě
přestala ve stejném roce působit. Na realizaci projektu se tak kromě zakladatele o.p.s.Halina
podílelo rozhodujícím způsobem město a také řada dalších sponzorů, z nichž největším byla
a.s. Tatra.
Provoz domova bude financován z výtěžku z prodeje stravenek se symbolem maliny.
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Slavnostní otevření při příležitosti oslav 100. výročí založení automobilky Tatra se konalo 3.
10. Pásku přestřihla místo Haliny Pawlovské oblíbená zpěvačka Lucie Bílá.
Ředitelem azylového domu Malina se na základě výběrového řízení stal mgr. Jaromír
Navrátil, který hodlá služby pro děti a matky v obtížných životních situacích dále rozšiřovat.

Azylový dům
V říjnu 1997 uběhlo již pět let od zahájení provozu azylového domu v Kopřivnici. Nepřetržitý
provoz zajišťují 4 muži a jedna žena. Ti téměř každodenně řeší konfliktní situace mezi
klienty, které jsou způsobovány požíváním alkoholu a duševními poruchami. Během roku
bylo v azylovém domě ubytováno 19 nových klientů, z nichž byly 3 ženy. Kapacita ubytování
je tak plně využívána. Procento nezaměstnanosti se u ubytovaných pohybuje kolem 17.
Prakticky od zahájení provozu v domě zůstávají 4 muži. Poplatek za ubytování činí po většinu
roku 30 Kč na jedno lůžko a den.
Na domě byla letos provedena oprava střešní krytiny, dům byl rovněž vymalován.
Přes zřízení samostatného pokoje pro ženy stále chybí společenská místnost pro společné akce
a sledování televize.

Klub Kamarád
Negativní jevy, které se stále hojněji projevují u mladistvých, daly podnět ke zřízení Klubu
Kamarád v objektu bývalé mateřské školy na ul. Francouzské č.p. 1181. Stěžejní myšlenkou
projektu je vytvoření prostoru pro trávení volného času dětí na sídlišti Sever, které jsou těmito
jevy nejvíce ohroženy.
Provoz Klubu byl zahájen koncem listopadu. Klub je využíván i matkami na mateřské
dovolené, Dům dětí a mládeže v objektu provozuje mateřské centrum Klokan, detašované
pracoviště má i městská knihovna. Posláním nově vzniklého klubu Klokan je vytrhnout
maminky a jejich děti z každodenní rutiny v domácnosti. V zahradě, která je součástí areálu,
bude v rámci Programu prevence kriminality postaven skateboardový areál.

Středisko sociálních služeb
Středisko sociálních služeb sídlí v Domě s pečovatelskou službou na ul. České 320. Ve
středisku pracuje trvale 21 zaměstnanců a dva pracovníci v civilní vojenské službě. Ke
středisku služeb patří i dům s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí a azylový dům
na ul. Horní. Ředitelkou střediska je Alena Dvořáková.
Rozsah služeb střediska je v podstatě stejný jako v předchozím roce. Jsou to pečovatelská
služba ve všední dny, domácí ošetřovatelská péče a Domovinka, která slouží pro denní nebo
přechodný pobyt starších občanů, jejichž stálí pečovatelé jsou nemocní, v lázních apod.
V domech s pečovatelskou službou je nyní umístěno 142 občanů, z nichž 89 je denně
poskytována pečovatelská služba. Tato služba je rovněž poskytována občanům v bytech
v Kopřivnici a místních částech. Těch bylo k 30. 9. 1997 62. Nejčastějšími službami jsou
nákupy, dovoz obědů, úklid domácností, péče o osobní hygienu, praní prádla.
V letošním roce začala v Domovince ve spolupráci s městskou knihovnou půjčovat knihy
knihovna.
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Nejstarší obyvatelkou střediska je paní Marie Danilewiczová, která má již 99 let. Nejmladším
klientem 38-letý Miroslav Driják.

Oblastní charita
Oblastní charita je účelovým zařízením římsko katolické církve a sídlí v Katolickém domě na
ul. Štramberské 378. Ředitelem je Miloslav Leško. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba, která je nestátním zdravotnickým zařízením, poskytla v roce 1997 péči 74 klientům,
z nichž je více než 50% ve věku nad 80 let. Pro usnadnění služby byl pro potřebu této služby
zakoupen starší automobil Škoda 120, moped Korádo a jízdní kolo.
Stejně jako v předchozích letech i letos byla na pozvání charity v Kopřivnici skupina dětí
z černobylské oblasti. Ozdravného pobytu od 20. 9. do 25. 10. se zúčastnilo 11 dětí ve věku 7
až 12 let a jedna pedagogická pracovnice. Všichni byli ubytováni v rodinách. Během pobytu
se děti zúčastnily výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pobyt byl hrazen ze sponzorských
darů, příspěvku města a vyhlášených sbírek
Charita uspořádala také sbírku trvanlivých potravin, balené vody, pokrývek a toaletních
potřeb pro lidi, kteří byli postiženi záplavami. Sbírka se konala 10. 7. Potřebné věci byly
předány v obci Babice u Uherského Hradiště.

2. Zdravotnictví
Jesle
Proces rušení jeselských zařízení pokračoval i v roce 1997. Posledními dosud fungujícími
jeslemi byly jesle na ulici Francouzské 1181. Vzhledem ke skutečnosti, že kapacita zařízení
nebyla během posledních dvou let zcela naplněna (jesle byly využívány pouze z jedné
třetiny), došlo k nepřiměřenému zvýšení nákladů na provoz zařízení až na 4.500 Kč na jedno
dítě. Dalším důvodem zrušení jeslí bylo snižování zájmu o toto zařízení ze strany rodičů, kteří
se snažili své děti přemístit co nejrychleji do mateřské školy. Tyto důvody společně s klesající
porodností vedly městské zastupitelstvo k přijetí usnesení o zrušení jeslí na ulici Francouzské
k 30. 6. 1997. Náhradou za zrušení péče o děti v jeslích byly v mateřských školách na území
města vytvořeny podmínky pro umisťování dětí mladších tří let.

Poliklinika Kopřivnice
Soukromá poliklinika MUDr. Rudolfa Babince se nachází v budově polikliniky na ul.
Štefánikově 1301. Na poliklinice pracuje 20 lékařů (z toho 16 soukromých), kteří zajišťují
ambulantní služby pro Kopřivnici a její okolí a pro společnost Tatra.
V průběhu roku byl počet obvodů včetně lékařů rozšířen a byla zřízena plastická chirurgie.
Má velmi dobrý ohlas, zřejmě i proto, že je jedinou v okrese. Poskytuje také kosmetické
služby.
Technické vybavení polikliniky se téměř nezměnilo, byl zakoupen nový přístroj na
vyvolávání RTG snímků a bez jakékoliv finanční podpory zakoupena nová sanitka. Opět se
nepodařilo zahájit provoz dialýzy.Volných prostor budovy je využíváno k umístění služeb,
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z nichž některé přímo nesouvisí s činností polikliniky. V přízemí je bufet sloužící pacientům i
personálu, dále jsou tu drogerie, optika, kadeřnictví, prodejna textilu a reklamní agentura Fox.

Ostatní zajímavosti
V pátek 4. 4. se ve velkém sále Kulturního domu v Kopřivnici setkali lékaři z okresu Nový
Jičín s tajemníkem ministra zdravotnictví MUDr. Miroslavem Mackem z ODS.
Z dvouhodinového setkání na téma Nová koncepce zdravotnictví v ČR odcházeli mnozí s
s rozporuplnými pocity. Podle některých jsou Mackovy představy o novém systému skvělé,
další však zůstávají skeptičtí.

3. Byty
Byty v majetku města
Počet evidovaných žádostí o obecní byt se v současné době pohybuje mezi 540 až 560.
V průběhu roku 1997 bylo uzavřeno 64 nájemních smluv k bytům a to na dobu určitou.
Na základě regulačních pravidel stanovených příslušnými předpisy zvýšila městská rada na
období od 1. 7. 1997 do 30. 6. 1998 maximální nájemné v obecních bytech I. kategorie na
11,30 Kč za metr čtvereční, u II. kategorie na 8,48 Kč a u III. kategorie na 6,59 Kč. Zvýšení
částky je u I. kategorie o 2,56 Kč za 1 metr čtvereční, u II. kategorie o 1,92 Kč a III. o 1,49
Kč.
Stálým problémem jsou dluhy na nájmech bytů. V lepším případě se cíleným nátlakem daří
některé neplatiče přinutit, aby dluhy uhradili nebo neužívané byty vrátili. Na ty, kteří nejsou
ochotni přistoupit na jakoukoliv dohodu, podává město žaloby na vyklizení bytu a výpovědi
z nájmů s přivolením soudu. Razantním krokem k řešení problému bylo zveřejnění seznamu
neplatičů nájemného v obecních bytech. Zveřejněný seznam 350 uživatelů obecních bytů
s dluhem přes 2,5 milionu Kč vedl k tomu, že někteří jmenovaní své dluhy již uhradili.
V privatizaci bytového fondu bylo prodáno 25 bytů stávajícím nájemcům a vydražen jeden
třípokojový byt I. kategorie za 555 tis. Kč. Prodej 3 pokojového bytu za cenu za téměř
čtyřnásobnou cenu, než byla vyvolávací, zřejmě rozhodl o tom, že napříště se takové byty
budou prodávat v dražbách, nikoliv jako dříve přidělovat.
V místě, kde dříve sídlila na ulici Sokolovské č.p. 405 Česká spořitelna, byly v 1. nadzemním
podlaží vybudovány dva bezbariérové byty. Oba jsou I. kategorie velikosti 3+1. Náklady na
výstavbu činily 973.000 Kč, z toho 640.000 Kč činila dotace státu. Zároveň byla zahájena
výstavba dvou půdních bytů.

Cíle a strategie města Kopřivnice v oblasti bydlení do konce roku 1998
Významným dokumentem v oblasti bydlení, který schválilo městské zastupitelstvo v květnu
1997, byly Cíle a strategie města Kopřivnice v oblasti bydlení do konce roku 1998.
Tento projekt byl rozdělen do tří částí.
1. Zajištění dostatku bytů pro solidní zájemce z různých příjmových skupin:
= účelné využívání bytů, to znamená postupná výměna bytů mezi nájemníky vzhledem ke
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skutečné bytové potřebě, vyhledávání a postih „černých“ pronájmů a podnájmů v
obecních bytech a vytvoření nových zásad hospodaření s bytovým fondem umožňující
získání nájemního bytu širšímu spektru nájemníků než dosud
= snižování počtu dlužníků a výše dluhů zejména uzavíráním smluv s nájemníky na dobu
určitou, seznamování veřejnosti s neplatiči prostřednictvím sdělovacích prostředků,
podáváním žalob na zrušení nájmu všem neplatičům s dluhem vyšším než 10 tis. Kč
= vystěhování neplatičů především do bytů s nižší kategorií, případně do holobytů, pokud se
podaří jejich zřízení někde v okolí města
= podpora individuální a skupinové výstavby městem, v současné době především v lokalitě
Pod Bílou horou
= podpora jiných forem výstavby městem, v současnosti se nejlépe jeví půdní vestavby a
nástavby u vhodných obecních i družstevních domů a bezbariérových bytů.
2. Zvýšení úrovně bydlení ve městě a zlepšení správy bytového fondu bez ohledu na vlastníka
= opravami zchátralého bytového fondu, který zůstane po ukončení privatizace městu
= součinností města a Oblastního stavebního družstva v Kopřivnici v oblasti měření a
regulace tepla a zateplování budov na základě zpracované energetické koncepce města
= vytvořením tzv. „fondu rozvoje bydlení“.
3. Privatizace části bytového fondu
= doprodej domů, kde již v minulosti byly některé byty prodány, např. na ulicích
Sokolovské, Dukelské, Wolkerově a Javorové, po jednotlivých bytech
= postup v další privatizaci bytového fondu prodejem atraktivních bytů, zastavení příprav
prodeje bytů v domech s malou ochotou nájemníků ke koupi.

OSBD Kopřivnice
K 31. 12. 1997 spravovalo Oblastní bytové družstvo (OSBD) v Kopřivnici na území města
3.782 bytů s 4.374 bydlícími členy. 250 bytů bylo během roku předáno do osobního
vlastnictví. Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k legislativním změnám, není možné
družstevní byty a majetek do osobního vlastnictví prodávat.
Údržba bytového fondu je zajišťována výlučně z příspěvků jednotlivých členů OSBD.
Koncem roku byla zahájena příprava na komplexní program regenerace panelových domů, do
kterého bylo vybráno 974 bytů. Přesto, že je možnost získání státní dotace pravděpodobná,
budou náklady na regeneraci platit družstevníci. Opravovaný dům má být vybaven
termoregulací a měřením tepla, tepelnou izolací všech stěn, střechy a suterénu, doplněním
skel o jedno a také možností zasklení balkónů nebo lodžií.
Termostatickými ventily a poměrovými měřidly odebraného tepla na jednotlivých
radiátorových tělesech je nyní vybaveno 1.653 bytů (44%). Vodoměry pro teplou a studenou
vodu jsou již ve všech bytech.
Problémem zatěžujícím oba největší správce kopřivnických bytů (OSBD a REKAZ) jsou
neplatiči nájemného. K 31. 12. 1997 dosahovaly pohledávky OSBD na nájemném výše
1.725.000 Kč. Nositeli těchto dluhů je 357 členů družstva. 69 z nich má dluh vyšší než 5.000
Kč (nejvyšší pohledávkou ke konci roku bylo 102.361 Kč). Problémy s neplatiči řeší družstvo
podáváním žalob k Okresnímu soudu v Novém Jičíně. V průběhu roku 1997 bylo podáno 231
žalob v hodnotě 1.289.000 Kč. 20 žalob bylo staženo, protože dlužníci zaplatili před řízením,
160 žalob bylo úspěšných. Úspěšné je i zveřejňování seznamu největších dlužníků
v Kopřivnických novinách.
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Rodinné domy
V roce 1997 bylo dokončeno celkem 7 rodinných domů, čímž jejich počet v Kopřivnici
vzrostl na 1.521.

