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2. ÚVOD

Ve srovnání s rokem 1997 nebyl rok 1998 tak nabitý událostmi jak celostátního, tak i
místního významu. Přesto ho lze rovněž označit jako rok, kdy se stalo množství událostí, které
budou mít vliv na budoucnost naší země a našeho města. Rok 1998 lze označit jako rok
volební a taky rok, kdy se hodně věcí stalo v krátké historii České republiky poprvé.
Připomeňme si jen některé z nich:
- poprvé se konaly v jednom roce troje volby
- poprvé se konaly dvoje v jednom termínu – komunální a senátní
- poprvé se konaly i mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- poprvé od listopadu 1989 se do vlády dostala levice
- poprvé se do vlády nedostali Luxovi lidovci
- poprvé získal český hokejový tým zlatou medaili na olympijských hrách
- poprvé od listopadu 1989 se „vládnoucí stranou“ v Kopřivnici stala Česká strana sociálně
demokratická.
Pro Kopřivnici byl rok 1998 rokem dalších oslav. Město slavilo 50. výročí povýšení
Kopřivnice na město, Tatra, a.s., avšak převážně bez účasti města a jeho občanů, oslavila 100
let od výroby prvního nákladního automobilu.
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II.
PRŮBĚH ROKU
1. KOPŘIVNICKÝ KALENDÁŘ
Leden
7. 1.
12. 1.
18. 1.

31. 1.

Tatra, a.s. Kopřivnice oficiálně předala klíče od historického majetku města Šustalovy nebo také Lašské vily v parku městu
zahájen provoz nové čerpací stanice na ulici Obránců míru
Karel Loprais na voze značky Tatra se počtvrté radoval z celkového vítězství
v kategorii kamiónů na Rally Paříž-Dakar, Milan Kořený na voze stejné značky
dojel třetí
na funkci ředitelky Základní školy svaté Zdislavy rezignovala paní PhDr.
Markéta Michnová.

Únor
5. 2.
6. - 7. 2.
8. 2.
21. 2.
22. 2.

pátým číslem v roce začaly Kopřivnické noviny vycházet i na webových
stránkách města
se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd kopřivnických základních škol
Radek Dresler z oddílu krasobruslení získal na mistrovství ČR v kategorii
mladšího žactva bronzovou medaili
Jan Schäfer z Plaveckého klubu získal na mistrovství ČR dorostu v plavání
bronzové medaile na 200 metrů a 400 metrů polohový závod
stovky lidí se vyhrnuly v neděli ráno do ulic města, aby oslavily zisk historicky
prvního zlata českého hokejového týmu na olympijských hrách v japonském
Naganu.

Březen
6. 3.
10. 3.

27. - 28. 3.

se konala vzpomínková slavnost ke 148. výročí narození Tomáše Garrigua
Masaryka doplněná položením kytic u jeho pomníku na Masarykově náměstí
tibetskou vlajku na podporu úsilí Tibetu v boji o nezávislost letos kopřivnická
radnice nevyvěsila. Důvodem byl protest automobilky Tatra, protože odběratel
výrobků automobilky Čína považuje tuto podporu za zásah do svých vnitřních
věcí
Kabelová televize Kopřivnice uspořádala 2. ročník soutěžní přehlídky
televizních studií a kabelových televizí „Kafka ´98“.

Duben
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5. 4.
6. 4.

17. 4.

17. - 18. 4.
17. - 19. 4.

házenkáři Klubu házené Kopřivnice si vítězstvím ve skupině o udržení
zachovali extraligovou příslušnost pro další rok
zahájení nezbytné rekonstrukce mostu přes Kopřivničku v Příboru na silnici
I/58, silnice z Lubiny do Příboru byla uzavřena, oprava trvala až do konce
června 1998
poslední speciální nákladní automobil Tatra Liwa sjel z výrobního pásu, 1.127
vozů, které Tatra vyrobila pro armádu Spojených arabských emirátů, byly
největší zakázkou automobilky v novodobé historii
společnost Ludvík Moravia, s.r.o. uspořádala 12. ročník přehlídky netradičních
divadel „Kopřiva ´98“ v Kulturním domě Kopřivnice
Loutkoherecký soubor Rolnička uspořádal v kopřivnickém Loutkovém divadle
4. ročník přehlídky loutkových divadel „Kopřivěnka ´98“ za účasti osmi
souborů ze severní Moravy a Slezska.

Květen
4. 5.
6. 5.

vedení automobilky Tatra oznámilo, že během roku propustí více než 900
svých zaměstnanců
týdeník Kopřivnické noviny se poprvé objevil na internetu, na adrese
www.koprivnice.cz

8. - 9. 5.
18. 5.
20. 5.

26. 5.
27. 5.
31. 5.

proběhl 2. ročník mezinárodní výstavy a soutěže plastikových modelů Beskyd
Model Kit Show 98 Kopřivnice
právě před 50 lety byla Kopřivnice povýšena na město
chlapci ze Základní školy Emila Zátopka zvítězili v regionálním finále turnaje
Puma Street Soccer Cup 98 a postoupili tak do celostátního finále v uličním
fotbale
56. zasedání městské rady schválilo novou Povodňovou komisi města
Kopřivnice
založeno Sdružení žen samoživitelek Kopřivnice
městská rada odvolala stávajícího ředitele Kulturního domu Kopřivnice ing.
Stanislava Schäfera.

Červen
1. 6.

13. 6.
14. 6.

16. 6.
19. - 20. 6.
26. 6.

do funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice byl
jmenován mgr. Vladan Jílek, který v této organizaci dosud pracoval jako
vedoucí oddělení městských informačních služeb
nejstarší obyvatelka Kopřivnice paní Marie Danielewiczová se dožila sta let
v rámci předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přijel
do Kopřivnice předseda Poslanecké sněmovny a ČSSD ing. Miloš Zeman,
který vystoupil na Masarykově náměstí, jeho předřečníkem byl předseda SPRRSČ PhDr. Miroslav Sládek, který vystoupil o dvě a půl hodiny dříve
slavnostní otevření Expozice Emila a Dany Zátopkových v Kulturním domě
v Kopřivnici za jejich osobní účasti
se konaly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
místní Masarykovo demokratické hnutí ve spolupráci se Základní školou Dr.
Milady Horákové uspořádalo pro žáky místních devátých tříd setkání tří
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27. 6.
30. 6.

generací. Za nejstarší generaci promluvil bývalý osobní tajemník Jana
Masaryka JUDr. Antonín Sum
slavnostní zahájení provozu skateboardového areálu v Klubu Kamarád na ul.
Francouzské za účasti několika českých hokejových reprezentantů
dokončení plošné plynofikace místních částí Mniší a Vlčovice.

Červenec
1. - 6. 7.
3. 7.
9. 7.

11. 7.
12. - 25.7.

25. 7. - 8. 8.

Loutkoherecký soubor Rolnička se opět úspěšně zúčastnil celonárodní
přehlídky loutkových souborů v Chrudimi
personální zemětřesení v nejvyšším vedení a.s. Tatra, a to na postech
generálního ředitele a dalších čtyř ředitelů
Okresní soud v Novém Jičíně konečně po mnoha odkladech začal projednávat
případ mučení katolického kněze Václava Altrichtera v dubnu 1984 příslušníky
Státní bezpečnosti Jiřím Mlejneckým (dodnes v hodnosti poručíka slouží na
kopřivnickém oddělení Policie ČR) a Oldřichem Krkoškou (dnes soukromý
podnikatel v Příboru)
se v areálu letního koupaliště v Kopřivnici uskutečnil 5. ročník festivalu
rockové hudby Letní rockové šlahouny
další ročník mezinárodního tábora dobrovolné práce, při kterém zahraniční
studenti uklízeli kopřivnické městské lesy, prováděli údržbu sportovních
zařízení a záchovnou údržbu na hradě Šostýn
tradiční nedobrovolné otužování občanů Kopřivnice, kteří jsou napojeni na
centrální zásobování teplem z Energetiky Tatra, a.s., v době tatrovácké
dovolené neteče teplá voda, protože se provádí údržba a opravy potrubí.

Srpen
7. 8.
26.8. - 1.9.

27. 8.

28. 8.
29. 8.
30. 8.

město a automobilku Tatra navštívil ministr průmyslu a obchodu ČR ing.
Miroslav Grégr, CSc.
Rytmus léta 1998 za účasti oficiálních delegací ze všech partnerských měst
Kopřivnice: Castiglione del Lago (Itálie), Congletonu (Velká Británie),
Magyarpolány Maďarsko, Myszkow (Polsko), Trappes (Francie), Zwönitz
(Německo)
slavnostní zahájení vrcholné části oslav 50. výročí povýšení Kopřivnice na
město doplněné lampiónovým průvodem,
zahájení výstavy „Od osady k městu“ v muzeu Fojtství
slavnostní otevření městské knihovny v nových prostorách kulturního domu
slavnostní večer k 50. výročí povýšení Kopřivnice na město
odhalení restaurovaného deskového oltáře v kostele sv. Bartoloměje,
slavnostní podepsání dohody o partnerské spolupráci mezi anglickým
Congleton Borough Council a městem Kopřivnice,
kopřivnická pouť doplněná kulturním programem před kulturním domem.

Září
1. 9.

Základní škola sv. Zdislavy zahájila vyučování v prostorách budovy na ulici
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4. - 5. 9.
5. 9.
27. 9.

Štefánikově 117, zahájení školního roku mší svatou proběhlo za přítomnosti
zřizovatele školy - sídelního biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons.
Františka Václava Lobkowicze,
zahájen pravidelný provoz městské knihovny v kulturním domě
proběhl 29. ročník mezinárodní Veterán rallye Beskydami a 15. ročník
Memoriálu zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmiřovského
dalšího ročníku Běhu Terryho Foxe se zúčastnil dosud nejvyšší počet zájemců,
celkem 571
při poutní slavnosti sv. Václava v Lubině sloužil slavnostní mši svatou sídelní
biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz.

Říjen
9. 10.

27. 10.

zahájen provoz městského kamerového systému, který je tvořen třemi
pohyblivými kamerami ovládanými mikrovlnným přenosem ze služebny
Městské policie v Kopřivnici
vzpomínkové slavnosti k 80. výročí vzniku samostatného československého
státu se zúčastnilo nebývalé množství lidí, které zřejmě přilákal lampiónový
průvod, ohňostroj a bohatý program v kulturním domě.

Listopad
11. 11.

Loutkoherecký soubor Rolnička uspořádal 5. ročník Dětského divadelního dne
tentokrát pro zdravotně postižené děti z Kopřivnice, Štramberku a Frenštátu
13. - 14. 11. konání voleb do zastupitelstev obcí a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
20. – 21. 11. druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
27. - 29. 11. 2. ročník přehlídky tvorby postižených dětí „Motýlek ´98“
30. 11.
ustavující zasedání nového Městského zastupitelstva v Kopřivnici zvolilo
starostu, dva místostarosty a čtyři členy rady města.

Prosinec
31. 12.

provoz ukončila Mateřská škola ve Vlčovicích.

2. VÝZNAMNÁ VÝROČÍ MĚSTA V ROCE 1998
230 let
1768 – se narodil zakladatel továrny na majoliku Ignác Raška.
150 let
1848 – postaven tzv. Maxův dvůr v kopřivnické části Luhy.
140 let
1858 – vznik společnosti Schustala & Co., zakladatele pozdější automobilky Tatra.
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130 let
1868 – postaven bývalý hostinec Amerika, dnes je na jeho místě parkoviště mezi objektem
Svědků Jehovových a areálem SLUMEKO na ul. Štefánikově,
zřízení samostatné farnosti.
120 let
1878 – zřízen poštovní a telegrafní úřad,
firma Schustala & Co. obdržela na světové výstavě zlatou medaili za soubor kočárů,
14. 2. se narodil významný konstruktér automobilů Tatra Hans Ledwinka.
110 let
1888 – firma Schustala obdržela na světové výstavě ve Vídni zlatou medaili za soubor kočárů,
15. 2. se narodil místní básník Adolf Míček-Janík,
9. 9. se v Kopřivnici narodil Alois Gorazd Jurečka, slovanský filolog.
100 let
1898 – zbořen původní dřevěný kostelík v místě dnešního parku na starém hřbitově,
21. 5. jízda automobilu Präsident z Kopřivnice do Vídně,
v období říjen až prosinec byl v kopřivnické vozovce vyroben první nákladní
automobil.
90 let
1908 – 20. 6. otevřena nová měšťanská škola č.p. 340 na dnešním Masarykově náměstí.
80 let
1918 – 8. 11. slavnost k vyhlášení samostatného demokratického státu,
19. 12. zemřel Alois Gorazd Jurečka, slovanský filolog.
70 let
1928 5.2. zemřel Adolf Míček-Jasník, básník,
12. 8. na dnešním Masarykově náměstí odhalen bronzový pomník sochy Tomáše
Garrigua Masaryka od sochaře Jožky Kubíčka,
23. 8. zemřel MUDr. Ignác Bönisch, významný kopřivnický lékař.
60 let
1938 – položen základní kámen pro stavbu Masarykovy rozhledny na Červeném kameni,
21. 11. připojení Kopřivnice k Říši stanovením hranice,
10. 10. obsazení Kopřivnice wehrmachtem.
50 let
1948 – zahájena stavba letního stadionu Emila Zátopka,
28. 8. na základě ministerského výnosu ze dne 18. 5. byla Kopřivnice povýšena na
město.
40 let
1958 – zahájení výstavby lyžařského areálu na Červeném kameni,
otevření dnešní Základní školy Emila Zátopka na ulici Pionýrské.
30 let
1968 – zahájení výstavby tatrováckého zkušebního polygonu.
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3. POČASÍ
Informace o počasí poskytuje každý rok na základě vlastních pozorování amatérský
meteorolog pan Ladislav Kostelník.
Z hlediska klimatických a hydrologických poměrů se území Kopřivnice nachází v mírně teplé
a velmi vlhké oblasti s roční průměrnou teplotou +7,4°C a ročním úhrnem srážek 791 mm.
Podobně jako rok 1997, i rok 1998 byl poměrně teplý, avšak s častým výskytem mlh a
dešťových srážek. Málo slunečných dnů má vliv na přírodu, všechno živé roste pomaleji a
později dozrává, vysoká vlhkost je příznivá pro rozvoj plísní na ovocných stromech a polních
plodinách. Otevřená plocha od jihu směrem k severu umožňuje silné větry, tady však
především jižního směru.

Leden
První polovina ledna byla podobně jako prosinec 1997 nepřirozeně teplá. Ranní teploty se
pohybovaly od – 2 do + 6°C, denní pak od + 3 do + 7°C. Od 4. do 6. ledna vál silný
jihozápadní vítr. Pak teploty mírně poklesly, ale až od 24. na – 5°C. Ve dnech 26. až 28. ledna
bylo ráno – 9°C, přes den pak od – 2 do – 6°C. Teplotní zvrat přinesl poslední den v měsíci.
Ranní teplota poklesla během dne z – 4 na – 12°C. Sněžilo pouze 21. a koncem měsíce 28. až
31. 1. Jasných dnů bylo pět.

Únor
Začal silnými mrazy, které však trvaly pouze do 9. 2. První den v měsíci teplota poklesla ráno
na – 17°C, o den později na – 15°C. Již od 5. 2. se teploty ve dne pohybovaly nad bodem
mrazu. Poté ve dnech 8. a 9. 2. stále stoupaly až na – 2°C. Nejtepleji bylo 16., 18., 19., 22. a
27. 2. s denními teplotami okolo + 11°C, na slunci až + 18°C. Celý měsíc byl bez sněhové
pokrývky, pršelo 13., 15., 24. a 25. 2. Jasných dnů bylo jedenáct.

Březen
Byl nepříznivý značným střídáním teplot od – 10°C ráno do + 12°C přes den, častým
sněžením, dešti a silnými větry. 4. a 5. 3. dosahovaly ranní teploty + 10 až + 12°C, denní +
14°C. Vál silný jihozápadní vítr. 11. a 12. 3. poklesly ranní teploty na – 9 až – 10°C. Do
konce měsíce se ranní teploty udržely v rozmezí od 0 do – 6°C. Sněžilo 2., 6., 9., 10., 13., 20,
21., 22., 24. a 25. 3., vrstva sněhu však nepřesáhla 10 cm. Jasných dnů bylo pět.

Duben
S dubnem přišlo jaro. Ranní mrazíky – 2 až – 3°C byly pouze 14. a 15. 4., v ostatních dnech
byla již teplota nad bodem mrazu (od + 1 do + 12°C). Nejtepleji bylo od 27. do 29. 4. s ranní
teplotou + 13°C. Denní teploty navazovaly svou výškou na ranní, od + 6 do + 20°C. Pršelo 4.
a 12. 4. Následující den se vyznačoval trvalým prudkým deštěm. 18. 4. se objevila první
bouřka. Poté pršelo ještě 25. a 30. 4. Jasných dnů bylo deset.
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Květen
Celý měsíc byl ve znamení vysokých teplot a častých dešťů. Ranní teploty se pohybovaly od
+ 3 do + 15°C, denní od + 8 do + 30°C, na slunci až + 38°C. Nejtepleji bylo od 8 do 12. 5.
(+21 až + 29°C) a od 27. do 30. 5. (od + 22 do + 30°C). Pršelo téměř celou druhou dekádu
měsíce (11., 13., 15., 17. až 23., 30. a 31. 5). Bouřky byly ve dnech 11., 13., 30. a 31. 5. Počet
jasných dnů se zvýšil na čtrnáct.

Červen
Obdobně jako květen velmi teplý, ale převážně deštivý měsíc. Ranní teploty se pohybovaly od
+ 10 do + 15°C, pouze 14. 6. klesly na + 7°C. Denní teploty stoupaly od + 13 do + 25°C.
Nejvyšší teploty byly za slunečních dnů, 5. až 7. 6. bylo na slunci dokonce až + 40°C. Od 8.
do 16. června byly často mlhy. Pršelo každý den. Pršelo rovněž 1., 20., 23. až 25. 6. Ve dnech
8., 15., 23. a 28. 6. byly bouřky. Jasných dnů bylo třináct.

Červenec
Podobal se předchozímu měsíci. Ranní teploty se pohybovaly od + 8 do + 16°C, denní od +
12 do + 25°C. Nejvíce tepla jsme si užili od 20. do 23. července s denními teplotami + 28°C,
na slunci přes + 40°C. Často pršelo (celkem 14 dnů), bouřky se vyskytovaly 1., 19., 24. a 25.
července. Prudký déšť se přihlásil 25. a 28. července. Mlhy byly 10., 17., 26. až 28. července.
Jasných dnů bylo šestnáct.

Srpen
Zřejmě nejkrásnější a nejsušší měsíc v roce. Do 19. 8. to byly krásné a jasné dny. Ranní
teploty byly vyšší v první polovině měsíce, a to od + 8 do + 23°C (3. 8.), poté mírně poklesly
na + 7 až + 16°C. Denní teploty se pohybovaly až do 27. 8. od + 15 do + 28°C (3., 9., 12. 8.)
Za jasných dnů stoupaly teploty na slunci na + 38 až + 43°C. Pršelo pouze 13., 30. a 31. 8.
s bouřkou, 21. a 28. 8. byly dešťové přeháňky. Počet jasných dnů byl nejvyšší v roce –
osmnáct, od 19. 8. do konce měsíce bylo polojasno.

Září
Stále ještě příjemný a teplý měsíc. Ranní teploty od + 5 do + 17°C, denní pak od + 10 do +
22°C. Často se však vyskytovaly mlhy, trvale od 19. do 24. 9. Pršelo 6., 7., 12., 13., 15., 18.,
28. a 29. 9. Počet jasných dnů se snížil na osm.

Říjen
Počasí dalo zřetelně najevo, že přichází podzim. Teploty se snížily, přišly mlhy a častější
deště. Ranní teploty klesly na + 1 až + 11°C, denní na + 3 až + 15°C (23. 10.). Dny od 1. do 8.
října ovládla trvale mlha s deštěm. Pršelo pak ještě 12., 13., 15., 18., 19., 25., 26., 29. až 31.
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10., tj. celkem polovinu měsíce. Ve dnech 25. a 28. 10. se vichřice střídala se silným větrem.
Silný jihozápadní vítr byl ještě 29. až 31. 10. Jasné dny byly pouze dva.

Listopad
Tento měsíc častými mlhami, deštěm, větry a sněhem ohlašoval blížící se zimu. Do 16. 11. se
ranní teploty pohybovaly ještě od 0 do + 5°C. Pak klesly ve dnech 21. a 23. 11. až na – 10°C.
Denní teploty kolísaly od + 7 do – 10°C (20. a 21. 11.). Silný vítr byl 1. až 3. a 6. 11. Ve
dnech 16. až 20. 11. sněžilo. Napadlo do 10 cm sněhu, který zůstal ležet. Sněžilo i 27. 11.
Hustá mlha se líně povalovala v krajině od 24. do 30. 11. Jasných dnů bylo pět.

Prosinec
Podobně jako v posledních letech byl z počátku studený, koncem roku se oteplilo. Ranní
teploty se do 12. 12. pohybovaly od – 2 do – 16°C (11. 12.), poté stouply na – 8 až + 4°C (16.
12.). Denní teploty se do 12. 12 držely v rozmezí od – 3 do – 10°C (11. 12.), poté vlivem
oteplení stouply na – 5 až + 5°C (18. a 28. 12). Sníh vydržel, připadlo ještě 4. a 8. až 10. 12.
9. 12. dosáhl výšky 30 cm. Od 13. 12. začal vlivem rostoucích teplot pomalu tát a 16. 12.
zůstal ležet již pouze na kopcích. Sněžilo ještě 21. 12., ale sníh nevydržel. Jasných snů bylo
osm.
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II.
OBYVATELSTVO
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Počet obyvatel města
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 1998:
z toho v místních částech Lubina
Vlčovice
Mniší

23.932
1.373 (5,74)
538 (2,25)
676 (2,82)

Z celkového počtu obyvatel je mužů
žen

11.812 (49,36)
12.120 (50,64)

Věkové složení obyvatel města
Věková skupina
dětská složka (0 až 14 let)
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
mladší produktivní věk
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
54 – 59 muži
starší produktivní věk (35-54, 59)
produktivní věk celkem (15-54) 59
55 – 59 ženy
60 – 64
65 – 69
70 +
postproduktivní věk
obyvatel celkem
průměrný věk

Podíl v %
21,52
7,92
9,24
8,43
6,50
32,09
7,71
6,89
7,40
6,85
2,83
31,68
63,77
2,75
3,33
2,90
5,73
14,71
100,00
34,00 (ženy 35,10, muži 32,90)

2. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
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Počet
5.151

7.680

7.582
15.262

3.519
23.932

Narození a zemřelí
Ukazatel
Živě narození
z toho chlapců
děvčat

Počet
226
119
107

%
100,0
52,7
47,3

Zemřelí
z toho mužů
žen

147
94
53

100,0
63,9
36,1

Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek obyvatelstva celkem
z toho přirozený
stěhování
Počet sňatků celkem
z toho v Kopřivnici
z toho církevních
s cizincem
Počet rozvodů

271
448
- 98
79
- 177
176
117
25
14
101

Srovnání vývoje demografických procesů
Ukazatel/rok
živě narození na 1000 obyvatel
zemřelí na 1000 obyvatel
přirozený přírůstek na 1000 obyvatel
sňatky na 1000 obyvatel
rozvody na 1000 obyvatel
rozvody na 100 sňatků

1995
10,9
7,1
3,8
7,3
3,1
42,3

1996
10,3
5,9
4,4
7,3
4,2
56,8

1997
10,7
5,8
4,9
8,0
3,7
45,5

1998
9,4
6,1
3,3
7,4
4,2
57,4

Klasifikace úmrtí podle hlavních příčin smrti
Druh onemocnění
novotvary
nemoci cévního ústrojí
nemoci dýchacího ústrojí
poranění sebevraždy, vraždy
jaterní cirhóza
ostatní
Celkem:

Absolutní počet
29
66
5
5
7
35
147

Nejstarší kopřivničtí občané
K 31. 12. 1998 se 90 a více let dožilo 28 občanů. Nejstaršími z nich jsou:
Marie Danilewiczová
narozena 13. 6. 1898
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Procenta
19,73
44,90
3,40
3,40
4,76
23,81
100,00

Alžběta Jakšová
Václav Fronc
Františka Mlčková
Bedřiška Klimšová
Mária Jalůvková
Zdenka Šugárková
Božena Čapková
Marie Marešová
Anežka Zelenková
Josefa Holubová
Ferdinand Kuntscher

11. 11. 1901
1904
1904
1905
22. 10. 1905
27. 11. 1905
28. 1. 1906
27. 3. 1906
14. 4. 1906
1906
1906

3. NEZAMĚSTNANOST
Po poměrně stabilizovaném období předchozích dvou let začíná růst nezaměstnanost i na
Kopřivnicku. Hlavní příčinou jsou změny ve struktuře největšího zaměstnavatele oblasti kopřivnické Tatry. Ukončení výroby osobních automobilů v Příboru a převedení výrobních
kapacit do Kopřivnice, dalším snížením počtu zaměstnanců o jeden tisíc v Kopřivnici klesá
počet zaměstnanců celé společnosti na 6.523 pracovníků.
Činnost ukončují i některé menší firmy, například stavební firma Adelard a potravinářská
firma Zena K. S velkými obtížemi přežívají někteří menší dodavatelé závislí na Tatře. Na
jedno pracovní místo tak koncem roku připadá 47 uchazečů. Tento nepříznivý vývoj je
částečně eliminován aktivní politikou zaměstnanosti. Úřadu práce se poměrně úspěšně daří
řešit situaci absolventů školy, kteří své uplatnění jinak nacházejí pouze velmi obtížně. Celkem
bylo během roku s pomocí příspěvku na úhradu nákladů vytvořeno 64 nových pracovních
míst.

Vývoj nezaměstnanosti v roce 1998 v Kopřivnici
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Nezaměstnaných

Okres
%
6,95
7,10
7,03
6,78
6,88
7,25
8,59
8,85
9,00
9,03
9,31
9,72

počet
913
932
923
891
904
952
1.129
1.163
1.182
1.186
1.223
1.277

7,05
7,08
6,94
6,99
6,79
7,06
8,30
8,64
8,79
8,91
9,18
9,62

K 31. 12. 1998 bylo z celkového počtu 1.277 nezaměstnaných evidováno 1.173 v Kopřivnici
(9,85 %), 50 v Lubině (7,51 %), 36 v Mniší (11,88 %) a 18 ve Vlčovicích (7,09 %).
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Věková struktura uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 1998 v %
Věk
do 19 let
20 – 24 let
25 – 29 let
30 – 34 let
35 – 39 let

% uchazečů
7,0
19,0
11,8
12,2
11,5

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

% uchazečů
10,2
11,4
10,9
5,7
0,3

Struktura vzdělání uchazečů o práci v %
Pohlaví
Muži
Ženy

základní
13,8
12,9

střední odborné
27,1
20,4

střední
7,0
15,8

vysokoškolské
1,3
1,1

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti se Úřadu práce podařilo uzavřít s nezaměstnanými
během roku 54 absolventských dohod, 8 osob se stalo samostatně výdělečně činnými, pro 10
byla vytvořena společensky účelná pracovní místa, 13 bylo přijato na veřejně prospěšné práce
a 2 do chráněných dílen. Úřad práce sídlí na ulici Záhumenní 562, jeho ředitelem je mgr.
Zdeněk Petr.
Přes tyto dílčí úspěchy si lidé, kteří byli propuštěni z Tatry a absolventi středních škol, velmi
obtížně hledali zaměstnání. Město sice jednalo s několika investory, kteří měli zavést nové
výroby a tím pomoci snížit nezaměstnanost, ale žádná z nich nenabyla konkrétní podobu. Ani
najít uplatnění u malých a středních podnikatelů nebylo snadné. Většina z nich už má svou
podnikatelskou činnost rozvinutou včetně kádru zaměstnanců. Ten je většinou stabilizovaný
nebo se podnikatelé o jeho stabilizaci snaží a další zvyšování pracovních míst nepřipadá
v úvahu. Problémem také je, že lidé stále spoléhají na to, že je někdo zaměstná a nesnaží se
aktivně volná místa hledat.
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IV.
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
1. STÁTNÍ SPRÁVA
Finanční úřad
Rok 1998 byl v pořadí již šestým fiskálním rokem od roku 1993, kdy byla v život uvedena
nová daňová soustava.
Hlavní nápor daňových poplatníků, příjem přiznání k daním z příjmů k 31. 3. a podobně,
platby daně z nemovitostí o dva měsíce později se Finančnímu úřadu v Kopřivnici podařilo
zvládnout bez větších front a ke spokojenosti daňových subjektů. Jednou z příčin bylo určitě i
operativní úřadování pracovníků finančního úřadu na Městských úřadech v Příboru a ve
Frenštátě.
Kromě výběru daní provádí finanční úřad v případě neplacení daní veřejné dražby
zabavených věcí. Dražby jsou tak jednou z cest, jak získat maximum pohledávek vůči
neplatičům daní. Počet daňových poplatníků má stoupající tendenci, zejména u daně z příjmů
fyzických osob. Nejvyšší objem je u daní ze závislé činnosti.
Finanční úřad dosud sídlí v ubytovně Tatrarest, s.r.o. (zvané Včelín) na ul. Záhumenní 1151.
V průběhu 2. pololetí příštího roku by se však sídlo úřadu mělo přesunout do vlastních prostor
na ulici Kpt. Jaroše. V budově (známé pod názvem Mládeňák), kterou úřad koupil od a.s.
Tatra, je za tímto účelem od října tohoto roku prováděna rekonstrukce. Ředitelem úřadu je
ing. Lubomír Križák.

2. MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA
Městský úřad Kopřivnice je orgánem místní samosprávy. V rámci přenesené působnosti
(stanovené příslušnými ministerstvy a okresním úřadem) vykonává státní správu a v rámci
samostatné působnosti samosprávu. Městský úřad sídlí ve svých budovách na ulici
Záhumenní 1152 a na ulici Štefánikově 58.