4. Péče o bezpečnost občanů
Městská policie
Městská policie (MP), která vznikla v roce 1991, si za ta léta vybudovala pevnou pozici.
Svědčí o tom i výsledky průzkumu, který provedla Marketingová laboratoř Ostrava ve třech
městech severní Moravy (Ostrava, Nový Jičín a Kopřivnice). Podle něj je nejvíce obyvatel
spokojeno s prací městské policie v Kopřivnici, a to plných 51%. Podobně nespokojených
obyvatel s prací Policie ČR je rovněž nejméně v Kopřivnici a to 32%
Celkový počet strážníků je stejný jako v roce 1996 - 21 s jednou administrativní pracovnicí.
Připravenost strážníků na jejich profesi je stále prověřována jak po stránce praktické (fyzická
a střelecká příprava, cvičení psů), tak po stránce teoretické (každé tři roky atestační zkoušky
k prodloužení osvědčení). Pro usnadnění některých činností byli v průběhu roku zakoupeni
dva služební psi.
Městská policie ochraňuje v Kopřivnici a místních částech veřejný pořádek, dohlíží na
dodržování obecně závazných právních předpisů, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a
majetku formou preventivních opatření a opatřeními donucovacího charakteru, dohlíží na
dodržování pravidel občanského soužití, odhaluje přestupky, v rozsahu stanoveném zákonem
ukládá a vybírá blokové pokuty a provádí i další činnosti.
Preventivní ochrana majetku je zajišťována přes pult centralizované ochrany, na kterém bylo
v roce 1997 napojeno 52 objektů (mateřské a základní školy, budova městského úřadu, psí
útulek, firmy, apod.).
Kromě činností, které má městská policie stanoveny zákonem, provozuje také městský útulek
pro psy ve Vlčovicích a to od jeho uvedení do provozu v září tohoto roku.
Od 1. 4. změnila městská policie část svého stejnokroje. Nejnápadnější je šachovnicový
proužek na čepici. Od Policie ČR se odlišují rovněž znakem města na rukávu.
O práci městské policie vypovídají následující číselné údaje:
V průběhu roku byly řešeny tyto případy:
- nasazení technických prostředků (botiček)
- dopravní přestupky
- přestupky veřejného pohoršení
proti majetku
občanskému soužití
rušení nočního klidu
neuposlechnutí výzvy veřejného činitele
znečištění veřejného prostranství
podávání alkoholu mladistvým
Celkem:
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358
1.375
144
50
84
99
5
23
1
2.151

Proti vyhláškám města byly řešeny mimo jiné i následující přestupky:
- rozdělávání ohňů
- problémy se psy
z toho odchyceno psů
- volně pobíhající psi
z toho zjištěno
- vraky
- nepovolené skládky odpadů
- neplacení parkovného
- kontroly stánkařů a trhovců
- nalezení vykradených aut
Při pochůzkové činnosti byly zjištěny i tyto případy:
- poškození dopravních značek
- nefunkční telefonní automaty
- nesvítící pouliční osvětlení
- nepořádek kolem popelnic
Příjmy městské policie za rok 1997 pochází z:
- uložení pokutových bloků
- uložení pokut, které nebyly na místě zaplaceny
- parkovacích automatů
- poplatky za pult centrální ochrany
Celkem:

17
297
61
11
67
70
65
22
48
36

81
55
41
208

1.400 Kč
46.500 Kč
54.822 Kč
238.600 Kč
441.322 Kč

Problémem stejným v téměř každém městě jsou toulaví a opuštění psi. V Kopřivnici je
provozem útulku řešen problém, kam tato zvířata umístit. Jejich odchyt však často závisí na
šikovnosti a odvaze strážníků, protože k němu užívají obyčejnou volejbalovou síť a oko
upevněné na tyči.

Policie ČR
Výskyt trestné činnost
Obvodní oddělení Policie ČR v Kopřivnici sídlí na ul. Štefánikově č.p. 370. Ve správní
oblasti obvodního oddělení bylo v roce 1997 spácháno celkem 886 trestných činů, z nichž
bylo objasněno 362, tj. 40,9 %. Z tohoto počtu připadá na samotnou Kopřivnici a místní části
cca 85 % trestných činů. Ve srovnání s rokem 1996 zůstává počet trestných činů stejný (887),
o 4% se však zvýšila jejich objasněnost.
Největší podíl na trestných činech má majetková trestná činnost (73%). Nejčastější trestnou
činností jsou krádeže:
- věcí z automobilů (127, z toho 27 objasněno)
- vloupáním do sklepů (69)
- motorových vozidel (53, z toho objasněno 12)
- jízdních kol (48, objasněno 6)
- vloupání do bytů (28, z toho 6 objasněno)
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Ke krádežím věcí z automobilů dochází převážně v odpoledních a nočních hodinách,
k vloupání do bytů a sklepů převážně ve dne, resp. dopoledne. Místy, kde se páchá tato trestná
činnost nejčastěji, je sídliště Sever (ul. Francouzská, Osvoboditelů, 17. listopadu), ul.
Štefánikova a ul. Pod Morávií.
Další velmi početnou skupinou trestné činnosti je trestná činnost násilná, která činí 8,7%
z celkového množství. Z celkem 77 trestných činů bylo objasněno 66, tj. 85,7%. Nejčastějšími
případy jsou:
- úmyslné ublížení na zdraví (29, z toho 26 objasněno)
- loupež (10 případů, z toho 5 objasněno)
- vydírání (9 případů, z toho 8 objasněno).
Násilná trestná činnost zpravidla souvisí s návštěvou restaurací a požíváním alkoholu a je
proto páchána v odpoledních a nočních hodinách.
Z další trestné činnosti je to především:
- zbývající kriminalita (zanedbání povinné výživy, dopravní nehody ) – 7,8%
- hospodářské trestné činy (podvody, zpronevěra) – 5,3%
- mravnostní kriminalita – 1,2 %, atd.
Struktura pachatelů
Z celkového počtu objasněných trestných činů bylo 112 spácháno recidivisty, 84 mladistvými
a 19 dětmi (do 15 let věku). Trestně stíháno nebo vyšetřováno bylo celkem 333 pachatelů,
z toho 81 recidivistů, 13 dětí a 66 mladistvých (15 – 18 let věku). Ve srovnání s rokem 1996
se značně zvýšil počet pachatelů z řad mladistvých.
Přestupky a doprava
V průběhu roku 1997 bylo řešeno celkem 1.761 přestupků, z toho 1.197 bylo vyřízeno
v blokovém řízení s celkovou částkou 237.550 Kč. Příslušnému správnímu orgánu bylo
postoupeno 248 přestupků. Z celkového počtu přestupků bylo:
- 1.117 v dopravě
325 proti majetku
250 proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
52 na úseku alkoholismu a toxikomanie.
Za rok 1997 došlo na území zdejšího obvodu k 258 dopravním nehodám, při kterých bylo
zraněno 9 osob těžce a 53 utrpělo lehká zranění. Na území města Kopřivnice připadá 188
dopravních nehod, což je ve srovnání s rokem 1996 nárůst o 13 nehod. Hmotná škoda
způsobená při dopravních nehodách byla vyšší než 3,8 mil. Kč. 235 nehod zavinili řidiči
motorových vozidel, 8 cyklisté a 6 chodci. Hlavními příčinami nehod byl nesprávný způsob
jízdy 152x , nepřiměřená rychlost 40x, nedání přednosti v jízdě 39x. Alkohol byl zjištěn ve 24
případech.
Spolupráce
Spolupráce s městskou policií a městským úřadem je na odpovídající úrovni. Vedení města je
pravidelně informováno o aktuální bezpečnostní situaci ve městě. Obě policie spolupracují
také při zajišťování veřejného pořádku u hromadných akcí např. Rockové šlahouny. Pplicie
ČR spolupracuje také na činnostech v rámci Programu prevence kriminality.
Ostatní zajímavosti
Hodně strachu svým rodičům a spoustu práce Policii ČR připravil 14-letý Karel Zahrádka
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z Kopřivnice, který byl po třech dnech usilovného pátrání nalezen v chatě svého strýce u obce
Zástřizly na Kroměřížsku
Prevence kriminality
Každým rokem roste kriminalita mládeže. Snahou města o změnu tohoto nepříznivého vývoje
je především realizace projektů v rámci Komplexního součinnostního programu prevence
kriminality. Projekty, které tvoří tento program se nejčastěji zaměřují na využití volného času
mládeže. Pro koordinaci všech aktivit, které se na poli prevence v Kopřivnici dějí, byla
v červenci zřízena funkce manažera prevence kriminality.
V týdnu mezi 7. a 11. 4. obdrželo město od ministerstva vnitra dotaci na tento program ve
výši 1,565 mil. Kč. Jedná se o 8 projektů, z nichž největší důraz je kladen na projekty
Bezpečná rodina, zřízení Klubu Kamarád na sídlišti Sever a skateboardový areál tamtéž.
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VIII.
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
1. Školství
Mateřské školy
V Kopřivnici a místních částech bylo počátkem roku 13 mateřských školek (MŠ), z toho
jedna MŠ specializovaná pro děti s vadami řeči (na ulici Sokolovské) a Dětské centrum (na
ulici Bedřicha Smetany. Většina MŠ se zaměřuje na určitou činnost: MŠ Zdeňka Buriana se
specializuje na LEGO program a zdravou školu, MŠ Krátká má hudební zaměření, MŠ Jarní
literární kroužek a speciální oddělení, MŠ Lubina výtvarný kroužek a hudební zaměření, MŠ
Pionýrská má oční oddělení, MŠ I. Šustaly klub rodičů a dětí a MŠ Záhumenní výtvarný
kroužek, logopedii, němčinu a hru na flétnu.
Ke dni 14. 7. byla ukončena činnost mateřské školy na ulici Obránců míru. Důvodem byl
malý zájem rodičů o tuto školku
Dětské centrum
Speciální škola pro žáky s více vadami – Dětské centrum sídlí na ul. Bedřicha Smetany 1122.
Jejím zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelkou mgr. Dagmar
Jančálková. Škola je příspěvkovou organizací.
Dětské centrum navštěvují děti s kombinovanými vadami, děti tělesně postižené, se srdečními
vadami, s očními, sluchovými a řečovými poruchami, děti s omezenou hybností a mentálně
postižení.
Základní ideou je výchova a vzdělávání handicapovaných dětí bez odloučení od rodiny
s právem všech dětí na vzdělání. Zřízením pomocné školy a přípravného stupně se mohou
vzdělávat žáci s úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat ani na
základní ani zvláštní škole. Tím je jim umožněno osvojení základních vědomostí, dovedností
a návyků potřebných pro orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského života.
Dětské centrum poskytuje komplexní péči (rehabilitace, logopedie, speciálně pedagogická a
poradenská péče) handicapovaným dětem a mládeži v oblasti Kopřivnice a okolí.
Rehabilitace se specializuje na děti různého věku s různou mírou postižení. Využívají se
všechny formy, tzn. vodoléčba, magnetoterapie, masáže, léčebná tělesná výchova a reflexní
cvičení dle Dr. Vojty.
Logopedie zahrnuje přesnou diagnostiku a následnou vhodnou péči dětem s nejjednoduššími
řečovými vadami až po složité poruchy komunikace.
Do speciální mateřské školy pro děti s více vadami jsou zařazovány děti s tělesným,
mentálním a smyslovým postižením. Z mateřské školy pak přechází podle svých schopností
do základní školy, zvláštní školy, přípravného stupně nebo pomocné školy.
Přípravný stupeň pomocné školy je novou formou vzdělávání žáků se závažnějším mentálním
postižením. Jeho úkolem je umožnit školní vzdělávání žákům, kteří z různých důvodů nejsou
schopni prospívat ani na nižším stupni pomocné školy.
V pomocné škole jsou vzděláváni žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností,
která jim nedovoluje prospívat na základní ani zvláštní škole. Těžiště práce v této škole
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spočívá ve výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování základních vědomostí,
dovedností, na vytváření návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení
jejich duševních a tělesných schopností, založeném na důsledném respektování jejich
individuálních zvláštností. Velmi oblíbené jsou ozdravné pobyty, v květnu v Beskydech,
v srpnu a září v Itálii a v prosinci opět v Beskydech, letos také ve Vysokých Tatrách. Tyto
pobyty jsou podporovány cestovní kanceláří agentury FOX, Výborem dobré vůle Olgy
Havlové a dalšími většími i menšími sponzory.
Základní údaje o jednotlivých zařízeních:
Název
Počet tříd
Počet dětí
MŠ Obránců míru
MŠ Zd. Buriana
MŠ kpt. Jaroše
MŠ Krátká
MŠ Jarní

3
3
4
3 + 1 sp.

Počet pedagogů

ke 14. 7. ukončila činnost
72
6
75
100
70 + 9

6
8
8

MŠ Lubina

2

40

3

MŠ Mniší
MŠ Vlčovice
MŠ Francouzská
MŠ Pionýrská
MŠ I. Šustaly
MŠ Záhumenní

1
2
4
3
3
3

24
40
100
65
75
75

2
3
8
6
6
6

MŠ Česká
Speciální MŠ pro děti s
vadami řeči
Dětské centrum

3

77

6

2
8

16
50

3
15

44 + 1

879 + 9

86

Celkem

Zaměření, zájmová
činnost
LEGO program,
zdravá škola
hudba
literární kroužek,
speciální odd.
výtvarný kroužek,
hudebně pohodové
zaměření

oční oddělení
klub rodičů a dětí
výtvarný kroužek, logopedie
německý jazyk, hra na flétnu

logopedie
speciální škola pro žáky
s více vadami

Na provoz MŠ přispělo město celkovou částkou ve výši 7.391 tis. Kč, z toho MŠ bez právní
subjektivity částkou 5.925 tis. Kč a MŠ s právní subjektivitou částkou 1.466,8 tis. Kč. Na
činnost Dětského centra přispělo částkou 200 tis. Kč.

Základní školy

Základní škola 17. listopadu
Základní škola (ZŠ) je umístěna na ul. 17. listopadu 1225. Ředitelem školy je mgr. Jiří
Stoško. Škola má 30 tříd, které navštěvuje celkem 710 žáků. Tři dyslektické třídy na 1. stupni,
navštěvují i žáci ze širokého okolí (Studénka, Frenštát apod.).
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Kromě základních předmětů se na škole učí cizí jazyky (angličtina, němčina), nepovinné
předměty, zdravotní tělesná výchova, informatika. je zajištěna individuální logopedická péče.
Na škole působí tři metodická sdružení a osm předmětových komisí.
Vychovatelka školní družiny Libuše Svobodová zpracovala projekt „Bezpečná rodina“. Tento
projekt byl zařazen do programu prevence kriminality. Ministerstvo vnitra na něj poskytlo
částku 150 tis. Kč, Na financování projektu se spolupodílelo i město. Ve třech turnusech se
vystřídalo 50 dětí a 40 rodičů, pro které byly připraveny přednášky na téma komunikace,
mezilidské vztahy, rodina jako základ, problematiky hyperaktivních a agresivních dětí, zdravý
životní styl , relaxace, stres, prevence negativních jevů apod.
Základní škola Alšova
ZŠ je umístěna na ul. Alšově 1123. Ředitelem školy je mgr. Milan Bureš. Na obou stupních je
celkem 25 tříd, v nich 622 žáků. Ve škole působí celkem 38 pedagogických pracovníků. Škola
uplatňuje již osmý rok rozšířenou výuku cizích jazyků v 11 jazykových třídách. Na škole
působí dva angličtí lektoři Alan Davis a Kimberly Davis.
Zájmové činnosti (7 kroužků informatiky, 2 sportovní kroužky a keramický kroužek) se
věnuje 185 žáků. Žáci se hojně a aktivně zúčastňují vypsaných soutěží. V matematických
soutěžích obsadili v okresním kole nejhůře 10. a 11. příčku, nejlepší z nich byli:
- v soutěži s kalkulátory pro 8. ročník
Lukáš Brus
- 1. místo
Renata Zábranská – 2. místo
Jan Jeřábek
– 3.- 4. místo
Ivan Třeštík
- 2. místo
- „O skrblíkův dukát“
V regionálním kole se na 6. místě umístila Ludmila Krestová.
V okresním kole jazykových soutěží se v olympiádě z českého jazyka umístil nejlépe Jiří
Huške na 2. místě, v konverzační soutěži v němčině Andrea Demlová na 1. místě a Zuzana
Ostrá na 3. místě, v angličtině Jiří Huške na 2. místě a Kateřina Valová na 3. místě.
Na celostátní soutěži dětského literárního projevu „Náš svět“ získal žák Jiří Huške a kantorka
Marie Skarupská ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Ve sportovních soutěžích obsazují žáci školy pravidelně 1. až 4. místo. V regionálním kole ve
florbalu obsadil dívčí tým 3. místo.
V celostátní soutěži:
- zdatné děti - 6. místo
- Zátopkova pětka - 7. místo
- plavání 1. stupeň ZŠ 11. místo, 2. stupeň – 16. místo
Výtvarné soutěže:
Regionální kolo Evropa ve škole - II. kategorie – 2. místo Tomáš Galia
3. místo keramický kroužek
III. kategorie - 1. místo Andrea Galiová
2. místo Lucie Kolíbalová
Škola se rovněž věnuje ekologické výchově:
- připomenutí významu mezinárodních dní jako 22. březen Den vody a 22. duben Den
Země
- návštěvy v CHKO Poodří a Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích
- prací v terénu – sčítání kání, monitorování příletu kukaček a skřivanů
- hospodaření s odpady (sběr hliníku, tříděného papíru, plastů apod).
Výuka informatiky na škole má již několikaletou tradici. Během roku začali žáci používat
počítačovou síť internet včetně aktivní tvorby internetové prezentace a komunikace pomocí
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elektronické pošty. Škola dokonce vytvořila svou vlastní WWW stránku a získala tak druhé
místo v celostátní soutěži o nejlepší školní WWW stránku.
Významným mezníkem v používání výpočetní techniky při výuce žáků je používání sady
dětských encyklopedií na CD ROMech pomocí multimediálního počítače. Výpočetní technika
se také uplatňuje při tvorbě časopisu školy „Školní miksér“.
V průběhu roku byly provedena oprava střechy nad tělocvičnami, nátěry zařízení, malování
učeben a obnova zastaralých učebnic fyziky.
ZŠ Dr. Milady Horákové
Škola sídlí na ul. Obránců míru č.p. 369. Ředitelem mgr. Lumír Pospěch. Na 1. stupni (1.-5.
třída) je 16 pedagogických pracovníků, na 2. stupni (6.-9. třída) pracuje 17 pedagogů. Škola je
zaměřena na výtvarnou, estetickou a tělesnou výchovu.
Účast žáků školy na soutěžích okresního a regionálního významu:
- okresní kolo chemické olympiády, kategorie D - Petr Münster – 4. místo
- okresní kolo olympiády v českém jazyce, I. kategorie - Petr Münster – 5. místo
- okresní kolo fyzikální olympiády, kategorie E – Pavel Vrána – 4. místo
- okresní kolo soutěže dětských zpěváčků lidových písní „Frenštátský sedmikrásek „ :
2. kategorie – Martina Vonšíková – 1. místo
3. kategorie – Jana Hromočuková a Martina Vonšíková – duo – 1. místo
- plavecká soutěž padesátičlenných školních štafet - IV. ročník Poháru českého
olympijského výboru, v kategorii mladších žáků získala škola 2. místo.
Škola se účastní akce „Hnutí na vlastních nohou“ výtvarnými pracemi žáků.
V rámci partnerských vztahů Kopřivnice a Zwönitz se němečtí studenti zúčastnili besedy se
žáky školy.
Opravy, úpravy ve škole:
nově zřízena počítačová učebna se 7 osobními počítači
87 tis. Kč
77 tis. Kč
oprava střechy
nátěr budov
60 tis. Kč
oprava osvětlení v tělocvičně
12 tis. Kč
výměna podlahové krytiny ve třídách
65 tis. Kč
ZŠ náměstí
ZŠ náměstí sídlí na Masarykově náměstí v historické budově měšťanské školy. Ředitelem
školy byl do doby odvolání (5. 12.) mgr. Josef Ďurčo. Důvodem jeho odvolání byly problémy
v hospodaření školy. Od 6. 12. byla řízením školy pověřena mgr. Vladimíra Iklová.
Pedagogický sbor tvoří 16 učitelů. Ve škole je ve 14 třídách celkem 363 žáků, z toho 202
chlapců a 161 děvčat.
Škola se v posledních letech specializuje na sportovní činnost a to zejména hokejový dorost a
plavání od 3. ročníků. Cílem je upevnění zdraví, tělesné zdatnosti a výkonnosti. Žáci se
zúčastňují všech předepsaných soutěží a olympiád. K významnějším výsledkům patří:
- okresní kolo v recitaci: Gabriela Porubová – 1. místo
Jaroslav Ikl
- 2. místo
Oba žáci se v národním kole v Zábřehu na Moravě umístili v první desítce soutěžících.
- okresní kolo výtvarné soutěže – 2. místo kolektivu žáků 5. A na téma Fantazie 98
- okresní kolo v košíkové - 2. místo
- umístění na prvních třech místech v plaveckých soutěžích v jednotlivcích i štafetách.
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Vzhledem k vysokým nákladům na odpisy investičního majetku nemá škola dostatek
finančních prostředků na běžný provoz.
Z Fondu reprodukce investičního majetku byla:
- provedena výměna linolea v některých třídách
94 tis. Kč
- zakoupen kopírovací stroj Canon
20 tis. Kč
- zakoupena keramická pec
50 tis. Kč
- obnoven-učebnicový fond na 1. stupni
25 tis. Kč
ZŠ Emila Zátopka
Škola je umístěna na ulici Pionýrské č.p. 781. Ředitelem je mgr. Jan Mužík. Škola má 27 tříd
s celkovým počtem 619 žáků. Ve škole působí 37 pedagogů, z nich pouze 4 jsou muži. Škola
je zaměřena na sportovní výchovu a práci se žáky s vývojovými poruchami učení (dvě
dyslektické třídy. Ve škole pracují kroužky lega, anglického a německého jazyka a keramický
kroužek.
Do prvních tříd nastoupilo celkem 101 žáků, z 9. tříd bylo na střední školy a gymnázia přijato
42 žáků a 29 žáků bylo umístěno na střední odborná učiliště.
K nejvýznamnějším akcím roku patřily organizace okresních a regionálních soutěží v kopané,
gymnastice, házené a florbale, tradiční připomenutí Dne Země 22. dubna a květnová školní
akademie pro žáky školy a veřejnost.
Zaměření školy na sport přináší své ovoce. Výborného výkonu ve florbalu dosáhli žáci
v republikovém finále, které se konalo v Praze ve dnech 17. až 19. dubna. Po bojovném a
obětavém výkonu obsadili tito vítězové okresního a regionálního kola 4. příčku. Stejného
pořadí dosáhli i žáci v národním finále v házené. Velmi úspěšná byla i děvčata obsazením
prvních míst v házené a ve sportovní gymnastice v okresním a regionálním finále. Úspěchy
dosahují žáci i v bězích (Běh Kopřivnických novin, Zátopkova štafeta, přespolní běh).
Úspěšní byli žáci školy i ve vědomostních soutěžích. V regionálním kole soutěže Evropa ve
škole obsadila 2. místo L. Polívková, ve výtvarné soutěži Barevný svět 1. místo F. Čevela.
Stejného umístění dosáhla P. Neničková v biologické olympiádě a P. Kadlubiecová a Z.
Janošová v okresním kole soutěže člověk a příroda.
Zvláštní škola
Škola působí na ul. Štramberské 189. Ředitelem školy je mgr. Aleš Čabla. Škola má 9 tříd
s celkovým počtem 95 žáků a 13 pedagogických pracovníků. Na škole pracují dva kroužky keramický a výpočetní techniky.
V rámci pracovního vyučování a předprofesní přípravy se žáci zúčastnili několika exkurzí: do
teletníku v Bartošovicích, na výlov rybníka v Jistebníku, do sklárny Karolinka ve Velkých
Karlovicích a do odborného učiliště s keramickým oborem v Olomouci-Topolanech.
Kromě výuky se žáci již tradičně zúčastňují soutěží. Na podzim se chlapci zúčastnili turnaje
v sálové kopané v Liberci, mladší žáci soutěže „Zlatý slavíček“ v Příboře.
V prosinci škola zorganizovala „Mikulášský turnaj ve vybíjené“ pro dívky zvláštních škol
v okrese.
Trvalým a závažným problémem školy je nedostatek učeben.
ZŠ svaté Zdislavy
Škola je umístěna na dvou místech. 1. stupeň (1.-4. třída) na ZŠ náměstí, 2. stupeň (5.-7. třída)
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v budově učiliště na ul. Husově. Ředitelkou školy je PhDr. Markéta Michnová. Škola má
celkem 7 tříd (7. třída je zatím nejvyšší třídou), ve kterých je 187 žáků. Školní rok na škole
začíná vždy Mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. Ve škole pracuje 9 stálých pedagogů,
externě dalších 8. V školním roce 1997/98 pracuje ve škole 5 kroužků (keramický,
počítačový, sportovní, pěvecký a plavecký). V říjnu navštívil školu Otec biskup František
Lobkowicz.
V prosinci vystavovaly děti ze školy své práce s vánoční tématikou a betlémy.
Základní charakteristika základních škol:
Název
Počet tříd
Počet žáků
ZŠ Náměstí
14
364
ZŠ E. Zátopka
ZŠ Dr. Horákové
ZŠ Alšova

27
29
25

619
724
622

ZŠ 17. listopadu
ZŠ Mniší
ZŠ Lubina
ZŠ sv. Zdislavy
Zvláštní škola
Celkem

30
27
2
8
9
146

704
37
32
186
96
3.387

Počet pedagogů
Zaměření
21
zdravá škola, sportovní třída
první třída obecné školy
40
40
41
2 třídy informatiky, 11 tříd
s jazykovým zaměřením
37
3
3
16
obecná škola, občanská škola
13
214

Počty žáků 9. tříd, kteří ukončili ZŠ s vyznamenáním :
Název školy
Celkový počet žáků 9. tříd
ZŠ Náměstí
47
ZŠ E. Zátopka
71
ZŠ Dr. Horákové
68
ZŠ Alšova
72
ZŠ 17. listopadu
44
Zvláštní škola
4
Celkem
298

Počet žáků s vyznamenáním
9
23
11
32
15
0
90

Kompletní výbavu pro baseball doplněnou odborným výcvikem obdržely v lednu ZŠ Emila
Zátopka, ZŠ Milady Horákové a ZŠ 17. listopadu. Štědrým dárcem byly prostřednictvím své
dobrovolnice Michelle Tucker, která působí na odboru životního prostředí městského úřadu,
Americké mírové sbory.
Základní školy získaly od města na provoz celkem 15.066,4 tis. Kč, z toho s právní
subjektivitou 14.572,1 tis. Kč a bez právní subjektivity (malotřídky v Lubině a Mniší) 494,3
tis. Kč.
Střední školy
Střední odborné učiliště strojírenské
Učiliště sídlí na ul. Husově č.p. 1162. Ředitelem je ing. Antonín Šugárek.
Nezájem o učební strojírenské obory pokračuje. Počet žáků, kteří vycházejí z učiliště, je proto
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vyšší než počet nastupujících.
Ve školním roce 1997/98 se připravuje:
ve tříletých učebních oborech
267
v denním nadstavbovém studiu
60
30
ve večerním nadstavbovém studiu
Celkem
357
Výuku a provoz zajišťuje 58 pracovníků, z toho 15 mistrů odborné výchovy a 16 učitelů.
Ve školním roce se žáci zúčastňovali řady sportovních a odborných soutěží se střídavými
výsledky. Žáci oboru automechanik prošli výměnnou praxí v Německu a Francii.
V průběhu roku byly v areálu učiliště přestavěny dílny, zřízeny nové dílny pro
automechaniky, klempíře a autoservis pro veřejnost.
1. 4. navštívil učiliště předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Parlamentu ČR Michal Prokop. Ředitel učiliště se poslance po dobu jeho návštěvy snažil
přesvědčit o tom, že v reformě, kterou zahájilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
jsou chyby.
Střední škola podnikání a managementu
Jediná soukromá střední škola v Kopřivnici má v současné době dva obory, a to obchodní
akademii (7 tříd s 152 žáky) a podnikání v oboru obchodu a služeb (2 třídy s 42 žáky).
Pedagogický sbor pod vedením ředitelky školy PaeDr. Marie Rojkové má celkem 21 členů.
Školné se platí ve výši 1.000 Kč měsíčně. Škola sídlí na ul. Štefánikově č.p. 117, v budově
bývalé průmyslovky.
Škola se zúčastňuje různých soutěží. Na 1. mezinárodním mistrovství ČR ve zpracování textu
na počítači se student Petr Malinovský umístil na 27. místě. V Moravské lize psaní na stroji
získala škola 5. místo. V okresním kole německého jazyka obsadila Eva Krejčí velmi hezké 9.
místo.
V průběhu roku uspořádala škola několik akcí, z nichž nejvýznamnější byly:
- státní zkouška z psaní na stroji, kterou úspěšně zdolalo 7 studentů
- výměnný pobyt v Anglii v rámci grantu mezinárodní organizace Mládež pro Evropu.
Studentka školy Eva Kapsiová získala v literární soutěži psané v angličtině na téma Role žen
ve společnosti 2. místo. Uspěla tak v konkurenci 209 prací, které napsali studenti 45 měst
republiky. Soutěž organizovala opět dobrovolnice Amerických mírových sborů Michelle
Tucker, která pracuje na kopřivnické radnici.
Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a obchodní akademie
Škola sídlí na ul. Husově 1302. Ředitelem školy je ing. Jaroslav Ponec. Výuku zajišťuje 54
interních a 24 externích učitelů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodlo s účinností od 1. 7. 1997 sloučit
příspěvkovou organizaci Rodinná škola v Kopřivnici, která zajišťovala studium čtyřletého
maturitního oboru rodinná škola a sídlila na ul. Komenského 1005, s příspěvkovou organizací
Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a obchodní akademie (VOŠ, SPŠ a OA). Ke
sloučení došlo na základě schválení projektu optimalizace sítě středních a vyšších odborných
škol a školských zařízení ministerstvem. Škola po sloučení sdružuje:
- Střední průmyslovou školu, obchodní akademii a rodinnou školu s kapacitou 1.060 žáků
- Vyšší odbornou školu s kapacitou 400 žáků
- Domov mládeže na ul. Komenského s kapacitou 250 žáků
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- školní jídelnu s kapacitou 200 jídel.
Střední průmyslová škola, obchodní akademie a rodinná škola nabízí v denním studiu a studiu
při zaměstnání tyto studijní obory:
- strojírenství
- management strojírenství
- obchodní akademie
- rodinná škola.
Vyšší odborná škola má dva studijní obory:
- strojírenství
- ekonomiku podniku
Počet žáků v jednotlivých oborech: strojírenství
92
management strojírenství
52
obchodní akademie
195
dálkové studium
20
vyšší odborná škola
361
rodinná škola
117
Na středních školách v Kopřivnici studuje celkem 837 žáků.
Základní umělecké školy
První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s.
Škola sídlí v budově ZŠ 17. listopadu (výtvarný obor) a ZŠ dr. Milady Horákové na ul.
Obránců míru 892 (ostatní obory). Pobočka školy je ve Studénce.
Od 1. září došlo k některým změnám. Do 31. 8. byla ředitelkou školy mgr. Jana Sniehottová
od 1. 9. jím je Petr Suttner. Právní subjektivita ze společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)
přešla na obecně prospěšnou společnost (o.p.s.). Změnil se i název na První soukromou
základní uměleckou školu MIS music, o.p.s. Zakladateli školy jsou firma MIS music s.r.o.
Příbor a pan Jan Sniehotta ze Studénky.
K 1. 9. otevřela škola čtyři obory, tzn. výtvarný, hudební, taneční a literárně dramatický. Ve
škole se učí 436 žáků pod vedením 11 vlastních a 28 externích učitelů. Významným
projektem školy byl muzikál „Jak se budí princezny“, který byl vyvrcholením společné práce
všech oborů školy. Muzikál byl předveden 1. 6. při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí
v KDK a setkal se s velikým ohlasem. V rámci projektu „Dětský muzikál“ získal grant města.
Základní umělecká škola Zd. Buriana (ZUŠ)
ZUŠ je umístěna na ul. Štramberské 294. Má pobočku ve Štramberku a Rybí, odloučené
pracoviště v Ženklavě a Lubině. Ředitelkou školy je Hana Vyhlídalová. Na škole pracuje 14
vlastních a 20 externích učitelů. Škola má tři obory: hudební, taneční a výtvarný, které
navštěvuje celkem 664 žáků.
Kromě výuky se žáci zúčastňují soutěží v okresních a oblastních kolech a na veřejných
vystoupeních. V oblastním kole získali žáci ve hře na dechové nástroje 3. místo, v soutěži
smyčcových souborů 2. místo.
V národním kole celoevropského projektu „Evropa ve škole“ a výtvarné soutěži Fantazie 97
získala kolektivní práce „Ptáci“ cenu Euroateliéru.
Na vyšší umělecké školy bylo přijato několik žáků, např.:
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Adam Kovář na Janáčkovu konzervatoř, obor violoncello
Ivo Segeťa na ČVUT Praha, obor architektura
Aneta Řeháková na soukromou taneční konzervatoř v Praze - obor tanec.
Velkým uznáním pro školu je také přijetí tří žáků na Státní konzervatoř do Ostravy:
- Jana Helisová na obor kytara
- Jana Plandorová na obor příčná flétna
- Michal Gemrot na obor fagot.
K významným veřejným vystoupením patřila:
- slavnostní koncert při příležitosti znovuotevření školy po rekonstrukci budovy 21. 2. za
účasti vrchního ředitele pro školy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Hynka
Krátkého
- koncert vítězů okresního kola 14. 3.
- vystoupení mažoretek s Městským dechovým orchestrem 19. 6.
Z účasti na soutěžích je třeba vyzvednout čestné uznání pro tři žáky školy, kteří se zúčastnili
regionálního kola soutěže v „Pískání pro zdraví“.
K prvotnímu vybavení školy po rekonstrukce získala ZUŠ od Školského úřadu v Novém
Jičíně 207 tis. Kč. Peníze byly použity především na nákup hudebních nástrojů.
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže (DDM) sídlí na ul. Štefánikově č.p. 407. Pobočku má ve Štramberku.
Ředitelkou je Hana Růžová. Organizace má 66 zaměstnanců, z toho 60 je externích. V Domě
dětí pracuje 64 zájmových útvarů, které navštěvuje 957 dětí. Kromě této každodenní činnosti
připravuje DDM i příležitostné a víkendové akce. Ty jsou uváděny v nabídce akcí „Klubák“.
jsou to např. Jarní prázdniny Jeseníky Adolfovice v březnu, Sever proti Jihu v bludišti
Pulčinských skal v květnu, Léto na Vltavě 97 v červnu, Praha přes magické brýle v listopadu
a Klubácké vánoce v prosinci.
Od 1. 12. se část aktivit (celkem 10 útvarů) přestěhovala do Klubu Klokan (v areálu Klubu
Kamarád) s novou nabídkou pro děti ve stáří od 4 do 9 let a pro maminky na mateřské
dovolené a jejich ratolesti.
DDM uspořádal během roku 7 letních táborů, kterých se zúčastnilo celkem 245 dětí. Od
města získal DDM příspěvek na činnost ve výši 302 tis. Kč.
Na údržbu školských zařízení byly v průběhu roku vynaloženy náklady ve dvou úrovních:
1. řediteli škol ve výši 3.086,6 tis. Kč
2. městem ve výši 1.626,8 tis. Kč.
Nejvýznamnějšími stavbami v této oblasti byly:
794,9 tis. Kč
- opravy a sanace sklepů, oprava střechy a atiky na MŠ Zdeňka Buriana
- stavební úpravy na MŠ Obránců míru
458,8 tis. Kč
- oprava střechy na MŠ Krátká
312,3 tis. Kč