Státní správa
Organizační strukturu úřadu tvořily následující odbory:
- Kancelář starosty, která byla zrušena usnesením městské rady k 31. 12. 1998
- Kancelář tajemníka
- Finanční odbor
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- Obecní živnostenský úřad
- Kontrolní útvar
- Informační datové centrum
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- Odbor školství
- Manažer prevence kriminality Kopřivnické noviny.
Na ulici Štefánikově č.p. 58 sídlí:
- Odbor životního prostředí, vodního, lesního hospodářství a zemědělství
- Odbor majetkové správy a rozvoje
- Stavební úřad, silniční hospodářství a doprava
- Odbor rozvoje města.
Na Městském úřadě v Kopřivnici pracovalo v tomto roce 81 zaměstnanců. Na prvním
zasedání nové městské rady v prosinci 1998 byla poté, co vedoucí kanceláře starosty PhDr.
Milada Podolská podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru, zrušena Kancelář
starosty. Podle nově zvoleného místostarosty Aloise Janka z KDU-ČSL práce Kanceláře
starosty byla neúčelná a neodpovídala velikosti města.

Místní samospráva
Městská policie
Organizační složkou Městského úřadu Kopřivnice je Městská policie Kopřivnice. Na
přítomnost městské policie si občané v Kopřivnici již zvykli a často užívají jejích služeb. To
dokazuje i každoroční nárůst oznámení, kterými se občané na městskou policii obracejí ve
snaze řešit své problémy. Městská policie se podílí na řešení místních záležitostí veřejného
pořádku, zejména čistotě města, mapování nepovolených skládek odpadů, poškozování
zeleně, zatoulaných psů a koček, řešení problémů se sociálně nepřizpůsobivými občany,
bezdomovci, problémů občanského soužití, záškoláctví, gamblerství. Podrobnější informace o
činnosti městské policie jsou v kapitole VI. Péče o obyvatelstvo, 2. Péče o bezpečnost občanů
na straně 51.
Odbor informačního datového centra
Klíčovým útvarem pro chod všech pracovišť městského úřadu je bezesporu správce
informační sítě – odbor informačního a datového centra. Protože nároky na množství, kvalitu,
rychlost poskytování informací neustále rostou, je činnost správce informační sítě trvalá.
Koncem roku byly zahájeny práce na Geografickém informačním systému města. Zakreslení
parcel, sítí, budov, zeleně, městského mobiliáře a dalších nemovitých a movitých věcí do
digitální mapy přinese pracovníkům úřadů a následně i občanům spoustu kvalitních informací
na jednom místě. První etapou bylo uzavření smluv o spolupráci při digitalizaci sítí s jejich
správci na území města. První digitální mapou, která byla ve spolupráci s Katastrálním
úřadem v Novém Jičíně uvedena koncem roku do provozu, je katastrální mapa nemovitostí.

Městské zastupitelstvo v Kopřivnici
Nejvyšší samosprávný orgán města, který byl zvolen ve volbách na podzim 1994, ukončil
svou činnost na podzim 1998 uplynutím volebního období. V průběhu roku se uskutečnilo pět
řádných a jedno mimořádné zasedání zastupitelstva a pět pracovních seminářů.
Všech zasedání zastupitelstva se zúčastnili:
Petr Chromečka (Občanská demokratická strana - ODS), Alois Janek (Křesťanská a
demokratická unie-Československá strana lidová - KDU-ČSL), Bohuslav Ficek (ODS), ing.
Zdeněk Kunčar (ODS, od dubna 1998 bezpartijní), Václav Maleňák (Sdružení pro republikuRepublikánská strana Československa), Jaromír Maroň (KDU-ČSL), PharmDr. Marie Pešlová
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(KDU-ČSL), MUDr. Richard Váně (ODS) a Miroslav Veselý (Komunistická strana Čech a
Moravy - KSČM).
Jedno zasedání zastupitelstva vynechali:
mgr. Milan Bureš (ODS), ing. Josef Jalůvka (ODS), ing. Oldřich Jašek (Česká strana sociálně
demokratická - ČSSD), RSDr. Karel Kuboš (KSČM), ing. Josef Pavelka (KSČM), Marek
Kutáč, ing. Jaroslav Ponec a Oldřich Rys (všichni ODS).
Čtyř zasedání zastupitelstva se zúčastnili:
Milena Mojžíšová (ČSSD) a ing. Jaroslav Šula (KDU-ČSL).
Pouze tří zasedání se zúčastnil Zdeněk Ostrý (Sdružení nezávislých kandidátů) a pouze na
jednom byl PhDr. Emanuel Grepl z KSČM.
K nejvýznamnějším rozhodnutím zastupitelstva v roce 1998 patřilo schválení:
- obecně závazné vyhlášky města o vytvoření a použití účelového fondu v rámci Programu
poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu
- Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na léta 1998 a 1999
- výstavby víceúčelové věže na vrcholu Bílé hory
- rozpočtu města na rok 1998 a výsledků hospodaření za rok 1997
- úplatného převodu 13.817 ks akcií na jméno společnosti Severomoravská energetika, a.s.
do majetku města Ostrava v ceně minimálně 1.000 Kč za kus
- úplatného převodu 7.344 ks akcií na jméno společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.
na společnost SPP Bohemia, a.s. Hodonín za cenu minimálně 1.300 Kč za 1 ks
- finančního vkladu města do základního jmění společnosti SLUMEKO, s.r.o. ve výši
1.313.000 Kč
- vložení vodohospodářského majetku města jako nepeněžitého vkladu do základního jmění
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava za akcie
- zásad nájmu a prodeje 12 nových bytových jednotek v lokalitě Pod Bílou horou
- návrhu obecných regulativů výstavby rodinných domů v lokalitě Pod Bílou horou.

Městská rada v Kopřivnici
Výkonný orgán města – městskou radu tvořilo sedm členů zastupitelstva. Byli to starosta
města ing. Josef Jalůvka, zástupce starosty ing. Zdeněk Kunčar, uvolněný člen městské rady
Petr Chromečka a členové rady ing. Jaroslav Ponec, MUDr. Richard Váně (všichni ODS),
Jaromír Maroň (KDU-ČSL) a ing. Oldřich Jašek (ČSSD). Jednání rady se pravidelně
zúčastňoval s hlasem poradním tajemník městského úřadu ing. Josef Jiřík a tisková mluvčí
města PhDr. Milada Podolská. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 13 řádných a 6
mimořádných zasedání rady.
Činnost této rady byla ukončena komunálními volbami ve dnech 13. a 14. listopadu.
Na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva vzešlého z komunálních voleb v listopadu
1998 byla jmenována znovu sedmičlenná městská rada v tomto zcela novém složení:
starosta města Jiří Tichánek (ČSSD), zástupce starosty Alois Janek (KDU-ČSL) a mgr.
Zdeněk Krajčír (ČSSD). Členy rady se stali Jaromír Maroň (KDU-ČSL), ing. Josef Pavelka
(KSČM), Pavel Altrichter (KDU-ČSL) a Petr Černoch (ČSSD). Nová městská rada se v tomto
roce sešla na svém prvním zasedání.

3. ROZPOČET MĚSTA
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Příjmy
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují každoročně daňové příjmy. Jejich objem
se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 2.221,3 tis. Kč, tzn. ze 78.633,1 tis. Kč na
80.854,4 tis. Kč. Celkový podíl daňových výnosů se na zdrojích rozpočtu pohybuje ve výši
35,7%. Z hlediska rozhodujících daňových titulů lze zaznamenat tento vývoj:
- výnos z daně ze závislé činnosti se zvýšil o asi 9,6%, což odpovídá vývoji inflace ve
stejném roce, celkový výnos dosáhl výše 28.233,7 tis. Kč
- u výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání došlo k prudkému poklesu o 35,4% (z
20.953,9 tis. Kč v roce 1997 na 13.529,9 tis. Kč v tomto roce), tento vývoj je způsoben
zejména poklesem koupěschopnosti obyvatelstva a nižšími tržbami podnikatelů ve
srovnání s náklady
- výnos daně z příjmů z podnikání právnických osob vzrostl ve srovnání s předchozím
rokem o 15,7% na 28.494,2 tis. Kč
- výnos z daně z nemovitostí byl o 44,8% vyšší než v roce 1997 a dosáhl celkové výše
10.598,6 tis. Kč.
Druhou nejvyšší položkou příjmové stránky rozpočtu byly dotace. Celkem město dostalo
50.771,2 tis. Kč (22,4%), což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 4,9%.
Výnosy z místních a správních poplatků ve srovnání s rokem předchozím stagnují. Na
zdrojích rozpočtu se podílely 4%, tj. 9.080 tis. Kč:
- vysoký nárůst zaznamenal výběr místního poplatku ze psů z 228,6 tis. Kč v roce 1997 na
518,5 tis. Kč v roce 1998 (126,8%), důvodem je zvýšení poplatku o 25% a zlepšení
platební kázně plátců
- výnos poplatků za výherní automaty zůstal na úrovni roku 1997
- mírně o 8,9% se snížil výnos poplatku z veřejného prostranství (z 527,3 tis. Kč v roce
1997 na 480,5 tis. Kč v roce 1998)
- do poplatků je zahrnována i cena za ukládání odpadů od obyvatelstva, která v roce 1997
činila 3.481,9 tis. Kč.
Vlastní příjmy města ve výši 11.311,8 tis. Kč, jejichž podíl na zdrojích rozpočtu tvoří 5%,
jsou tvořeny příjmy městské policie, z běžné činnosti odborů, školného a stravného ve
školkách a z pronájmu majetku.
Půjčky a úvěry ve výši 9.490,4 tis. Kč (4,2%) jsou reprezentovány zejména státní půjčkou na
opravy a modernizaci bytového fondu ve výši 7.200 tis. Kč a půjčkou ze Státního fondu
životního prostředí na plynofikaci Vlčovic a Mniší ve výši 2.029 tis. Kč.
Ostatní příjmy dosáhly výše 64.260,4 tis. Kč (28,7%) včetně zůstatku z rozpočtu z roku 1997
a příjmů z bytového hospodářství.

Výdaje
Největší položkou ve výdajové části rozpočtu jsou pravidelně se opakující výdaje v oblastech
zajišťovaných městem jako např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku.
Tyto prostředky slouží na opravy, udržování, služby, nákup materiálu, platy, příspěvky
příspěvkovým organizacím, sociální dávky. V roce 1998 činily 144.368,4 tis. Kč, což bylo
66,8% celkových výdajů rozpočtu.
Investiční výdaje ve výši 39.975,6 tis. Kč (18,4% z celkových výdajů) jsou reprezentovány
zejména výdaji v oblasti oprav a modernizace bytového fondu, vybudování infrastruktury pro
budoucí rodinné domy, stavbou 12 bytových jednotek Pod Bílou horou, dostavbou II. části a
bezpečnostními úpravami I. části kulturného domu, plošnou plynofikací místních částí
Vlčovice a Mniší.

20

Možnosti rozpočtu byly v roce 1998 podstatně ovlivněny náklady na dluhovou službu, která
dosáhla výše 31.867, 1 tis. Kč (14,7% z rozpočtu). Jedná se o splátky úvěrů a úroků z úvěrů
na investiční akce, které se uskutečnily zejména v roce 1997. Celková zadluženost města ve
srovnání s rokem 1997 poklesla z původních 131.351,1 tis. Kč na 125.750,8 tis. Kč.
Největšími pohledávkami města vůči cizím právnickým a fyzickým osobám byly:
- z ručení poskytnutého podnikatelům: Eduard Indruch
2.191.474 Kč
Ladislav Zbavitel
2.494.663 Kč
- za nájem z koupaliště:
Petr Boháč
2.096.348 Kč
- za nájem nebytových prostor:
Eva Dohnálková
377.194 Kč
Kamil Man
284.704 Kč
LEXA Ostrava
216.317 Kč
- za nájem Technického muzea:
Tatra, a.s., Kopřivnice
3.000.000 Kč
- za pokuty udělené ve správním řízení:
Living, s.r.o
500.000 Kč
INEKO
300.000 Kč

Závěr
Běžné hospodaření v roce 1998 skončilo k poslednímu dni roku přebytkem ve výši 7.946,2
tis. Kč. Celkově hospodařilo město v roce 1998 se zůstatkem na běžném účtu k 31. 12. 1998
ve výši 10.669,5 tis. Kč.
Rizikovou položkou, která podstatně ovlivňuje možnosti rozpočtu města, je nadále dluhová
služba. Protože město není schopno při stávajících výdajích pokrýt běžnými příjmy z vlastní
činnosti náklady na dluhovou službu, dochází k prodeji majetku města. V roce 1998 dosáhla
výše příjmů z prodeje 42.656,4 tis. Kč, což bylo 18,9% příjmové části rozpočtu. Vzhledem
k tomu, že investiční úvěr přijatý v roce 1997 ve výši 120 mil. Kč bude splácen až do roku
2004, bude nutné i v dalších letech zapojení dalších příjmů v podobě prodeje městského
majetku.

Souhrnná tabulka příjmů a výdajů podle jednotlivých odborů v tis. Kč
Odbor/Organizace
Odbor životního prostředí
Městská policie
Informační datové centrum
Kancelář starosty
Odbor školství
Odbor živnostenský
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kancelář tajemníka
Stavební úřad a doprava
Odbor majetkové správy a rozvoje
Odbor finanční
Odbor rozvoje města
Prevence kriminality
Celkem
Zůstatek k 31. 12. 1998
Bytové hospodářství

Příjmy
4.698,1
688,3
0
479,0
3.308,9
506,4
112,0
1.397,7
228,9
47.384,0
167.434,6
0
0
226.291,9
10.669,5
135.008,0
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Výdaje
11.891,1
5.856,0
2.061,3
20.463,9
22.406,2
0
24.090,2
29.090,8
296,1
59.239,2
39.915,9
299,5
595.5
216.205,7
134.873,0

4. MAJETEK MĚSTA
K 31. 12. 1998 vlastnilo město v katastrálních územích Kopřivnice, Drnholec, Větřkovice,
Vlčovice, Mniší, Lichnov a Kletné pozemky o celkové rozloze 3.751.973 m2. Je to o 490.596
m2 více než ve stejném období roku 1997 (přibylo 727.534 m2.a ubylo 236.938 m2). Celková
hodnota pozemků činila 41.927.091,97 Kč.
K nejvýznamnějším prodejům nemovitostí z majetku města patřil prodej bytových jednotek
na ulicích Wolkerova a Sokolovská jejich uživatelům za celkovou cenu 4.680,3 tis. Kč (42
bytových jednotek), prodej pozemku pro podnikání za bývalou zastávkou Československých
drah v Lubině (tzv. hospodářský park Lubina) firmě Draftex, s.r.o. za 8.238,8 tis. Kč pro
stavbu továrny, společnosti Plus Discont za 3.822,7 tis. Kč pro stavbu supermarketu u
osobního nádraží Českých drah v Kopřivnici. K nejvýznamnějším výkupům patřil výkup
pozemků pro výstavbu rodinných domků pod Bílou horou ve výši 880,4 tis. Kč.
Kromě prodeje majetku jsou zdrojem příjmů pronájmy nemovitostí:
- z nebytových prostor získalo město celkem 4.567,5 tis. Kč
- za pozemky na zahrádky a pozemky k podnikání 221,5 tis. Kč
- za veřejná prostranství na stánkový prodej 143,7 tis. Kč
- za veřejná prostranství pro atrakce při kopřivnické pouti 117,4 tis. Kč
- za poplatky za užívání veřejného prostranství 70,1 tis. Kč.
V následující tabulce jsou uvedeny investiční akce, rekonstrukce a rozsáhlejší opravy majetku
města, které byly financovány z rozpočtu města v tomto roce:
Stavba Technického muzea – dokončení platby
7.915,5 tis. Kč
7.683,1 tis. Kč
Plynofikace místní částí Vlčovice, 2. etapa, 2. část
Vybudování infrastruktury na pozemcích pod Bílou horou
4.640,9 tis. Kč
Výstavba obytného domu s 12 byty pod Bílou horou
4.223,5 tis. Kč
Přemístění knihovny, požární a bezpečnostní úpravy KDK
3.561,4 tis. Kč
Projekt a stavba půdních vestaveb na ul. Sokolovské
1.717,4 tis. Kč
1.418,5 tis. Kč
Vybudování městského kamerového systému
Oprava střechy na Kulturním domě (KDK)
870,0 tis. Kč
Oprava vodních toků
431,5 tis. Kč
Oprava střechy smuteční síně a budovy pohřební služby
413,4 tis. Kč
Opravy komunikací
410,4 tis. Kč
Oprava střechy na budově Klubu Kamarád
394,3 tis. Kč
Oprava střechy MŠ Záhumenní
362,5 tis. Kč
324,9 tis. Kč
Oprava střechy MŠ Zdeňka Buriana
Oprava střechy MŠ Česká
212,8 tis. Kč
Opravy kanalizací
195,1 tis. Kč
Odstranění povodňových škod
161,8 tis. Kč
Oprava střechy MŠ I. Šustaly
150,9 tis. Kč
V roce 1998 prodalo město 13.817 kusů akcií Severomoravské energetiky, a.s. v ceně jedna
akcie za 1.000 Kč. Byly rovněž převedena práva k akciím Severomoravské plynárenské a.s.
Město obdrželo finanční prostředky formou zálohy od Střediska cenných papírů 9.914.000
Kč.
Vrásky na čele vedení města dělá stále více chátrající objekt budovy tzv. kasáren na ulici
České. Přesto, že své prodejny a provozovny v něm má spousta kopřivnických podnikatelů,
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pořád není nikdo, kdo by objekt odkoupil do svého vlastnictví a staral se o něj. Po půlroční
odmlce, kdy v prosinci 1997 městské zastupitelstvo odhlasovalo prodej skupině šesti místních
podnikatelů však k vlastnímu převodu majetku nedošlo, protože skupina nesehnala dostatečné
množství finančních prostředků. Radnice by samozřejmě při prodeji budovy preferovala
nabídku místních podnikatelů, není však jisté, zda-li se někdo takový v současnosti najde.

5. ROZVOJOVÉ PROGRAMY A DALŠÍ ČINNOSTI MĚSTA
Strategický plán ekonomického rozvoje
Komise pro zavádění strategického plánu ekonomického rozvoje Kopřivnice pokračovala i
v tomto roce v plnění akčních plánů ve čtyřech plánem stanovených klíčových oblastech:
Rozvoj malého a středního podnikání
spolupráce města s Klubem podnikatelů
vytvoření efektivního komunikačního systému za účelem zlepšení kvality podnikatelských
aktivit kopřivnických podnikatelů
- pokračování zavedených strukturovaných návštěv podniků a firem s cílem podporovat je
tak, aby v regionu setrvaly a rozrůstaly se
- práce na projektu hospodářského parku Lubina.
Jak bylo konstatováno, pomoc rozvoji podnikání není taková, jak plán předpokládal.
Nepodařilo se zatím rozšířit Centrum rozvoje podnikání o výrobní prostory v podnikatelském
inkubátoru, které měly vzniknout ve starém závodu a.s. Tatra. To, co zřejmě pro začínající
podnikatele mělo největší význam – program finanční asistence, bylo z plánu již před rokem
škrtnuto. Místo hospodářského parku v Lubině měl na těchto pozemcích být postaven závod
firmy Draftex.

-

Centrum města, image a identita
podpora a rozvoj kulturních a sportovních aktivit nadregionálního významu
funkční public relation se zaměřením na posílení image Kopřivnice, např. prezentace
města v Senátu ČR v rámci projektu Komunikující město, práce na vytvoření webových
stránek města adresa www.koprivnice.cz
- prezentace významných sportovních akcí
- vypracování marketingové studie Občan Kopřivnice v měnící se společnosti a Situace
současné kopřivnické rodiny
- vzdělávací program pro seniory.
Výrazně zlepšit estetickou a funkční úroveň centra města s využitím netradičních
architektonických prvků a podpory rozvoje maloobchodních a nekomerčních aktivit byl
jedním ze záměrů této části Strategického plánu. To se dosud splnit nepodařilo, protože město
nemá finanční prostředky na takové investice a musí hledat vhodného zájemce, který by
záměr realizoval. Dalším bodem byla dostavba kulturního domu, což se podařilo splnit. Vázne
však plnění cílů v oblasti muzejnictví. Hlavním důvodem je velmi špatný stav Lašské vily, na
jejíž opravu nemá město peníze. Tato kulturní památka se má stát muzeem rodáků (Burian,
Zátopek, Veřmiřovská a další).
-

-

Silniční dopravní systém
zlepšení napojení města a automobilky Tatra na silnici I/57 Bělotín –Rychaltice
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- napojení města na připravovanou dálnici D 47 z Lipníka n. B. do Bohumína
- usnadnit pohyb osob a zboží ve městě, zlepšit průjezd transitní dopravy městem.
V této oblasti byly možnosti naplnění strategického plánu jeho autory přeceněny zřejmě
nejvíce. Většina cílů, které byly stanoveny, je nad finanční i organizační možnosti města.
Nejjednodušeji vypadal záměr zlepšení průjezdu Kopřivnicí směrem na Štramberk. Úprava
křižovatky u Palárny, změna přednosti v jízdě na křižovatce u Labuti se měla podle informací
ze Správy a údržby silnic Nový Jičín provést do konce tohoto roku. Do dubna loňského roku
měl vzniknout informační naváděcí systém s cílem přimět například motoristy, aby parkovali
před hotelem P-Beam. Jeho realizaci těsně před zahájením zamítl Dopravní inspektorát
v Novém Jičíně kvůli platnosti nových předpisů.
Turistika
aktivní působení města v regionální agentuře cestovního ruchu Beskydy-Valašsko a
dalších institucích nadregionálního významu.
Ani v oblasti turistiky se nepodařilo realizovat ty cíle, které byly navrženy. Plán předpokládal
vytvoření centra rozvoje turistiky, které mělo provádět propagaci a marketing turistických
aktivit v mikroregionu Kopřivnice-Štramberk-Příbor-Hukvaldy. Propagace je sice prováděna,
ale není to formou instituce navržené plánem. Městské informační centrum mělo zpracovat
nabídky stáží a školení, které měly pomoci podnikatelům v oblasti služeb pro turisty
(ubytování, stravování). Nabídka zpracována byla, avšak zájem podnikatelů o tuto formu
pomoci není.
-

Strategický plán sice ukázal městu cestu, kterou by se mělo ubírat, avšak řada stanovených
úkolů ztroskotala na nedostatku financí a na tom, že při jejich realizaci zůstalo město
osamoceno.

Průzkum veřejného mínění
V září 1998 provedla firma Marketingová laboratoř Ostrava průzkum veřejného mínění
nazvaný „Občan Kopřivnice v měnící se společnosti“. Průzkum navázal na podobný průzkum,
který město nechalo zpracovat před třemi lety. Při průzkumu bylo rozdáno celkem 720
dotazníků, z nichž při kontrole kvality 31 vyřazeno.
Zhoršující se sociálně ekonomická situace obyvatel města, strach o práci a beznaděj při
shánění nové - to jsou důvody, které nutí stále častěji lidi v Kopřivnici k úvahám, že se z
města odstěhují pryč. Ještě před třemi lety to bylo šest procent lidí, dnes je to dvojnásobný
počet. O odstěhování z města do pěti let uvažuje sedm procent dotázaných, před třemi roky to
bylo jen pět procent. O odstěhování v pozdější době uvažuje dvacet procent lidí, což je o
procento více než před třemi roky. Vystěhovat se chtějí především mladí lidé, kteří i přes
bariéry, které tvoří trh s byty, mají šanci i proto, že jsou svobodní. Tak se mohou uchytit
jinde. Průzkum ukazuje na neveselou situaci, která dnes panuje v Kopřivnici a jejím okolí.
Před čtyřmi lety byl počet nezaměstnaných v Kopřivnici sice větší, ale najít práci dnes je stále
těžší. Už ani není pravda, že služby mohou lidem nabídnout nové příležitosti. Zatímco
počátkem roku hledalo v Kopřivnici práci zhruba 6,5% lidí, nyní je to již téměř 9% a
nezaměstnanost stále stoupá.
Přesto, že počet obyvatel města, kteří uvažují o odchodu z města stále přibývá, na druhé
straně více než osm z deseti lidí uvedlo, že ve městě žije rádo, z nich pak dva až tři občané žijí
ve městě dokonce velmi rádi. Neradi žijí ve městě lidé mladšího středního věku, nezaměstnaní
a svobodní. Čím jsou lidé starší, tím je jejich vazba k městu pevnější.
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Součástí průzkumu bylo i zhodnocení bezpečnostní situace ve městě. Tu občané vnímají
velice dobře a mají za to, že se výrazně zlepšila. Například vykradení se před třemi lety
obávalo 38% občanů, letos v září své obavy vyjádřilo pouze 23%. Přepadení se před třemi
lety bálo 26%, nyní je to pouze 12 %. Nejvíce se lidé stále bojí, že jim bude ukradeno kolo
(33%), se někdo vloupá do auta (25%). Se zvýšením pocitu bezpečí stoupá i větší spokojenost
s prací obou policií.
Že je Kopřivnice kulturní město, si myslí 63% občanů, opak tvrdí 14%. Zajímavé je zjištění,
že pouze 24% respondentů se vyjádřilo, že Kopřivnice je vhodná pro děti, 47% míní, že pro
děti vhodná není. Nejčastějším místem, kam by občané dovedli své známé je v 82% nové
technické muzeum.;
Že je Kopřivnice čistým městem, si myslí 64% lidí, že je špinavým pouze 9%.

Program prevence kriminality
Stejně jako v předchozích dvou letech, byla Kopřivnice i v tomto roce zařazena mezi města,
která se mohla ucházet o státní účelovou dotaci. Stala se tím jedním ze 40 měst České
republiky, která předkládala „Komplexní součinnostní program prevence kriminality“.
Do programu prevence bylo přihlášeno celkem 18 projektů, vybráno bylo 14. Celkové
prostředky, které byly vynaloženy na realizaci projektů, činily 2.213 tis. Kč, z toho stát
prostřednictvím dotace financoval 1.677 tis. Kč.
Názvy jednotlivých projektů a náklady na jejich realizaci v tis. Kč
Městský kamerový systém
Prevence se musí vyplatit – příloha Kopřivnických novin
Betonové stoly pro stolní tenis
Schránky důvěry
Záchytné parkoviště pro potřeby krizové prevence
Zabezpečení objektu
Horská kola pro mládež
Využití školního hřiště k mimoškolním aktivitám
18 názorných příkladů, kterak dokáže nová myšlenka ohromit člověka
Resocializace dětí
Prevence sociálně patologických jevů
Podaná ruka
Podpora volnočasových aktivit v místní části Lubina
Poradenství a pomoc při domácí přípravě

1.418
90
74
56
49
85
27
90
55
103
40
37
46
41

K nejvýznamnějším dotací od státu podpořeným projektům patří:
Městský kamerový systém je tvořen třemi pohyblivými kamerami, které jsou ovládány
mikrovlnným přenosem z centrálního pracoviště městské policie. Kamery sledují nejživější
části města, tzn. ulici Štefánikovu, prostor před kulturním domem a ulici Obránců míru až po
křižovatku s ulicí Francouzskou. Zavedením kamerového systému se podstatně zvýšila
bezpečnost v centru města, byla omezena pouliční kriminalita. Systém je využíván od 9. 10.
nepřetržitě 24 hodin denně.
Pět čtyřstránkových příloh Kopřivnických novin nazvaných „Prevence se musí vyplatit“
přineslo podrobné informace o negativních jevech ve společnosti a návody, jak jim předcházet
nebo jak se před nimi bránit.
Projekt sedmi betonových stolů na stolní tenis, které byly umístěny v červenci na ulicích
Alšova, Pod Morávií, Francouzská, Osvoboditelů, Javorová a Sadová, mají zvýšit pestrost
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volného času dětí a mládeže na sídlištích. Náklady na projekt byly uhrazeny z 88% z dotace
státu.
Schránky důvěry byly instalovány na všech základních školách včetně zvláštní školy, učilišti,
a středních školách včetně Rodinné školy a vyšší odborné školy. Do těchto schránek mohou
děti vhazovat dotazy nebo připomínky. Po týdnu najdou na nástěnce odpověď nebo reakci. Na
dotazy odpovídají většinou učitelé, jde-li o vážnější problém, pak příslušní odborníci.

Klub Kamarád
Klub Kamarád sídlí v budově bývalé mateřské školy na ulici Francouzské č.p. 1181.Hlavním
cílem klubu je poskytnout možnosti k využití volného času dětí a mládeže žijící zejména na
sídlišti Sever. Vedoucí klubu je pracovnice města Blanka Mikundová, která zároveň zastává
funkci manažerky prevence kriminality ve městě. Kromě ní v klubu působí dva pracovníci
v civilní službě a pět dobrovolných pracovníků, kteří mají s prací s dětmi zkušenosti.
Klub je v provozu každý den kromě neděle od 13 do 18 hodin. Denně se v něm vystřídá 25 až
30 dětí, což je oproti minulému roku, kdy Klub vznikl, o téměř polovinu méně. Na druhé
straně se lze současnému počtu dětí lépe věnovat. Nejméně dětí přichází do Klubu především
v období prázdnin a v době velkých veder.
Kromě Klubu Kamarád se pracovníci starají o provoz skateboardového areálu, který byl
slavnostně otevřen 27. 6. tohoto roku. Otevření hřiště se zúčastnili i někteří špičkoví hokejisté
– mistři světa v ledním hokeji Jiří Dopita ze Vsetína, kopřivničtí odchovanci Radek Bonk,
Václav Varaďa a Milan Kacíř, kteří nyní působí v kanadskoamerické národní hokejové lize.
Skateboardový areál navštíví denně asi 20 dětí.
Pouze devět měsíců celkem a půl roku v Kopřivnici pracoval osmadvacetiletý streetworker
Stanislav Horák. Byl zaměstnancem Okresního úřadu Nový Jičín. Horák opustil toto
pracoviště pro naprostou ztrátu perspektivy v této oblasti. Jednak to bylo nedostatečné zázemí
ze strany zaměstnavatele a také časté osočování a pomluvy, že nic nedělá. Náplní jeho
činnosti bylo poradenství v krizových a jiných podobných situacích a práce s dětmi a mládeží
v jejich přirozeném prostředí. Po dobu svého působení v Kopřivnici sídlil v Klubu Kamarád.
Podle vedoucí Klubu Kamarád Blanky Mikundové je to škoda, že odešel, protože ho děti
měly rády a chodily za ním.

6. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí v rámci plánu mezinárodních vztahů roku 1998.
Tou největší a určitě nejvýznamnější bylo setkání všech partnerských měst při oslavách 50.
výročí povýšení Kopřivnice na město koncem srpna tohoto roku.

Kalendář akcí
15. - 21. 2.

zimní rekreace pro obyvatele partnerského města Trappes na Rozpitém
v Beskydech
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29.3. - 3.4.
6. 5.
1. - 13. 7.
12. - 25.7.

návštěva studentů z partnerského města Zwönitz (společná výuka,
poznávací stáž)
oficiální návštěva z partnerského města Myszkow projednala spolupráci
s Kopřivnicí na rok 1998
reciproční výměna dětí z Kopřivnice a Myszkowa
další ročník mezinárodního tábora dobrovolné práce, studenti uklízeli
kopřivnické městské lesy, prováděli údržbu sportovních zařízení a
záchovnou údržbu na hradě Šostýn.

Oslavy 50. výročí města Kopřivnice
Ve dnech 26.8. - 1.9. se oficiální delegace všech partnerských měst Kopřivnice:
- Castiglione del Lago, Itálie
- Congleton, Velká Británie
- Magyarpolány, Maďarsko
- Myszkow, Polsko
- Trappes, Francie
- Zwönitz Německo
zúčastnily oslav 50. výročí povýšení Kopřivnice na město. Kromě oficiálních delegací si
v plavání přijely do Kopřivnice zasoutěžit i sportovní týmy partnerských měst.
Program všech delegací byl časově velice nabitý. Jejich členové museli během pěti dní pobytu
v Kopřivnici stihnout opravdu velice mnoho.
V pátek 28. 9. to byl velmi atraktivní pobyt na zkušebním polygonu a.s. Tatra s možností
vyzkoušet si z kabiny testovacího vozu projížďku po cestách i necestách. Delegace se
zúčastnily i slavnostního otevření kopřivnické městské knihovny v nových prostorách
v kulturním domě.
V sobotu 29. 8. v dopoledních hodinách to byl pracovní seminář o možnostech spolupráce,
který se uskutečnil v kině Puls. Cílem semináře bylo navázání zahraničních kontaktů
v různých oblastech života. Zájem o seminář byl veliký, což potvrdila i účast a počet řečníků
na semináři. Po úvodním slově předsedy komise pro mezinárodní styky ing. Josefa Skřivánka
informovali zástupci různých institucí oficiální delegace o svých aktivitách a podávali návrhy
na spolupráci. Nejvíce se hovořilo o oblasti školství, téměř na všech stupních, poté to byly
nabídky z oblasti kultury, sportu a podnikání. Odpoledne a večer se oficiální delegace
zúčastnily slavnostního vyvrcholení oslav 50. výročí povýšení Kopřivnice na město
nazvaného Rytmus léta 98 (podrobnější popis v Kapitole VIII Školství a kultura, 2. Kultura,
str. 69).
V neděli 30. 8. byla po odhalení zrestaurovaného deskového oltáře ze 16. století a slavnostní
mši v kostele sv. Bartoloměje v obřadní síni městského úřadu podepsána dohoda o partnerství
mezi Congleton Borough a městem Kopřivnice. Po návštěvě tradiční kopřivnické pouti se ve
večerních hodinách znovu jednalo o spolupráci v letošním i dalších letech, tentokrát mezi
jednotlivými partnerskými městy navzájem.
Castiglione del Lago
Spolupráci mezi podnikateli v Kopřivnici a partnerském městě Castiglione del Lago v Itálii,
možnost vzájemných návštěv různých zájmových skupin a studentů škol dojednala na
přelomu dubna a května v Castiglione první oficiální delegace města Kopřivnice v čele se
starostou ing. Josefem Jalůvkou. Italští podnikatelé, kteří se orientují především na pěstování
a zpracování vína, oliv, výrobu oděvů a nábytku, projevili zájem uspořádat v Kopřivnici
výstavu svých výrobků. Nabídli rovněž několik stáží pro kopřivnické podnikatele. Byla také
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dohodnuta spolupráce informačních center, která by si měla informace vyměňovat
elektronickou poštou.
Magyarpolány
Na pozvání tamního starosty navštívil počátkem června maďarskou vesnici starosta města ing.
Josef Jalůvka. Důvod návštěvy souvisel s tím, že obec je partnerskou obcí městu Zwönitz
v Německu, které je i partnerem Kopřivnice. Maďarská strana má zájem o spolupráci v
mládežnickém sportu, turistice, má v úmyslu pořádat kulturní výměny i výměny informací
s Městským informačním centrem. Magyarpolány, ač vesnice s necelými patnácti stovkami
obyvatel, může být turisticky atraktivní, protože leží pouhých 30 km od Balatonu a v její
blízkosti jsou i termální lázně.
Congleton
Oslav 50. výročí povýšení Kopřivnice na město se zúčastnila i oficiální delegace z Congleton
Borough Council (krátce Congleton, vysvětlení níže), kterou tvořil starosta Roderick I.
Fletcher a vrchní ředitel Peter C. Cooper. Během nabitého programu, který byl připraven pro
všechny delegace partnerských měst, podepsali congletonský a kopřivnický starosta smlouvu
o partnerství a spolupráci mezi Congletonem a městem Kopřivnice. Congleton se tak oficiálně
zařadil mezi města s nimiž Kopřivnice udržuje partnerské styky. Při podpisu smlouvy se
předseda komise pro mezinárodní styky ing. Josef Skřivánek, starosta Congletonu Roderick
Fletcher a starosta Kopřivnice ing. Josef Jalůvka shodli na tom, že podpis této smlouvy by
měl přispět k dalšímu sbližování národů v rámci Evropy.
Systém veřejné správy ve Velké Británii se od našeho systému liší. Borough je správní území
velikosti malého okresu. Několik okresů tvoří dohromady hrabství (kraj). Congleton Borough
má asi 80 tis. obyvatel a je součástí hrabství Cheshire. Správním městem Congleton Borough
je největší město Congleton, které má asi 30 tis. obyvatel, správním městem hrabství Cheshire
je starodávný Chester. Congleton leží přibližně uprostřed trojúhelníku jehož rohy tvoří města
Liverpool na severozápadě, Manchester na severovýchodě a Birmingham na jihu.

7. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Předvolební kampaň pro mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
v Kopřivnici rozjela počátkem června. Ve středu 10. 6. se v Kopřivnici představili hned dva
předsedové parlamentních politických stran. O půl páté se Masarykovo náměstí zaplnilo
poprvé. Vystoupil předseda kontroverzní strany Sdružení pro republiku-Republikánské strany
Československa PhDr. Miroslav Sládek. Na náměstí, které hlídalo obrovské množství
policistů, přednesl svůj typický projev. Neopomněl lidi pobavit vtipem o „Cikánech v cele“ a
zdůraznit, že přišel čas, kdy konečně vyhraje volby.
V sedm hodin večer zastavil na náměstí volební autobus Zemák v současnosti nejsilnější
politické strany v zemi – České strany sociálně demokratické. Slova se ujal předseda strany
ing. Miloš Zeman. Svůj projev zaměřil nejen na témata, o kterých sociální demokracie stále
mluví, ale i na to, co místní obyvatele nejvíce zajímá, tedy na situaci v Tatře. Samozřejmě, že
v jeho projevu plném bonmotů nechyběly ani četné útoky na Občanskou demokratickou
stranu.
V pořadí druhé volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 19. a 20.
června. Volební účast byla ze všech tří voleb v tomto roce nejvyšší – 73,6%, avšak ve
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srovnání s volbami do poslanecké sněmovny v roce 1996 byla o 1,6% nižší. Voleb
v Kopřivnici se zúčastnilo 13 volebních stran. Nejlepších výsledků dosáhly následující
politické strany, které rovněž obsadily místa v Poslanecké sněmovně:
Volební strana
ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL
Unie svobody

Počet hlasů
4.854
3.575
1.106
1.092
952

% hlasů
37,9
27,9
8,6
8,5
7,4

ČSSD zvítězila výrazně i v Kopřivnici a získala mnohem více hlasů než byl celorepublikový
průměr (32,3 %). Poprvé od pádu komunismu v roce 1989 získala v ČR a také v Kopřivnici
nejvíce hlasů levice.
Do Poslanecké sněmovny se z Kopřivnice dostali dva kandidáti. Ing. Luděk Polášek, který již
v minulém volebním období ve sněmovně seděl a starosta města ing. Josef Jalůvka. Přes práci
v Parlamentu, která zkrátila čas pro záležitosti města nejméně na polovinu, si však Jalůvka
svůj post starosty města do komunálních voleb v listopadu podržel.

8. KOMUNÁLNÍ VOLBY
Ve dnech 13. a 14. 11. se konaly volby do městského zastupitelstva. O 21 míst v
zastupitelstvu se ucházelo celkem 106 kandidátů. Společně s těmito volbami proběhlo i první
kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. V Kopřivnici a místních částech bylo
vytvořeno celkem 20 volebních okrsků. Účast v komunálních volbách v Kopřivnici byla ve
srovnání s předchozími volbami v roce 1994 (59,18%) poměrně slabá, volilo pouze 39,38%
oprávněných voličů.
Složení nového městského zastupitelstva se od předchozího příliš neliší. Pouze mandáty dvou
nezávislých členů zastupitelstva a republikána nyní obsadila sociální demokracie. Nejvíce
křesel - osm získala Občanská demokratická strana, tedy stejný počet jako v minulém
zastupitelstvu. Také lidovci a komunisté mají stejný počet křesel jako dříve – čtyři. ČSSD
obsadila pět míst. Bez reálné šance na vstup do zastupitelstva byla již předem PharmDr.
Marie Pešlová. Díky neobsazené kandidátce se do zastupitelstva dostat nemohla, i když ji
volilo 1.477 voličů. Nejčastěji volili občané jednotlivé kandidáty, třeba i z opačných stran
politického spektra.

Výsledky hlasování podle jednotlivých politických stran
Volební strana
Procento hlasů
Občanská demokratická strana
37,21
Česká strana sociálně demokratická
23,19
Křesťanskodemokratická unie-Československá
strana lidová
19,24
Komunistická strana Čech a Moravy
17,23
Sdružení pro republiku-Republikánská strana
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Počet mandátů
8
5
4
4

Čech a Moravy se Sdružením důchodců ČR
Nezávislý kandidát
Celkem

2,00
1,13
100,00

0
0
21

Zvolení členové městského zastupitelstva podle příslušnosti k politické straně
a počtu hlasů
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jméno a příjmení
Oldřich Rys
Ing. Josef Jalůvka
Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Jaroslav Ponec
Ing. Miroslav Veřmiřovský
Petr Chromečka
MUDr. Richard Váně
Jiří Tichánek
Ing. Petr Wisnar
Petr Černoch
Mgr. Zdeněk Krajčír
Alois Janek
Ing. Oldřich Jašek
Mgr. Jan Navrátil
Jaromír Maroň
Pavel Altrichter
Miroslav Veselý
Milan Kapica
Ing. Pavel Janek
RSDr. Karel Kuboš
ing. Josef Pavelka

Volební strana
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ODS
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
KDU-ČSL
KSČM
KSČM

Počet hlasů
3.006
2.830
2.684
2.552
2.497
2.465
2.440
2.304
2.195
2.167
2.095
1.884
1.835
1.779
1.703
1.602
1.540
1.446
1.405
1.397
1.363

Volba nového vedení města se uskutečnila na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva,
které se konalo v pondělí 30. listopadu. Nový starostou města byl zvolen sociální demokrat
Jiří Tichánek, dosavadní ředitel muzea Fojtství. Jeho zástupci byli zvoleni Alois Janek
z KDU-ČSL a mgr. Zdeněk Krajčír z ČSSD. V sedmičlenné městské radě je doplnili Jaromír
Maroň za KDU-ČSL, Pavel Altrichter kandidující za stejnou politickou stranu, Petr Černoch
z ČSSD a ing. Josef Pavelka za KSČM. Všech osm zastupitelů z vítězné ODS se stalo
opozicí. V městské radě poprvé od sametové revoluce usedl komunista.
Nově vzniklá nezáviděníhodná pozice ODS v zastupitelstvu - ani jedno místo v městské radě,
vyprovokovala zástupce této politické strany k přesvědčení, že je třeba vyvolat nové volby
tím, že odstoupí ze zastupitelstva. Později přišla ODS s návrhem na rekonstrukci rady podle
skutečných výsledků ve volbách.

9. SENÁTNÍ VOLBY
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Volby do druhé komory Parlamentu ČR se konaly v krátké historii České republiky již po
druhé, avšak pouze ve 27 z celkového počtu 81 volebních obvodů. V 67. volebním obvodě
Nový Jičín byl volen zástupce lidu do Senátu na dobu 6 let. První kolo senátních voleb
proběhlo 13. a 14. listopadu společně s volbami do městského zastupitelstva. O přízeň voličů
se ucházelo celkem 5 kandidátů. Senátorem se po prvním kole mohl stát ten z kandidátů, který
by obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Největší počet hlasů, avšak ne
nadpoloviční většinu obdrželi dva kandidáti:
- ing. Jaroslav Šula z Kopřivnice, narozený 7. 7. 1948, pracuje na Městském úřadu
v Novém Jičíně jako vedoucí odboru, byl kandidátem Křesťanské a demokratické unieČeskoslovenské strany lidové, v Kopřivnici získal 31, 1%, v celém volebním obvodu
27,7%
- MVDr. Milan Šturm, narozený 26. 12. 1955, veterinární lékař z Nového Jičína kandidující
za Občanskou demokratickou stranu v Kopřivnici získal 25,7%, v rámci celého volebního
obvodu 29,4%.

Výsledky 1. kola voleb do Senátu v Kopřivnici
Počet hlasů
1.459
104
510
1.762
939
896

Kandidát na senátora
Milan Šturm, ODS
Aloiz Kreisel, nezávislý
Jaroslav Petržela, nezávislý
Jaroslav Šula, KDU-ČSL
Jiří Dener, ČSSD
Ludmila Hanzelková, KSČM

% hlasů
25,7
1,8
9,0
31,1
16,6
15,8

Volební účast byla slabá, mnoho lidí házelo do uren prázdné obálky, někteří také vzkazy se
sdělením o zbytečnosti existence Senátu.
Oba kandidáti s nejvyšším počtem hlasů postoupili do druhého kola voleb, které se konalo 20.
a 21. listopadu. Senátorem za obvod 67 Nový Jičín se nakonec stal ing. Jaroslav Šula, který
získal 58,8% hlasů (v celém volebním obvodě 55,5% hlasů). MVDr. Milan Šturm obdržel
pouze 41,2%. Volební účast v prvním kole byla nízká – 32,4% oprávněných voličů. Ve
druhém kole to bylo ještě slabší, pouze 18,7%. Velmi slabá volební účast potvrzuje celostátní
skutečnost, že voliči považují Senát za zbytečnost.
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IV.
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
1. TATRA KOPŘIVNICE, AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Hospodaření
Do roku 1998 nastupovala akciová společnost Tatra po celkem úspěšném roce 1997, kdy bylo
zase po několika letech dosaženo zisku a významného přírůstku tržeb. Tento pozitivní zlom
po dlouhých letech ztrát a téměř beznadějné pozice vnesl do společnosti naděje spočívající
zejména v tom, že Tatra prokázala, že je schopna svými výrobky konkurovat významným
světovým výrobcům a že si zaslouží, aby byla učiněna opatření k odstranění její neúměrné
zadluženosti z let 1991 a 1992.
Předsedou představenstva a.s. Tatra je generální ředitel největšího vlastníka Tatry - Škody
Plzeň ing. Lubomír Soudek, místopředsedou společnosti ing. Petr Frýbl, CSc. Předsedou
dozorčí rady je JUDr. Richard Král, CSc.
Finanční oblast
Naděje na řešení situace v automobilce byly přeneseny jako rozhodující předpoklady pro
úspěšné pokračování pozitivního hospodaření do roku 1998. Na těchto předpokladech byl
vypracován hospodářský plán a konkrétní opatření v jednotlivých úsecích a činnostech
společnosti.
Ani jeden z těchto předpokladů však nebyl naplněn. Výsledné hospodaření se ztrátou 395,4
mil. Kč není rozhodně pozitivní. Tato ztráta společnosti způsobila další snížení jejího
vlastního jmění až na hodnotu necelých 52 mil. Kč, což představuje oslabení společnosti.
S ohledem na celková aktiva, která klesla z úrovně 8 miliard Kč na hodnotu 5,7 miliard Kč,
podíl vlastního jmění představuje necelé 1%. Tento stav dostal Tatru do naprosté závislosti na
cizích zdrojích. Veškerá obchodní aktivita byla proto zcela závislá na schopnosti získat
předfinancování kontraktů. Z toho se pak odvíjel i průběh výroby, nákupu a celého chodu
hospodaření. Soustavné přerušování výroby, uvolňování zaměstnanců s částečnou úhradou
mzdy a převaha operativního řízení působily značné ztráty.
Opravdu zvláštní způsob získávání finančních prostředků na financování výroby ukázal
většině tatrováků jejich zaměstnavatel. Ve výplatě za říjen jim chybělo do plné částky 20%.
Ty si Tatra od nich vypůjčila, aby mohla vyrobit automobily pro Čínu. Stejný krok udělala
Tatra znovu v prosincové výplatě za listopad. Doplatek za říjen ve výši 20% Tatra svým
zaměstnancům vyplatila v prosinci. Doplatek za listopad by měl být podle mluvčí Tatry ing.
Evy Kijonkové vyplacen v lednové výplatě, pokud nenastane výrazné zhoršení finančních
toků.
Technická oblast
I přes značné hospodářské a finanční potíže nestál technický vývoj na místě. Tatra teď může
nabídnout pro civilní i obranné využití ucelené řady vozidel TERRNo, ARMAX a FORCE.
Pro sériovou výrobu je již připraven také kapotový vůz Jamal. Pokračoval i vývoj koncepčně
zcela nového prototypu vozidla, které rozšíří sortimentní škálu automobilky. Maximální
pozornost byla věnována úspěšné obhajobě certifikátu ISO 9001.
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Obchodní oblast
Došlo k absolutnímu poklesu prodeje nákladních automobilů na domácím trhu, protože jej
nebylo možno řešit formou předfinancování výroby. Celkový prodej nákladních automobilů
v počtu 1.656 kusů představoval pokles oproti roku předchozímu o 875 automobilů a oproti
roku 1996 o 147 automobilů. Tento nižší prodej ovlivnil i pokles tržeb a celkových výkonů,
které dosáhly hodnoty 3,8 miliard Kč.
Výroba automobilů
Výsledky hospodaření automobilky a jejich dceřinných společností odrážejí finanční potíže.
Výroba 1.473 nákladních vozidel byla sice vyšší než dosud nejmenší produkce v kritickém
roce 1993, ale nestačila k vytvoření ani vyrovnání hospodářského výsledku.
Útlumem prošla ztrátová produkce osobních vozů Tatra, která v roce 1998 přes dílčí snahy
externích zájemců o její oživení, definitivně skončila. Na dceřinnou společnost Tatra Příbor,
kde se do počátku roku 1998 vyráběly osobní automobily, podalo představenstvo mateřské
firmy návrh na konkurs.
Hodnocení roku 1998 ve srovnání s léty 1996 a 1997
1996
1997
Výroba nákladních automobilů (ks)
1.804
2.592
Prodej nákladních automobilů (ks)
1.803
2.531
3.780
3.985
Průměrný počet pracovníků (fyz. osoby)
Tržby (mil. Kč)
3.135
7.610
Provozní hospodářský výsledek (mil. Kč) - 446
640
Odpisy (mil. Kč)
244
245
Zisk/ztráta (mil. Kč)
- 625
92
6.982
8.010
Aktiva (mil. Kč)
Základní jmění (mil. Kč)
4.418
4.418
Cizí zdroje (mil. Kč)
6.539
7.506

1998
1.473
1.656
3.352
4.367
-1
223
- 395
5.710
1.105
5.514

Majetkové účasti
Základní jmění a.s. Tatra registrované v obchodním rejstříku k 31. 12. 1998 je 1.104.513.750
Kč. Největším vlastníkem Tatry, a.s. je a.s. Škoda Plzeň s 43,5%, investiční privatizační
fondy mají 23,9%, fyzické osoby 22,5%, ostatní právnické osoby 10, 1% a zahraniční
akcionáři 9%.
V současnosti má Tatra, a.s. se 100 % majetkovou účastí v tuzemsku 10 společností
(Energetika Tatra, a.s., Slévárna 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., Tatrarest, spol. s r.o.,
Tatra ND, spol. s r.o., Galvanovna Tatra, spol. s r.o.) a jednu na Slovensku (Tatra Slovensko,
spol. s r.o.).
Společnostmi Tatry se zahraniční majetkovou účastí od 98% po 17,5% jsou Tatra do Brasil
Ltd, Kovárna Tatra, a.s., Tatra Udyog Limited, Tatra Servis, a.s., Tatrarex Precision Casting,
spol. s r.o. a Matis, a.s.
Ostatními společnostmi s majetkovou účastí Tatry jsou Horský hotel Tatra, spol. s r.o., Škoda
Tatra Forwarding, a.s., Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o., Impuls, a.s., Praha, Ekotrans, a.s.
Zlín, RDP Group, a.s., Praha, Agros, a.s. Hořesedly, Oční léčebna Nové Zámky, spol. s r.o.
v likvidaci, VAB Sipox, a.s., Bánovce n. Bebravou, Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.
Značné dluhy v dceřinné společnosti a.s. Tatra Příbor, které od roku 1995 narostly do výše
300 mil. Kč, byly důvodem pro podání návrhu na konkurs představenstvem mateřské
společnosti. Tento krok by se však neměl dotknout společnosti Škoda Tatra, která v areálu
vyrábí lehké užitkové vozy Tatra Beta.
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Tatra se snaží hledat finanční zdroje v různých oblastech. Jednou z nich je i prodej
nepotřebného majetku. V letošním roce tak byla z majetku Tatry převedena budova na ulici
Kpt. Jaroše (Mládeňák), kterou odkoupilo Finanční ředitelství v Ostravě a přestavuje ji pro
potřeby Finančního úřadu. K prodeji je připraven i objekt bývalé mateřské školky na stejné
ulici. Na svého kupce na území města čeká i objekt mateřské školky na ulici Pionýrské. Kupci
se hledají i na objekt starého závodu (budovy v areálu Tatry mezi železničními kolejemi a
ulicí Štefánikovou).

Personální politika
3. 7. došlo při jednání valné hromady k personálnímu zemětřesení na nejvyšších místech.
Z pozice generálního ředitele byl odvolán ing. Vladislav Boháč. Na jeho místo nastoupil ing.
Zdeněk Podolský, který se stal již šestým generálním ředitelem v porevoluční devítileté
historii Tatry. Kromě Boháče své kanceláře museli opustit také výkonný ředitel ing. Václav
Petráš, personální ředitelka ing. Zdeňka Volná, ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový
mluvčí Ivo Čelechovský a ředitel odborů podniku ing. Jindřich Arabasz. Důvodem k jejich
odvolání bylo dle oficiálního vyjádření mluvčího největšího vlastníka Tatry - Škody Plzeň
Karla Samce neuspokojivé plnění plánovaných úkolů stanovených za prvních pět měsíců
tohoto roku. Boháč odstoupil i z postu místopředsedy představenstva. Na tomto postu jej
nahradil ředitel informační soustavy Škody Plzeň ing. Petr Frýbl CSc.
Omezení výroby a prodeje vedlo i k dalšímu zeštíhlení společnosti v počtu zaměstnanců.
V průběhu roku se stav zaměstnanců snížil o 690 osob, což představuje snížení o 18,6% (202
výrobních dělníků, 218 režijních dělníků a 270 technickohospodářských pracovníků).

Zahraniční spolupráce
Snaha obejít vysoká cla a přiblížit se místním zákazníkům nutí české výrobce k zakládání
společných podniků v zahraničí. Kromě již delší dobu fungujících podniků v Rusku a v Číně
si Tatra mnoho slibuje od vzniklých společných podniků v Indii a Brazílii.
V jihoindickém městě Bangalore-Hosúr byl 20. června tohoto roku zahájen provoz prvního
společného zahraničního podniku na výrobu nákladních automobilů Tatra Udyog. Celkové
náklady na výstavbu výrobní haly dosáhly částky 2,5 mil. dolarů. V budoucnu se počítá
s roční produkcí tisíc až dva tisíce aut ročně.
V brazilském městě Salvadoru ve státě Bahia je výroba automobilů ještě v plenkách.

Oslavy 100. výročí výroby nákladních automobilů v Kopřivnici
Oproti loňským oslavám 100. výročí výroby prvního automobilu, které se odehrávaly za
účasti celé kopřivnické veřejnosti, byly oslavy 100. výročí výroby nákladních automobilů
pouze záležitostí a.s. Tatra a obyvatel hlavního města Prahy. 30. dubna se v Praze uskutečnila
akce nazvaná „Den Tatry v Praze“, která se skládala z dopolední oficiální části s vojenskými a
obchodními přidělenci zastupitelských úřadů ČR a z odpolední částí na Staroměstském
náměstí.
Ve dnech 4. a 5. září se uskutečnil 29. ročník Mezinárodní veterán rallye Beskydami a 15.
ročníku Memoriálu zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmiřovského. Závodu se zúčastnilo
80 posádek. Na posádky čekala 102 kilometry dlouhá trasa. Nejvzdálenějším účastníkem byl
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Georg Gadient s T 57-B ze Švýcarska. Nejstarším vozidlem přijely sestry Kratochvílovy a to
Tatrou 11 z roku 1925. Nejstarším řidičem byl osmdesátiletý Rakušan Gerhard Scholz,
víceprezident západoevropského Tatra Veteran klubu.

Výstavy
Ve dnech 30. dubna až 4. května se v bavorském Mnichově konal již 25. ročník mezinárodní
výstavy stavebních strojů, techniky a zařízení Bauma 98. Mezi 1.700 vystavovateli z celého
světa byla i a.s. Tatra.
Počátkem června se v Brně opět uskutečnil mezinárodní veletrh nákladních a užitkových
automobilů, příslušenství a servisní techniky Autotec. Tatra vystavovala na této výstavě
vozidla nové řady TERRNo1 splňující limity EURO II. 100. výročí výroby prvního
nákladního automobilu bylo symbolizováno historickou Tatrou T 111 S2 z roku 1962.
V expozici nechyběl ani vítězný vůz letošního ročníku Rally Paříž - Dakar. Expozici
automobilky navštívili ministr průmyslu a obchodu ing. Karel Kühnl, ministr dopravy a spojů
ing. Petr Moos a místopředsedkyně dolní komory Parlamentu ČR JUDr. Petra Buzková.
Další významnou výstavou, která probíhala přibližně ve stejném termínu jako Autotec, byla
Eurosatory 98 v Paříži, zřejmě největší přehlídka vojenské techniky. Tatra vystavovala
vozidla v barvách arabského teritoria.
Dalšími výstavami, kterých se Tatra zúčastnila byly Autosalón Nitra koncem září, v polovině
října největší strojírenské výstavy TIB 98 v Bukurešti a další.

Rallye Paříž Dakar
Letošní 20. ročník Rallye Paříž Dakar měl dva zcela odlišné okamžiky. Tím prvním bylo
přepadení dvou ze tří kamiónů Tatry bandity a odcizení kamiónu posádky Bedřicha
Sklenovského v závěru páteční etapy z El Mreiti do Taoudenni v Mali. Vůz nebyl nalezen.
Tím druhým v pořadí bylo vítězství Karla Lopraise v kategorii kamiónů a třetí místo bandity
vyrabované a očesané tatry Milana Kořeného. Vůz Milana Kořeného nebyl ukraden zřejmě
jen proto, že měl prostřílené pneumatiky a byl tedy nepojízdný. Vedle banditů byly tentokrát
pro jezdce největší překážkou vysoké písečné duny na rozlehlých pláních Mauretánie a Mali.
Karel Loprais se tedy opět v senegalské metropoli Dakaru těšil z vítězství v této nejtěžší rallye
světa. Počtvrté úspěšně dotáhl do konce tentokrát suverénní vystupování na trase jubilejního
20. ročníku. Dominantní postavení Tatry potvrdil třetím místem Milan Kořený. Mezi oba
vozy se vklínil pouze Japonec Sugawara s vozem Hino.
Loprais se na start tohoto závodu postavil poprvé v roce 1986, celkem zatím startoval
jedenáctkrát. První start Tatry skončil neslavně, v dalším roce však byla Tatra již druhá a
historický úspěch přinesl rok 1988, kdy Karel Loprais s Radomírem Stachurou a Tomášem
Mückem stanuli poprvé na stupni nejvyšším.