2. Kultura
Kulturní instituce
Kulturní dům Kopřivnice
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Ludvík Moravia, s.r.o.
Společnost Ludvík Moravia, s.r.o. Kopřivnice je od ledna tohoto roku na základě smlouvy
s městem provozovatelem Kulturního domu v Kopřivnici. Společnost má 37 zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru.
V tomto roce společnost uskutečnila 143 vlastních akcí, z toho bylo 18 divadelních
představení, 23 koncertů, 52 společenských zábav, 7 přednášek a 43 pořadů pro děti.
Jedním z prvních kroků, ke kterému Ludvík Moravia přikročil, bylo zrušení hudebního
salónku a jeho komerčního pronájmu v přízemí budovy. Důvodem bylo nešťastné umístění
salónku nad výměníkovou stanicí, jejíž čerpadla rušila zejména koncerty vážné hudby.
Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí pořádaných v kulturním domě je již 11. ročník
přehlídky netradičních divadel „Kopřiva“, který proběhl ve dnech 25. a 26. 4. Divadelní
přehlídka zaměřená na alternativní žánry malých jevištních forem, jakými jsou např.
pohybové divadlo, pantomima, taneční a hudební kreace nebo loutkové hry, představila
divákům devět inscenací. Účastníci přehlídky přijeli z Polska, Slovenska a ČR.
Kulturní dům Kopřivnice p. o.
Vznik komplexu budov v centru města dostavbou objektu nového Technického muzea si
vyžádal založení organizace, jejímž úkolem je zajištění provozu celého objektu. Tou se stala
příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice, která byla zřízena ke dni 11. 7. 1997. Jejím
zřizovatelem je město. Ředitelem se na základě konkurzu stal ing. Stanislav Schäfer.
Společnost má zajišťovat především provoz, správu majetku a zařízení města, které je
umístěno v KDK, vytvářet podmínky pro uskutečňování kulturních akcí, provozování
informačních služeb a služeb pro cestovní ruch města a provoz knihovnictví.
Kromě těchto činností může společnost vyvíjet i další podnikatelské aktivity vedoucí
k účinnějšímu využití majetku města
Městská knihovna
Rok 1997 byl pro městskou knihovnu hektický. Zhruba v polovině roku se začala dětská
půjčovna knih stěhovat ze sídliště Korej do prostor bývalých jeslí na ul. Francouzské, do nově
vznikajícího Klubu Kamarád. Nově zřízená pobočka knihovny zahájila svoji činnost 1. 9. Už
první týdny ukázaly, že rozhodnutí přestěhovat knihovnu do nových prostor bylo velmi
prozíravé. Knihovna se stala pro tak lidnaté sídliště s velkou základní školou a školkami
zařízením velmi potřebným a dětmi vyhledávaným.
K 1. 12. se městská knihovna stala součástí nově zřízené organizace Kulturní dům
Kopřivnice, p. o. Knihovna má celkem 7 pracovnic, vedoucí je Dagmar Thomková .V roce
1997 bylo nakoupeno 3.169 knih a časopisů v celkové ceně 540 tis. Kč. Vyřazeno bylo 11.548
knih. K 31. 12. činil majetek knihovny celkem 69.038 knih včetně depozitu.
Čtenáři si během roku vypůjčili 138.901 knih, což je o 28.332 více než v roce 1996. Knihovna
má 2.981 čtenářů (o 309 více než v roce 1996). Knihy si přišlo vypůjčit 28.356 návštěvníků (o
3.420 více než v roce 1996). Knihy jsou rovněž pravidelně půjčovány obyvatelům Domu
s pečovatelskou službou.
Knihovna připravila pro základní a mateřské školy celkem 46 besed a exkurzí, kterých se
zúčastnilo 940 dětí a žáků. V prosinci proběhla tradiční vánoční soutěž v recitaci „Stříbrná
jedlička“ pro žáky 1. a 2. třídy.
Městské informační centrum
Městské informační centrum (MIC) sídlí v Kulturním domě v Kopřivnici na ul. Obránců míru
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368. Organizačně patří pod Kancelář starosty města. Má dva zaměstnance, vedoucí je Dagmar
Hyklová ze Štramberka.
MIC poskytuje návštěvníkům města, ale i zájemcům z Kopřivnice informace o službách,
institucích, firmách, o kulturním, společenském a sportovním dění a o turistických
zajímavostech ve městě a jeho okolí. Sbírá a předává informace ostatním informačním
centrům a Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě. Poskytuje propagační materiály a
vstupenky na akce pořádané Kulturním domem, spolupracuje při přípravě akcí.
Nejvýznamnějšími akcemi, na kterých se MIC podílelo, bylo zajištění materiálů pro veletrh
cestovního ruchu GO 97 v Brně, Holiday World 97 v Praze a spolupráce při otevření nového
technického muzea.
Statistika poskytování informací v roce 1997
Informace
všeobecné
turistické
kulturní
osobně
5.663
1.293
4.687
telefonicky
5.725
268
3.952
Celkem
11.388
1.561
8.639
Náklady na provoz MIC ve výši 515 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu města.
Jako každý rok, i letos se město Kopřivnice aktivně zúčastnilo mezinárodních veletrhů
cestovního ruchu GO 97 a Regiontour 97 v Brně a Holiday World 97 v Praze.
Na veletrhu Regiontour byla nově nabídnuta brožura s názvem „Lašská brána Beskyd“, která
byla vydána volným sdružením měst Kopřivnice, Štramberk a Příbor a obcí Hukvaldy.
Barevné fotografie dokreslují stručnou historii těchto míst. Text je uveden v češtině,
angličtině, němčině a francouzštině. Propagační materiál je doplněn rozkládací mapou kraje
rodáků Sigmunda Freuda a Leoše Janáčka.
Klub Nora
Hlavní náplní rockového klubu Nora jsou již několik let koncerty. Během roku pořádal klub
celkem 37 rockových koncertů, na kterých vystoupily i špičky české alternativní scény např.
Psí vojáci, Pavel Fajt a Pluto, Bez ladu a skladu, Abraxas nebo americký písničkář Terry Lee
Hale, jehož vystoupení v Noře bylo prvním v celé ČR.
Ojedinělým koncertem bylo vystoupení undergroundové legendy The Plastic People of the
Universe. Koncert se konal v Katolickém domě dne 14. 11. a kromě Valašského Meziříčí byla
Kopřivnice jediným městem na severní Moravě, kam slavná skupina v rámci svého domácího
turné zavítala. Obrovský zájem fanoušků vyprodal koncert již 10 dní dopředu.
Tradiční akcí celorepublikového charakteru se stal již IV. ročník Letních rockových šlahounů,
který se konal na kopřivnickém koupališti 12. 7. Přesto, že celou přípravu i průběh festivalu
poznamenaly katastrofální povodně na Moravě a ve východních Čechách, zúčastnily se ho
všechny přihlášené kapely, kterým voda dovolila přijet. Přes nefungující železniční a
autobusové spojení se v deštivém počasí na naprosto promočené a rozbahněné louce bavilo
přes 2.500 návštěvníků.
Kromě rockových koncertů se uskutečnilo 42 akcí typu rock a technopárty, 18 poslechových
večerů, 13 videoprojekcí a 2 přednášky.
Technické muzeum v Kopřivnici
Nově otevřené muzeum má 13 zaměstnanců, ředitelem se stal ing. Lumír Kaválek, původně
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ředitel Beskydského muzea ve Frýdku-Místku. Z toho musel odejít pro finanční nesrovnalosti
v hospodaření zjištěné Okresním úřadem ve Frýdku-Místku.
Technické muzeum navštívilo do konce roku celkem 25.526 zájemců.

Regionální muzeum v Kopřivnici, obecně prospěšná společnost
Město Kopřivnice a Tatra a.s. Kopřivnice společně založily obecně prospěšnou společnost
Regionální muzeum v Kopřivnici. Náplní práce společnosti je zajišťování muzejní činnosti a
souvisejících kulturních, výchovných a vzdělávacích činností pro potřeby společnosti, obou
zakladatelů a regionu.
Muzeum Fojtství
Muzeum sídlí v areálu bývalého fojtství na ul. Záhumenní č.p. 1. Ředitelem muzea, ve kterém
pracuje pět lidí, je Jiří Tichánek. Muzeum navštívilo během roku celkem 6.004 návštěvníků.
Od 1. 7. je muzeum začleněno do odboru ředitele vnějších vztahů a.s. Tatra Kopřivnice.
Muzeum připravilo pro Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín studii „K vystěhovalectví
z Kopřivnice do Ameriky koncem 19. a na počátku 20. století“, která se mimo jiné zabývá
problematikou vystěhování větve rodiny zakladatele automobilky Ignáce Schustaly do
Texasu.
Stejně jako loni se v prostorách muzea uskutečnilo zasedání členů České archeologické
společnosti – pobočky pro Severní Moravu a Slezsko. V muzeu sídlí také výkonná redakce
Informačního zpravodaje pobočky, který vychází jednou ročně. 6. 12. uspořádalo muzeum
úspěšnou burzu technické a historické literatury.
V rámci oslav 100. výročí výroby prvního automobilu navštívily muzeum rodiny zakladatele
automobilky z Rakouska a USA.
Bohatá je výstavní činnost muzea. Koncem ledna skončila velmi úspěšná výstava „Kniha
v proměnách staletí“. Od února do dubna se konala výstava „Cestou Hanzelky a Zikmunda na
vozech Tatra“. Bezesporu jednou z nejatraktivnějších výstav byla expozice „Automobily
Tatra v modelech“ s takřka 500 exempláři. V období samotných oslav 100. výročí výroby
prvního automobilu od srpna do října probíhala výstava „Za potomky Ignáce Schustaly, aneb
Texas – země osamělé hvězdy“. Poslední výstavou k tomuto výročí byla od listopadu 1997 do
ledna 1998 „115 let založení vagónky v Kopřivnici 1882 – 1998“.
Muzeum spolupracovalo s televizním štábem TV Sever při přípravě dokumentů, fotografií a
doprovodného materiálu pro seriál „Věčná Tatra“.
Ve spolupráci s Farním úřadem se podařilo zajistit restaurování vzácného pozdně gotického
oltáře z původního dřevěného kopřivnického kostelíka. Jedná se o nejstarší dochovanou
movitou památku na katastru Kopřivnice. Tento oltář byl pracovníky muzea nalezen
v loňském roce v jedné z beden brněnské státní galerie.
Muzeum spolupracuje také s odborem životního prostředí města na přípravě naučné stezky
Kopřivnice – Štramberk.
Pro organizaci krajanů v USA „Slovanskou podporující jednotu státu Texas“ zpracovalo
muzeum putovní výstavu ke 100. výročí výroby prvního automobilu, která se těší ve státě
Texas velkému zájmu.
V reprezentačních prostorách suterénu muzea bylo během roku uspořádáno 75 akcí, kterých
se účastnilo 1.587 osob, z toho 164 zahraničních návštěvníků. V muzea bylo prodáno celkem
4.918 ks vstupenek.
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Katolický dům
Majitelem a provozovatelem Katolického domu v Kopřivnici je Katolická beseda. Akce, které
vlastník objektu pořádá, probíhají ponejvíce v Katolickém domě, někdy také v kostele sv.
Bartoloměje. K tradičním kulturním akcím patří Ples absolventů tanečních kurzů, Dětský
maškarní ples a Velký kopřivnický country bál. Letošní již v pořadí 6. ročník proběhl 24. 1.
s velkou účastí, k tanci hrála jako obvykle skupina Cizinci. Celým rokem se táhly přednášky
prof. Miloslava Pastrňáka. V prosinci proběhla tradiční výstava betlémů a vánočních
předmětů.
Prostory Katolického domu jsou pronajímány i jiným organizacím a sdružením pro koncerty,
přednášky, výstavy, plesy schůze, prodeje zboží apod. Celkem se uskutečnilo 183 akcí.
V lednu byla provedena 1. etapa plynofikace restaurace a 1. poschodí nákladem ve výši 171,7
tis. Kč, v červenci a srpnu bylo rekonstruováno sociální zařízení nákladem ve výši 145 tis. Kč
a oprava střechy ve výši 130,4 tis. Kč.