Další zajímavosti
Počátkem roku se opět vynořila varianta sloučení Tatry a Škody LIAZ, protože obě
automobilky patří plzeňské Škodě. Důvodem tohoto spojení, které bylo plánováno na
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červenec, měla být jednotná výroba ve všech oborech, ve kterých lze některé komponenty
vyrábět společně. Firma měla mít nový název Škoda Truck. Nakonec zůstalo pouze u návrhu.
Dalším návrhem, který se objevil v denním tisku, byl návrh vedení plzeňské Škody prodat
svůj podíl v Tatře americké investiční společnosti SDC International. Tato firma se zabývá
prodejem strojírenských výrobků ze střední a východní Evropy na americkém trhu. Důvodem
uvažovaného prodeje byly zřejmě tlaky bank na největšího vlastníka Tatry Škodu Plzeň,
kterým dluží Tatra přes tři miliardy korun. Avšak poté, co se o této firmě vyjádřil velmi
nelichotivě předseda vlády ČR Miloš Zeman a toto své vyjádření doplnil o stanovisko vlády,
že tak významný strojírenský podnik neprodá nějaké neznámé americké firmě, tato varianta
asi padla.
Na scéně se poté objevila další americká firma International Business Development
Associates (IBDA), která měla v úmyslu propojit Tatru s předními výrobci nákladních
automobilů. Zástupci firmy však nejednali o vstupu do Tatry, nýbrž pouze o možné finanční
injekci.
27. března navštívil Tatru mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České
republice Andrij Ozadovskiyj s doprovodem. Jeho cílem bylo získat ucelený obraz o historii i
současném výrobním programu Tatry.
17. dubna dokončila Tatra jeden z největších kontraktů v porevoluční historii vyrobením
posledního 1.127 vozidla s označením Liwa, které byly dodávány armádě Spojených
arabských emirátů. Tato zakázka měla nemalý podíl na dobrém hospodaření firmy v roce
1997.
V červnu se na tatrováckém polygonu uskutečnil Geländewagentest 98, který organizoval
rakouský automotoklub. Šlo o testování terénních vozidel.
Počátkem srpna navštívil automobilku nový ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr,
který vedení společnosti slíbil, že se pokusí prosadit ve vládě stabilizační program, díky
kterému by se Tatra zbavila části dluhů a její největší akcionář ji nemusel prodávat americké
finanční skupině SDC International, nýbrž nějakému strategickému partnerovi. Přibližně po
třech měsících, 6. 10. navštívil a.s. Tatra ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr znovu.
Žádnou novou nabídku však nepřinesl. Během návštěvy Tatry jednal i se zástupci firmy
Renault a pobízel je k rychlému zvážení kapitálového vstupu do kopřivnické automobilky.
Nově vyvinutý vůz Wildfire předvedla a.s. Tatra americkým hasičům ve zkušebně v nevadské
poušti v USA, kde byl automobil podroben náročným zkouškám v členitém terénu.
V porovnání s ostatními vozy Tatra opět dokázala, že její technické řešení nemá v náročných
podmínkách konkurenci. Velikou předností vozu bylo, že může hasit za jízdy, což není u
těchto vozidel obvyklé.
Dalším možným strategickým partnerem po SDC International pro vstup do automobilky byl
francouzský Renault. Toto jednání, které inicioval ministr průmyslu a obchodu Miroslav
Grégr na francouzském velvyslanectví, proběhlo v prvním listopadovém týdnu.

2. PODNIKÁNÍ
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Skladba podnikatelských subjektů
K 31. 12 1998 bylo v oblasti Kopřivnicka celkem 3.627 podnikatelů, což je 12, 3% všech
obyvatel oblasti, z toho 3.403 fyzických osob a 224 právnických osob. Podle druhu
živnostenských oprávnění bylo ke konci roku evidováno 4.286 živností volných, 894
řemeslných, 233 vázaných a 184 koncesovaných.
Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici vydává v rámci přenesené působnosti státní správy
živnostenské listy na volné živnosti:
- v roce 1998 bylo vydáno celkem 506 živnostenských listů, z toho pro tuzemské osoby 500
a pro osoby zahraniční 6. Z tuzemských osob bylo 389 fyzických a 111 právnických osob
- v roce 1998 vzniklo celkem 259 nových podnikatelských subjektů, z toho 253 tuzemského
a 6 zahraničního původu. Z tuzemských osob bylo 226 fyzických a 27 právnických.
Z právnických osob bylo 23 společností s ručením omezeným, 2 akciové společnosti a po
jedné příspěvkové organizaci a obecně prospěšné společnosti.
Největšími firmami, které ovlivňují zaměstnanost na Kopřivnicku jsou stále a.s. Tatra
Kopřivnice a její dcery - Slévárna Tatra, a.s., Kovárna Tatra, a.s. Energetika Tatra, a.s.,
Doprava Tatra, a.s., Nářaďovna Tatra, s r.o., Údržba Tatra, s.r.o., Tatrarest, s.r.o., Galvanovna
Tatra, s.r.o. a Tatra ND, s.r.o. První patnáctku ještě doplňují společný podnik Tatrarex
Precision Casting, s.r.o., Poliklinika MUDr. Babinec, Foto Morava, s.r.o., Městský úřad
Kopřivnice a SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice.

Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o. Kopřivnice
Sídlí v Domě podnikatelů na ulici Štefánikově č.p. 244. Ředitelkou Centra podnikání a
rozvoje (CPR) je ing. Lenka Cágová. Kromě její osoby pracují v CPR dva vlastní a několik
externích pracovníků. Zakladateli CPR jsou město, Tatra, a.s., BIC Ostrava, s.r.o., Agentura
pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava a Institut svazu průmyslu ČR Praha.
Hlavní náplní práce společnosti je poskytování pomoci začínajícím podnikatelům a to
zejména:
- úvodní konzultace pro začínající podnikatele, např. o zákonech týkajících se podnikání,
díky finančnímu příspěvku města zdarma
- odborné konzultace jako např. zpracování podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr, půjčky
personalistika
- bezplatné informace o volných prostorách k podnikání, programech podpory pro
podnikání
- organizace jednodenních i vícedenních školení a kurzů
- navazování kontaktů se zahraničními podnikateli
- veřejné počítačové pracoviště s přístupem do sítě Internet
- pronájem prostor v Domě podnikatelů.

Hospodářský park Lubina
Více než rok trvající jednání o prodeji pozemků města v hospodářském parku v Lubině firmě
Draftex, s.r.o. Odry vyvrcholila podpisem kupní smlouvy počátkem dubna. Město získalo
prodejem těchto pozemků do svého rozpočtu 13.731.400 Kč. Dalším přínosem měla být
stavba továrny, v níž mělo najít během několika let práci asi pět set lidí. Továrna měla začít
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vyrábět součástky z plastů pro nový automobil mladoboleslavské Škodovky. Vše bylo
nakonec jinak. Zřejmě hlavním důvodem, proč byl celý záměr stavby továrny zastaven, byly
protesty občanského sdružení Lubiňan. Jádrem tohoto sdružení jsou lidé, kteří bydlí
v blízkosti zamýšlené stavby. Jejich obavy z významného zhoršení životního prostředí
nedokázaly odstranit ani posudky nezávislých odborníků, ani osobní zkušenosti představitelů
města s tímto provozem.

Favea
Otevření kopřivnické výrobny firmy Favea, s.r.o. na místě bývalého chudobince na ulici
Boženy Němcové je stále v nedohlednu. Při koupi objektu v roce 1996 firma přitom slibovala,
že do roka tady začne vyrábět bioprodukty. Dodnes se tak nestalo a tak nebyla ani rozšířena
nabídka volných pracovních míst.

3. OBCHOD A SLUŽBY
SLUMEKO, s.r.o. (Služby města Kopřivnice)
Rok 1998 byl prvním celým rokem působení nově založené společnosti s ručením omezeným
SLUMEKO (služby města Kopřivnice). SLUMEKO, které převzalo od dřívějších
Technických služeb města Kopřivnice veškeré činnosti, je obchodní společností. Sídlí
v budově města na ulici Štefánikově č.p. 58. Stoprocentním vlastníkem společnosti je město
Kopřivnice. Město řídí firmu prostřednictvím valné hromady, jejímž jediným členem je
starosta města ing. Josef Jalůvka a dozorčí rady. Členy dozorčí rady jsou uvolněný člen
městské rady Petr Chromečka (ODS), člen zastupitelstva města Jaromír Maroň (KDU-ČSL) a
vedoucí finančního odboru městského úřadu ing. Miroslav Kopečný. Jednateli Slumeka jsou
Karel Březina a Ladislav Kocián.
SLUMEKO soustřeďuje většinu svých činností na služby pro město:
- zimní a letní údržba, opravy místních komunikací
- údržba veřejné zeleně
- zřizování a údržba dopravního značení
- údržba a opravy veřejného osvětlení
- svoz komunálního odpadu
- správa a provoz hřbitova v Kopřivnici
- provoz veřejných WC
- provoz linky na dotřiďování odpadů
- hospodaření v městských lesích.
Pro externí zákazníky zajišťuje služby autoservisu, autodopravy, zemní práce, zahradnické
služby, likvidaci vraků a výměnu propan-butanových lahví nepřetržitě 24 hodin denně.

Ostatní zajímavosti
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6. dubna zahájila na ulici Záhumenní 1346 provoz prodejna Schopp, která nabízí ochranné
pracovní pomůcky a vybrané druhy obuvi. Prodejna je umístěna v budově stavební
společnosti SAVEKO.
Stejně jako v mnoha jiných městech, tak i v Kopřivnici jsou objekty, které podnikatelé
opustili nejčastěji kvůli zadlužení a ty chátrají. V Kopřivnici jsou čtyři – bývalý obchodní
dům Spedit na ulici kpt. Jaroše, samoobslužná jídelna na ulici Štefánikově, bývalá řeznictví za
kostelem a na ulici Francouzská. Vzhledem k tomu, že tyto objekty jsou v soukromém
vlastnictví, které je nedotknutelné, nemá radnice v podstatě žádnou možnost ovlivnit, co
s těmi objekty bude. Může se i stát, že v blízkosti Speditu naproti hotelu Tatra vyroste brzy
nové obchodně administrativní centrum přesto, že Spedit zůstane prázdný.
Na sociální krizi ve městě doplácejí pochopitelně i podnikatelé. Propouštění zaměstnanců
z Tatry se zákonitě projevuje i na tržbách místních obchodníků. Nedostatek finančních
prostředků se však již projevuje i na tržbách provozoven, které nabízejí levné zboží, to
znamená bazary a second handy. Lidé mají pravděpodobně tak málo peněz, že již nakupují
především potraviny. Relativně lepší je situace zastaváren, protože v nich lidé své zboží
hlavně zastavují, avšak již si ho málokdo přijde koupit zpět.
Ekonomická situace tížící zdejší region se projevila i o letošních vánocích. Zájem o zboží
nebyl tak vysoký jako v předchozích letech. Přesto mezi jednotlivými druhy zboží byly
značné rozdíly. Nákup hraček a klenotů klesl, zájem o elektroniku a knihy stagnoval a zájem
o výpočetní techniku naopak stoupl. V drogeriích šly na odbyt především kosmetické balíčky
a značkové parfémy, u elektroniky to byly zejména drobné spotřebiče jako vysoušeče vlasů,
holící strojky, televizory a hifi technika. V knihkupectví šly na odbyt levnější, ale přesto
hodnotné knihy.
Na jaře letošního roku měla být u kopřivnického vlakového nádraží zahájena výstavba
supermarketu Plus Discount. Pozemek prodalo město Plus Discountu v srpnu loňského roku.
Supermarket měl být ještě letos otevřen.
Nebytové prostory obchodního centra Hans na ulici Štramberské (naproti restauraci Pod
kaštany) jsou využity jen z části. Oba vlastníci objektu kopřivničtí podnikatelé Marcel Popelář
a Dalibor Machačík říkají, že nájemci těchto prostor odcházejí do atraktivnějších míst
v centru města. Podle bývalých nájemců v tomto objektu jsou jedním z hlavních důvodů také
vysoké ceny nájemného. Naproti tomu lidé, kteří bydlí v blízkosti obchodního centra Hans,
blízkost obchodů oceňují.

4. PENĚŽNICTVÍ
Komerční banka
Expozitura novojičínské pobočky Komerční banky sídlí ve svém vlastním objektu na ulici Čs.
armády, č.p. 1328. V průběhu roku rozšířila banka nabídku svých produktů o některé další
služby, například:
- Zlatý termínovaný vklad pro vybranou klientelu s individuální pevnou úrokovou sazbou
s minimální výší vkladu 1 milión korun
- telefonické bankovnictví pod názvem Expresní linka KB
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- platební kartu American Express s řadou výhod.
V objektu banky je peněžní automat přístupný klientům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Počet
zaměstnanců zůstává na úrovni shodné s rokem 1997, tzn. 16 lidech. Vedoucí expozitury je
Jiřina Bajerová.
Druhým peněžním ústavem, který působí v Kopřivnici, je Česká spořitelna, a.s., pobočka
Kopřivnice.
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VI.
ÚPRAVA OBCE, DOPRAVA, SPOJE A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
1. VÝSTAVBA
Vysílací věž na Bílé hoře
Šíření signálu mobilních telefonů, zlepšení kvality televizního signálu kabelové televize, jeho
rozšíření i do okolí (Štramberk, Lubina, Mniší, Vlčovice, okrajové části Kopřivnice) a možná
taky nový pohled na Kopřivnici má umožnit výstavba vysílací věže doplněné rozhlednou na
vrcholu Bílé hory. Pokud se bude stavět věž s rozhlednou, budou muset Kopřivnice a
Štramberk sáhnout hluboko do svých pokladen. Zpočátku byly náklady odhadovány na šest
miliónů korun. Podle původních plánů měl rozhlednu zaplatit pouze mobilní operátor Eurotel
Praha a obě města. Po detailním prozkoumání situace však bylo zjištěno, že je nutné
vybudovat novou přístupovou cestu, která unese těžkou techniku nutnou pro stavbu věže a
novou přípojku elektro. Tím by výrazně stouply náklady na věž, až na 16,5 mil. Kč. Za tohoto
stavu Eurotel nechtěl být jediným investorem stavby i přesto, že dostal od obou měst
Kopřivnice i Štramberku plnou podporu s tím, že formy spolupodílení se na výstavbě budou
ještě upřesněny. Jednáními se podařilo o nutnosti stavby věže přesvědčit i konkurenční
Radiomobil, protože obě firmy přislíbily, že se budou podílet společnou částkou 10 miliónů
korun. Města by pak musela vynaložit společně částku ve výši 6,5 mil. Kč. Je jisté, že stavba
takového zařízení je pro další rozvoj kabelové televize nezbytná, není však dosud zřejmé, kdy
bude zahájena. Podle tiskové mluvčí Eurotelu se se zahájením stavby počítalo již v roce 1998.
Stavba však dosud zahájena nebyla. Jedním z důvodů odložení zahájení stavby byla i
skutečnost, že kopřivničtí zastupitelé na svém posledním jednání rozhodli, že věž, na které
budou umístěny telekomunikační systémy Eurotel a Radiomobil, bude postavena bez
rozhledny.

Nová čerpací stanice
Nová benzínová stanice na ulici Obránců míru, která nahradila starou novým podmínkám již
nevyhovující stanici, je v provozu od pondělí 12. ledna tohoto roku. Stanici vybudovala česká
společnost Petra, a.s. Praha. Součástí stanice je i automatická mycí linka. Nájemcem stanice
byla firmou Petra vybrána kopřivnická firma Foto Morava. Jako nájemce stanovuje ceny
zboží v prodejně, která je součástí pumpy. Ceny pohonných hmot a mytí aut stanovuje majitel
stanice. Cena jednoho litru nejběžnějšího bezolovnatého Naturalu byla v den otevření 24 Kč.

Nová bytová výstavba
Na ulici Pod Bílou horou by měly v horizontu několika let vyrůst dva nové domy. V každém
z těchto domů by mělo bydlet šest rodin. Domy budou postaveny v klidové zóně města.
Prostranství mezi oběma domy má být upraveno pro dětské hřiště. Počítá se i se zřízením
dostatečného množství parkovacích ploch, kterých je jinde ve městě nedostatek. Byty budou
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třípokojové s velkým obývacím pokojem a velkým balkónem, který bude v přízemí nahrazen
zimní zahradou.
Vedle šestibytových domů mají vyrůst i rodinné domy. Stavební pozemky, které město
vykoupilo od soukromých vlastníků, budou mít vybudovánu kompletní infrastrukturu (voda,
kanalizace, plyn, telefon a přípojka kabelové televize) a přístupovou komunikaci. Za
vykoupení pozemků, zpracování projektů a realizaci technické infrastruktury město uhradí
17.185.000 Kč. Na prodej bude celkem 28 parcel s výměrami od 738 do 1785 m2, průměrná
cena na jeden pozemek tak vychází na 613.763 Kč. Minimální cena za 1 m2 je stanovena na
350 Kč. Stavební pozemky budou prodávány tzv. obálkovou metodou. Cena i postup prodeje
jednotlivých pozemků byl schválen 23. zasedáním městského zastupitelstva dne 29. 6. 1998.

Obchodně administrativní centrum
Na svém posledním červnovém zasedání schválilo městské zastupitelstvo i prodej pozemku
naproti hotelu P-Beam vsetínské firmě Fastav Development AOC. Firma má v úmyslu
postavit na tomto místě novou polyfunkční stavbu, která má obohatit nabídku služeb ve
městě, především v oblasti prodeje potravin a dalších drobných prodejen. Měla by být
vybudována dvoupodlažní budova, ve které vznikne i cukrárna, rychlé občerstvení a prodejna
výpočetní techniky, zlatnictví a další. Firma slíbila, že centrum bude otevřeno do 12 měsíců
od vydání stavebního povolení. Proti rozhodnutí zastupitelstva protestovali pouze místní
podnikatelé, kteří tvrdí, že podobných prodejen je ve městě už příliš mnoho.

2. DOPRAVA
České dráhy, s.o.
Ve srovnání s rokem 1997 se na železniční trati Studénka – Veřovice žádné významné změny
neuskutečnily. Osobní doprava byla zajišťována přibližně ve stejném rozsahu jako
v předchozím roce. Došlo k mírnému úbytku přepravovaných osob a tím i tržbám za dopravu.
Trend velmi nízkých výkonů pokračoval i u hlavního místního přepravce, a.s. Tatra.
Významným příslibem pro růst nákladní železniční dopravy je vybudování kontejnerového
překladiště v prostoru železniční stanice Kopřivnice nákladové nádraží společností Doprava
Tatra, s.r.o.
V průběhu první poloviny roku se hodně hovořilo o privatizaci novojičínských železnic. Měly
se privatizovat všechny místní trati, tzn. Suchdol-Nový Jičín, Suchdol-Fulnek, StudénkaBílovec, Studénka-Veřovice a Hostašovice-Nový Jičín. Z privatizace měla zůstat vyjmuta
pouze trať ze Suchdolu do Budišova, protože zasahuje do opavského kraje. Velmi aktivní
přístup v této věci vyvinula kopřivnická radnice, především její místostarosta ing. Zdeněk
Kunčar (bezpartijní, dříve ODS). K převedení těchto lokálních železnic do rukou měst a obcí
Novojičínska měl být založen svazek obcí pro privatizaci novojičínských železnic.

3. SPOJE
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SPT Telecom
V roce 1998 byly obměněny kabiny veřejných telefonních automatů na ulicích Horní 174 a
Na Luhách. Boxy s plexisklem v Lubině, na ulicích Husově a 17. listopadu v Kopřivnici byly
nahrazeny kabinami. Nový veřejný telefonní automat vybudován nebyl.
V průběhu roku bylo zřízeno 798 nových bytových telefonních stanic, celkový počet
digitálních účastníků tak stoupl na 4.255. Přepojování analogových telefonních stanic na
digitální by mělo být v Kopřivnici ukončeno koncem příštího roku.

Česká pošta
Pošta 1 v Kopřivnici má 36 zaměstnanců, pošta Kopřivnice 3 má zaměstnance tři. V rámci
zlepšování kvality služeb zavedla Česká pošta nové služby PONOS a Obchodní balík. Zásilky
využívající tuto službu jsou dodávány vždy den po podání.
Na kopřivnické poště byla zřízena specializovaná přepážka Poštovní spořitelny.

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší
Již třetí rok monitoruje stav znečištění ovzduší na Kopřivnicku stanice automatizovaného
imisního systému Českého hydrometeorologického ústavu. Stanice je umístěna v polích mezi
Příborem a Lubinou. Jedná se o tzv. pozaďovou stanici, jejíž cílem je sledovat dopady
znečištěného ovzduší z ostravské sídelní aglomerace v širším okolí. Hodnoty změřené touto
stanicí lze prostřednictvím kabelové televize sledovat na jejím zpravodajském kanálu nebo i
na internetu. Hodnoty znečištění ovzduší mají stále klesající tendenci. Imisní limity jsou
občas překračovány pouze u maximálních 24 hodinových koncentrací oxidů dusíku.

Odpady
Po stavbě a zahájení provozu dotřiďovací linky v roce 1996 bylo do trvalého provozu
uvedeno další zařízení na zpracovávání komunálního odpadu - kompostárna Točna v Příboru.
Zařízení je společným dílem měst Kopřivnice a Příboru a slouží k výrobě kompostu
z biologických odpadů vzniklých při údržbě zeleně v Kopřivnici a Příboru. Provozovatelem
linky jsou Technické služby Příbor. V průběhu roku bylo z Kopřivnice dovezeno na
kompostárnu k biologickému zpracování celkem 687,84 tun odpadů z veřejné zeleně.
Dalším nově vzniklým zařízením na vytřídění odpadů je sběrna nebezpečných složek
komunálního odpadu. Občané Kopřivnice mohou dvakrát ročně uložit nebezpečné odpady do
speciálně upraveného autobusu, který projíždí podle stanoveného jízdního řádu městem a
místními částmi nebo celoročně do této sběrny v areálu dotřiďovací linky. Během roku tak
bylo vytříděno 17,61 tun nebezpečného odpadu.
V průběhu roku vzniklo v Kopřivnici a místních částech celkem 5.150,26 tun odpadu (není
započítán odpad podnikatelů). Z toho:
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Druh odpadů
komunální odpad
odpad ze zeleně
pouliční smetky
zemina a kamení
stavební odpad

Množství odpadů v tunách
3.691,95
687,84
126,60
49,93
298,21

ostatní odpad
papír, lepenka
drobný plast
sklo
odpad s nebezpečnými vlastnostmi

13,22
87,93
38,23
138,74
17,61

Způsob využití
skládkováno
kompostováno
skládkováno
skládkováno
skládkováno a
recyklováno
skládkováno
vytříděno
vytříděno
vytříděno
předáno k likvidaci

Odpad, který není kompostován, vytříděn a recyklován, je ukládán na řízených skládkách
zejména ve Staříči a na skládce, která patří a.s. Tatra, ve Vlčovicích.

Vodní hospodářství
Na odstranění povodňových škod byla mezi Okresním úřadem Nový Jičín a městem
Kopřivnice uzavřena dne 28. 9. 1998 smlouva o poskytnutí dotace. Největší finanční
prostředky byly použity na opravu mlýnského náhonu v Lubině a koryta Kopřivničky.
Celkem bylo uhrazeno 237.724 Kč, z toho 160.165 Kč (67,37%) ze státních zdrojů.
Ochranu občanů a majetku v době povodní řídí povodňové komise. Povodňová komise města
Kopřivnice byla jmenována 26. 5. radou města. Kromě vedení města jsou jejími členy někteří
pracovníci odboru životního prostředí, velitel městské policie, vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR, velitelé hasičského záchranného sboru, zástupci a.s. Tatra, správců sítí a další.
Dalším důležitým článkem ochrany proti povodním je povodňový plán. Plán zpracovali
odborníci z kopřivnického městského úřadu a po projednání v radě města byl plán schválen
Okresním úřadem Nový Jičín. Tento důležitý dokument bude v případě povodní „kuchařkou“
pro povodňovou komisi.

Ochrana přírody a krajiny
Polopřirozené louky na Janíkově sedle a na sjezdovce jsou jedinečné výskytem některých
ohrožených (prstnatec májový a Fuchsův, vemeník dvoulistý) a silně ohrožených (vstavač
mužský) druhů rostlin. Dlouho zanedbávaná údržba se podepsala na jejich stavu. Navrácení
do původního stavu a rozšíření druhově bohatých lučních porostů má přinést projekt obnovy a
údržby, který byl zpracován Výzkumným ústavem travinářským v Zubří.
V průběhu letošního roku začal kopřivnické kaštany ohrožovat drobný okrově hnědý motýlek
s bílou kresbou na křídlech – klíněnka kaštanová. Klíněnky poškozují listy stromů tím, že
vysávají tekutý obsah buněk až listy nakonec uschnou. Klíněnka pochází zřejmě z Jižní
Ameriky a do Evropy byla zavlečena a přizpůsobila se životu na našich kaštanech. Ochrana
proti klíněnce není jednoduchá. V první fázi na konci roku je nutno shrabat všechno spadané
listí ze stromů a spálit je. Ve druhé fázi na jaře nastříkat kůru stromů insekticidy. Napadeno je
všech 115 kaštanů v Kopřivnici, odolává pouze kaštan koňský (s červenými květy), který
roste v parku u muzea.
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Městské lesy
Během roku bylo v městských lesích vytěženo celkem 812 m3 dřeva, z toho více než polovina
mýtní úmyslnou těžbou obnovní. Zalesňováno bylo celkem 3,65 ha, z toho 1,23 ha po požáru
lesa na Pískovně v loňském roce. Lesníci vysadili celkem 30.600 sazenic, z toho 3.700 ks
smrku ztepilého, 1.200 ks borovice lesní, 1.150 ks modřínu opadavého, 11.800 ks javoru
klenu, 10.850 ks buku lesního a 1.900 ks jasanu ztepilého. Chladné jarní počasí a včasné
umisťování lapačů výrazně omezilo vývoj a rozmnožování hlavního hmyzího škůdce
městských lesů – kůrovce. Kalamitně se však rozmnožila pilatka smrková, která okusuje
jehlice smrku.
V průběhu roku byly dokončeny opravy lesních komunikací poškozených při loňských
povodních. Ve druhé polovině roku byla opravena komunikace vedoucí od letního koupaliště
na chatu Červený kámen. Náklady na její opravu dosáhly 145.000 Kč, z toho 60.000 Kč
uhradil současný nájemce chaty firma Foto Morava.
V předvánočním období bylo na plantáži vánočních stromků vyřezáno více než 400 ks
černých borovic. Hospodaření v lesích bylo díky více než půl miliónové dotaci města na
hospodaření mírně ziskové.
Na počátku roku požádal nájemce sjezdovky a chaty Červený kámen - firma Foto Morava o
pronájem části lesa naproti chatě Červený kámen o rozloze 3,5 ha jako hřiště pro provozování
bojové hry paintball. Možností zahrát si paintball chtěla firma Foto Morava rozšířit nabídku
činností a přilákat tak zájemce o tuto hru do Kopřivnice. Nesouhlasné stanovisko k záměru
dal pouze Myslivecký spolek Kopřivnice, který má i tuto část lesa v pronajaté honitbě.
Městská rada pronájem této části lesa k provozování paintballu schválila, firma Foto Morava
však nakonec od tohoto záměru ustoupila.

Útulek pro psy
Útulek pro psy z Kopřivnice a Nového Jičína, který byl postaven na pozemcích města „pod
křížkem“ ve Vlčovicích v roce 1997, má za sebou první rok celoročního provozu. Hlavním
úkolem útulku je poskytnout přechodný domov, ošetření a krmení opuštěným a toulavým
psům a v co nejkratší době naleznout jejich majitele nebo nového pána. Útulkem s kapacitou
70 psů prošlo v roce 1998 celkem 281 psů. 115 bylo z Nového Jičína a 144 z Kopřivnice.
Z tohoto počtu bylo 128 psů předáno novému majiteli, 83 vráceno a 38 z nějakých příčin
uhynulo nebo bylo utraceno.
Majitelé 22 psů využili vedlejší činnosti útulku, kterou je posloužit jako hotel psům, jejichž
majitelé musí své miláčky z nějakých důvodů na delší čas opustit (dovolená, lázně,
nemocnice). Náklady na provoz útulku činily v roce 1998 342.102 Kč, příjem z hotelových
služeb 44.608 Kč.
Proti stavbě útulku vystupovali někteří občané z Lubiny a Vlčovic. Důvodem jejich
nesouhlasu se stavbou byly zejména obavy o bezpečnost lidí pohybujících se v okolí útulku.
Tyto obavy se zatím nepotvrdily. Přesto, město může brzy čelit nečekaným problémům.
Některá z okolních měst (Frenštát, Příbor), která neměla zájem podílet se na stavbě útulku
úhradou části nákladů, teď svůj postoj mění. Chtějí, aby do útulku byli umisťováni i psi
odchycení na jejich územích. Pokud se tato situace nevyřeší, může se stát, že psi z jiných měst
budou vypouštěni na území města Kopřivnice, protože tímto způsobem se budou moci dostat
do kopřivnického útulku.
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Ekologická výchova a osvěta
Město uzavřelo počátkem roku 1998 s občanským sdružením BLUD smlouvu o zajištění
ekologické výchovy, vzdělávání a prevence kriminality mládeže. Úkolem občanského
sdružení BLUD je doplnění a rozšíření hodin ekologické výchovy na školách a školkách
netradičními formami výuky. Cílem tedy není nahrazovat práci učitelů, nýbrž jim v této práci
pomáhat, doplňovat je. V prvním pololetí roku se děti mateřských i základních škol
zúčastňovaly dvou programových cyklů. „Les“ byl terénní vycházkou od letního koupaliště
k hájence v Janíkově sedle, kterou město Bludu pronajalo právě za účelem ekologické
výchovy. Děti se dozvěděly o významu lesů, ekosystémů, společně pozorovaly zvěř,
poznávaly rostliny. Cyklus „O odpadech“ učil děti správně s odpadem zacházet, třídit ho. Do
druhého pololetí připravilo sdružení nový projekt nazvaný „Školní loukotě“. Projekt tvoří
celkem 28 programů pro výuku ve škole i ve volné přírodě. K účasti na tomto projektu se
přihlásily všechny kopřivnické základní školy.
Občanské sdružení Blud převzalo na základě smlouvy o zajištění ekologické výchovy i
organizaci Dne Země. Průběh oslav naší planety byl ve srovnání s akcemi pořádanými
odborem životního prostředí v minulých letech mnohem skromnější. 22. dubna bylo možno
ve vojenském stanu v centru města před kulturním domem seznámit se s problémy, které v
přírodě vyvolávají černé skládky a se způsoby, jak jim předcházet.
Koncem roku připravilo občanské sdružení Blud v prostorách muzea Fojtství výstavu
nazvanou Člověk a krajina o vývoji krajiny na Kopřivnicku a Štrambersku.
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VII.
PÉČE O OBYVATELSTVO
1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Rok 1998 je ve srovnání s rokem 1997 ukončením příznivého vývoje v oblasti zaměstnanosti
nejen v okresním, ale i celostátním měřítku. Výjimkou není ani kopřivnický miniregion, který
vykazoval koncem roku 1997 6,5% nezaměstnaných v poměru k ekonomicky aktivnímu
počtu obyvatel, ke konci roku 1998 už 9,72%.
Příčinu zvratu příznivého vývoje lze spatřovat především v masovém propouštění
zaměstnanců a.s. Tatra (1.200 během celého roku) a v celkovém snížení volných pracovních
míst na trhu práce jak celostátně, tak zejména regionálně.
Charakteristickým a dosti alarmujícím jevem je v tomto roce poprvé velmi výrazný nárůst
absolventů škol a učilišť, o něž není na trhu práce zájem. Zvlášť u téhle skupiny je velké
riziko ztráty kvalifikace a při poměrně slušném sociálním zabezpečení prostřednictvím dávek
sociální péče i ztráta motivace hledat si zaměstnání a živit se vlastní prací.
Aktivnější absolventi hledají uplatnění mimo region Severní Moravy i mimo hranice České
republiky. Tento nepříznivý vývoj se projevuje i rostoucím množstvím vydávaných sociálních
dávek. V průběhu roku bylo vyplaceno celkem 20,387 tis. Kč.
Tíživá ekonomická situace mnohých kopřivnických rodin se negativně odráží také v ostatních
oblastech rodinného života. Narůstá počet podaných návrhů na rozvod manželství, úpravu
práv a povinností k nezletilým dětem, počet výchovných opatření v rodinách s dětmi (ve 49
rodinách je stanoven dohled nad výchovou dětí).
Díky včasnému zachytávání výchovných problémů dětí a mládeže a mimořádně rozvinutému
systému volnočasových aktivit ve městě organizovaných samostatnými organizacemi (Dům
dětí a mládeže, základní umělecké školy, sportovní kluby, občanská sdružení, město)
nenarůstá počet trestných činů spáchaných dětmi a mládeží.

Středisko sociálních služeb
Středisko sociálních služeb sídlí na ulici České. Jeho ředitelkou je Alena Dvořáková.
Středisko je příspěvkovou organizací, která byla městem zřízena za účelem provozování
sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel a správu domů, v nichž jsou tyto služby
provozovány. Personál střediska tvoří 6 zdravotnických pracovnic, rehabilitační pracovnice, 5
ošetřovatelek a další personál, který se stará o chod střediska.
V roce 1998 poskytovalo středisko pečovatelskou službu 180 klientům, z toho 92 mimo areál
střediska. Domácí ošetřovatelské péče je poskytována 74 osobám.
Ve středisku na ulici České je ubytováno 114 klientů, na Masarykově náměstí v domě č.p.
650 29 klientů. Nejstarší obyvatelkou je již po několik let paní Marie Danielewiczová, které
bylo 13. června 1998 100 let. Nejmladší je slečna Marie Zrůnková, která má 32 let.

Azylový dům
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Azylový dům Kopřivnice sídlí na ulici Horní. Jeho vedoucím je Dušan Hábovčík.
Provozovatelem je Středisko sociálních služeb Kopřivnice, které sídlí na ulici České. Azylový
dům zajišťuje celoroční nepřetržitý provoz s pětičlenným personálem. Stejná zůstává i
ubytovací kapacita a struktura klientů. Přesto, že čas od času musí některý z klientů opustit
kvůli porušení ubytovacího řádu dům, je jeho místo velice rychle obsazeno. Během roku
zemřeli vlivem alkoholu dva klienti. Zdravotní stav ostatních klientů se také zhoršuje přesto,
že věkový průměr stále klesá (nyní 43 let). Nepříznivá situace v nezaměstnanosti se projevuje
i na klientech, kterým se již nedaří zajistit si ani příležitostnou práci nebo brigádnickou
výpomoc.

Azylový dům SAD
Azylový dům Sdružení azylových domů (SAD) sídlí na ulice Tyršově č.p. 1015. Ředitelem
domu je mgr. Jaromír Navrátil.
Zařízení, které vzniklo v roce 1997, se během roku 1998 plně začlenilo do sociálně záchranné
sítě okresu Nový Jičín. Pomoc matkám a otcům s dětmi i dětem samotným, kteří vzhledem
k nepříznivé nebo složité životní situaci nejsou schopni své problémy řešit ve stávajících
podmínkách, je velmi důležitá. Pobyt a komplexní péče směřující k chování zdravého dítěte v
jejich věku je poskytována i dětem, které jsou postiženy tzv. CAN syndromem (týrané,
zneužívané a zanedbávané děti). Během roku poskytl azylový dům pomoc a péči 24 matkám
s celkovým počtem 47 dětí. Dvě nejmladší děti mají v rubrice místo narození uveden azylový
dům, nejstaršímu dítěti bylo 20 let.
V polovině roku bylo v domě v rámci Projektu prevence kriminality vybudováno Krizové
centrum pro děti a mládež s kapacitou tří lůžek. Jeho přínos je nesporný, jen do konce roku
bylo využito 26 klienty.
Toto nestátní zařízení bylo zřízeno a provozováno obecně prospěšnou společností Halina se
sídlem v Praze. Koncem roku se tato společnost dostala do vážných ekonomických problémů
a byla nucena svou činnost ukončit. Zánik hrozil i azylovým domům. Nepříznivou situaci
pomohla výrazným způsobem řešit Rodinná záložna se sídlem v Moravských Budějovicích.
Za dobu své činnosti prokázalo zařízení své opodstatnění, neboť jeho kapacita byla po celou
dobu naplněna na více než 100%.

Oblastní charita Kopřivnice
Oblastní charita Kopřivnice sídlí v suterénu budovy Katolického domu na ulici Štramberské č.
p. 378. Během roku nedoznala činnost charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOPS)
podstatných změn. Oblastí působnosti jsou stále Kopřivnice, Štramberk, Mořkov, Závišice a
Veřovice. Činnost CHOPS byla doplněna o večerní návštěvy akutních případů.
Služba má celkem 65 klientů, kteří jsou více méně na její péči závislí (82,63 %). Služba
provedla během roku celkem 10.885 ošetření. Oproti předcházejícím letem ubyl počet
pacientů, v průměru se však zhoršil jejich zdravotní stav.
Zařízení má kapacitu jedenácti míst. Péči zajišťují jedna sestra a tři pečovatelky. Od 1. 9. se
podařilo zavést noční služby, takže od tohoto data je provoz třísměnný.
V poslední době stále klesá zájem o využití upotřebeného šatstva, a tak charita musí často
odmítat nabídky občanů. Mnohem účinnější je finanční pomoc. Proto ke sběru šatstva dochází
pouze v případě, kdy je stanovena krizová oblast jeho přijetí. Tak například sbírka šatstva se
uskutečnila 28. 11., kdy za jediný den se sesbíralo 6 tun materiálu, který byl zaslán do
rozsáhlými záplavami postižené Ukrajiny.
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Náklady na činnost služby dosáhly částky 1.364.455 Kč. Výnosy ve výši 1.494.211 Kč
zajistily kladný hospodářský výsledek ve výši 129.756 Kč.

2. ZDRAVOTNICTVÍ
Město provozuje v rámci Střediska sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou na ulici
České rehabilitační pracoviště a dále domácí ošetřovatelskou službu. Rozsah služeb ve městě
zůstává ve srovnání s rokem 1997 nezměněn.

Poliklinika v Kopřivnici
Soukromá poliklinika MUDr. Rudolf Babinec je největším zdravotnickým zařízením
v Kopřivnici. Sídlí v budově polikliniky na ulici Štefánikově 1301. Poliklinika byla
zprovozněna před 10 lety. Ředitelem a majitelem zařízení je MUDr. Rudolf Babinec, obvodní
lékař. Poliklinika má 120 zaměstnanců v profesích lékař, sestra, pomocný personál, účetní,
pořizovač, údržbář. Dále v ní pracuje řada externích lékařů a odborných laborantů. Poliklinika
poskytuje komplexní zdravotní ambulantní péči.
Volné prostory poskytuje poliklinika pro další služby blízké i hodně vzdálené hlavní funkci
zařízení jako optika, kadeřnictví, bufet, smíšené zboží, opravna televizí a další. Důvodem je
podle vedení polikliniky využití volných prostor a zpříjemnění čekací doby u lékařů.
Vedení polikliniky se snaží udržovat kontakt s technickým vývojem ve zdravotnictví
nákupem a náhradou starých přístrojů novými. Velkým problémem, který je stále tíží, je
odkládání provozu dialýzy. Hlavními důvody jsou podle vedení nezájem Okresního úřadu
Nový Jičín a zdravotních pojišťoven o zprovoznění této služby v Kopřivnici.
Kromě polikliniky působí v Kopřivnici privátní zařízení ambulantní péče (praktičtí, zubní a
dětští lékaři). Lékárenský provoz zajišťují tři lékárny a prodejna zdravotnických potřeb na
poliklinice.

3. BYTY
Bytový fond v Kopřivnici tvoří obecní a družstevní byty a rodinné domy.

Obecní byty
K 31. 12. 1998 měla Kopřivnice 3.023 obecních bytů. Přesto podobně jako v minulých letech
se počet evidovaných žádostí o byt pohybuje kolem 550. Během roku bylo uzavřeno celkem
70 nájemních smluv k bytům, všechny na dobu určitou.
Problémy s neplatiči řeší město ve dvou etapách. Pokud nepomohou jednání přímo s neplatiči,
jsou podávány k soudu žaloby na vyklizení bytů. Mimosoudní cestou bylo na základě dohody
uvolněno 17 bytů, do konce roku bylo podáno celkem 28 výpovědí nájmu bytů, 40 návrhů na
vyklizení bytu soudní cestou, proběhly 3 soudní výkony rozhodnutí vyklizení bytu.
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V rámci privatizace bytového fondu města bylo prodáno 44 bytů stávajícím nájemcům bytů
(na ulici Dukelské č.p. 689 – 691, na ulici Wolkerově 677 a 678 a na ulici Sokolovské č.p.
404, 405, 652, 653, 687 a 688) a vydražen jeden třípokojový byt II. kategorie za 280 tis. Kč.
Za finanční spoluúčasti budoucích nájemců formou předplacení nájmu byly v domě č.p. 394
na ul. Sokolovská vybudovány dva půdní byty.
Správu bytového fondu města zajišťuje již řadu let Realitní kancelář Josef Zima – REKAZ.
Tak jako každý rok, i letos bylo od července zvýšeno nájemné v obecních bytech, tentokrát o
17,18%. Na růst nájemného má vliv míra inflace, rozhodnutí vlády (ta však do zvyšování
nájmu letos nezasáhla) a rozhodnutí městské rady. V bytech první kategorie se tedy od 1. 7.
zvýšil nájem za metr čtvereční na 13,24 Kč, v bytech 2. kategorie na 9,94 Kč a v bytech 3.
kategorie na 7,72 Kč.
Podobné podmínky jako u stavby půdních bytů na ulici Sokolovské byly použity při zahájení
výstavby dvanácti bytových jednotek na ulici Pod Bílou horou.
Přípravné a projekční práce začaly i další části lokality Pod Bílou horou, kde by se v blízké
budoucnosti měly stavět rodinné domky. V první etapě by se mohlo postavit až 31 domků.

OSBD Kopřivnice
Hlavní náplní činnosti Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice (OSBD) je
provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných uživatelům
bytů a nebytových prostor. Majetek družstva má v současné době účetní hodnotu ve výši
584.356 tis. Kč. Ke konci roku bylo v domech OSBD evidováno 4.374 bytů, z toho do
osobního vlastnictví bylo převedeno 366 bytů.
V průběhu roku byla dokončena plynofikace bytových domů v okrajových lokalitách města.
Touto plynofikací byla definitivně ukončena etapa vytápění neekologickými palivy. Byty
v majetku družstva jsou nyní vytápěny pouze dálkovou dodávkou tepla nebo vlastním
plynovým topením.
Bylo pokračováno v komplexní regulaci a měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech.
Úpravy byly provedeny v 846 bytových jednotkách. K poslednímu dni v roce bylo touto
technikou osazeno celkem 2.853 bytových jednotek.
Byla rovněž zahájena komplexní revitalizace bytového domu č. p. 1235 až 1237 na ulici
Osvoboditelů s celkovým počtem 69 bytových jednotek.
Dalším stále aktuálnějším tématem je šetření energií a to především z ekonomického hlediska.
Jedním z pokusů jak ušetřit, je vybudování systému infrapasivních čidel pro schodišťová
osvětlení. Tento systém zajišťuje nájemníkům takto vybavených domů nejen větší komfort
užívání, ale především vysokou úsporu elektrické energie v domech (u vysokopodlažních
domů se uvádí až 95%).
OSBD postupuje proti svým neplatičům tvrdě. Jedná se většinou o lidi, kteří dlouhodobě
neplatí nájem a ani nemíní zaplatit. Kromě podávání žalob na neplatiče k soudu je seznam
těchto lidí, který obsahuje jejich jméno a příjmení, adresu a výši dluhu, zveřejňován
v Kopřivnických novinách.

Rodinné domy
V průběhu roku 1998 bylo dokončeno devět rodinných domů. Tím se jejich počet
v Kopřivnici navýšil na 1.530.
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Účelový fond na opravy a modernizace bytového fondu
O poskytnutí úvěrů s poměrně příznivým šestiprocentním úrokem se mohou od letošního roku
ucházet vlastníci domů a bytů, kteří pomýšlejí na stavbu nových bytových jednotek nebo
rekonstrukce bytů. Umožňuje to vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu, která byla
přijata počátkem května městským zastupitelstvem. Úvěry s pětiletou platností a úrokovou
sazbou šest procent lze čerpat například na nástavby rušící ploché střechy do výše třísettisíc
korun na byt, na půdní vestavby do dvousettisíc korun a na opravy domů, bytů a
infrastruktury do výše dvacetitisíc korun na byt. O přidělení úvěru rozhoduje městské
zastupitelstvo. V roce 1998 bylo možno žádost podat do konce června, od roku 1999 to bude
do konce března. Na modernizaci obecních bytů může být použito 80% z fondu a jen o 20%
se budou dělit žadatelé. Fond tvoří výpomoc ze státního rozpočtu formou bezúročné půjčky se
splatností deset let a polovina výnosů z prodeje obecních bytů.

4. PÉČE O BEZPEČNOST OBČANŮ
Městská policie
Městská policie Kopřivnice vznikla na základě rozhodnutí městského zastupitelstva počátkem
roku 1992. Velitelem městské policie je od jejího vzniku Jan Müller. Městská policie sídlí
v objektu kasáren na ulici České č.p. 318. Městská policie má 20 strážníků, z toho 4 ženy a
jednu civilní pracovnici. Během roku odešli od policie 4 strážníci. Ke konci roku byli přijati 3
noví strážníci. Strážníci vykonávají službu na území města Kopřivnice, které zahrnuje i místní
části Lubinu, Vlčovice a Mniší.
K činnostem městské policie patří zejména dohled nad čistotou města včetně vyhledávání
nepovolených skládek odpadů, řešení problémů spojených se sociálně nepřizpůsobivými
občany, bezdomovci, zatoulanými psy, kočkami. Městská policie spolupracuje při řešení
přestupků, problémů občanského soužití, záškoláctví, gamblerství apod. Od loňského roku
provozuje rovněž útulek pro psy ve Vlčovicích.
Kromě výše uvedené činnosti se městská policie podílela i na zajišťování klidu a pořádku při
některých sportovních a zábavných akcích ve městě (Běh Terryho Foxe, cyklistické závody.
motosprint, hudební festival Letní rockové šlahouny, letní diskotéky na větřkovické přehradě
apod.). S výchovou mladé generace jistě souvisí ukázky činnosti policie pro děti v Klubu
Kamarád, v mateřských a základních školách.
Přehled nejčastěji řešených přestupků:
- nasazení technického prostředku „botičky“
- další dopravní přestupky
- přestupky proti ustanovení vyhlášek města
- přestupky proti občanskému soužití
- přestupky majetkového charakteru
- přestupky rušení nočního klidu
- přestupky veřejného pohoršení
- přestupky neoprávněného záboru veřejného prostranství
- přestupky neuposlechnutí výzvy veřejného činitele
- přestupky znečištění veřejného prostranství
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169
1.671
258
102
78
70
37
14
8
6

-

zásahy při pochůzkové činnosti
předání řešení případů Policii ČR
odchyceno psů

1.150
189
54

K materiálnímu vybavení městské policie patří i dvě osobní auta značky Škoda Favorit a
Forman.
Od druhé poloviny roku je služebna městské policie bezdrátově prostřednictvím
mikrovlnného spoje napojena na informační systém města.
Od pátku 9. října přibyl městské policii další vítaný pomocník. Kamerový systém, který se
začal budovat v červenci, zahrnuje umístění tří kamer v centru města v celkové hodnotě 1,470
mil. Kč. Plných 73% z této částky bylo uhrazeno v rámci projektu prevence kriminality
Ministerstvem vnitra České republiky.

Policie České republiky
Obvodní oddělení Policie České republiky sídlí ve vlastní budově na ulici Štefánikově č.p.
370. Vedoucím oddělení je mjr. ing. J. Jeřábek.
Ve služebním obvodu obvodního oddělení bylo spácháno celkem 930 trestných činů, z nichž
bylo objasněno celkem 407 (43,8 %). Z tohoto počtu připadá na samotnou Kopřivnici a její
místní části 88% trestných činů. Ve srovnání s předchozím rokem se počet trestných činů
zvýšil o 44%. Procento objasnění se zvýšilo o 2,9.
Podobně jako v minulých letech tvoří největší podíl majetková trestná činnost a to 691
trestných činů, tj. 74,3%:
z toho krádeže věcí z aut
107 případů, z toho objasněno
23
krádeže vloupáním do bytů
67
19
vloupání do sklepů
57
5
krádeže jízdních kol
47
6
krádeže motorových vozidel
41
4.
V porovnání s předchozím rokem se značně zvýšil počet vloupání do bytů (o 39 případů),
naopak se snížily krádeže věcí z aut, krádeže aut a vloupání do sklepů.
Další nejpočetněji zastoupenou trestnou činností jsou:
hospodářské trestné činy (podvody a zpronevěry)
zbývající kriminalita (zanedbání povinné výživy, dopravní nehody)
násilná trestná činnost

8,5 %
7,0 %
5,8 %.

Násilná trestná činnost poklesla oproti roku 1997 o 3%. Celkem bylo spácháno 54 trestných
činů násilné povahy, z nichž bylo 47 objasněno. Mezi nejzávažnější patří případ, kdy se
mladistvý pachatel pokusil na Bílé hoře uškrtit stejně starou dívku.
Z celkového počtu 407 objasněných trestných činů jich bylo spácháno:
187 recidivisty
60 mladistvými pachateli a 23 dětmi (do 15 let věku).
Ve srovnání s předchozím rokem je patrný značný nárůst recidivistů a podstatný pokles
mladistvých pachatelů.

52

V průběhu roku řešilo obvodní oddělení celkem 1.955 přestupků, z toho 1.337 jich bylo
řešeno v blokovém řízení.
Za celý rok došlo na území Kopřivnice ke 182 dopravním nehodám. 246 nehod zavinili řidiči
motorových vozidel, 9 cyklisté a 5 chodci. Hmotná škoda při dopravních nehodách činila 4,2
mil. Kč.
Hlavními příčinami dopravních nehod byly:
nesprávný způsob jízdy
167 případů
nepřiměřená rychlost
47 případů
nedání přednosti v jízdě
39 případů
vliv alkoholu
19 případů.
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VIII.
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
1. ŠKOLSTVÍ
Dětské centrum (speciální škola pro žáky s více vadami)
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.
Základní ideou školy 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 takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje
prospívat na základní ani zvláštní škole, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených
podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti,
dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského
života.
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.
Dětské centrum poskytuje komplexní péči (rehabilitace, logopedie, speciálně pedagogická a
poradenská péče) handicapovaným dětem a mládeži v oblasti Kopřivnice a okolí. Škola má
čtyři oddělení speciální mateřské školy, dvě speciální třídy pomocné školy, jedno oddělení
přípravného stupně pomocné školy, jedno oddělení školní družiny a logopedickou ordinaci.
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
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.
Ve škole pracuje celkem 16 odborných pracovnic se speciálním středoškolským nebo
vysokoškolským vzděláním.
Kromě pobytu ve škole se děti také účastní mimoškolních aktivit. V červnu to bylo setkání
postižené mládeže ve Vyškově. Děti se zúčastnily putovní výtvarné soutěže v Novém Jičíně,
Frenštátu a Kopřivnici a ke Dni Země.

54

Na některých akcích se s dětmi účastní i rodiče. Je to především hippoterapie v areálu
jezdeckého klubu ve Frenštátě p. R. a Hermelín ranči u Nového Jičína, plavání v krytém
bazénu v Kopřivnici, ozdravných pobytech či cvičeních s rodiči.
Velmi oblíbené jsou ozdravné pobyty v květnu v Beskydech, v srpnu a září v Itálii a
v prosinci opět v Beskydech, letos také v Poreči v Chorvatsku. Tyto pobyty jsou podporovány
cestovní kanceláří Agentury FOX, Výborem dobré vůle Olgy Havlové a dalšími většími i
menšími sponzory.

Mateřské školy
V Kopřivnici a místních částech působí celkem 13 mateřských škol a Dětské centrum pro děti
s kombinovanými vadami (viz. výše). Nedostatečný počet dětí byl příčinou ukončení činnosti
mateřské školy ve Vlčovicích k 31. 12. 1998.
Základní charakteristika jednotlivých mateřských škol
(jejich názvy jsou odvozeny od názvů ulic, na kterých sídlí)
Název mateřské
školy
Zdeňka Buriana
Kpt. Jaroše
Krátká
Jarní
Lubina
Mniší
Vlčovice
Francouzská
Pionýrská
I. Šustaly
Záhumenní
Česká
Speciální škola pro děti
s vadami řeči Sokolovská
Celkem:

Počet Počet
tříd
dětí
3
72
3
75
4
100
4
75
2
40
1
24
2
30
4
100
3
65
3
75
3
75
3
75
2
16
45

878

Počet
pedagogů
6
6
8
8
3
2
3
8
6
6
6
6
3

Zaměření
školy
LEGO program, zdravá škola
hudební zaměření
literární kroužek, spec. oddělení

oční oddělení
klub rodičů a dětí
výtvarný kroužek, logopedie
hudební a literární zaměření
logopedie
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Základní školy
Ve školním roce 1998/99 nastoupilo do prvních tříd celkem 370 žáků (15 tříd), z toho 42 žáků
na ZŠ Alšova, 29 ZŠ Náměstí, 100 ZŠ Emila Zátopka, 115 ZŠ Dr. Milady Horákové, 59 ZŠ
17. listopadu, 16 ZŠ Lubina a 9 ZŠ Mniší.
Zvláštní škola
Zvláštní škola sídlí na ulici Štramberské vedle fary. Účelem školy je výchova a vzdělání těch
žáků, kteří nezvládají učivo na základních školách. Ředitelem školy je mgr. Aleš Čabla.
V devíti třídách se vyučuje pro 93 žáků. Ve škole pracuje 13 pedagogických pracovníků a 3
další zaměstnanci. Žáci mohou navštěvovat dva kroužky: keramický a kroužek výpočetní
techniky.
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Kromě vyučování se žáci aktivně podílejí na sportovních a kulturních aktivitách jak ve městě,
tak i mimo něj. K největším úspěchům patří 1. místo na mistrovství České republiky
v kopané, které vybojovali žáci 6. a 7. třídy v říjnu na turnaji v Raspenavě. V branném závodě
hlídek zvláštních škol v Bílovci obsadili starší žáci a mladší žákyně 2. místo. Na Mikulášském
turnaji ve vybíjené děvčat okresu Nový Jičín, který pravidelně škola pořádá, dívky opět
vyhrály první místo.
Nezapomenutelným prvkem ve výchově je rozvoj estetického cítění. To dokazuje účast žáků
školy na Velikonoční výstavě v Kulturním domě Kopřivnice a spoluúčast na výstavě
výtvarných prací v muzeu Fojtství nazvané „Jsme a nejsme jiní“.
Základní škola sv. Zdislavy
Jediná církevní základní škola v Kopřivnici působila až do června 1998 ve dvou budovách. 1.
stupeň, tj. 1. až 4. třída sídlily na Základní škole Náměstí, 2. stupeň tzn. 5. až 7. třída na
Středním odborném učilišti na ulici Husově. Během prázdnin se škola přestěhovala do budovy
na ul. Štefánikově 117. Prázdnin si pracovníci školy mnoho neužili, protože bylo potřeba
v relativně velmi krátkém čase provést velké množství úprav, aby 1. září mohlo začít
vyučování. Přestěhování do větších prostor umožnilo umístit v samostatných místnostech
jednotlivé třídy, tělocvičnu pro 1. stupeň, šatny dětí, kabinety, ředitelnu i sborovny, jídelnu a
specializované učebny.
Škola se od počátku svého vzniku ubírá humanitním směrem v duchu křesťanské etiky, a
proto si zvolila vzdělávací program obecné školy. Kromě výuky si mohou děti vybrat z pěti
zájmových kroužků.
Na škole vyučuje celkem 8 interních a 5 externích učitelů. Kromě nich dochází několikrát
týdně dva speciální pedagogové. Při příležitosti Dne učitelů byla za svou práci oceněna mgr.
Pavla Dohnalová. Na škole působí Klub rodičů, který škole pomáhá při organizaci různých
akcí.
Ke konci ledna došlo k výměně ředitele školy. První ředitelka školy PhDr. Markéta Michnová
ze své pozice odstoupila. Důvodem byly zásahy kopřivnického faráře, farní rady a místní
organizace KDU-ČSL do vedení školy. Na její místo nastoupil v únoru téhož roku nový
ředitel ing. Pavel Janek, který patří k interním pedagogům školy.
Vyučování 1. září 1998 bylo jako každý rok zahájeno mší svatou za přítomnosti zřizovatele
školy sídelního biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze.
V únoru se děti zúčastnily okresního kola soutěže v komorní hře s převahou dechových a
smyčcových nástrojů. 1. místo za violoncello duo a ve smyčcovém kvartetu získal žák 6. třídy
Tomáš Socha. Ještě významnějšího úspěchu dosáhla v březnu Eva Blahetová ze 7. třídy, která
obsadila 3. místo na mistrovství České republiky v šachu.
Základní škola Dr. Milady Horákové
Škola sídlí na ulici Obránců míru 369. Ředitelem školy je mgr. Lumír Pospěch. V
pedagogickém sboru, tak jako v celé republice, převažují ženy. Na 1. stupni je 17 pedagožek,
na druhém je z 19 pedagogů pouze pět mužů. Do 30 tříd chodí celkem 737 žáků.
Škola se specializuje na výtvarnou, estetickou a tělesnou výchovu.
Z větších investic v průběhu roku lze připomenout stavební úpravy bytu školníka včetně
plynové přípojky v celkové hodnotě 124.000 Kč, nátěry oken za 69.000 Kč, oprava nářadí
v tělocvičně za 25.000 Kč a prosklených výplní a oken za 23.000 Kč.
Nejvýraznějších úspěchů dosáhli žáci a žákyně školy v regionálních přeborech v gymnastice.
Připomeňme třetí místa obou kategorií dívek a 2. a 6. místo v obou kategoriích chlapců.
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Škola se i vzhledem ke svému názvu podílí každoročně společně s kopřivnickým
Masarykovým demokratickým hnutím na uctění památky Dr. Milady Horákové, v letošním
roce za přítomnosti poslance Parlamentu ČR Jana Rumla a ředitele Rádia Svobodná Evropa
pana Pavla Pecháčka. Škola se rovněž zúčastňuje výtvarnými pracemi žáků v Hnutí na
vlastních nohou. V prosinci byla odměnou za práci v tomto hnutí účast čtyř žáků na
Vánočním koncertu v Praze.
Základní škola Náměstí
Základní škola Náměstí sídlí na Masarykově náměstí. Ředitelkou školy je mgr. Jitka
Kalužová. Škola patří k menším základním školám v Kopřivnici, má pouze 15 tříd s 383 žáky.
Škola má na 1. stupni sportovně orientované třídy a to na lední hokej a plavání.
Výuka na škole je rozčleněna do dvou programů:
- poznávací cíle a s nimi spojené dovednosti a kompetence žáků
- hodnotové cíle orientované k formování osobních rysů a mravnostních vlastností žáků.
Technické a materiální vybavení školy je na dobré úrovni. V letošním roce byla zřízena nová
jazyková učebna. Vybavení učebny přišlo na 50.000 Kč.
V říjnu byla ve škole ustavena Rada žáků 5. až 9. tříd, která se snaží prostřednictvím
netradičních akcí, soutěží a nápadů oživit pobyt ve školních lavicích. Žáci vydávají čtvrtletně
školní noviny pod názvem Náměstíčko. Vznikla hudební skupina s pracovním názvem
Nedjalci (podle učitelky Evy Nedjalkové, která je řídí). Skupina má velké úspěchy při
různých školních akcích. Své výsledky již začíná nést i protidrogová kampaň a linka důvěry.
Škola navazuje ve spolupráci s plaveckým oddílem Skokan kontakty i na poli mezinárodním s polským Myszkovem a německým Zwönitzem.
K nejvýznamnějším úspěchům žáků školy patří v oblasti kultury 4. místo Evy Kaďouskové ze
4. třídy v celostátní výtvarné soutěži Albatros, 2. místo Petry Matulové z 3. třídy v okresním
kole soutěže Požární ochrana očima dětí, 3. místo školy ve výtvarné soutěži Razítko do EU
v okrese. V oblasti sportu především 3. místo v regionálním kole v soutěži házené nazvané
„Novinářský kalamář“, stejné místo družstva dívek ze 3. třídy v okresním finále v gymnastice.
Největších úspěchů však dosáhli žáci v hokejových a plaveckých soutěžích.
Škola má 80 plavců, kteří pravidelně navštěvují krytý bazén. Největším oceněním jejich práce
byla první tři místa v soutěži jednotlivců v anketě Sportovec roku v pořadí Hana Staroňová,
Michaela Müllerová a David Kaluža.
Ve škole je 90 hokejistů, kteří odehráli během sezóny 150 utkání. Mladí hokejisté získali
v zimní sezóně při soutěžích 4 zlaté, 1 stříbrný a jeden bronzový pohár. V republikové soutěži
získali hokejisté 8. tříd zlatou medaili.
Základní škola 17. listopadu
Základní škola 17. listopadu působí na sídlišti Sever na ulici 17. listopadu 1225. Do 30 tříd
dochází celkem 720 žáků. Dyslektické třídy navštěvují i žáci ze širokého okolí, např.
Studénky, Frenštátu p.R.
Ředitelem školy je mgr. Jiří Stoško. Ve škole působí kromě ředitele 37 kantorů, z toho pouze
5 mužů. Ve škole jsou tři metodická sdružení a 8 předmětových komisí. Při škole pracuje
školní sportovní klub (více informací viz. Kapitola IX Sport a zábava, 1. Sport, str. 76).
Výuka se uskutečňuje podle vzdělávacího programu základní škola. Škola poskytuje rovněž
výuku v nepovinných předmětech jako např. pohybové a sportovní aktivity, žurnalistika a
individuální logopedická péče.
Pro smysluplné trávení volného času si mohou žáci vybrat z řady kroužků: matematický,
českého jazyka, tělovýchovný, sportovní gymnastika, jóga, lehká atletika a další. Kromě
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učeben a odborných učeben je škola vybavena také cvičnou kuchyní, učebnou šití, fitcentrem,
dvěma tělocvičnami a školním hřištěm.
K významným úspěchům žáků školy patří:
- 1. místo v okresním a oblastním kole zeměpisné olympiády a postup do celostátního kola
žáka Tomáše Knedlíka
- 1. místo v okrskovém a oblastním kole a 9. místo v regionálním kole družstva žáků 5.
ročníku v dopravní soutěži Mladý cyklista
- 2. místo v okresním finále poháru Českého rozhlasu v lehké atletice
- 2. místo v okrese v soutěži Zdatné děti.
Základní škola Alšova
Základní škola sídlí na ulici stejného jména č.p. 1123. Ředitelem školy je mgr. Milan Bureš.
Škola má celkem 25 tříd, na prvním 12 a na druhém 13. Školu navštěvuje 599 žáků, z toho na
prvním stupni 279 a na druhém 320. Škola má celkem 37 pedagogických pracovníků, z toho
12 na prvním a 25 na druhém stupni.
Škola se již devátý rok specializuje na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Ve
srovnání s předchozími lety je dnes výuka cizích jazyků zajišťována pouze českými
pedagogy. Škola také výrazně profiluje ve výuce informatiky, výtvarné a ekologické výchovy.
Kromě povinné výuky působí na škole keramický kroužek, 5 kroužků informatiky a 2
sportovní kroužky.
Specializace školy přináší výsledky i v úspěšném vystupování v soutěžích. Za zmínku stojí
především 1. místo Terezy Mündleinové v regionálním kole konverzační soutěže v němčině,
2. místo keramického kroužku v soutěži Evropa ve škole na stejné úrovni a zejména čestné
uznání v celostátní soutěži „Výstava nejen ve škole“. K největším úspěchům školy v tomto
roce bezesporu patří přední umístění Lukáše Rambouska a Romana Jelínka v mistrovství ČR
v programování Baltazar a soutěži o nejlepší školní webovou stránku a skvělé 12. místo
Lukáše Rambouska v mezinárodním finále.
Základní škola Emila Zátopka
Základní škola Emila Zátopka sídlí na ulici Pionýrské č.p. 781. Ředitelem školy je mgr. Jan
Mužík. Na škole je 27 tříd, do kterých chodí 632 žáků. Škola má celkem 39 interních a 4
externí pedagogy. Specializuje se na sport, a to především na kolektivní sporty (florbal,
kopanou a házenou). Vybavení školy je standardní. Všechny učebny jsou postupně
vybavovány výpočetní a audiovizuální technikou a dalšími pomůckami.