Loutkoherecké divadlo Rolnička
Divadelní rok byl pro Rolničku opět úspěšný. V březnu získali loutkáři na krajské přehlídce
loutkových souborů v Opavě s inscenací O pejskovi a kočičce první místo a vybojovali si tak
účast na celonárodní přehlídce v Chrudimi.
Ve dnech 11. až 13 dubna uspořádali II. ročník přehlídky loutkových souborů
KOPŘIVĚNKA 97. Třídenního festivalu se zúčastnilo celkem osm souborů. Přehlídka byla
velmi úspěšná, spokojeni byli malí, ale i velcí diváci.
V červenci reprezentovala Rolnička Kopřivnici na celonárodní přehlídce loutkových souborů
v Chrudimi čtyřmi představeními úspěšné pohádky Karla Čapka O pejskovi a kočičce.
V průběhu roku měl soubor ve svém repertoáru čtyři inscenace (Kozu Rózu, Budulínka,
Pejska a kočičku a Červenou Karkulku). Celkem odehrál 40 představení, z toho 26
v Kopřivnici a 14 na zájezdech.
Vedoucí a režisérkou divadla je jeho dlouholetá členka Alena Svobodová.
Loutkářský soubor Schůdky
Počátkem roku na základě iniciativy dlouholetého vedoucího a režiséra souboru pana
Františka Červenky bylo zřízeno Sdružení mladých loutkářů Schůdky. Během roku sdružení
připravilo pět nových programů:
- O Koblížkovi, Pohádky na modré niti, Paní noc
- Sněhurka, Čertův kvítek
- Tanec s čertem, Zlatá kulička
- Kabaret s loutkami
- Míček Flíček.
V průběhu roku mělo sdružení celkem 17 vystoupení, které shlédlo přes 1.300 dětí.
Kino Satelit
Stále větší technické problémy má kopřivnické kino Satelit na ulici Štefánikově. V lednu byla
dokonce v kině taková zima, že nebylo možné promítat.
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Další zajímavosti
Taneční soubor Zdeňky Havlové se účastnil folklórního festivalu ve španělském městě
Luanca.
Pěvecké sdružení Kopřivnice vystoupilo na Mezinárodním festivalu – Svátky sborové písně
„Slezský trojok“ v Bialsku-Bialei v Polsku a v partnerském městě Trappes ve Francii.
K nejvýznamnějším vystoupením v Kopřivnici patřila účast na přehlídce pěveckých souborů
28. 10. v kostele sv. Bartoloměje.
Městský dechový orchestr a mažoretky z Kopřivnice a Příbora se na přelomu června a
července zúčastnili evropského festivalu dechových hudeb v polském Swiecie. Součástí turné
bylo i vystoupení v partnerském městě Myszkow, kde oba soubory sklidily u diváků
zasloužený obdiv.
Sdělovací prostředky

Kabelová televize Kopřivnice (KTK)
Kabelová televize je dnes již nezbytným zdrojem informací a součástí každodenního života.
Kabelizace města propojila téměř všechny jeho části (v tomto roce dalších 420 domácností)
kromě okrajových částí a rodinných domků. Televizní signál tak přijímá přes 5.000
domácností, což je více než polovina bytového fondu.
V programové nabídce je k dispozici 21 televizních stanic v šesti jazykových mutacích.
V češtině nebo slovenštině může divák sledovat celkem 6 programů. Kabelovými rozvody je
také šířeno 11 rozhlasových stanic.
Novou položkou v nabídce firmy je prodej mobilních telefonů Paegas. Komunikativnost
firmy byla zvýšena jejím připojením na síť Internet.
Kromě již tradičních informací, které KTK poskytuje, podává ve spolupráci s odborem
životního prostředí města a Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou OstravaPoruba informace o úrovni znečištění ovzduší v Kopřivnici a jejím okolí formou pravidelných
hlášení ve videotextovém bloku. Podle průzkumu, který KTK prováděla koncem roku, je
Zpravodaj KTK sledován téměř 80 % obyvatel města.
V rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality vysílala KTK od září
do prosince šestidílný seriál besed „Na šikmé ploše“, který se zabýval problémovými oblastmi
z našeho okolí (gamblerství, alkohol mladistvých, drogy šikana, krádeže, záškoláctví a
vandalismus).
Mimořádný úspěch sklidil v odborných řadách i na veřejnosti 1. ročník filmové přehlídky
Kafka 97 (Kopřivnické filmové klání) zaměřené na amatérskou tvorbu, práci kabelových
studií a kabelových televizí. V době velikonočních svátků (28. a 29. 3.) se do Kopřivnice sjelo
přes 50 soutěžících filmařů z celé republiky. Celkem soutěžilo 140 filmových příspěvků ve 2
kategoriích:
1. kategorie – amatérská a poloprofesionální tvorba jednotlivců
2. kategorie – profesionální kabelové televize a TV studia.
Celou přehlídku KTK přenášela. Vítězství za nejlepší znělku a zpravodajství si odnesla TVT
Tábor, ve 2. kategorii film Zpověď od D. Gábriše.
V rámci oslav 100. výročí výroby prvního automobilu zpracovalo TV studio film „100 let
Tatry“.
Ve spolupráci s Českým svazem pro film a video uspořádala KTK ve dnech 18. – 21. 9.
odborný seminář – videokurz.
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Kopřivnické noviny
Náklad Kopřivnických novin se během roku pohyboval kolem 3.500 ks výtisků, remitenda
kolem 5 %. Cena novin se od 1. 1. zvedla na 4 Kč. Redakce vydala 45 čísel, ve spolupráci
s městským informačním centrem jednu přílohu Turistika, 3 vánoční přílohy, jednu přílohu
Studium a ve spolupráci s odborem životního prostředí 2 přílohy Ekologie. Redakce
pravidelně zpracovává i Ročenku města po stránce technické a grafické.
V květnu se ve spolupráci se Správou sportovišť a základními školami konal Běh
Kopřivnických novin.

Další zajímavé události
Ve dnech 25. 4. až 2. 5. přijalo pozvání do našeho regionu 12 zahraničních novinářů, jejichž
cílem bylo poznání Beskyd a okolí a následná propagace této oblasti v zemích, odkud přijeli.
Novináři vysoce hodnotili zdejší přírodu, historické a kulturní zajímavosti. Zdrženlivější však
byli v hodnocení poskytovaných služeb.
Usnesením z 25. 3. se městská rada rozhodla již dále neposkytovat žádné informace týdeníku
Region. Důvodem podle města je, že Region již téměř rok vytváří negativní obraz města
Kopřivnice v tisku. Jisté je, že autorem většiny článků je bývalý šéfredaktor Kopřivnických
novin Vladimír Kovář, který je nyní pověřen řízením redakce týdeníku Region. Tiskový
zákon však takový přístup, jaký zvolila městská rada k médiím, nepřipouští. Toto embargo na
informace se postupně přeneslo i na zaměstnance úřadu, kterým bylo doporučeno, aby
Regionu žádné informace neposkytovali.
Kulturní památky
Výkopové, záchovné, restaurátorské a archeologické práce byly prováděny na těchto
památkách:
- hrad Šostýn, Šustalova hrobka, Váňův kříž na ul. Záhumenní, kříž v Sýkorci, areál starého
hřbitova
Hrad Šostýn
Archeologický dozor při výzkumu a stavebních úpravách hradu zajišťuje Okresní vlastivědné
muzeum Nový Jičín. Během roku soustředilo do svých sbírek na 300 ks nových artefaktů,
které byly začleněny do archeologického fondu muzea.
Starý hřbitov
Ve spolupráci města s muzeem Fojtství byla provedena oprava poškozené střechy kaple
rodiny Schustalovy. Důvodem opravy byla práce vandalů. Přesto, že se podařilo střechu kaple
opravit poměrně rychle, déšť vykonal svoje a poškodil historické fresky uvnitř. Interiér kaple
se čistí a ošetřuje průběžně podobně jako přístupová cesta ke kapli z muzea.
Opraven byl i náhrobek rodiny Raškovy v areálu starého hřbitova.
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Kulturní, společenské a vzpomínkové akce
100. výročí výroby prvního automobilu
Přestože se rok 1997 slavil jako rok výroby prvního automobilu v kopřivnické vozovce, nikdo
přesně na den neví, kdy byl první automobil vyroben. Důvodem zřejmě je, že jeho
konstruktéři netušili, jak první jízda dopadne, a proto ji ani nijak nepropagovali. Ztratila se
rovněž část dokumentace prvního automobilu a doklady o jeho dokončení.
Pátek 3. 10. byl v nově otevíraném muzeu určen hostům Tatry. Pásku přestřihli společně
generální ředitel Škody Plzeň - majoritního vlastníka Tatry - Lubomír Soudek a ministr
dopravy a spojů Martin Říman. Slavnostního otevření se dále zúčastnilo asi 250
prominentních hostů a.s. Tatra. Večer byl zakončen impozantním ohňostrojem, který
sledovalo asi tisíc občanů.
V sobotu 4. 10 bylo druhé slavnostní otevření muzea, tentokrát pro veřejnost. Již před desátou
hodinou se před novým muzeem tísnily davy zájemců o prohlídku nového muzea. Pásku
tentokrát přestřihli společně starosta města Josef Jalůvka a finanční ředitel a.s. Tatra Jan
Ludva, kteří předtím pronesli krátké projevy. Hostesky s pokladničkami, které v den otevření
muzea vybíraly dobrovolné vstupné, nasbíraly celkem 58.680 Kč. V den otevření přišlo do
muzea více než 10.000 lidí. V dalším průběhu se ustálil na počtu asi 1.000 návštěvníků denně.
Vstupné je dosti vysoké – 50 Kč pro dospělého a 20 Kč pro dítě, ale muzeum opravdu za to
stojí.
Kromě otevření muzea pro veřejnost byly pro zájemce otevřeny i brány Tatry a ti si mohli
prohlédnout celou továrnu. Večerní slavnostní ohňostroj byl pak pozvánkou na nedělní
pokračování oslav.
K jedné z nejvýznamnějších kulturních událostí roku byla uspořádána řada dalších akcí.
Připomeňme si některé z nich.
Počátkem roku 1997 vydalo brněnské nakladatelství AGM publikaci věnovanou 100. výročí
automobilové výroby v naší zemi s názvem „Tatra – 100 let českého automobilu“. Autorem
obsáhlé knihy o historii Tatry je Miroslav Gomola. Publikace je doplněna 340 fotografiemi,
z nichž mnohé jsou historickými dokumenty. Kniha vyšla v nákladu dva tisíce kusů a stojí
590 Kč. Zájem o knihu předčil všechna očekávání. Její autor a vydavatel proto zvažuje další
vydání.
26. 2. byla slavnostní vernisáží v muzeu Fojtství zahájena výstava pod názvem „Cesty
Hanzelky a Zikmunda na vozech Tatra“. Ve výstavní síni se sešlo mnoho významných
osobností jak od současného majitele Tatry – Škody Plzeň, vedení kopřivnické Tatry, tak i
zástupců města a médií. Oba protagonisté výstavy se však ze zdravotních důvodů nemohli
zúčastnit. Zastoupil je jejich kolega, spolucestovatel a mechanik Miroslav Dryák. Výstava
zahájila slavnostní akce věnované 100. výročí od výroby prvního automobilu v Kopřivnici.
Ke 100. výročí vzniku prvního českého automobilu vydala Česká národní banka pamětní
mince. 23.000 mincí v běžné a 3.000 ve špičkové kvalitě vyrazila Bižuterie Česká mincovna
v Jablonci nad Nisou.
Významnou událostí byly i návštěvy příbuzných zakladatele automobilky Ignáce Šustaly,
kteří žijí v USA. První část příbuzných byla v Kopřivnici v květnu, druhá v červnu.
100. výročí výroby prvního automobilu v Čechách a zahájení Autosalónu v Brně byly důvody
pro vytvoření nového republikového rychlostního rekordu na letišti v Mošnově. Sportovní
redaktor časopisu Auto-moto revue Vladimír Dolejš dosáhl rychlosti 270,8 km/hod. za
volantem vozu Ecorra Sport V8. Rekord však kvůli některým nesplněným podmínkám uznán
nebude. Závodní automobil sestavila kopřivnická firma Ecorra na podvozku limuzíny Tatra
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700.
Ve dnech 9. a 10. 5. se v kulturním domě konal 1. ročník Beskyd Kit Show – velké přehlídky
modelů automobilů, vojenské techniky, letadel a dalších.
Od 15. 5. do 31. 7. se v muzeu Fojtství uskutečnila výstava modelů aut od Präsidenta až po
současnou produkci Tatry. Výstavu téměř 600 modelů doplnily kopie originálních výkresů,
fotodokumentací a dobových reklamních prospektů.
Atraktivní součástí oslav byly i dvě rychlostní zkoušky 27. ročníku Barum Rally, jednoho ze
závodů Mistrovství Evropy a České republiky automobilových soutěží, které se uskutečnily 9.
srpna na tatrováckém polygonu. Téměř třicet tisíc diváků vidělo na 22,5 km dlouhých
zkouškách dramatický souboj vítězné italsko-slovenské posádky Bertone – Kočí na voze
Toyota Celica s plejádou českých jezdců.
Po delší přestávce se díky oslavám 100. výročí konal 23. srpna v Kopřivnici opět mezinárodní
závod na ploché dráze. Na startu se kromě několika špičkových českých závodníků setkali
závodníci z Polska a Rakouska. Z tvrdých soubojů vyšli nakonec vítězně Poláci bratři
Skupieňové.
V pátek 22. 8. vystartovalo z Vídně na 500 účastníků ve 165 posádkách mezinárodní
historické rallye Vídeň – Kopřivnice.První etapa rallye končila ve Zlíně, druhá cílem po 320
km v Kopřivnici u muzea Fojtství.
8. 10. byla v muzeu na Fojtství otevřena výstava nazvaná Za potomky Ignáce Šustaly aneb
Texas, země osamělé hvězdy a výstava 145. let založení Kopřivnické vagónky.
100 let od výroby prvního automobilu podnítilo město k vyhlášení grantů k tomuto tématu.
Grant byl přiznán na následující akce:
- Projekt propagace ke 100. výročí výroby prvního automobilu s republikovým a
mezinárodním významem – p. Emil Václavík – 10.000 Kč
- Festival pěveckých sborů v rámci oslav 100. výročí výroby prvního automobilu v českých
zemích a 75. výročí Pěveckého sdružení Kopřivnice – Pěvecké sdružení Kopřivnice –
25.000 Kč
- Velká výtvarná soutěž „Kopřivnice – město automobilů“ pro děti a mládež všech
kopřivnických škol – ZUŠ Zdeňka Buriana – 20.000 Kč
- Po stopách Präsidenta – ASK Tatra Kopřivnice – 10.000 Kč
- Mezinárodní rallye k 100. výročí Tatry, s XXVIII. ročníkem jízdy Beskydami a XIV.
ročníkem Memoriálu z.m.s. Josefa Veřmiřovského – 140.000 Kč.
18. května vystoupil v chrámu sv. Bartoloměje v Kopřivnici potomek kopřivnického rodáka
Václava Kašpara, Angličan Martin John Kasparek. Martin Kasparek je varhaníkem a
vedoucím pěveckého sboru ve švýcarské Ženevě. V Kopřivnici zahrál díla Johanna
Sebastiana Bacha Johna Stanleye a dalších.
28. června vystoupil v KDK známý instrumentalista a jazzman Jiří Stivín, který patří mezi
nejoriginálnější české hudebníky.
Koncert slavné undergroundové skupiny Plastic People of the Universe v Katolickém domě
14. listopadu v Kopřivnici byl zcela vyprodán.
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce města
31. 1. – VI. velký obecní ples
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12.2. – v budově Střední průmyslové školy a obchodní akademie na ulici Husově se
uskutečnil 2. ročník literární soutěže vyhlášené Americkými mírovými sbory (AMS) na téma
postavení ženy ve společnosti psané v angličtině. Soutěž zorganizovala dobrovolnice AMS
slečna Michelle Tucker, která pracuje na odboru životního prostředí
7.3. - vzpomínková slavnost k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka u jeho pomníku
pokračovala akcí ke stému výročí první návštěvy T.G.M. v Kopřivnici za účasti ministra
vnitra Jana Rumla, zástupce Kanceláře prezidenta republiky Jaroslava Šafaříka, ředitele
českého vysílání Radia Svobodná Evropa Pavla Pecháčka a starostů okolních měst v KDK.
28. a 29.3. - 1. ročník festivalu filmové tvorby Kafka, kterou pořádala Kabelová televize ve
velkém sále anexu Městského úřadu.
28. – 29. 3. velikonoční jarmark s doprovodným programem na pěší zóně v centru města,
jarmark se moc nevydařil neboť stánky ovládli vietnamští trhovci se zbožím nepřipomínající
velikonoce, dokonce chyběly i tatary.
14. – 18.4. – navštívil Kopřivnici zdejší rodák Jan Jalůvka, který byl od října 1944 do konce
dubna 1945 pobočníkem ministra národní obrany Jana Masaryka. Kromě položení věnců
k památníku T.G.M. se Jalůvka setkal se starostou města a členy Masarykova demokratického
hnutí.
1.5. – májové odpoledne pořádané městem a kulturním domem. Vzhledem k chladnému
počasí lidé odcházeli ještě před jeho ukončením.
7.5.