Základní charakteristika jednotlivých základních škol
Název školy
Náměstí
E. Zátopka
Dr. Horákové
Alšova
17. listopadu
Mniší
Lubina
Sv. Zdislavy

Počet
tříd
15
27
29
25
30
2
3
9

Počet
žáků
380
632
748
599
713
37
37
194

Počet
pedagogů
21/3
39/4
41
38/1
40/1
3
4
14/3
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Zaměření
školy
sportovní třídy na plavání a hokej
sportovní
estetika, výtvarná výchova
informatika, jazyky
informatika

obecná a občanská škola

Zvláštní škola
Celkem:

9
149

94
3.434

13
213/12

Celková úroveň základních škol v Kopřivnici je v rámci okresu na nadprůměrné úrovni,
především pokud jde o dosahované výsledky. Problémy s vybaveností se začínají objevovat
ve školních jídelnách. Rovněž vybavení škol školním nábytkem je nyní na horší úrovni.
Technický stav budov je však stále nepřijatelný. Cílem budoucích let je dokončit vybavení
škol výpočetní technikou a vybudovat městskou školní počítačovou síť se záměrem zvýšit
spolupráci mezi školami a zpřístupnit informace všem žákům a občanům.

Střední školy
Střední průmyslová škola a obchodní akademie a vyšší odborná škola
Ve školním roce 1998/99 byly na škole otevřeny tyto obory: Strojírenství, Management
strojírenství, Obchodní akademie a Silniční doprava. Posledním ročníkem byla ukončena
Rodinná škola a vyřazena ze sítě škol. Studium všech oborů je čtyřleté a je ukončeno
maturitní zkouškou. Absolutorium opravňuje ke studiu na vyšších odborných a vysokých
školách.
Ve školním roce 1998/99 navštěvovalo školu včetně rodinné celkem 368 žáků, kteří byli
rozděleni do 14 tříd denního a 2 tříd dálkového studia. K maturitním zkouškám dospělo 135
studentů, z nichž 18 prospělo s vyznamenáním, 106 prospělo a 11 neprospělo. Slavnostní
předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 4. 6. 1999 v kulturním domě za přítomnosti
zástupců města a školy.
Vyšší odborná škola má dva studijní obory: Strojírenství a Ekonomika podniku a
management. K 15. 10. 1998 studovalo na vyšší odborné škole 355 studentů. Diplomovou
zkoušku vykonalo v lednu 1999 48 studentů, z toho 18 s vyznamenáním.
Ve školním roce 1998/99 vyučovalo na škole celkem 71 učitelů, z toho 50 interních a 21
externích. O chod školy se staralo 16 provozních pracovníků. V Domově mládeže, který patří
škole a jsou v něm ubytováni studenti střední i vyšší odborné školy, pracovalo 11
zaměstnanců.
Škola získala v letošním roce prestižní certifikát kvality EVOS. Tímto certifikátem se ze 110
vyšších odborných škol v ČR pyšní zatím pouze 10. Škola jej získala v ekonomickém a
strojírenském oboru. Certifikát EVOS platí podle pravidel Evropské unie tři roky. Poté o něj
musí škola žádat znovu.
Střední škola podnikání a managementu
Střední škola podnikání a managementu, s.r.o. sídlila až do června 1998 na ulici Štefánikově
č.p. 117. Poté, co tato budova přešla do rukou města, se škola přestěhovala do areálu
Středního odborného učiliště na ul. Husově. Ředitelkou školy je PaeDr. Marie Rojková.
Studium na škole je dvojího typu:
- čtyřleté denní studium oboru obchodní akademie pro absolventy základních škol, které je
ukončeno maturitní zkouškou
- dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy odborných učilišť, které je rovněž
zakončeno maturitní zkouškou.
Ve školním roce 1998/99 studovalo na škole v šesti třídách celkem 136 studentů. Se snížením
počtu tříd z 9 na 6 v tomto ročníku, se snížil přiměřeně i počet pedagogů na 14.
Během roku se zřizovatel školy po poradě se Školským úřadem v Novém Jičíně rozhodl
činnost školy k 30. 6. 1999 ukončit. Příčinou je především zhoršující se ekonomická situace
školy a klesající počet zájemců o soukromé školství, protože konkurence v oblasti
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ekonomického školství je v okrese Nový Jičín vysoká a soukromá škola není v současných
podmínkách schopna nabídnout ve srovnání se státními školami žádný nadstandard. Podobně
řešit ekonomickou situaci školy navyšováním školného v oblasti s vysokou nezaměstnaností
není reálné. Vedení školy proto rozhodlo, že do nového ročníku 1998/99 již nebude přijímat
žádné studenty a stávající třídy budou od nového školního roku převedeny na jiné školy.
Střední odborné učiliště strojírenské
Škola sídlí již řadu let ve svém areálu na ulici Husově č.p. 1162. Ředitelem školy je ing.
Antonín Šugárek. Škola nabízí denní nástavbové studium, večerní nástavbové studium a
učební a studijní obory jako například mechanik seřizovač, klempíř, lakýrník, autoelektrikář
apod. Výuku a provoz školy zajišťuje 58 pracovníků, z toho 15 mistrů odborné výchovy a 16
učitelů.
V listopadu byl zahájen provoz v nové moderní učňovské lakovně v hodnotě téměř 2,5 mil.
Kč a nové dílně pro učební obor autoelektrikář.
Ve stejném měsíci převedla škola se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR budovu na ulici Štefánikově č.p. 117 a budovu areálu letního stadiónu pod město
Kopřivnice.

Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana sídlí v budově č.p. 294 na ulici Štramberské. Škola
má pobočku ve Štramberku a Rybí a odloučené pracoviště v Lubině. Ředitelkou školy je mgr.
Hana Vyhlídalová, její zástupkyní od 1. 3. je Petr David, předtím vedoucí pobočky ve
Štramberku. Předsedou Sdružení rodičů a přátel školy je ing. Rostislav Roško.
Škola poskytuje vyučování ve třech odděleních:
- hudební oddělení je počtem žáků největší. Navštěvuje jej 302 žáků, má 14 interních a 15
externích učitelů
- taneční oddělení navštěvuje celkem 194 žáků, které připravují 3 interní a 2 externí
učitelky
- výtvarné oddělení má 175 žáků, které vyučuje stejný počet učitelek (3 interní a 2 externí).
Do školy dochází celkem 671 žáků a 39 učitelů.
V roce 1998 absolvovalo školu celkem 40 žáků, z hudebního oddělení 18, tanečního 10 a
výtvarného 12 žáků. Na umělecké školy bylo přijato celkem 8 žáků, největší počet (5) na
Janáčkovu konzervatoř do Ostravy, z toho na taneční obor (3).
Kromě vyučování se žáci účastní soutěžních přehlídek a soutěží zejména v okresních a
oblastních kolech. K významným vystoupením patřilo vystoupení mažoretek v Polsku ve
dnech 19. až 22. 6. a od 11. do 20. 8. ve Španělsku a ve Švýcarsku a na přehlídce Motýlek 27.
11. v Kulturním domě v Kopřivnici.
První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s.
První soukromá Základní umělecká škola MIS music, obecně prospěšná společnost sídlí na
ulici Obránců míru 892. Ředitelem školy je Petr Suttner. Školní rok 1998/99 zahájila škola
výukou opět v prostorách Základní školy Dr. Milady Horákové na ulici Obránců míru 369
v hudebním (413 žáků), tanečním (40 žáků) a literárně-dramatickém oboru 10 žáků).
Výtvarný obor (46 žáků) je vyučován na ZŠ 17. listopadu. Na škole působí 10 interních a 20
externích učitelů.
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S platností od 1. září se od školy oddělila pobočka ve Studénce, která byla ministerstvem
zařazena do sítě škol jako Soukromá základní umělecká škola Musicale. Škola má stále
celkem 3 odloučená pracoviště ve Štramberku, Novém Jičíně-Šenově a v Sedlnicích.
Žáci a učitelé školy vystupují na soutěžích a nejrůznějších slavnostních akcích, zejména
v okrese. Z mimookresních akcí můžeme připomenout Koncert mladých talentů v koncertní
síni sv. Ducha v Krnově 23. 5., Národní přehlídku literárně dramatických oborů základních
uměleckých škol v Novém Strašecí 5. až 7. června.

Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže (DDM) sídlí na ulici Štefánikově č.p. 407. Ředitelkou je mgr. Hana
Růžová. DDM je zařazen v síti školských zařízení, jeho hlavním posláním je zajištění využití
volného času dětí. Nabídka činností je nejen pro děti a mládež, nýbrž i pro maminky s dětmi,
či celé rodiny. Zájemci se mohou přihlásit do zájmových kroužků a klubů se zaměřením na
přírodu, estetiku, společenské vědy, hudbu, sport a techniku. Kromě sídla na ulici Štefánikově
působí DDM i ve Štramberku, na sídlišti Sever, v klubu Klokan a v turistické základně na
Kletné u Suchdola nad Odrou. Kromě pravidelné činnosti pořádal DDM 129 příležitostných
akcí různého charakteru, kterých se zúčastnilo 6.742 osob. Kromě toho bylo uspořádáno
celkem 7 letních táborů pro 230 dětí a jeden příměstský tábor pro 30 dětí.
Technické a materiální vybavení sídla v Kopřivnici a turistické základny na Kletné je
převážně zastaralé, stálým používáním opotřebované, na nové však zatím není.

2. KULTURA
Kulturní instituce
Kulturní dům Kopřivnice
Ludvík Moravia, s.r.o. Kopřivnice
Provozovatelem Kulturního domu Kopřivnice (KDK) a kina Puls je společnost Ludvík
Moravia, s.r.o., která sídlí v prostorách KDK na ulici Obránců míru 386. Ředitelem
společnosti je Lubomír Sazovský. Společnost bude kulturní dům provozovat až do roku 2001,
protože počátkem letošního roku vyhrála výběrové řízení na provozovatele tohoto stánku
kultury.
Kulturní dům
Provozovatel KDK uspořádal během roku celkem 111 vlastních akcí (16 divadelních
představení, 26 koncertů, 5 výstav, 23 přednášek a besed a 5 pořadů pro děti, 16 plesů a
diskoték, 14 zábavných programů, 5 festivalů a přehlídek a jednu taneční soutěž), které
navštívilo celkem 39.771 diváků. Kromě toho se firma podílela na organizaci dalších 107 akcí
s návštěvností 52.000 zájemců. Na zajištění provozu KDK obdržela od města finanční dotaci
ve výši 4.600.800 Kč.
K nejvýznamnějším akcím patřil druhý ročník Beskyd Model Kit Show (podrobnější údaje
viz. str. 69), přehlídka netradičního divadla Kopřiva, Taneční soutěž Tatra a 2. ročník
přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek.
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12. ročník netradičního divadla Kopřiva 98 přilákal v pátek a sobotu 17. a 18. dubna do
Kopřivnice celkem devět souborů. Představení probíhala na dvou scénách, ve velkém sále a
v kinosále. Pozvání k účasti na festivalu přijal například Teatr iluzji z partnerského Myszkova
v Polsku, jež předvedl působivý obraz krutého světa The Secret. Českobudějovické divadlo
Studna zahrálo v netradičním duchu Cyrana z Bergeracu. Ačkoliv je přehlídka nesoutěžní, za
nejlepší herecký výkon dostal ocenění člen brněnského divadla Husa na provázku Vladimír
Hauser.
Plný sál KDK tleskal ve dnech 27. až 29. 11. vystoupením handicapovaných dětí „Motýlek
98“. Na jevišti vyzdobeném papírovými motýly se představilo 18 zařízení, tj. celkem 239 dětí
s nejrůznějším typem fyzického a mentálního postižení. Děti postupně předvedly své nadšení
pro tanec, dramatickou tvorbu a hudbu.
Tradičně k nejsledovanějším patřil již 32. ročník taneční soutěže Tatra 98. Účast soutěžících
byla ve srovnání s předchozím rokem o poznání slabší. Zatímco loni v kategorii standardních
tanců soutěžilo 32 párů, letos pouze 10, v kategorii latinskoamerických bylo loni 25, letos 19.
Pokles soutěžících byl zřejmě dán tím, že se nejednalo o ligovou nýbrž pohárovou soutěž a
vítězové si tak neodvezli žádné body. Vítězství ve standardních tancích si jednoznačně
odvezli pár Jan Halíř a Markéta Šrámková z Tanečního klubu Proxima Olymp Olomouc.
Podobně bylo jednoznačné vítězství i v kategorii latinskoamerických tanců. Nejlepší byl pár
Jiří Kosydar a Martina Ralíková z klubu Akcent Ostrava.
Součástí programu bylo i předání ocenění za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti tance
choreografce a učitelce tance paní Zdeňce Havlové a bývalému tanečnímu mistrovi a
choreografovi Danielu Hruškovičovi.
Kino Puls
V kině Puls proběhlo více než 600 představení. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána u
nového zpracování slavného dramatu Titanic, které navštívilo celkem 3.396 diváků. Dalším
dlouho očekávaným snímkem byl opět americký film z válečného prostředí „Zachraňte vojína
Ryana“. Tento film se promítal celý týden dvakrát denně.
Klub Nora Café
Rockový klub Nora působil až do srpna letošního roku v podzemních prostorách ubytovny
společnosti Tatrarest, s.r.o. na ulici Záhumenní 1151 („včelín“). V srpnu byl přestěhován do
nových prostor v KDK. Důvodem stěhování byla změna záměru využití podzemních prostor
ubytovny vlastníkem objektu. 20. listopadu zahájil klub své působení v nových prostorách
v přízemí kulturního domu. V průběhu roku uspořádal celkem 64 akcí (22 rockových
koncertů, 32 technopárty, 8 poslechových večerů a videoprojekcí a 2 přednášky), kterých se
jen v prostorách klubu zúčastnilo přes 7.000 návštěvníků.
Největší akcí byl 5. ročník Letních rockových šlahounů, kterého se zúčastnilo přes dva a půl
tisíce zájemců. Dalším významným koncertem byl Transglobal Underground na zimním
stadioně, který navštívilo 635 návštěvníků. Provozovatelem klubu je Vítězslav Váňa.
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace
Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice byla zřízena 11. 7. 1997. Společnost sídlí
rovněž v Kulturním domě na ulici Obránců míru 368. Základním účelem organizace je
zejména správa a provoz kulturních zařízení v majetku města, provozování informačních
služeb a služeb pro cestovní ruch a provozování knihovnictví. Koncem roku 1997 byla do
společnosti včleněna městská knihovna a k 1. 1. 1998 i městské informační centrum. Původní
ředitel ing. Stanislav Schäfer byl k 1. 6. 1998 nahrazen mgr. Vladanem Jílkem. 29. 6. byl
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dodatkem ke zřizovací listině upraven základní účel a předmět činnosti organizace. Tím je
správa a provoz městské knihovny, městského informačního centra a loutkového divadla.
Městská knihovna
V průběhu roku došlo ke změně sídla městské knihovny. Původní prostory na ulici
Sokolovské č.p. 393 byly nahrazeny novými důstojnějšími prostorami v Kulturním domě.
Úpravy prostor v horním patře kulturního domu probíhaly od dubna do června 1998. V době
letních prázdnin byl provoz knihovny uzavřen, aby mohla být přestěhována do kulturního
domu. Slavnostní zahájení provozu v nových prostorách proběhlo v pátek 28. srpna v 16
hodin. Pravidelný provoz byl pak zahájen 1. září.
Nová knihovna se chlubí novým dětským oddělením se zdařilými grafickými úpravami. Ke
zlepšení evidence knih byl zakoupen automatizovaný knihovní systém Lanius. Veškerá
evidence knižního fondu je postupně převáděna do tohoto elektronického systému pomocí
čárových kódů.
O dění v knihovně si lze přečíst v pravidelné rubrice Kopřivnických novin nazvané
Dr(o)bečky z knihovny. Od prosince je knihovna napojena pevnou linkou na Internet.
Zájemci mají k dispozici dva počítače.
Během roku organizovala knihovna celkem 187 vzdělávacích a výchovných pořadů zejména
pro mladou generaci jako např. literární soutěž na téma „Život v našem městě“, výtvarnou
soutěž „O nejzajímavější návrh loga knihovny“, recitační soutěž „Stříbrná jedlička“.
V prosinci vyšlo první číslo Almanachu dětských prací s názvem „Jak to vidím já“. Tento
almanach má vycházet každoročně.
V knihovně se nachází 67.773 svazků knižního fondu, což činí 2.086 běžných metrů všech
polic na uskladnění knih. Knihovna má 3.625 čtenářů, z toho je 684 (18,9 %) dětí. Čtenáři si
za rok vypůjčili celkem 150.044 knih. Na nákup knižního fondu bylo použito celkem 365.144
Kč, z toho 120.000 Kč získala knihovna na grantech.
Knihovna má své pobočky ve všech místních částech a dětskou knihovnu v Klubu Kamarád
na ulici Francouzské.
Městské informační centrum
Městské informační centrum (MIC) sídlí v Kulturním domě Kopřivnice na ulici Obránců míru
368. V MIC pracují celkem dvě zaměstnankyně, které mají k dispozici jeden počítač.
Centrum poskytuje informace o městě a jeho okolí, o pamětihodnostech a atraktivních
místech v regionu. Další náplní práce jsou informace o ubytování, stravování, dopravě,
firmách, úřadech, institucích apod. Kromě těchto služeb, které jsou poskytovány zdarma,
prodává MIC pohlednice, mapy, brožury, vstupenky na kulturní akce a zajišťuje tlumočnické
a průvodcovské služby.
Kromě pravidelných činností zajišťovalo MIC propagační a informační materiály o městě pro
prezentaci na veletrzích cestovního ruchu GO 98 v Brně a Holiday World v Praze.
Koncem listopadu se strhl o umístění MIC boj. Rada města na základě projektů na provoz této
služby rozhodla převést MIC z příspěvkové organizace KDK na Regionální muzeum
Kopřivnice. Proti tomu se ohradil ředitel KDK p.o. mgr. Vladan Jílek s tím, že rozhodnutí
rady padlo na základě zhodnocení obou projektů vedoucí kanceláře starosty PhDr. Miladou
Podolskou, nikoliv na základě projektů, které rada vůbec neměla k dispozici. Konečné
rozhodnutí kam MIC zařadit, padlo při prvním jednání nové rady města, která výsledek
předchozího výběrového řízení zrušila a řízení MIC vrátila zpět pod KDK, p.o.
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Loutkové divadlo
Loutkoherecké divadlo Rolnička
Loutkoherecký soubor Rolnička pod vedením Aleny Svobodové patří již řadu let
k nejúspěšnějším uměleckým souborům v Kopřivnici. Přestože hlavní náplní souboru je hraní
pro kopřivnickou veřejnost, uspořádala nebo zúčastnila se Rolnička několika významných
akcí:
28. 3. se loutkáři představili na krajské přehlídce v Opavě s velmi úspěšnou Jarošovou
inscenací „Prasátka se vlka nebojí“. Stejně jako v roce 1997 si Rolnička vybojovala první
místo a postup do celonárodní přehlídky loutkových souborů v Chrudimi.
Velkému zájmu se mezi malými diváky těšil již 4. ročník přehlídky loutkových divadel
Kopřivěnka ´98, kterou Rolnička uspořádala ve dnech 17. až 19. dubna. Festivalu se
zúčastnilo celkem osm souborů ze severní Moravy a Slezska.
Ve dnech 1. až 6. července reprezentovala Rolnička město na celonárodní přehlídce
nejlepších loutkářských souborů ČR v Chrudimi dvěma představeními.
11. 11. uspořádal soubor pro zdravotně postižené děti z Kopřivnice, Štramberka a Frenštátu
pátý dětský divadelní den.
Během roku měl soubor v repertoáru celkem šest inscenací, se kterými odehrál 42
představení.
Soubor Schůdky
Druhý kopřivnický loutkový soubor, který působí rovněž v loutkovém divadle, je soubor
Schůdky. Jeho dlouholetým vedoucím je František Červenka starší. Soubor oslavil v letošním
roce už 25 let svého trvání výstavou dokumentující celou historii souboru.
V budově loutkového divadla kromě obou souborů působí i žáci Soukromé základní umělecké
školy MIS Music, kteří zde pořádají některé koncerty, veřejné předehrávky. Spolupráce mezi
školou a divadlem vedla k tomu, že pedagog této školy František Mixa se stal výhradním
autorem hudby ke všem inscenacím loutkového souboru Schůdky.
Technické muzeum Kopřivnice
Regionální muzeum Kopřivnice, obecně prospěšná společnost
Regionální muzeum Kopřivnice bylo založeno v roce 1997 společně městem Kopřivnice a a.s.
Tatra Kopřivnice. Náplní práce společnosti je zajišťování muzejní činnosti a souvisejících
kulturních, výchovných a vzdělávacích činností pro potřeby obou zakladatelů a regionu.
Regionální muzeum spravuje Technické muzeum, které sídlí v komplexu Kulturního domu a
muzeum Fojtství na ul. Záhumenní 1. Ředitelem společnosti je od 1. dubna ing. Lumír
Kaválek, bývalý ředitel muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.
Rok 1998 byl co do návštěvnosti zatím nejvyšším, obě muzea navštívilo celkem 111.234
zájemců., z toho 58.260 dospělých a 52.974 dětí.
Technické muzeum
K nejvýznamnějším akcím technického muzea v oblasti prezentace patřily:
- natáčení pořadu české televize o slavném konstruktérovi Tatry Hansi Ledwinkovi, ve
které také vystupovali Karel Rosenkranz a vedoucí muzea Fojtství Jiří Tichánek poslední
den v březnu
- 4. a 5. 5. – natáčení pořadu německé televize VOX o exponátech muzea
- spolupořadatelství výstavy modelů civilních a vojenských dopravních prostředků Beskyd
Kit Show 98 Kopřivnice ve dnech 8. a 9. 5.
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vysílání Českého rozhlasu Ostrava o technickém muzeu, kterého se za muzeum zúčastnili
kurátoři sbírek Petr Marek a Stanislav Monsport ve dnech 4. 6. a 12. 8.
- prohlídka muzea zástupci americké firmy SDC International a generálního ředitelství a.s.
Tatra 26. 6.
- počátkem července natáčela o muzeu pořad německá televize ARD
- vysílání Českého rozhlasu Praha o muzeu 29. 10.
- reportáž Hlasu Ameriky o muzeu připravenou redaktorem p. Woodem z USA.
Kromě návštěvníků z ČR se o muzeum zajímaly také návštěvy z Brazílie, Rakouska,
Německa, USA, Velké Británie, Austrálie, Belgie, Polska, Francie, Japonska, Spojených
arabských emirátů, Holandska, Jihoafrické republiky, Dánska, Maďarska a Kanady.
-

Expozice Emila Zátopka
Dne 16. 6. byla za přítomnosti Emila a Dany Zátopkových slavnostně otevřena ve 2. patře
technického muzea síň slávy slavného kopřivnického rodáka a legendy světového sportu
Emila Zátopka a jeho manželky olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany. Mezi desítkami
trofejí, suvenýrů a fotografií se zvlášť vyjímají olympijské medaile a ceny fair play doplněné
o audiovizuální pořad finské televize o Zátopkově triumfu na helsinské olympiádě v roku
1952. Protože Zátopkovi většinu svých medailí a plaket rozdali, představuje tato kolekce
jejich dosud největší sbírku. Expozice má být v technickém muzeu umístěna do doby otevření
nového muzea rodáků v Šustalově vile.
Při jednáních o připravovaném muzeu rodáků se diskutovalo rovněž o tom, zda-li do něj
zařadit i manželku prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda Martu, rozenou
Marii Holubovou. Konec těmto diskusím udělalo rozhodnutí městské rady, kde to neprošlo, i
když starosta proti nebyl.
Muzeum Fojtství
Muzeum Fojtství sídlí v nejstarším domě v Kopřivnici na ulici Záhumenní č.p. 1. Vedoucím
muzea byl do svého zvolení starostou města Jiří Tichánek. Muzeum kromě své hlavní činnosti
uspořádalo během roku několik výstav. První výstavou, která byla zahájena už v listopadu
1997 a trvala do ledna 1998, bylo „115 let založení vagónky v Kopřivnici“. Poté následovala
výstava „Keltové – život na Moravě před více než dvěma tisíci lety“. Své „Obrazy a plastiky“
tady vystavoval i učitel Základní školy Alšova mgr. Zdeněk Babinec. 100. výročí výroby
nákladních automobilů v Kopřivnici připomněla výstava s název „100 let výroby nákladních
automobilů“. Konec roku patřil výstavě „Člověk a krajina – vývoj krajiny Kopřivnicka a
Štramberska“.
Katolický dům Kopřivnice
Katolická beseda Kopřivnice
Katolický dům na ulici Štramberské č.p. 378 spravuje a provozuje Katolická beseda
Kopřivnice. Náklady na provoz Katolického domu nejsou nízké. Finanční prostředky proto
musí Katolická beseda zajistit pronajímáním objektu. Ke komerčním účelům jsou určeny
dlouhodobé pronájmy restaurace, Poštovní novinové služby, zastavárny a dalších. Nejvíce
jsou využívány Knihovnou Katolické besedy, která půjčuje knihy, Klubem křesťanských žen,
který zde pořádá schůze, besedy a přednášky, křes‘tanskými Skauty. Kromě nich je využíván
základními a mateřskými školami pro pořádání koncertů, divadelních představení, politickými
stranami pro schůze, plesy, besedy, sdruženími pro výstavy, kurzy (Jóga v denním životě,
soubor Gaudeamus, taneční soubor Syrek, Český svaz zahrádkářů a další). Při volbách v něm
sídlí jedna z okrskových volebních komisí, je zde kancelář senátora Parlamentu ČR ing.
Jaroslava Šuly.
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V průběhu roku byla dokončena 2. etapa plynofikace objektu, která stála jeho provozovatele
84.395 Kč. Byla dokončena oprava sociálního zařízení, čalounění židlí, oprava komínů,
ozvučení sálu, oprava telefonní ústředny a další drobnější práce. Významným přispěvatelem
pro realizaci těchto prací byla dotace města ve výši 100.000 Kč.
Nejčastějšími akcemi jsou:
- pravidelné přednášky prof. Miloslava Pastrňáka z Havířova, přednášky mají velmi dobrou
úroveň, jejich nedostatkem je malý zájem
- hudební setkání Srdce na dlani (2. ročník) spojené s besedou „Jak se dělá rádio“
- přednášky organizované oddílem pěší rekreační turistiky ASK Tatra Kopřivnice.
Divadelní soubor Gaudeamus
Divadelní soubor Gaudeamus působí v Kopřivnici již od roku 1993. Jeho náplní je studium
divadelních her s historickou, náboženskou nebo biblickou tématikou. Představování těchto
her veřejnosti přispívá k zušlechtění lidských srdcí nenásilnou formou divadelního umění.
Soubor má celkem 70 členů zejména z Kopřivnice, ale i blízkého okolí (Lubina, Rybí, Příbor,
Štramberk). Nejmladší člen souboru má 6 a nejstarší 77 let. Ne všichni jsou herci. Uplatní se
však každý, kdo má k divadlu vztah.
Soubor nastuduje během roku asi dvě nové hry, na jaře to byl „Čtvrtý z mudrců“ a na podzim
„Divadlo světa“. Jeho domovským jevištěm je velký sál Katolického domu v Kopřivnici.
Kromě domácí scény vystupuje soubor po celé Moravě, v nejbližší době plánuje vystoupení i
u sousedů na Slovensku a v Polsku.
Kino Mír
Budovu starého kopřivnického kina Mír na ulici Štefánikově koupili od jeho majitele Ivana
Šubjáka členové náboženské sekty Svědci Jehovovi. Budova starého kina je tak od konce
května, kdy zaplatili kupní cenu, v rukou této církve. Sbor badatelů bible, který je organizací
Svědků Jehovových, má v úmyslu budovu nejdříve zrekonstruovat a poté využívat jako Sál
království k osvětové a kulturní činnosti. Další prostory chtějí využít jako knihovnu a
studovnu pro veřejnost.