– položení kytic k pomníku obětí 2. světové války

20.6.

– poslední zvonění (rozloučení se žáky devátých tříd)

28.10.

– vzpomínková slavnost k výročí vzniku samostatného Československa

5.12.

– mikulášský jarmark, setkání dětí s Mikulášem, andělem a čerty před KDK

15.–20.12. – vánoční jarmarky.

Výstavy
1. ročník Beskyd Kit Show
Ve dnech 9. a 10. května se při uskutečnil první ročník Mezinárodní výstavy a soutěže
plastikových modelů letadel, automobilů, bojové techniky, železniční techniky, dioramat a
dalších. Výstava navazuje na velmi úspěšnou akci Zlínek Kit Show pořádanou ve Zlíně. Jedná
se o největší mezinárodní setkání modelářů v České republice za účasti zájemců ze zahraničí a
také široké veřejnosti od 3 do 103 let v Kulturním domě v Kopřivnici. Výstava se letos konala
při příležitosti 100. výročí výroby prvního osobního automobilu. Součástí byla i expozice
vozidel Tatra včetně vozu Dakar a autogramiáda s účastníky Rallye Dakar – Agadéz – Dakar.
Akce se zúčastnilo 20 prodejních firem, asi 150 modelářů z ČR a zahraničí (Maďarska,
Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, nejvzdálenější účastníkem byl pan Birger Apelseth
z Norska). Do soutěže bylo přihlášeno 86 modelů, vystaveno bylo celkem kolem 600
exponátů. Výstavu shlédlo asi 3.000 spokojených diváků.
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Akce významně přispěla k propagaci města nejen v České republice, ale také v zahraničí
Kniha v proměnách staletí
Výstava Kniha v proměnách století, která byla zahájena koncem roku 1996 v prostorách
muzea na Fojtství, skončila koncem února. Na výstavě bylo možné seznámit se se vznikem a
vývojem knihy, vynálezem knihtisku Janem Gutenbergem, ukázkami knihařské techniky a
starými tisky a rukopisy.
Bibliofilie českých úmělců
V knihkupectví Pohoda se v měsíci květnu objevily na pultě vzácné bibliofilie předních
českých umělců. Návštěvníci mohli nahlédnout do originálů Vladimíra Komárka, Jana
Hladíka, Jindřicha Pilečka a Violy Fišerové. Nejžádanější bibliofilií byla podle majitele
knihkupectví Oldřicha Ryse Píseň Šalamounova.
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IX.
SPORT A ZÁBAVA
1. Sport
Na území města působí samostatné kluby a kluby sdružené v Asociaci sportovních klubů
Tatra Kopřivnice
Asociace sportovních klubů (ASK) Tatra
ASK Tatra Kopřivnice sídlí v prostorách zimního stadiónu na Masarykově náměstí č.p. 540.
V roce 1997 působilo v rámci ASK celkem 17 klubů s 1.260 členy. Aktivní činnost přerušil
pouze klub baseballu. Funkci prezidenta zastával Arnošt Polášek, ředitelem Asociace byl
Evžen Knězek.
ASK Tatra iniciovala vznik občanského sdružení nazvaného Kopřivnický sport. Cílem
sdružení, jehož členy budou zástupci sportovních klubů města a okolí, má být rozvoj
sportovních aktivit ve městě.
ASK Tatra a její kluby organizovaly v roce 1997:
- mistrovství republiky ve sportovní gymnastice žen
- 3. ročník Velké ceny Kopřivnice v badmintonu
- 1. ročník Velké ceny Superioru a Tatrovácká brusle v krasobruslení
- cyklomaraton Lichnov 24 hodin
- městskou ligu v ledním hokeji – Moravasport Cup
- Národní pohár v karate
- Oblastní přehlídky pódiových vystoupení
- cykloturistickou jízdu ke 100. výročí výroby prvního automobilu Kopřivnice – Vídeň –
Kopřivnice.
Nejvýznamnějších úspěchů dosáhli sportovci a členové sdružení ASK Tatra v následujících
sportech:
Badminton
Kopřivnické smíšené badmintonové družstvo obhájilo své loňské umístění v I. celostátní lize
a stalo se opět vícemistrem ČR. Největší zásluhu na tomto úspěchu má několikanásobný mistr
ČR Tomasz Mendrek.Svou suverenitu v ČR potvrdil při mistrovství republiky v Praze
vítězstvím ve dvouhře mužů a ziskem 8. titulu v pořadí za sebou. Druhý titul mistra získal ve
čtyhře, zatímco ve smíšené čtyřhře skončil ve finále. Úspěšní byli i Boris Krais a Regina
Rašková. Oba se umístili na třetím místě.
Úspěšnou sezónu završili badmintonisté na mezinárodním turnaji kategorie „B“ v Liberci. 2.
místo ve dvouhrách obsadili Boris Krais, Regina Rašková. Ve čtyřhrách skončili druzí Krais
s Jurkou z Prahy a Kovářová s Raškovou.
3. ročník Velké ceny Kopřivnice ve dnech 28. až 30. listopadu vyhrála Regina Rašková
z Orlové, která závodí za místní tým a Ondřej Lubas z Meteoru Praha. Turnaj byl sice bez
mezinárodní účasti, zato však byl zařazen do prestižní kategorie Grand Prix B.
Karate
Významných úspěchů dosáhli na mezinárodních kolbištích kopřivničtí karatisté. Nejlepší z
nich Stanislav Modráček získal na Mistrovství ČR bronzovou medaili a na mistrovství Evropy
v karate juniorů v Sofii v soutěži kumite 5. až 8. místo. Dalším významným úspěchem
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Stanislava Modráčka byl zisk stříbrné medaile v soutěži kumite v reprezentačním dresu ČR na
mezinárodních závodech ve Švédsku „Scandinavian Open“ Skvělý úspěch borců z Kopřivnice
potvrdil bronzovou medailí Radim Vlček.
V domácích šampionátech byli úspěšní i další závodníci z Kopřivnice. Na mistrovství ČR
mužů v Českých Budějovicích získal v soutěži kumite stříbrnou medaili Petr Škoda. Na
mistrovství ČR starších žáků získal 2. místo Milan Burget. Vícemistryní ČR v soutěži
juniorek se stala Petra Beierová
V soutěži družstev získali muži v I. lize výborné 4. místo.
Sportovní gymnastika
Největšího úspěchu dosáhla Jana Macíčková, která získala na mistrovství ČR juniorek
bronzovou medaili. Významného úspěchu dosáhly závodnice Dáša Pítrová a Jana Macíčková
na prestižním 4. ročníku Memoriálu Evy Bosákové v Praze 26. dubna. V kategorii žákyň
obsadila Dáša Pítrová výborné 10. místo, ještě lépe si vedla Jana Macíčková, která obsadila
v závodě juniorek celkově 6. příčku
Atletika
Ve dnech 28. a 29. června proběhlo v Praze mistrovství ČR dorostu a juniorů v lehké atletice.
Největším želízkem v ohni kopřivnického Atletického klubu byl dorostenec Marek Žáček,
který se účastnil soutěže ve vrhu koulí. Nezklamal a vrhem 16,64 metrů získal stříbrnou
medaili a místo v reprezentačním výběru ČR. Nezklamali ani další svěřenci trenéra Rostislava
Kociána. Radek Linhart obsadil v kategorii juniorů ve vrhu oštěpem deváté místo a juniorka
Marcela Víznarová získala ve skoku dalekém šesté místo.
Že úspěch Marka Žáčka nebyl náhodný, dokázal mladý koulař i na mezinárodním utkání
dorosteneckých družstev do 17 let v německém Schwerinu, kde obsadil fantastické třetí místo.
Dalšího významného úspěchu dosáhly svěřenkyně trenéra Rostislava Kociána na mistrovství
republiky žactva v Třebíči. Kopřivnická štafeta na 3x300 metrů ve složení Lucie Jašková,
Monika Fleischmannová a Iva Hrušková vybojovaly pro Atletický klub Kopřivnice titul
mistryň ČR.
Krasobruslení
Na mistrovství ČR v krasobruslení v Praze získal desetiletý Radek Dresler v kategorii
mladších žáků třetí místo. Hned za ním se na čtvrtém místě umístil Jiří Klowersa ze stejného
oddílu. Blízko k medaili měla i Pavlína Klowersová, která v kategorii mladších žaček obsadila
pěkné páté místo. Umístění Radka Dreslera je nejlepším v historii oddílu krasobruslení.
Vzpírání
Úspěchy se mohou pochlubit i kopřivničtí vzpěrači. Radek Venglář získal 2. místo na
mistrovství ČR žáků v hmotnosti do 50 kg a v kategorii žáků v hmotnosti do 54 kg stejné
místo Jaroslav Janošec
Cyklistika
Klub cykloturistiky uspořádal ve dnech 8. a 9. srpna již 12. ročník štafetového závodu
cyklistických dvojic „Lichnov 24 hodin“. Součástí závodu byl i již 5. ročník závodu dětí na
okruhu v sobotu 9. srpna. Akce již má mezinárodní renomé neboť nemá v České republice ani
v Evropě obdoby. Je také zařazena do Evropského kalendáře cyklistických maratónů. Jeden
okruh závodu měří 9,8 km s převýšením 80 metrů. Absolutním vítězem se stala dvojice
Martin Kuchař z Frýdku-Místku a David Manďák z Pržna, kteří ujeli za 24 hodin 911,655 km
průměrnou rychlostí 37,99 km/hod. a tím překonali rekord z roku 1992 (900,35 km).
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Stolní tenis
Nejlepším hráčem v divizní soutěži se stal Stanislav Merenda.
Nejlepšími trenéry a cvičiteli ASK byli vyhlášeni:
Evžen Milčinský – vedoucí trenér klubu krasobruslení za dosažené výsledky a organizaci
školy bruslení
Ludvík Kašpárek – za dlouholeté úspěšné trenérské působení v klubu vzpírání, výchovu
reprezentantů, olympionika a za získání extraligy pro Kopřivnici.
Jana Rýdlová – za 25 let obětavé práce cvičitelky mládeže ASPV
Pavel Kadlec – dlouholetý trenér základny mládeže a organizátor školských soutěží v šachu.
Samostatné kluby
Maraton klub Kopřivnice
Maraton klub existuje v Kopřivnici již od roku 1994. Jeho předsedou je po celou dobu Jiří
Harašta. Letošní 4. ročník Lašské běžecké ligy, jejímž organizátorem je v našem regionu
předseda klubu, tvořilo 11 závodů, kterých se zúčastnilo celkem 370 běžců. Nejúspěšnějším
běžcem se stal Alexandr Neuwirth z místního klubu, který zvítězil ve všech devíti závodech
ligy, kterých se zúčastnil. Nejvýznamnějším závodem této série v Kopřivnici byl 2. ročník
Kopřivnické koridy v sobotu 16. srpna. Závod se běžel na 10 kilometrů. Z kopřivnických
účastníků ve své kategorii zvítězili: Alexandr Neuwirth nad 40 let, Irena Šádková v ženách a
Maraton klub Kopřivnice ve štafetách.
Klub sdružuje i běžce, kteří dosáhli významných úspěchů nejen v rámci okresu, ale i České
republiky. Jedním z nejvýznamnějších členů klubu je Robert Šádek, který je však stále ještě
občanem Slovenska a běhá za Slávii UK Bratislava a navíc je členem slovenského Puma
Teamu. Šádek se stal v roce 1997 mistrem Slovenské republiky v krosu a v závodě na 10 km
na dráze. V mistrovství Slovenské republiky v půlmaratónu doběhl na druhém místě, stal se
rovněž vítězem Puma Cupu.
Velmi úspěšným běžcem je také Alexandr Neuwirth, který v roce 1997 obsadil v kategorii
veteránů 2. místo v celostátních tabulkách. Na prestižním Pražském maratónu obsadil ve své
kategorii rovněž druhé místo
Vynikajícího úspěchu dosáhl na Chřibském maratónu v Kroměříži Miroslav Macíček, který
doběhl na 2. místě. Trať nejtěžšího maratónu v ČR proběhl za 2 hodiny 40 minut a 41 sekund.
HC Adelard Kopřivnice
Rok 1997 byl pro hokejový klub Adelard Kopřivnice rokem značných změn.
Cílem družstva mužů bylo vyhrát regionální přebor a postoupit do vyšší soutěže – 2. ligy a tak
po letech stagnace získat pro Kopřivnici kvalitnější soutěž v duchu tradic kopřivnického
hokeje. První dílčí úkol – vyhrát severomoravský regionální přebor 1. třídy, byl splněn.
Hokejisté vyhráli se značným náskokem. Druhý dílčí úkol se však splnit nepodařilo.
V kvalifikaci o 2. ligu hokejisté neuspěli ani v jednom ze dvou zápasů s jihomoravským
přeborníkem, celkem HC Nedvědice. Po ročním neúspěšném účinkování družstva juniorů
v juniorské lize přišel i neúspěch družstva mužů. Přesto se Kopřivnice do 2. ligy dostala.
Spolumajitel hlavního sponzora týmu firmy Adelard a nový prezident klubu ing. Libor Sacký
se dohodl s funkcionáři týmu Nedvědic na odkoupení ligy pro Kopřivnici. Smlouva byla
uzavřena 28. května
Vstup do 2. ligy byl pro HC Adelard úspěšný. Brzy však začaly problémy s financováním
klubu, které vyvrcholily tragickým ukončením činnosti hlavního sponzora – sebevraždou
Libora Sackého. Důvodem sebevraždy mohly být finanční problémy stavební firmy Adelard,
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jejímž spolumajitelem Sacký byl. Jediným sponzorem, který v té době poskytl pomoc, bylo
město, které na žádost klubu oddálilo platbu nájmu za užívání ledové plochy. Po dohadech co
s klubem bylo dohodnuto soutěž dokončit i bez finančního ohodnocení hráčů. Do čela nového
vedení klubu se postavil od 1. prosince ve funkci sekretáře a prezidenta klubu pan Jaroslav
Fleischmann. S rokem 1997 se však hokejisté rozloučili čtyři dny před Štědrým dnem
neuvěřitelnou porážkou na hřišti v Porubě 11:1.
Hokejový klub má 286 členů, z toho 235 registrovaných sportovců (dospělí, dorost, žáci), 30