Sdělovací prostředky
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.
Kabelová televize Kopřivnice (KTK) je obchodní společností, jejímž výhradním vlastníkem je
město. Město firmu řídí prostřednictvím sedmičlenné Rady KTK. Ředitelem společnosti je
ing. Jan Bittner. Veškeré investice a financování provozu společnosti bylo v tomto roce
zajištěno z vlastních zdrojů.
Hlavními cíly KTK jsou:
- zajišťování příjmu televizního signálu
- vysílání městského programu
- prodej elektroniky a mobilních telefonů, výroba reklamních a propagačních filmů.
Kabelizace města pokračuje zapojováním jednotlivých zásuvek zejména v panelové zástavbě
města. V tomto roce bylo připojeno 320 nových klientů. Celkově má KTK nyní v Kopřivnici
připojeno 5.656 bytů. V programové nabídce je 23 televizních stanic, z toho 8 stanic vysílá
česky nebo slovensky a 11 rozhlasových stanic. Televizní studio je umístěno v budově anexu
městského úřadu.
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Provoz firmy zajišťuje osm zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho čtyři
ekonomickou stránku provozu, tři technickou, televizní vysílání jeden a tři externí
spolupracovníci.
Vysílání městského programu se nemění:
- videotextová informační smyčka zahajuje v neděli aktualizací zpráv, průměrná délka
informací, zpráv, inzerátů a pozvánek je 40 min.
- zpravodajská relace a publicistické pořady mají premiéru ve čtvrtek v 16 hod. a reprízy
pokračují do 22 hod. a v sobotu od 9 do 22 hod., v tomto roce bylo odvysíláno 40
zpravodajských relací, což je asi 700 reportáží
- diskusní pořady s městskými politiky, přenosy z jednání městského zastupitelstva,
v přímém přenosu se vysílalo celkem osm zasedání zastupitelstva města, několik diskusí a
besed.
Vysílání KTK sleduje v průměru 70% občanů Kopřivnice. Měsíční poplatek za vysílání KTK
stoupl v tomto roce z 39 na 43 Kč.
Ve dnech 27. a 28. 3. se konal v kině Puls 2. ročník soutěžní přehlídky kabelových televizí a
televizních studií Kafka 98.
Kopřivnické noviny
Noviny vycházejí jako týdeník ve čtvrtek. Jejich zřizovatelem je město. Náklad se během
roku pohyboval v rozpětí 3.500 výtisků, remitenda kolem 20%. V průběhu roku vyšlo celkem
44 čísel, od 5. února se noviny začaly objevovat i v digitální podobě na webových stránkách
města. Kromě běžných rubrik bylo vydáno v průběhu roku celkem sedm příloh. Pět příloh
vyšlo v rámci Projektu prevence kriminality, jedna po slavném vítězství českých hokejistů na
olympijských hrách v Naganu a jedna na téma Co je to demokracie. Od nového roku se
zvýšila cena novin z původních 3 Kč na 5 Kč.
V červnu se uskutečnil ve spolupráci se Správou sportovišť Kopřivnice a základními školami
na letním stadiónu Běh Kopřivnických novin za účasti manželů Zátopkových.
Po Štramberku se 12. srpna posluchačům Českého rozhlasu Praha představila i Kopřivnice.
V pravidelném čtyřhodinovém pořadu „Host do domu“ se Kopřivnice představila jako celek.
Vysílání zahájil starosta, poté bylo představeno technické muzeum, expozice manželů
Zátopkových, následoval rozhovor s vitězem Rallye Paříž –Dakar Karlem Lopraisem. Pořad
byl ukončen hodinovou diskusí s představiteli města, Tatry, muzea a veřejného života.

Kulturní památky
Hrad Šostýn
Záchovné práce na hradě Šostýně provádí malá skupinka dobrovolníků pod vedením
Ladislava Kostelníka. V červenci se již po několik let účastní prací na hradě skupinka
účastníků Mezinárodního tábora dobrovolné práce, který pořádá ve spolupráci s pražskou
agenturou INEX město. Průběh prací je závislý především na finančních prostředcích a
sjízdnosti přístupové cesty, kterou se přepravuje stavební materiál, a dostatku vody.
Výkopové práce jsou prováděny na nádvoří hradu. Při práci zahraničních studentů byly pod
prostorem čtyřhranné věže u paty její zdi a navazující hradby nalezeny dva tesané pískovcové
kvádry s kovovou zděří z ostění průchodu do věže. Tím bylo prokázáno, že jde o vstupní
bránu do části hradu s hradním palácem. V jihozápadní části byly odkryty základy hradby
uzavírající plochu hradu z této strany.
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Záchovné práce se provádí zpevňováním zdí spárováním nastavovanou maltou a nádstavbou
kameny kladenými do betonu.
Restaurátorské práce byly rovněž provedeny na Šustalově hrobce v areálu starého hřbitova,
kříži Ignáce Šustaly a deskovém oltáři.

Další zajímavosti
Nejméně dva roky trvalo historikovi Jiřímu Tichánkovi, řediteli muzea Fojtství, než sesbíral
materiály pro knihu, která mapuje historii Kopřivnice. Kniha, která se na pultech knihkupců
objevila na přelomu června a července, připomíná doby, kdy byla Kopřivnice malou obcí a
chvíle před tím, než se díky Tatře ve velmi krátkém období změnila v průmyslové město.
V knize nechybí ani tradice, zvyky, přehled fojtů a starostů obce od 16. století, osobnosti
města, památky, významné události, ale i hospody. Knihu, která je vydávána u příležitosti 50.
výročí povýšení Kopřivnice na město, vydalo město v nákladu jednoho tisíce kusů. Polovina
nákladu je určena k volnému prodeji a polovina bude sloužit pro reprezentační účely města.
Kniha je zpracována do netypického podlouhlého formátu, má 256 stran a množství fotografií
a dokumentů.
Až do světové soutěže nekomerčních filmů Unica postoupil amatérský film „Meditace“
tvůrců z kopřivnického filmového klubu. Tam sice získal jen účastnický diplom, ale i pouhá
nominace na soutěž, která se letos konala v rakouském Zillertalu, byla pro autory vysokým
oceněním. Tvůrci tohoto filmu Zdeněk Till, jeho bratr Libor, Miroslav Hoffmann a Ivan
Marada však ani po tomto obrovském úspěchu neusnuli na vavřínech.

Kulturní, společenské a vzpomínkové akce města
Oslavy 50. výročí povýšení Kopřivnice na město
Po loňských oslavách 100. výročí výroby prvního automobilu zažilo město v tomto roce další
oslavy, tentokrát 50. výročí povýšení Kopřivnice na město (18. 5. 1948). Vlastně všechny
významné akce, které v průběhu tohoto roku proběhly, se nějakým způsobem dotýkaly oslav
50. výročí. Na oslavy uvolnilo město ze svého rozpočtu celkem 900.000 Kč.
Nejvýznamnějšími akcemi, které k oslavám proběhly, byly:
31. 1.
7. velký obecní ples, na kterém bylo představeno logo oslav
18. - 22. 2.
účast na výstavě cestovního ruchu Holiday World v Praze
březen
výstava Keltové na Moravě v muzeu Fojtství
17. - 18. 4.
přehlídka alternativního divadla
22. 5. - 20. 6.
výstava prací místního výtvarníka a pedagoga mgr. Zdeňka Babince
v muzeu Fojtství nazvaná „Obrazy a plastiky“
16. 5.
běžecký závod Korida v rámci Lašské běžecké ligy
30. 5.
mistrovství ČR dvojic na ploché dráze
6. a 7. 6.
mistrovství ČR Privat Sprint 98 na ulici Panské v Kopřivnici
16. 6.
slavnostní otevření expozice Emila a Dany Zátopkových v nejvyšším
patře nové části kulturního domu a vyhodnocení nejlepších
kopřivnických sportovců všech dob, kterými se mj. stali Emil Zátopek a
Zdeňka Veřmiřovská – in memoriam.
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17. 6.
20. 6.
5. 7.
11. 7.
7. - 8. 8.

8. 8.
22. 8.
29. - 30. 8.
30. 8.
5. 9.

27. 10.

Běh Kopřivnických novin za účasti manželů Zátopkových a Velký
koncert Městského dechového orchestru a Dechového orchestru Příbor
slavnostní zahájení provozu skateboardového hřiště v areálu Klubu
Kamarád
závod 1. ligy na ploché dráze v rámci mistrovství ČR
hudební festival Letní rockové šlahouny
vyvrcholení sportovní části oslav – 13. ročník cyklistického maratónu
Lichnov 24 hodin, zařazený do evropského kalendáře cyklistických
maratónů
čtyři rychlostní zkoušky Barum Rally, která byla součástí mistrovství
Evropy soutěžních vozů
mezinárodní plochá dráha jednotlivců na počest 100. výročí výroby
nákladních automobilů a 50. výročí povýšení Kopřivnice na město
vyvrcholení oslav
tradiční kopřivnická pouť
dojezd veteránů účastnících se 29. ročníku Mezinárodní veterán rallye
Beskydami a 15. ročníku Memoriálu zasloužilého mistra sportu Josefa
Veřmiřovského
další ročník Běhu Terryho Foxe, kterým se Kopřivnice připojila k 99
místům v celé ČR, které tento běh letos pořádaly
vzpomínka na vznik Československa 28. 10. 1918.

Hlavní část oslav byla směrována na konec letních prázdnin. Nejenom stovky obyvatel, ale i
lidé z okolních měst a obcí se při oslavách dobře bavili. Čtyřdenní maratón přitom nevyšel
radnici moc draho, z rozpočtu bylo vyčerpáno 200 tisíc korun, zbývajících 250 tisíc korun
získalo město z prostředků Evropské unie.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve čtvrtek 27. 8. Již první akce připravená na čtvrteční
večer – lampiónový průvod měla obrovský úspěch. Průvod, který byl ještě před deseti lety
lidmi nenáviděn, nadchl. Všechny lampiony, které byly v městském informačním centru
k mání, byly vyprodány.
V pátek 28. 8. byla v nových prostorách v horním patře kulturního domu slavnostně otevřena
městská knihovna.
Rytmus léta 98
Sobota 29. 8. byla dnem vyvrcholení celým rokem se táhnoucí série oslav padesátého výročí
povýšení Kopřivnice na město. Již v dopoledních hodinách se centrum města zaplnilo lidmi,
kteří se domů rozešli až po druhé hodině ranní v neděli. Vyvrcholením oslav se tak stal
sobotní celodenní maratón nejrůznějších akcí. Dopolední seminář o možnostech spolupráce
partnerských měst vystřídal ve dvě hodiny odpoledne festival Rytmus léta 98. Ten byl pojat
jako festival hudby, zpěvu, tance a dramatického umění. Kromě spousty kopřivnických
souborů a souborů z dalších měst České republiky se představily i soubory z partnerských
měst Kopřivnice - z francouzského Trappes, italského Castiglione del Lago, německého
Zwönitz a polského Myszkowa.
Večerní část programu byla zahájena slavnostními fanfárami. Poté promluvili starostové
zúčastněných partnerských měst a zároveň předali městu své dary. Poté pokračovala do
pozdních nočních hodin další vystoupení zaměřená zejména na divadlo, tanec a zpěv.
30. 8. – dopoledne byla v obřadní místnosti radnice slavnostně podepsána dohoda o
partnerství mezi anglickým Congleton Borough Council a městem Kopřivnice za účasti
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starostů ostatních partnerských měst, poté členové delegací navštívili tradiční kopřivnickou
pouť.
Oslavy 50. výročí neměly být pouze výsadou kulturních zážitků a dobré zábavy. Bohužel
chladné počasí, které v těch dnech vládlo, zavinilo zrušení beachvolejbalového turnaje a
plaveckých závodů na letních koupališti. Areál letního koupaliště tak vystřídal v pátek 28. 8.
krytý bazén a místo plavání netradiční soutěže. Pouhá dvě zahraniční družstva z Myszkowa a
Castiglione del Lago doplnil Taneční soubor Zdenky Havlové a Plavecký klub. I přes tyto
problémy se soutěžní klání v bazénu vydařilo.
Další akce konané na počest 50. výročí
Chladno a déšť byly příčinou poměrně malé účasti na běhu Kopřivnická korida, který se konal
v sobotu 16. 5. v rámci oslav 50. výročí povýšení Kopřivnice na město. Ve startovním poli
běhu na 10 km bylo však vidět i běžecké špičky ČR.
Dne 27. 6. byl v Klubu Kamarád na sídlišti Sever slavnostně zahájen provoz skateboardového
areálu, kterého se zúčastnili někteří špičkoví hokejisté – mistři světa v ledním hokeji Jiří
Dopita ze Vsetína a kopřivničtí odchovanci Radek Bonk, Václav Varaďa a Marian Kacíř,
kteří nyní působí v kanadskoamerické národní hokejové lize.
V sobotu 5. 9. se v rámci Lašské běžecké ligy, kterou pořádá Maraton klub Kopřivnice,
uskutečnil „Běh k 50. výročí města Kopřivnice“ na 10 km.
Byla vydána publikace o historii Kopřivnice, na kterou město uvolnilo ze svého rozpočtu 400
tis. Kč.

Další akce
6. 3. –

vzpomínková slavnost ke 148. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka doplněná
položením kytic u jeho pomníku na Masarykově náměstí.
16. 6. – slavnostní otevření expozice Emila a Dany Zátopkových za jejich osobní účasti.
30. 8. – odhalení restaurovaného deskového oltáře v kostele sv. Bartoloměje a kopřivnická
pouť doplněná kulturním programem před KDK.
27. 10. – vzpomínková slavnost k 80. výročí vzniku samostatného československého státu
(položení kytic k památníku TGM, koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice,
vystoupení Městského dechového orchestru, lampiónový průvod městem, ohňostroj,
setkání Klubu Masarykova demokratického hnutí Kopřivnice, slavnostní večer
kopřivnických škol).

Výstavy
2. ročník Beskyd Model Kit Show
Ve dnech 8. a 9. května se v prostorách Kulturního domu (KDK) a přilehlém prostranství před
KDK uskutečnil 2. ročník mezinárodní výstavy a soutěže plastikových modelů. Výstavu
uspořádal provozovatel KDK společnost Ludvík Moravia, s.r.o. ve spolupráci
s knihkupectvím Králík a modelářským klubem Tora Příbor. Soutěž byla v tomto roce ve
znamení fantazie, kosmu, vody, země a vzduchu. Mezi vystavenými modely tak jako vždy
převažovaly modely letadel, k vidění byly také modely automobilů, vojenské techniky,
dioramata, modely lodí, železnice a další. Zvláštní místo měly vyhrazeny modely vozidel
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značky Tatra. Součástí přehlídky byla i ukázka nejnovějších tatrovek a vojenské techniky před
budovou KDK.
Výstavy, která se má stát mistrovstvím severní Moravy, se zúčastnili modeláři z celé České
republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Maďarska. Do soutěže se přihlásilo
celkem 137 modelářů a 443 modelů. Vystaveno bylo okolo dvou tisíc exponátů. Program
výstavy shlédlo během obou dnů 4.300 návštěvníků.
Výstavy v muzeu Fojtství
Od počátku března do poloviny května probíhala výstava „Keltové-Život na Moravě před více
než dvěma tisíci lety“. Návštěvníci výstavy byli upoutáni zejména dvěma hroby se zbytky
koster předků, ale i jinými exponáty, jako náramky, spony, opaskové řetězy a dalšími.
Téměř měsíc, od 22. května do 20. června si mohli lidé prohlédnout výstavu prací místního
výtvarníka a pedagoga mgr. Zdeňka Babince. Výstava nazvaná „Obrazy a plastiky“ byla
tvořena zejména olejomalbami střední a větší velikosti, zastoupeny byly rovněž akvarely a
kresby.
Od 27. srpna do 25. 10. probíhala výstava nazvaná „Kopřivnice - od osady k městu“, která
mapovala historii města od pravěku do dneška. Expozice byla tvořena především obrazovými
dokumenty jako jsou kresby, mapy, fotografie, pohlednice, ale i obecní kroniky a pro město
důležité dokumenty.
100. výročí výroby nákladních automobilů v Kopřivnici připomněla výstava s název „100 let
výroby nákladních automobilů“.
Od začátku listopadu do konce roku bylo možno shlédnout výstavu „Člověk a krajina“
mapující vývoj krajiny na Kopřivnicku a Štrambersku. Výstavu zorganizovalo občanské
sdružení Blud s Regionálním muzeem v Kopřivnici. Návštěvník se mohl na výstavě dovědět,
co rostlo na Kotouči nebo na Bílé hoře od pravěku po dnešek.
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IX.
SPORT A ZÁBAVA
1. SPORT
Správa sportovišť Kopřivnice
Správa sportovišť byla zřízena k 1. 9. 1995 s cílem zajištění správy a provozu tělovýchovných
a sportovních zařízení. Správa sportovišť je příspěvkovou organizací. Proto si na provoz
kromě příspěvku města musí vydělat vlastní činností. Provozuje zimní a letní stadión, krytý
bazén, letní koupaliště, hřiště ve Vlčovicích, lyžařský areál na Červeném kameni, tenisový
areál a dětská hřiště v městské zástavbě.
Ředitelem správy je od jejího založení ing. Milan Gilar. V roce 1998 ve Správě pracovalo 29
zaměstnanců. Náklady na provoz zařízení se vyšplhaly na 11.998.100 Kč, z toho 7.340.000
Kč uhradilo formou příspěvku město.
Během měsíce února byly dva sportovní areály předány k provozování jiným právním
subjektům. Tenisový areál získal Tenis klubu Kopřivnice. Lyžařský areál včetně vleků získala
na základě výběrového řízení firma Foto Morava, s.r.o. Kromě provozování vleku má firma
v úmyslu pořádat na chatě zábavné akce pro děti i dospělé, aby alespoň částečně zaplatila její
provoz. Majitel firmy Bohdan Wojkovský předpokládá, že areál budou provozovat alespoň
deset let.
K nejvýznamnějším investičním akcím patřilo vybudování hřiště na beachvolejbal na letním
koupališti, opravy dětských hřišť na sídlišti Sever, zpracování projektu restrukturalizace
energetiky na zimním stadióně a komplexní regenerace travnaté plochy letního stadionu.
Od letošního roku zajišťuje Správa organizaci městské ligy neregistrovaných v ledním hokeji.
Soutěž tvoří první liga a dvě skupiny druhé ligy. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 týmů.

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
Asociaci sportovních klubů (ASK) tvořilo v roce 1998 16 sportovních klubů s 1.152 členy.
K nejaktivnějším členům klubu patřily oddíly a kluby krasobruslení, cykloturistiky, karate,
badmintonu, sportovní gymnastiky, atletiky, vzpírání, stolního tenisu, turistiky. Aktivní
činnost přerušil pouze Zdravotní klub. Prezidentem ASK byl Arnošt Polášek, ředitelem ASK
Evžen Knězek.
Partnerem ASK zřízeným městem se stala sportovní komise při městské radě, jejíž vznik ASK
iniciovala.
ASK a její kluby uspořádaly během roku několik významných akcí:
- „Tatrovácká brusle“ v krasobruslení
- otevření cyklotrasy Moravská brána
- cykloturistický týden při příležitosti povýšení Kopřivnice na město nazvaný „Kopřivnice
50“
- cyklomaratónský závod na kolech „Lichnov 24 hodin“
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-

„Velká cena Superioru“ - krasobruslařská soutěž s mezinárodní účastí
Národní pohár karate
„Velká cena Kopřivnice“ v badmintonu.

Nejvýznamnějších úspěchů dosáhli tito sportovci ASK:
- A družstvo badmintonu se stalo vícemistry ČR (2. místo v 1. lize)
- B družstvo badmintonu vybojovalo postup do 2. ligy
- mistrem republiky ve vzpírání v kategorii nad 69 kg se stal Rostislav Smolík
- Boris Krais vyhrál celostátní turnaj nejvyšší kategorie v badmintonu v Českém Těšíně
nazvaný „Memoriál Stanislava Krauze“
- Radek Dresler získal na neoficiálním mistrovství světa mládežnických kategorií v Jesenici
čtvrté místo
- Radek Dresler obhájil na krasobruslařském mistrovství ČR třetí místo v kategorii
mladších žáků
- Čestmír Váňa a Soňa Hejduková získali na 2. ročníku „European Karate Cup Open 98“
v Bratislavě v karate stříbrnou a bronzovou medaili, soutěž je považována za neoficiální
mistrovství Evropy
- gymnastka Jana Macíčková obsadila vynikající třetí místo na „Memoriálu Evy Bosákové“
v Praze
- vrhač Marek Žáček získal na juniorském mistrovství ČR v atletice třetí místo
- domácí favorit Radek Horák a Michaela Žídková získali na mezinárodních
krasobruslařských závodech v Kopřivnici „Velká cena Superior“ zlatou a bronzovou
medaili.
Mezi nejlepšími sportovci okresu byli vyhodnoceni:
Alena Macíčková ve sportovní gymnastice
Radek Horák v krasobruslení
Milan Burget v karate.

Samostatné sportovní kluby
HC Kopřivnice
V sezóně 1997/98 se kopřivničtí muži umístili ve druhé lize na 11. místě ze 16 mužstev. Do
nové sezóny 1998/99 vstupoval Hokejový klub s nově zvoleným vedením. Prezidentem se stal
Jaroslav Fleischmann, víceprezidentem K. Galda, sportovním ředitelem Jaroslav Bonk a členy
výboru O. Hanigovský a M. Žáček. Prioritním úkolem bylo hledání sponzorů a
shromažďování finančních prostředků pro zajištění chodu nové sezóny. Většina hráčů přes
léto trénovala individuálně, před zahájením sezóny se však společné soustředění mužstva
neuskutečnilo.
Soutěž začala 12. září 1998. Jejím průvodním jevem byly vysoké porážky hokejistů klubu od
soupeřů a potácení se na chvostu tabulky. Přestože došlo ke změně trenéra a posílení družstva
brankářem Michalem Hlinkou, skončil tým po první části soutěže na posledním 14. místě
ligové tabulky. Mužstvo se tak stalo největším kandidátem na baráž, což se také po skončení
celé soutěže stalo. Jako poslední 14. tým nastoupila Kopřivnice ke dvěma utkáním o udržení
soutěže proti mužstvu Kroměříže. Oba zápasy hokejisté vyhráli (doma 5:2, v Kroměříži 1:4) a
druhá liga zůstala pro kopřivnický lední hokej zachována.
Krize kopřivnického mužského hokeje je alespoň částečně oslabována úspěchy odchovanců
kopřivnického hokeje na mezinárodním poli. V kanadskoamerické národní hokejové lize patří
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již několik let mezi opory klubu Ottawa Senators Radek Bonk a Václav Varaďa, mistři světa
v seniorské reprezentaci z Vídně v roce 1996. Marian Kacíř získal na mistrovství světa ve
Švýcarsku bronzovou medaili.
Většími úspěchy se mohou pyšnit mladší hokejisté. Junioři a dorost získali shodně ve
svých regionálních přeborech 3. místo. Umístění žákovských mužstev ve stejných soutěžích
kolísá od sedmého místa 5. a 8. třídy po dvanácté místo 9. třídy. V klubu je celkem 342 členů.
Klub malé kopané
V uplynulém ročním období sezóny 1997/98 se soutěží, které byly pořádány Klubem malé
kopané (KMK) zúčastnilo celkem 518 hráčů (členů klubu). Veškeré soutěže probíhají v areálu
stadiónu házené v Kopřivnici. Předsedou klubu je Kamil Valášek, jednatelem Vlastimil Kočí.
Finanční náklady spojené se soutěžemi si hradí hráči formou startovného mužstva a členských
příspěvků.
Opět proběhly všechny tři tradiční soutěže. Kopřivnické ligy malé kopané se zúčastnilo ve
třech ligách celkem 45 mužstev, která hrála mezi sebou dvoukolově. Vítězem ligy se stalo
mužstvo VS.OIL.Agro Kopřivnice, které tím získalo titul již po druhé.
Vítězem 8. ročníku ligového poháru KMK, kterého se zúčastnil stejný počet mužstev jako
ligy a který se hrál vyřazovacím způsobem, se stalo poprvé mužstvo CHAOS Kopřivnice.
Vítězem 8. ročníku Superpoháru KMK se poprvé stali hráči mužstva VS.OIL.Agro
Kopřivnice.
Kromě výše uvedených soutěží se pod hlavičkou KMK pořádaly i další turnaje:
14. ročník O putovní pohár Radegastu, 10. ročník Camel Cupu, 6. ročník Superior Cupu, 4.
ročník Ámos Cupu a 2. ročník Victoria Cupu.
Nejlepším hráčem KMK se stal Michal Buček, který je také reprezentantem ČR ve futsalu.
Klub házené Kopřivnice
Klub házené sídlí již řadu let ve sportovní hale Základní školy Emila Zátopka na ulici
Sportovní. Klub má 317 členů, od mládeže po dospělé. Předsedou klubu je ing. František
Šácha, provoz klubu zajišťují na plný úvazek místopředseda Rudolf Jaroň a účetní Lenka
Bohdanová.
Klub se již několik let potýká s nedostatkem finančních prostředků. Generálního sponzora
nenašel ani v a.s. Tatra, jejíž název u extraligového družstva mužů figuruje. Přes naprostý
finanční propad se stále daří zvyšovat sportovní úroveň všech osmi mládežnických družstev.
Ta se umístila po podzimní části v popředí svých soutěží a vytvořila si tak slibný předpoklad
pro nejméně stejně dobré umístění v jarní části soutěží.
Družstvo mužů pod vedením trenéra Jaroslava Podrygaly z Havířova vybojovalo v extralize 9.
místo, což je vzhledem ke stávajícím podmínkách docela slušné umístění. Do soutěžního
ročníku 1998/99 nastoupilo družstvo bez jediného profesionála s novým trenérem Miroslavem
Bartoněm a s cílem udržet extraligu v Kopřivnici.
Kromě soutěžních zápasů zorganizoval klub šest mezinárodních a devět národních turnajů pro
muže, dorostence i žáky.
Klubu dělá problémy zejména vysoký nájem za použití tělocvičny. Přes tyto problémy však
stále patří k těm, kteří nabízejí v Kopřivnici kvalitní sportovní vyžití a klubové zázemí.
Plavecký klub Kopřivnice
Plavecký klub Kopřivnice sídlí v krytém bazénu na ulici Husově. Má 94 členů. Jeho
předsedou je Mojmír Axman.
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Největší událostí kopřivnického plavání byl III. ročník Poháru Foto Morava a Poháru města
Kopřivnice, který se konal počátkem února. Za účelem vyšší atraktivity závodů byly
plánované disciplíny pozměněny tak, aby plavci z různých klubů mohli před blížícím se
mistrovstvím republiky zaplavat kvalitní časy. Závod byl výjimečný i z toho důvodu, že
poprvé byla v Kopřivnici použita elektronická časomíra značky Omega, která se používá při
evropských a světových šampionátech.
Na podzim klub uspořádal okresní a oblastní přebor mladšího žactva.
Největších úspěchů dosáhli plavci na zimních mistrovstvích ČR. V dorostu v Třebíči ve dnech
21. a 22. února skončil Jan Schäfer v závodech na 200 a 400 metrů polohový závod na velmi
pěkném třetím místě. Stejného umístění dosáhla v Chomutově v prosinci v kategorii mladšího
žactva Petra Klosová v závodě na 100 metrů volný způsob a 400 metrů polohový závod.
Služby poskytované veřejnosti byly rozšířeny o zdokonalovací kurzy plavání pro děti ročníků
1985 a 1986.
Maraton klub Kopřivnice
V letošním roce zorganizoval kopřivnický Maraton klub už pátý ročník Lašské běžecké ligy.
Tuto celoroční soutěž tvořilo celkem 13 závodů, ten poslední - Běžecké kritérium ve Frenštátě
byl kvůli nepřízni počasí zrušen. Běžecké ligy se zúčastnilo celkem 494 běžců. Od počátku
této soutěže již bylo organizováno 49 závodů s účastí 1.976 závodníků. Nejprestižnější akcí se
stala Zátopkova desítka, zejména proto, že se jí zúčastnil slavný český sportovní pár –
manželé Zátopkovi. Ohlas i přes vytrvalý déšť měla Korida, tradičně vynikal Běh Velkými
Albrechticemi.
Největší pozornost vzbuzuje veterán Karel Piskoř, který zvítězil v řadě významných závodů.
Nejlepší ve své kategorii byl na mezinárodním povážském maratónu. Podobného úspěchu
docílil na mistrovství republiky v Mělníku. Další člen klubu Alexander Neuwirth zvítězil
v kategorii veteránů v prestižním Mezinárodním maratonu v Košicích a celkově doběhl mezi
500 závodníky na skvělém třináctém místě. Obzvlášť velkou radost dělají klubu jeho čestné
členky Irena Šádková (AC Pardubice) a Renata Kvitová (LIAZ Jablonec). Šádková skončila
na 2. místě na mistrovství ČR v půlmaratonu a v Běhu do vrchu. Kvitová obsadila 2. místo na
mistrovství ČR v závodě na 10 km a 3. místo v Běhu do vrchu.
Tenisový klub Kopřivnice
Tenisový klub sídlí v areálu tenisových kurtů na ulici Dolní. Prezidentem klubu je mgr. Lumír
Pospěch. Klub má 100 členů, z toho 55 do 18 let a 45 nad 18 let stáří.
Soutěží se v tomto roce zúčastnilo celkem 7 družstev. Dospělí oblastního přeboru skupiny A,
dorost stejné kategorie soutěže, avšak v jiné věkové skupině a žáci oblastního přeboru.
Největší naději probojovat se do nejvyšší soutěže v ČR v této kategorii má družstvo žáků A.
Přeborníkem okresu v kategorii dorostu se stal Michal Fojtík, v kategorii starších žáků Adam
Hradil.
Klub volejbalu
Klub volejbalu má své sídlo již řadu let ve spodní části areálu letního stadiónu na ulici
Husově. V červnu vyhráli muži s přehledem oblastní přebor a postoupili tak do vyšší soutěže,
do první národní ligy. Prvotní obavy z toho, že nebudou mít finanční prostředky na tuto
soutěž, a proto účast v ní budou muset prodat, se brzy rozptýlily.
B mužstvo mužů hrálo okresní přebor a přestože nejmladší z hráčů je již třicátníkem, soutěž i
letos vyhrálo. I přes masivní odchod žen a dorostenek do Štramberka, zůstalo v Kopřivnici
družstvo, které hraje na špici okresního přeboru.
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Každoročně koncem června se tým mužů účastní mezinárodního volejbalového turnaje
v německém Markgröningenu. Protože to bylo letos deset let, kdy začalo sportovní partnerství
mezi oběma kluby, měl turnaj pro obě družstva slavnostnější ráz. Zúčastnilo se ho 12 týmů
mužských a 10 týmů ženských ze čtyř zemí. Kopřivničtí muži turnaj vyhráli, když ve finále
porazili třetiligové italské mužstvo Cadelbosco Sotto.
Školní sportovní klub při ZŠ ul. 17. listopadu
Klub má celkový počet 151 členů. Jeho předsedkyní je učitelka tělesné výchovy na škole mgr.
Vlasta Havlová. Na školní soutěže ve sportovní gymnastice, atletice, kopané a košíkové
připravuje žáky v kroužcích. Závodní činnost provozuje oddíl volejbalu při tomto klubu. Má
56 členů. Družstva mladších a starších žaček se zúčastňují oblastních soutěží.
Hokejbalový klub Kopřivnice
Již druhou sezónu působí v Kopřivnice hokejbalová liga. Kopřivnická liga se hraje na hřišti o
rozměrech pro házenou. Branky jsou hokejové. Hraje se s tenisovým míčkem asi do 1/4
naplněným vodou. Vítězem ligy se stalo družstvo Rebels, které ve finále porazilo vítěze
dlouhodobé části White Bears.
Jezdecký klub
Mezi sportovní kluby, které již v Kopřivnici existují, by se měl brzy zařadit i jezdecký klub,
který má vzniknout na travnatém pozemku při cestě vedoucí k očnímu oddělení ve
Štramberku, přesně naproti kynologickému cvičišti. Městská rada schválila v polovině května
záměr pronajmout uvedený pozemek na 10 let Radimu Kubošovi. Kubošovým záměrem je
vybudovat objekt podobný Hermelín ranči u Nového Jičína. Měl by být vybudován ve
westernovém stylu, který je žadateli velmi blízký.