trenérů a rozhodčích a 21 činovníků.
Klub házené
Klub házené sídlí ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici na ul. Sportovní.
Předsedou klubu je ing. František Šácha, profesionálním místopředsedou Rudolf Jaroň. Klub
má 280 členů.
Obrovské finanční potíže, se kterými se klub potýká, pokračovaly i v letošním roce. Přes tyto
problémy se daří držet v soutěžích osm mládežnických družstev, mít přípravku žáků třetích
tříd a hrát nejvyšší soutěž v házené v ČR v kategorii mužů.
Problémy ve výsledcích prvoligového družstva mužů se zvyšovaly s ubýváním financí od
sponzorů klubu. Nakonec vedly po 21 letech nepřetržitého působení v první lize a extralize
k sestupu mužstva. Štěstím při tomto sestupu bylo, že družstvo Ivančic, na jehož hřišti
Kopřivnice v posledním kole ligy vyhrála, se vzhledem k finančním problémům ze soutěže
odhlásilo. Tak se družstvo dostalo zpět, do tzv. extraligy, která je tvořena z 12 nejlepších
klubů v ČR. Družstvo, které bylo až na jeden případ složeno pouze z vlastních odchovanců,
vedl nejdříve trenér Lubomír Lukačovič, který u mužstva po nevydařené sezóně, kdy
Kopřivnice spadla z extraligy, skončil. Na počátku nového ročníku mužstvo převzal Jiří
Mayer. Po něm převzal jeho post Jaroslav Podrygala z Havířova.
Finanční problémy se klub snaží řešit aktivně. Velkou vzpruhou bylo po 4 letech obnovené
sponzorování klubu a.s. Tatra, jejíž název klub opět nese. Vedení klubu společně s vlastníky
významných kopřivnických firem Foto Morava a Superior založilo Klub Relax, s.r.o., jehož
záměrem je především posílit ekonomiku klubu. Náklady na extraligu se pohybují kolem 6
miliónů Kč. Klub házené je v současnosti jediným kolektivním sportem v Kopřivnici, který
má extraligové zastoupení.
Klub zorganizoval několik turnajů:
- 36. ročník mezinárodního turnaje mužů O pohár Tatry, který po vyrovnaném souboji
získalo družstvo HC Hranice před domácími házenkáři
- 6. ročník mezinárodního turnaje mladšího dorostu
- turnaj O pohár zastupitelstva města Kopřivnice
- 3. ročník mezinárodního turnaje staršího dorostu Gala Cup.
V Českém poháru ročníku 1996/97 sehráli hráči Kopřivnice důstojnou roli, když vypadli až
ve čtvrtfinále soutěže. Po tuhém boji prohráli ve Zlíně s místním týmem 23:25.
Bývalý trenér kopřivnických házenkářů a občan města Jiří Kekrt, který nyní trénuje
prvoligový tým v Zubří, přijal nabídku výkonného výboru svazu házené na vedení
reprezentačního družstva mužů ČR. Po působnosti u reprezentace v letech 1986 – 88 je to
jeho druhé angažmá u reprezentace.
Plavecký klub v Kopřivnici
V Kopřivnici pracují dva plavecké kluby. Plavecký klub, jehož předsedou je pan Mojmír
Axman, má 96 členů. Rok 1997 hodnotí jako úspěšný. Činnost klubu je směřována do dvou
oblastí, výuky plavání pro veřejnost a závodního plavání.
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Významnou akcí, které se zúčastnili dva veteráni kopřivnického plaveckého klubu Vlastimír
Perna (1963) a Mojmír Axman (1955), bylo mistrovství Evropy Masters (veteráni), které se
konalo začátkem září v Praze. Lépe se umístil Mojmír Axman - na 50 metrů prsa byl 16. a na
dvojnásobné trati 18.
Velice úspěšní jsou mladí členové klubu. Jan Schäfer (1982) obsadil na Zimním mistrovství
ČR dorostu v Jihlavě 22. – 23. února na trati 1500 m volný způsob časem 17:16,06 3. místo.
Na Letním poháru ČR desetiletého žactva v Kroměříži ve dnech 21. – 22. června se dařilo
Pavlu Dvořákovi (1987). Ten získal první místo na tratích 200 m polohový závod, 50 a 100 m
motýlek a 200 m volný způsob, 2. místo na 100 m volný způsob a 3. místo na 100 m
polohový závod. Jen o něco málo úspěšný byl stejný závodník na Zimním poháru ČR
desetiletého žactva v Novém Jičíně ve dnech 29. a 30. listopadu.
Ze Zimního mistrovství ČR staršího žactva, které se konalo ve dnech 13. a 14. prosince
v Praze, si druhé místo přivezla Natalie Obrdlíková na 100 m motýlek časem 1:09,27 a třetí
místa Kristina Schäferová na 200 m prsa a Jiří Zátopek na 400 m polohový závod.
Největší akcí, kterou Plavecký klub pořádal, byl II. ročník Velké ceny Foto Morava a Poháru
města Kopřivnice. Závodů se zúčastnilo celkem 260 plavců z celé Moravy. Nejúspěšnějšími
byli plavci z Klubu vodních sportů Ostrava s patnácti vítězstvími před domácími plavci se
sedmi vítězstvími.
Rok bývá zakončen tradičním Vánočním plaváním s výlovem kaprů v krytém bazénu.
Nejlepšími plavci Plaveckého klubu Kopřivnice za rok 1997 se stali:
1. Jiří Zátopek, 2. Natalie Obrdlíková, 3. Jan Schäfer.
Druhý kopřivnický klub - Klub vodních sportů Skokan uspořádal v létě pro děti příměstský
tábor, plaveckou štafetu 50x50 metrů, vánoční výlov kapra a meziokresní přebor v plavání.
Tenisový klub Kopřivnice
Tenisový klub sídlí na tenisových kurtech na ulici Dolní. Má 103 členů, jeho prezidentem je
Lumír Pospěch.
Družstva dospělých, dorostu a žactva se zúčastňují soutěží na úrovni oblastního a okresního
přeboru.
Čím se může klub pochlubit:
- družstvo mladšího žactva obsadilo 4. místo v Junior lize
- Michal Fojtík se stal okresním přeborníkem v kategorii dospělých
- Adam Hradil obsadil 69. místo a Robin Pospěch 71. místo v celostátním žebříčku.
Klub uspořádal 9 turnajů mládeže, tenisovou školu pro 7-8 leté.
Klub malé kopané
Klub malé kopané (KMK) sídlí v areálu stadiónu házené na ul. Kadláčkově. Předsedou Klubu
je Kamil Valášek. V sezóně 1996-97 se kopřivnické ligy malé kopané, kterou Klub
organizuje, zúčastnilo celkem 47 družstev s 524 hráči. Proběhly všechny tři soutěže, tzn.
Kopřivnická liga, Ligový pohár KMK a Superpohár KMK.
Družstva startovala v jednotlivých ligách dvoukolově. Vítězem a mistrem Kopřivnické ligy se
stalo Agro Kopřivnice, které tento titul získalo poprvé.
Vítězem VII. ročníku ligového poháru, kterého se účastnila všechna družstva Klubu a který se
hrál vyřazovacím způsobem, zvítězilo mužstvo Radegast „84“ Kopřivnice.
V Superpoháru, ve kterém se střetává mistr ligy s vítězem ligového poháru, zvítězili mužstvo
Agro Kopřivnice.
Okresního finále se zúčastnili oba finalisté Superpoháru. Radegast skončil druhý, Agro páté.
Při hodnocení nejlepších sportovců města, bylo odměněno Agro a jejich hráč, reprezentant
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ČR ve futsalu Michal Buček.
Cigi Caga Jistebník
Sportovní hala při ZŠ E. Zátopka je nejen domovem pro oddíl házené, nýbrž i pro malou
kopanou (futsal) hrající mužstvo Cigi Caga Jistebník. Mužstvo patří ke špičce ČR v tomto
sportu, o čemž svědčí i jeho druhé místo v 1. českomoravské lize v minulém a tomto roce.
Cigi Caga Jistebník uspořádal ve dnech 6. až 9. února v hale ZŠ E. Zátopka již třetí ročník
mezinárodního turnaje „O pohár Crystalexu“. Mužstvo skončilo na tomto nejsilněji
obsazeném turnaji v ČR na třetím místě.
Důkazem, že tento sport je oblíbený i u kopřivnické mládeže, je vynikající úspěch mladších a
starších juniorů na nultém ročníku mistrovství ČR, které se konalo 21. června v Praze. V
kategorii mladších juniorů získal tým Aligátoři Kopřivnice historicky první titul mistra ČR.
V kategorii starších juniorů se pak tým FC Real Trimex Kopřivnice stal vícemistrem ČR.
Plochá dráha
7. června se opět po roční přestávce uskutečnily v Kopřivnici závody na ploché dráze. V 1.
lize družstev se domácí tým po velikém boji nakonec usadil na 2. příčce za týmem
z Chabařovic. Druhý závod 1. ligy družstev v Kopřivnici 14. září skončil senzačním
vítězstvím domácích závodníků. Přes tyto úspěchy však závodníci Kopřivnice skončili v první
lize v soutěži družstev na posledním 4. místě za Chabařovicemi, Rackem Pardubice a
Markétou Praha.
Mnohem lépe si vedl v jednotlivcích Jaromír Lach, který startuje se slovenskou licencí na
ledové ploché dráze. Ve čtvrtfinále mistrovství světa na ledové ploché dráze, které se jelo
v běloruském Minsku, skončil na 11. místě a tím jeho účinkování v tomto mistrovství pro rok
1997 skončilo.
8. a 9. února se Větřkovické přehradě uskutečnily dva závody mistrovství České republiky na
ledové ploché dráze. Závodu se zúčastnili také zahraniční jezdci. Po oba dny kraloval
nizozemský jezdec Tjitte Bootsma. Druhou příčku vybojoval v sobotu domácí závodník
Jaroslav Lach a v neděli Stanislav Dyk z Olomouce. Závody na těžké rozmrzlé trati sledovaly
po oba dny asi dvě tisícovky diváků.
Malé sporty
Jóga v denním životě
Jóga v denním životě sídlí na v posledním patře budovy č.p. 393 na ul. Sokolovské.
Předsedou je Jaroslav Jurečka, avšak největší podíl na šíření jógy nejen v Kopřivnici mají
manželé Hana a Luděk Zanáškovi. Cvičení probíhá podle systému indického mistra jógy
Paramhans Swamiho Maheshwaranandy. Cvičení jsou vhodná pro všechny věkové kategorie.
Pravidelná cvičení vedou k regeneraci organismu a k celkovému zlepšení zdravotního stavu a
psychické pohody. Kurzy navštěvuje asi stovka cvičenců z Kopřivnice.
Ve školním roce 1997/98 spolupracovala jóga se Soukromou školou podnikání a
managementu. Většina studentů tak měla po dobu osmi týdnů možnost v rámci tělesné
výchovy poznat jógová cvičení.
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Hokejbal
V letošním roce se rozjela kromě hokeje a malé kopané další městská liga, tentokrát
v hokejbalu. Pořadatelem je Hokejbal klub Kopřivnice, který již má 150 členů, z toho 50
žáků. Po loňském nultém ročníku začal ve dnech 22. a 23. 3. 1. ročník kopřivnické
hokejbalové ligy.
Autokros
Velmi solidně si vedl ve čtvrtém závodě Mistrovství Evropy dne 6. 7. v Nové Pace soukromý
kopřivnický závodník Milan Klimeš, který se umístil se svým speciálem poháněným motorem
Tatra na celkovém 9. místě.
Významného úspěchu dosáhl i v závodě Mistrovství středoevropské zóny v autokrosu
v maďarském Nagydobos, který přes problémy se svým vozem, vyhrál.
Privat Sprint
Velice nezvyklou a zajímavou motoristickou akci uspořádala v Kopřivnici na ulici Panské
společnost SRE Odry. 14. a 15. 6. se zde konal druhý závod ve sprintu motocyklů a
automobilů všech značek a roku výroby, zařazený do seriálu Mistrovství ČR Privat Sprint 97.
Trať dlouhou 201,16 metrů (1/8 míle) zajel nejrychleji Miloš Bernátek na Suzuki 111 za 6,54
vteřin. Po úspěchu prvního závodu v Kopřivnici se ve dnech 16. a 17. 7. konal v pořadí 6.
závod tohoto seriálu.
Školní sportovní klub při ZŠ 17. listopadu
Klub je podporován materiálně i technicky vedením ZŠ 17. listopadu. Má 142 členů, jeho
předsedou je Vlasta Havlová.
Kromě oddílu volejbalu pracují ještě kroužky atletiky, fotbalu a sportovní gymnastiky. Školní
sportovní klub se neúčastní soutěží, které jsou pořádány pro sportovní kluby, ale zapojuje se
do okresních školních soutěží.
Ostatní sportovní akce
Lyžování
Po třech letech bylo opět na sjezdovce na Červeném kameni obnoveno lyžování. Nový vlek
s teleskopickým tažným zařízením a délce 300, který nechala na louce namontovat Správa
sportovišť Kopřivnice, má přepravní kapacitu 400 osob za hodinu. Za sezónu ho využilo
celkem 1.390 lyžařů.
Bruslení
V sobotu 14. 6. uspořádal provozovatel Kulturního domu firma Ludvík Moravia ve spolupráci
s klubem Nora a občanským sdružením BLUD pro všechny mladé bruslaře velkolepou
bruslařskou show. Všichni fandové kolečkových bruslí měli možnost si vyzkoušet jízdu na
různých rampách, skluzavkách a nájezdech.
Běžecké závody
Celkem 327 dětí ze všech základních škol v Kopřivnici, z Příbora, Štramberka, Nového Jičína
a Bartošovic se zúčastnilo ve dnech 22. až 24. září 6. ročníku běžecké soutěže Zátopkovy
štafety. Závody byly letos motivovány především 75. narozeninami tohoto nejslavnějšího
českého atleta.
Vítězem 5. ročníku extrémního závodu „Výstup na Mount Everest“ se na 800 metrů dlouhé
kopřivnické sjezdovce s převýšením 250 metrů a počtem 39 výstupů od turistické chaty
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Červený kámen na vrchol stal třiatřicetiletý Miroslav Gergelčík z Kopřivnice s časem 21
hodin a 4 minuty.