Ostatní zajímavosti
Historický úspěch badmintonistů v režii kopřivnických hráčů
Historického úspěchu dosáhlo reprezentační družstvo juniorských badmintonistů vedené
kopřivnickým hráčem Tomaszem Mendrekem na Finlandia Cupu v Helsinkách, což je
neoficiální mistrovství Evropy družstev skupiny B. Na turnaji, který se konal mezi 6. a 11.
lednem, obsadilo v konkurenci 23 států druhé místo, čímž si zajistilo postup na mistrovství
Evropy elitní skupiny A, které se uskuteční příští rok ve skotském Edinburghu. Kopřivnice
měla v národním týmu ještě jedno zastoupení a to hráčku Reginu Raškovou.
Oslavy olympijského zlata z Nagana
Stovky lidí, které v neděli 22. února ráno po vítězství českých hokejistů nad Ruskem
zachvátila euforie ze zisku zlaté olympijské medaile, se vydaly oslavovat do ulic Kopřivnice.
Většina fanoušků, která na sluncem zalitých ulicích skandovala jména nejlepších českých
hokejistů, sledovala slavné vítězství ve finále olympijského turnaje na obrovském plátně před
kulturním domem.
Cyklistický závod Gracia
Již dvanáctý ročník prestižního mezinárodního etapového závodu žen vedl 30. května přes
Kopřivnici. Náročná časovka o délce 7,6 km startovala před Městským úřadem v Kopřivnici a
cíl měla pod štramberskou Trúbou. Z osmdesátičlenného pole závodnic ujela časovku
nejrychleji Němka Hanka Kupfernagelová. Náročnou trať se závěrečným prudkým stoupáním
projela vítězka za 13 minut a 15 vteřin.
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Sportovní hry zdravotně postižených
Celkem 170 zdravotně postižených sportovců se zúčastnilo v sobotu 6. června I. sportovních
her zdravotně postižených, které nejen pro své členy uspořádal organizační štáb výboru
Smíšené organizace sdružení zdravotně postižených Kopřivnice. V areálu středního
odborného učiliště soutěžili za krásného počasí podle svých možností v běhu, jízdě na
mechanickém nebo elektrickém vozíku na tisíc metrů, ve stolním tenise, hodu granátem a
dalších disciplínách. Podle předsedy organizace Petra Douska je za tímto soutěžením snaha o
založení nové tradice, která má umožnit zdravotně postiženým realizovat se prostřednictvím
sportu.
Běh Kopřivnických novin
Velký svátek prožívali kopřivničtí atleti ve středu 17. června. Atletického odpoledne, které
tvořily 7. ročník „Běhu Kopřivnických novin“, 1. ročník závodu „O cenu Dany Zátopkové“
v hodu oštěpem a běh na 10 km nazvaný „Zátopkova desítka“, se zúčastnil nejslavnější
atletický pár manželé Emil a Dana Zátopkovi. Blahopřání olympijské vítězky v hodu
oštěpem, medaile a diplomy z rukou starosty města ing. Josefa Jalůvky a předsedy
kopřivnického atletického klubu Rostislava Kociána převzali ti nejrychlejší. Poté Zátopkovu
desítku, která se běžela jako jeden ze závodů Lašské běžecké ligy, odstartoval čtyřnásobný
olympijský vítěz Emil Zátopek.
Privat Sprint 98
Druhý závod mezinárodního mistrovství České republiky „Privat Sprint 98“ se konal na ul.
Panské v Kopřivnici. Souboj rychlých kol na vzdálenost 1/8 míle (201,18 metrů) vyhrál
Tomáš Kahánek z Kopřivnice, který se svým Ferrari reprezentoval firmu Fiat Ostrava.
Běh Terryho Foxe
Celkem 571 účastníků přilákalo v sobotu 5. září slunečné počasí na humanitární akci – „Běh
Terryho Foxe“. Přišli turisté, běžci, maminky s kočárky, děti na kolečkových bruslích,
vozíčkáři i tělesně postižení občané, kteří absolvovali trať jednoho nebo 3,5 km. Běhu se
účastnil i starosta Kopřivnice ing. Josef Jalůvka, který se po provedení startu vydal na trasu se
svou oblíbenou koloběžkou. Bylo vybráno celkem 20.814 Kč, které byly odvedeny na účet
České spořitelny. Budou využity na výzkum léků proti rakovině. Běh uspořádal Maraton klub
Kopřivnice.
Barum Rally
Čtyři rychlostní zkoušky letošního 28. ročníku Barum Rally, která se opět jela jako
mistrovství Evropy soutěžních vozů s koeficientem obtížnosti 5 a mistrovství České a
Slovenské republiky, měli možnost shlédnout již podruhé lidé v Kopřivnici. Dvě ze zkoušek
se jely z Lubiny přes Horní a Dolní Sklenov zpět. Další dvě pak na tatrováckém polygonu.
Závodníky pro značnou obtížnost proklínané a diváky mimořádně oceňované (i přes
neskutečné vedro 30 stupňů) rychlostní zkoušky svědčily stejně jako vloni italsko slovenské
posádce Enrico Bertone a Michal Kočí na voze Toyota Celica.
Výstup na „Mount Everest“
Ve dnech 3. a 4. října se konal v areálu kopřivnické sjezdovky další ročník výstupu na Mount
Everest. Převýšení 252 metrů mezi turistickou chatou Červený kámen a vrcholem Červeného
kamene v nadmořské výšce 690 metrů, které museli soutěžící borci zdolat 39 krát, překonal
nejrychleji Petr Beránek z Kopřivnice časem 26 hodin a 19 minut. Vítěz se na start závodu
postavil v sobotu v 10.30 hod. a do cíle doběhl v neděli ve 12.49 hodin.
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2. ZÁBAVA
Plesová sezóna
Kulturní dům Kopřivnice
Zábava v Kopřivnici začíná každý rok plesovou sezónou. V Kulturním domě Kopřivnice se
konal v pátek 23. 1. tradiční Ples agentury Fox. Na plese vystoupili mimo jiné populární
slovenští zpěváci Richard Müller a Miroslav Žbirka. Výtěžek z plesu poskytl jeho pořadatel
cestovní agentura Fox Dětskému centru v Kopřivnici.
Poslední den v měsíci se konal v pořadí již 7. Velký obecní ples, na kterém bylo představeno
logo oslav 50. výročí povýšení Kopřivnice na město.
7. února se konal velmi oblíbený Velký rodičovský bál, který společně pořádají Základní
škola Emila Zátopka a Základní škola Dr. M. Horákové.
21. února proběhl Oblastní reprezentační ples ODS. Po skandálech kolem financování strany
byl však počet návštěvníků plesu podstatně nižší než v předchozích letech.
27. února se konal Ples sportovců, při kterém byly již tradičně oceněny největší osobnosti
kopřivnického sportu za rok 1997. Nejlepším sportovcem roku 1997 byl zvolen Tomasz
Mendrek, hráč kopřivnického prvoligového badmintonového klubu, reprezentant ČR a trenér
juniorské reprezentace.
Katolický dům
10. ledna Ples absolventů tanečních kurzů
25. ledna Dětský maškarní ples
30. ledna Motoristický ples s vyhlášením mistrů ČR Privat sprint ve sprintu motocyklů a
automobilů 1997
- 6. února Country bál
- 13. února se od 19 hodin uskutečnil Lidový ples, který pořádá místní organizace KDUČSL
- 20. února Ples Základní školy Náměstí
27. února 9. ples KSČM.
-

Koncerty
Kopřivnická želva
Místní folkový festival Kopřivnická želva, který se koná v areálu chaty Červený kámen, se
pomalu stává synonymem špatného počasí. Déšť a chlad přilákaly na 5. ročník festivalu 22.
května pouze asi stovku posluchačů. Nakonec se valná většina všech přítomných přece jen
zahřála tancem, když mimo soutěž vystoupily poslední dvě nesoutěžní kapely Valašice ze
Zlína a známý vizovický Fleret. Divákům se nejvíce líbila kapela BPT ze Zlína, jako nejlepší
ji vyhodnotili i pořadatelé soutěže. Hlavní cíl akce, humanitární dar otrokovickému dětskému
domovu Naděje však vyzněl naprázdno. Pořadatelé ze vstupného sotva uhradili náklady na
pořádání přehlídky.
Transglobal Underground
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30. května vystoupila na zimním stadionu v Kopřivnici světoznámá britská skupina
Transglobal Underground. Patří k nejslavnějším skupinám, které spojují etnické vlivy
s moderní taneční hudbou. I když koncert navštívilo pouze 600 posluchačů, jeho pořadatelé
ho považovali za velice úspěšný.
Letní rockové šlahouny
11. července se na letním koupališti konal již 5. ročník Letních rockových šlahounů.
Návštěvníci festivalu byli potěšeni některými zlepšeními, která jim připravili pořadatelé
koncertu Ludvík Moravia, s.r.o. a Klub Nora Café. Těmi nejdůležitějšími byly promítání
záběrů z koncertu videoprojektorem na plátno o velikosti pětkrát čtyři metry a lepší ozvučení
festivalu. Pro žíznivé návštěvníky byla podstatná i změna značky piva. Místo ostravského
Ostravaru, který byl k dostání na předchozích čtyřech ročnících festivalu se točil plzeňský
Gambrinus. K dispozici byla i vegetariánská strava. O tom, že změna značky piva festivalu
prospěla, přesvědčil rekordní počet prodaných piv. Dva a půltisíce spokojených návštěvníků
vypilo během koncertního maratónu téměř 120 hektolitrů piva.
Stejně jako v předchozích letech vystoupily na koncertě ty nejlepší kapely, které na české
scéně vystupují. K nejpopulárnějším mezi všemi jedenácti kapelami byly Laura a její tygři,
Psí vojáci, Už jsme doma, Priessnitz, či Echt. Ze zahraničí pak přijela německá kapela Blind
Passengers. Koncert podobně jako řada dalších akcí byl letos pořádán u příležitosti oslav 50.
výročí města.
Hudební legenda Olympic
Jedním z největších zážitků pro téměř všechny generace posluchačů bylo vystoupení pražské
rockové legendy skupiny Olympic. Olympic, který vystupoval v Kopřivnici naposledy před
třemi lety, přitáhl do kulturního domu asi sedm stovek nadšených fanoušků, kteří oceňovali
všechny písně bouřlivým aplausem. Největší pozdvižení v sále však vždy vyvolaly staré a do
značné míry zlidovělé písně kapely. Skupina, pro kterou byla letošní sezóna již 36., ukázala,
že stále má co svým posluchačům říci.

Divadlo
Po roce v polovině září přijelo do Kopřivnice populární pražské Divadlo Járy Cimrmana
představit divákům nejnovější hru autorské dvojice Svěrák - Smoljak nazvanou Švestka. O
představení byl veliký zájem, velký sál kulturního domu byl obsazen do posledního místečka,
dokonce musely být ještě přineseny židle. V představení, které zahájilo novou divadelní
sezónu, se cimrmanologové věnovali především Cimrmanově dentistické dráze.

Další zajímavosti
Miss Poupě
22. února se konal již 4. ročník soutěže krásy děvčat ve věku od 13 do 15 let Miss Poupě ´98.
Soutěž uspořádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturním domem Kopřivnice. Téměř
do posledního místečka zaplněný velký sál kulturního domu sledoval boj čtrnácti soutěžících
dívek. Největší počet diváckých hlasů a titul Miss sympatie získala Adéla Barošová. Titulem
Miss Poupě 98 ocenila porota Evu Lukešovou z Nového Jičína.

79

Titanic
Obrovský zájem mezi kopřivnickou veřejností vzbudil nový americký velkofilm režiséra
Jamese Camerona Titanic, který se do kopřivnického kina Puls dostal v polovině března.
Dlouhé fronty na lístky přiváděly ke zlosti zejména ty, kteří poněkolikáté čekali na lístky
nadarmo. Masivní reklamní kampaň byla pravděpodobně příčinou toho, že film chtělo
zhlédnout nevídané množství lidí. I to bylo možná důvodem pro podstatně vyšší vstupné.
Jeden lístek stál 70 Kč.
Pouť
Předposlední den prázdnin se konala tradiční kopřivnická pouť. Letos byla součástí oslav 50.
výročí povýšení Kopřivnice na město, což bylo spojeno s velkou návštěvností a bohatým
kulturním programem. Lunapark tentokrát zajišťoval Zdeněk Pfleger z Kokor u Přerova. Za
pronájem plochy před hotelem P-Beam uhradil 50.000 Kč. Stánky byly umístěny jak v centru
na pěší zóně, tak i na ulici Štefánikově. Za pronájem stánků bylo vybráno celkem 63.310 Kč.
Lze tedy říci, že pouť se vydařila po všech stránkách.

3. SPOLKY A SDRUŽENÍ
Klub Masarykova demokratického hnutí
Klub Masarykova demokratického hnutí (MDH) v Kopřivnici patří jistě mezi nejaktivnější
kluby v ČR. Na organizaci všech akcí Klubu se aktivně podílejí i někteří členové kopřivnické
pobočky Konfederace politických vězňů.
K největším akcím, které Klub v tomto roce uspořádal, patří druhý ročník konference
Myšlenky T.G.M. a současnost, tentokrát s podtitulem „O demokracii“, který se konal 13.
března. Program byl koncipován jako diskusní setkání občanů regionu s významnými
osobnostmi místního i celorepublikového významu. Již podruhé se konference zúčastnili
ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček, vedoucí vnitřního oddělení Kanceláře
prezidenta republiky Jaroslav Šafařík, ministr vnitra ČR Jan Ruml, poslanec Parlamentu ČR
Ivan Langer, představitelé politických vězňů a významné osobnosti regionu. Konferenci
moderoval učitel mgr. Ladislav Cvíček ze Základní školy Dr. Milady Horákové. Záštitu nad
touto akcí převzali Rádio Svobodná Evropa a starosta Kopřivnice ing. Josef Jalůvka.
Městský dechový orchestr Kopřivnice
K nejvýznamnějším a také největším hudebním souborům v Kopřivnici (60 členů) patří
Městský dechový orchestr Kopřivnice, který již řadu let vede Alois Hrnčárek. V průběhu roku
předvedl orchestr své umění na hudebních oslavách města Valencie ve Španělsku, vystoupil
v partnerském městě v Myszkowě v Polsku, účastnil se evropského festivalu dechových
orchestrů v Ostrowe Wielkopolském v Polsku. Zvlášť vystoupení orchestru ve španělské
Valencii mezi 11. a 21. srpnem mělo u tamní veřejnosti obrovský úspěch. Program vystoupení
byl na přání pořadatelů sestaven především z děl českých autorů. Orchestr byl doplněn
skupinou mažoretek ze Základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Kromě průvodu městem
vystoupil orchestr na dvou samostatných koncertech, vždy s nejméně tisícovkou nadšených
posluchačů.
Pěvecké sdružení Kopřivnice
K významným souborům patří i Pěvecké sdružení Kopřivnice, které bylo založeno již v roce
1922. Od roku 1989 je samostatným právním subjektem. Předsedou výboru Pěveckého
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sdružení, které má 56 členů, je Libuše Černínová. Jeho sbormistry jsou od roku 1983 Eva
Pajdlová a Pavel Altrichter. V průběhu roku vystoupilo Sdružení veřejně celkem desetkrát,
z toho větší rozsah měl květnový Jarní koncert v Kopřivnici a Příboru, spoluúčinkování na
koncertech v Bruntále a ve Valašském Meziříčí na koncertech místních sborů. Vystoupilo na
přehlídce sborů v Uherském Brodě, mezinárodní přehlídce „Slezský trojok“ v Bialsku-Bialei
v Polsku. Kratším programem oslavilo 50. výročí povýšení Kopřivnice na město.
Jóga v denním životě
Sdružení Jóga v denním životě sídlí v pronajatých prostorách na ulici Sokolovské 393.
Předsedou sdružení je Jaroslav Jurečka. Činnost kopřivnické jógy není omezena pouze na
Kopřivnici. Pod její záštitou se v současnosti cvičí také ve Fulneku, Studénce, Příboře,
Frenštátě, Mošnově, Petřvaldě, Mniší a Zašové.
Hlavní náplní činnosti sdružení je vedení pravidelných kurzů pro veřejnost. Nově bylo
zavedeno cvičení pro učitele. Jóga v denním životě pokračuje v práci se školní mládeží. Pro
Střední průmyslovou školu organizuje kurz pro studenty se zdravotními problémy, kteří se
jinak nemohou plně zapojit do tělesné výchovy.
Kromě této činnosti organizuje sdružení i přednášky pro cvičitele, cvičence i veřejnost. Při
příležitosti oslav 25. výročí vzniku systému Jóga v denním životě v naší zemi byly
zorganizovány dva koncerty akustické meditativní hudby manželů Havlových z Prahy. Každý
rok pořádá sdružení prázdninové kurzy jógy v jógovém centru ve Střílkách u Kroměříže.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kopřivnice-město
Český zahrádkářský svaz má v Kopřivnici již dlouhou historii. Vznikl na ustavující schůzi 4.
prosince 1932 v Heisigově hostinci (dnes restaurace Pod Kaštany) za účasti 33 občanů
Kopřivnice. Organizace má dnes celkem 155 členů, předsedkyní je od roku 1989 Svatava
Kunčarová.
Základní činností organizace je:
- pořádání odborných přednášek o pěstování ovocných stromů, květin a dalších rostlin
- pořádání výstav ovoce a květin
- poskytování odborných služeb (moštování, sušení ovoce, krouhání zelí)
- výměny pěstitelských zkušeností spojené s degustací.
Nejvýznamnější akcí byla tradiční letní výstava květin, která se koná při příležitosti
kopřivnické poutě.
Sdružení žen samoživitelek
27. 5. byla v Kopřivnici založena nová organizace nazvaná Sdružení žen samoživitelek.
Důvodem pro vznik sdružení je vzájemná pomoc rozvedených žen a mužů s dětmi. Sdružení
má 47 členů, kteří se schází dvakrát ročně nebo podle potřeby. Předsedkyní sdružení je
Alžběta Marinová. Sdružení zajišťuje bezplatné právní poradny pro rozvádějící se a svobodné
matky. Během své krátké existence sdružení již navázalo kontakt s městem Koprivnica
v Chorvatsku, s organizací Chorvatské vdovy Zagreb a organizací MIR ve stejném městě.
Pionýrská organizace Kopřivnice
Organizace dětí a mládeže, jejíž cílem je aktivní využívání volného času dětí, se od své
zpolitizované komunistické předchůdkyně odlišuje především náplní činnosti. Tvoří ji dnes
110 členů pod vedením Boženy Klimecké. Pionýrská skupina je tvořena jednotlivými oddíly,
o které se starají jejich vedoucí. Od roku 1996 sídlí skupina v náhradních prostorách na ulici
Záhumenní. Pro své členy i nečleny pořádá různé akce jako Podzimní pochod, Pohádkový les,
Čertovské odpoledne. Vyvrcholením činnosti bývá Letní pionýrský tábor na Olbramkostele,
kde se ve čtyřech turnusech rekreuje 240 dětí. Děti se rovněž účastní celostátních soutěží.
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V tomto roce děti zaznamenaly největší úspěch na soutěži Dětská porta, kde posbíraly přední
umístění v divadelní přehlídce, zpěvu a v soutěži hudebních kapel.
Myslivecký spolek Kopřivnice
Myslivecký spolek Kopřivnice má celkem 11 členů, kteří obhospodařují honitbu pronajatou
od Honebního společenstva Kopřivnice. Honitba o výměře 567,7 ha se rozkládá v nejbližším
okolí města. Největší část honitby je na Červeném kameni, Pískovně a Brdech. Zahrnuje
zejména městské lesy a dále svahy od Červeného kamene směrem k městu. Menší část
honitby zahrnuje lesy, louky a pastviny na Bílé hoře. Nejméně honebních pozemků je za
sídlištěm Sever směrem na Příbor. Předsedou Mysliveckého spolku je již od rok 1993 Alois
Jalůvka.
Pro zvýšení možností lovu chovají myslivci každoročně v areálu pod Brdami bažantí zvěř.
V roce 1998 odchovali celkem 650 ks bažantů, do přírody jich vypustili 328 ks, 82 ks bylo
zabito při napadení bažantnice toulavými psy. Během roku bylo na honech uloveno celkem
120 ks bažantů, 10 ks zajíců a 18 ks spárkaté zvěře.
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X.
MÍSTNÍ ČÁSTI
1. LUBINA
Ve dnech 12. a 13 června se po pádu vlády premiéra Klause konaly mimořádné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve volebním okrsku č. 18 v Lubině dosáhly nové
parlamentní strany těchto výsledků:
Strana
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KSČM
US

Počet hlasů
301
202
179
93
54

Celkem %
33,51
22,49
19,93
10,35
6,00

Ve dnech 13. a 14. listopadu se konaly komunální a první kolo senátních voleb.
Z komunálních voleb vzešla vítězně ODS, která získala 8 mandátů před ČSSD s 5 mandáty.
KDU-ČSL a KSČM získaly shodně po 4 mandátech.
Do druhého kola senátních voleb postoupili pozdější vítěz kandidát čtyřkoalice ing. Jaroslav
Šula a kandidát ODS MVDr. Milan Šturm.
Významným dnem pro občany Lubiny se stala neděle 27. října, kdy při příležitosti poutní
slavnosti sv. Václava navštívil lubinskou farnost sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze
Mons. František Václav Lobkowicz. Po vřelém přijetí duchovním správcem farnosti P.Pavlem
Dvořákem a vedením města sloužil slavnou mši svatou.
V říjnu byla po mnoha letech obnovena zvonička a kříž u Kutáčů, č.p. 136 v Sýkorci. Náklady
na materiál a tesařské práce ve výši 10.000 Kč hradilo ze svého rozpočtu město, ostatní práce
provedli občané svépomocí.
Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, který byl založen v prosinci 1923, obdržel v roce 1998
za vzorné plnění úkolů medaili „Za příkladnou práci“ od Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska.
Městské zastupitelstvo rozhodlo prodat objekt tzv. pavilónu, který sloužil před rokem 1989 ke
společenskému vyžití občanů Lubiny. Od té doby pavilón využití neměl a chátral. Ze tří
navržených variant, dvě navrhovaly ponechat pavilón veřejnosti, ta třetí od pana Valy
z Ostravy znamenala přestavění objektu na rodinný dům. Městské zastupitelstvo nakonec
schválilo poslední variantu.
Letní sezóna na větřkovické přehradě se letos musela obejít bez Vodní záchranné služby.
Důvodem byl nedostatek finančních prostředků záchranářů na jejich provoz. Každý rok
dostávali od města finanční prostředky na provoz, nákup vysílačky nebo nákup automobilu.
Letos však nedostali nic.
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Letní rekreační sezónu na přehradě, která je majetkem a.s. Tatra, zajišťuje firma Lubina tour,
s.r.o. Podle jejího spoluvlastníka Dalibora Řeháka však vstupné, které je na přehradě
vybíráno, stačí pouze na úklid a odvoz odpadků a posečení trávy.

2. VLČOVICE
Koncem února se mladí hasiči z Vlčovic zúčastnili 7. ročníku neoficiálního mistrovství Čech,
Moravy a Slezska. Soutěže se zúčastnily i sbory našich sousedů ze Slovenska a Polska. Hasiči
skončili na slušném 23. místě z 35 účastníků.
Z dotace z fondu Phare Evropské unie ve výši 16 tis. ECU (asi 745.000 Kč) byla provedena
oprava mlýnského náhonu, který byl vlivem povodně z předchozího roku zaplaven nánosy. Ze
stejných finančních prostředků byla provedena i oprava jezu na řece Lubině mezi obcemi
Tichá a Vlčovice. Nově opravený jez by měl snižovat následky dalších povodní.
V červnu proběhly v obci volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Přes částečnou
únavu voličů z politických půtek se voleb v obci zúčastnilo překvapivě mnoho voličů – 80%.
Pokles porodnosti se projevil uzavřením místní mateřské školy. Počet dětí klesl na tak nízké
číslo, že by již nestačil ani na jednotřídku. Proto bylo s městem dohodnuto, že děti z Vlčovic
budou navštěvovat Mateřskou školu (MŠ) v Mniší. MŠ ve Vlčovicích ukončila svou činnost k
31. 12. 1998.
Rostoucí nespokojenost obyvatel s politikou se projevila i poklesem počtu voličů při
komunálních volbách v listopadu. 65% ze 415 oprávněných voličů dalo nejvíce hlasů KDUČSL, druhé místo obsadila ODS a třetí KSČM. Přes vítězství KDU-ČSL ve volbách byl do
zastupitelstva z této místní části zvolen pouze Milan Kapica z KSČM.

3. MNIŠÍ
Hybnou silou v místní části Mniší zejména v oblasti kultury je Osvětová beseda (OB) Mniší.
V roce 1998 získala OB z rozpočtu města na svou činnost finanční prostředky ve výši 281 tis.
Kč. Vlastní příjmy OB ve výši 76 tis. Kč byly tvořeny zejména příjmy za pronájem sálu a
kuchyně občanům, ke schůzím, ke zkouškám souborů apod. Část finančních prostředků OB
byla využita na zateplení půdních prostor v domě č.p. 132 (bývalý obecní úřad) a k ozelenění
prostoru před tímto domem a kulturním domem.
K nejvýznamnějším kulturním a společenských akcím v obci patřily:
- 5. obecní výlet dne 14. 6., který se pro nepřízeň počasí konal v sále kulturního domu,
kromě krojované dechovky z Dolních Bojanovic vystoupily jako každý rok děti z místní
mateřské a základní školy
- koncert mládežnického dechového orchestru Kopřivnice v době konání pouti dne 26. 7. na
prostranství před konzumem u Hrnčárků (č.p. 9)
- oslavy 30. výročí založení Klubu důchodců Vlčovice-Mniší dne 23. 10.
Z velkých akcí provedených v obci připomeňme dokončení plynofikace obce městem ke dni
30. 6. a pokládání optického kabelu SPT Telecomem v období březen až červen v horní části
obce směrem od Hukvald do Měrkovic.
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