2. Zábava
Plesová sezóna
Jako každý rok, tak i v tomto roce obstarala počátek společenské zábavy plesová sezóna.
Devět plesů se konalo v Kulturním domě, pět v Katolickém domě v Kopřivnici a jeden
v Katolickém domě v Lubině.
Tradičně s velkým očekáváním sportovní veřejnosti se konal 14. 3. Ples sportovců ASK Tatra
Kopřivnice. Na plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci (hvězdy ASK) za rok 1996. Nejlepším
se stal Stanislav Modráček – dvojnásobný mistr ČR v karate. Nejlepším družstvem se stalo
družstvo badmintonu, které obhájilo titul vícemistra ČR v nejvyšší soutěži smíšených dvojic.
Počátkem měsíce března se uskutečnila soutěž o Miss poupě. Titul získala Lenka Hubová
z Nového Jičína, první vícemiss se stala Barbora Malá z Lubiny, druhou vícemiss Jarmila
Petrášová z Kopřivnice.
19. 4. vystoupila v KDK s populárním pořadem „S politiky netančím“ oblíbená dvojice
komiků z Prahy Miroslav Šimek a Zuzana Bubílková. Vhledem k obrovskému zájmu se
uskutečnila dvě představení.
Poslední dubnový večer se v kulturním domě konala Velká májová rocková show, na níž
místní rocková skupina Sunar pokřtila své první album písniček.
24. a 25. května se u turistické chaty Červený kámen konal již 4. ročník přehlídky
amatérských folkových skupin Kopřivnická želva. Asi tři stovky účastníků byly nejvíce
spokojeny s vystoupením kopřivnické skupiny Kormoráni.
6.června vystoupilo v kulturním domě populárního brněnské Divadlo Bolka Polívky
s divadelní hrou Don Quijote, Mickey Mouse a ti druzí. Představení bylo zcela vyprodáno.
Rockové šlahouny
12. července se na kopřivnickém koupališti konal čtvrtý ročník rockového festivalu nazvaný
Letní rockové šlahouny. Jeho průběh ovlivnily katastrofální povodně, které o týden dříve
zaplavily téměř celou Moravu. Vždyť ještě v době posledních příprav festivalu na
kopřivnickém koupališti protékal loukou široký potok a v místě určeném pro stavbu pódia se
rozprostíralo malé jezírko.
Protože během povodní nefungovala reklamní kampaň a téměř nefungovala doprava,
navštívilo festival o tisíc lidí méně než se očekávalo. V předprodejích v Ostravě, Olomouci,
Novém Jičíně a Kopřivnici bylo zakoupeno 1.440 vstupenek, v místě festivalu dalších 1.029
ks. Přes povodně, přerušené komunikace, rozbahněný terén a několik prudkých lijáků během
festivalu, bylo na festivalu přes dva a půl tisíce nadšených fanoušků. Složitou situaci
způsobenou povodněmi se někteří účastníci snažili alespoň trochu zmírnit dobrovolným
příspěvkem. Například skupina Už jsme doma věnovala polovinu svého honoráře za
vystoupení na festivalu na pomoc lidem postiženým povodněmi..
Na festivalu vystoupilo celkem 11 skupin zvučných jmen z celé České republiky.
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Nejznámějšími byli „Už jsme doma, Mňága a Žďorp, Paviáni, T. Ducháček a Garage,
Masomlejn, Kurtizány a Eleison. Zahraničí zastupoval Angličan Phil Schönfeld
s doprovodnou skupinou Southern Cross. Pořadatelé věnovali z výtěžku akce 10.000 Kč
obcím na Jesenicku, které byly povodněmi významně postiženy.
Kopřivnická pouť
Tradiční kopřivnická Bartolomějská pouť se konala v neděli 24. 8. Vzhledem k tomu, že
tradiční místo konání – parkoviště před hotelem P-Beam bylo rezervováno pro dojezd
účastníků Mezinárodní veteran rallye, byly pouťové atrakce umístěny na zelených plochách
před kulturním domem. Prodejní stánky byly umístěny na uzavřené Štefánikově ulici.
Tropická vedra, která panovala během víkendu, neodradila tisíce návštěvníků od návštěvy
centra města. Nechyběly nejrůznější druhy kolotočů, střelnice či prodejci pouťového zboží,
zejména stánky vietnamských obchodníků s levným zbožím z Turecka.
Ostatní zábava
Poměrně málo známý český cirkus Jo-Joo zavítal ve dnech 12. až 14. září do Kopřivnice.
Klasický nenáročný cirkusácký repertoár zaměřený především na mladší ročníky v kombinaci
se skvělými výkony některých účinkujících dokazovaly, že cirkus patří mezi naše nejlepší.
Zvlášť se líbila slavná drezúra leoparda s pumou, panterem a černým jaguárem.
Stejně jako v minulých letech, měla mezi mladými lidmi úspěch i letošní Diskoformule, která
byla tvořena sérií ve čtrnáctidenních intervalech se opakujících diskoték. Diskoformuli opět
organizoval provozovatel kulturního domu, firma Ludvík Moravia. Série prázdninových
diskoték dokázala stálý zájem mládeže o jednoduchou rytmickou taneční hudbu, zpestřenou
rapovými, raveovými a instrumentálními prvky.
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X.
MÍSTNÍ ČÁSTI
1. Úvod
Spojovacím článkem mezi městem a komisemi, které pomáhají řešit problémy v místních
částech Lubina, Vlčovice a Mniší je uvolněný člen městské rady pro místní části Petr
Chromečka. Zástupci města a vedoucí odborů městského úřadu se s občany všech místních
částí setkávají nejméně dvakrát ročně na veřejných schůzích. Na nich jsou na jedné straně
občané seznamováni se záměry města a na straně druhé zástupci města s tím, co občany pálí
nejvíce.
Předsedy komisí místních částí jsou: v Lubině Petr Chromečka, ve Vlčovicích Jan Kahánek a
v Mniší jí do konce března byla Alena Pištěláková, od dubna je jím opět ing. Jan Jalůvka.
Ve čtvrtek 7. října byla dokončena první část druhé etapy plošné plynofikace místních částí
Vlčovice a Mniší v hodnotě 9,5 milionů korun. Potrubím poprvé zasyčel plyn a majitelé 220
rodinných domků v obou místních částech se mohou začít napojovat na plynovodní řád.
Změna topného média z černého nebo hnědého uhlí na zemní plyn významně zlepší stav
ovzduší v obou místních částech, zejména v zimním období.
2. Lubina
Nesouhlas části občanů vyvolal návrh firmy R.A.P. na zřízení Letecké školy. Stavba je
naplánována do míst nad přehradní nádrží na planinu u místní komunikace spojující
Větřkovice s silnicí Hukvaldy-Příbor ve vzdálenosti asi 170 metrů od severozápadního břehu,
kde jsou v současnosti louky. Cílem projektu je vybudování přistávací plochy a provozního
komplexu letecké školy, který má být tvořen hangárem, malou restaurací, provozní místností
pilotního klubu a ubytovacím komplexem. Areál má nabízet služby spojené s výcvikem a
provozováním ultralehkých letadel. Do budoucna by měl být zřízen autokemp a tábořiště.
S přehradou má být komplex spojen minimálně pěší komunikací. Letecká škola byla měla
přispět ke zvýšení atraktivnosti větřkovické přehrady pro zájemce o rekreaci nejen z řad
vyznavačů létání.
Záměr zřídit letiště byl při projednávání v městské radě v dubnu odložen do doby zpracování
kvalitního projektu přesto, že předběžný souhlas s jeho výstavbou byl vydán.
5. května bylo započato s generální opravou mostu přes řeku Lubinu u Katolického domu.
Oprava, jejímž cílem bylo provést celkovou rekonstrukci mostu, mostních oblouků a zvýšení
jeho nosnosti až na 32 tun, trvala do počátku července. Do provozu byl most opět uveden
podle plánu 5. 7.
Počátkem června byla dokončena oprava kříže v Sýkorci. Náklady na jeho opravu uhradilo
město.
Povodeň kulminovala v obci v noci z neděle 6. na pondělí 7. července kolem 2. hodiny. Voda
z řeky Lubiny zaplavila fotbalové hřiště. Škody však byly především na jezech, březích,
někde si řeka udělala zcela nové, často původní koryto.
V průběhu letních měsíců byla u nově opraveného mostu postavena nová autobusová zastávka
včetně čekárny.
- 84 -

Při příležitosti 75. výročí trvání lubinského chrámového sboru nazpíval smíšený chrámový
sbor v kostele sv. Václava písně, které byly s finančním přispěním města nahrány na
audiokazetu a kompaktní disk s názvem „Církevní rok v liturgické hudbě“.
3. Vlčovice
Rok 1997 byl pro Vlčovice velmi rušný. Počátkem roku vzrušil rodiče malých dětí návrh
městské rady zrušit mateřskou školku ve Vlčovicích. Důvodem tohoto kroku byl nedostatek
dětí předškolního věku. Po složitých jednáních však nakonec k zrušení školky nedošlo.
Počátkem června byla dokončena a uvedena do provozu autobusová zastávka u kostela včetně
čekárny.
Největší, i když velmi nepříjemnou zkušeností byla stoletá povodeň, která způsobila největší
škody právě ve Vlčovicích. Všechno začalo první týden v červenci postupným zhoršováním
počasí. Pršet začalo v sobotu 5. 7. a přestalo až ve středu 9. 7. Voda v řece Lubině velmi
rychle stoupala a během krátké doby vystoupila z koryta a zaplavila hlavní silnici. Situaci
zhoršovala voda z Babincova potoka, která brala všechno, co jí stálo v cestě. Protože kanál u
stavidla mlýnského náhonu se ucpal, voda za chvíli zaplavila zahrady, uličku a přes hlavní
cestu tekla do Lubiny. Pročištění ucpaného kanálu bránil neustálý déšť, nánosy zeminy,
bahna, větví apod. Přesto se to nakonec podařilo a situace se mírně zlepšila. Nejhůře byli
postiženi občané v horní části obce. Nejvíce byl postižen dům č.p. 58 Marie Štefkové. Na řece
byl poškozen splav, oba břehy řeky, mlýnský náhon vedoucí přes obec. Při likvidaci následků
povodní vykonali velký kus práce místní dobrovolní hasiči.
V září byla v místě „U křížku“ ukončena stavba psího útulku, který bude sloužit jako dočasný
úkryt pro opuštěné psy z Kopřivnice a Nového Jičína.
V sobotu 15. 11. se v Kulturním domě ve Vlčovicích konal oblastní sněm Občanské
demokratické strany. Hlavním cílem sněmu byla volba kandidátů pro volby do Senátu v roce
1998. Stal se jím novojičínský veterinář Milan Šturm, který ve finále s přehledem vyřadil
současného senátora Františka Konečného z Oder. Vlčovických primárek se zúčastnil i
místopředseda ODS Miroslav Macek.
Jedním z neaktivnějších sdružení v obci je Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Má 62 členů,
mezi nimi i 3 ženy a 16 mladých hasičů. Svou připravenost k zásahu si hasiči vyzkoušeli 3.
května, kdy se podíleli na hašení požáru městského lesa na Pískovně.
14. a 15. 6. se mladí hasiči zúčastnili krajské soutěže dorostenců ve Veselíčku na Přerovsku.
Tam obsadili 3. místo z celkového počtu 11 družstev.
5.až 11. 7. zasahovali hasiči při boji proti katastrofální povodni a jejím následkům. Již 5.7.
v nočních hodinách evakuovali osoby a zvířata z rodinného domku č.p. 58. Poté odstraňovali
kmeny, které se zapříčily pod Kutáčovým mostem a stavěli protipovodňové zátarasy. 9. 7.
ukončili pohotovost a nastoupili k odstraňování následků povodně – čerpání vody ze sklepů,
čištění studní, kanalizace.
4.

Mniší

Osvětová beseda (OB) v Mniší sídlí v kulturním domě a pracuje v 10 lidech. Jejím předsedou
je František Merta. OB je zálohovou organizací města, provozuje kulturní dům a vedlejší
budovu bývalého obecního úřadu, hradí náklady na jejich údržbu (132 tis. Kč v roce 1997) a
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podílí se na organizaci akcí v obci. Na tuto činnost získala v roce 1997 z rozpočtu města 308
tis. Kč. K významným akcím na kterých OB spolupracovala během roku jsou:
24. 5. – setkání rodáků ročníků 1928 – 1931 z Mniší
15. 6. – čtvrtý obecní výlet
26. 7. – pouť v Mniší
28. 9. – oslavy 70. letého výročí založení včelařské organizace v Mniší
29. 11. – předvánoční koncert Městského dechového orchestru pod vedením Aloise Hrnčárka.
30. 4. se na hřišti u kulturního domu konal mítink pro příznivce republikánů, na kterém
vystoupil i předseda této strany PhDr. Miroslav Sládek.
Katastrofální povodně v červenci 1997 napáchaly škody především ve spodní části obce
zatopenými sklepy a poli.
Plynofikaci obce využili i pro místní kapli, ve které bylo zřízeno v nákladu 47 tis. Kč plynové
topení. 42 tis. Kč darovali místní občané, 5 tis. Kč farní úřad v Lichnově. V kapli se poprvé
topilo 13. 11.
Podobně jako v ostatních místních částech je i Sbor dobrovolných hasičů v Mniší velmi
aktivní a úspěšnou organizací. Zvlášť úspěšné bylo družstvo žen, které se ve dnech 19. – 21.
9. zúčastnilo mistrovství ČR v Havlíčkově Brodě.Dostat se na mistrovství však nebylo vůbec
jednoduché. Předcházelo mu vítězství v okresním kole v Příboře 21. 6. a poté i v oblastním
v Jeseníku 16. 8. Tímto vítězstvím společně s muži ze Slatiny si družstvo žen vybojovalo
účast jako zástupce Severní Moravy. Úspěch družstva žen je o to cennější, protože se
uskutečnil v době katastrofálních záplav a jejich následků na Severní Moravě.
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