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2. ÚVOD

Rok 1999 byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem seniorů. V Evropě byl
označen za Rok proti násilí na ženách. Přesto, že se v ČR nestal rokem volebním, stalo se
množství událostí, které zcela jistě budou mít vliv na další vývoj v naší zemi. Některé z těchto
událostí se zřejmě dotknou i života v Kopřivnici a jejím okolí. Připomeňme si některé z nich.
17. 1. se posádka ve složení Karel Loprais, Radomír Stachura a Josef Kalina s vozem Tatra
stala již popáté vítězem kategorie nákladních vozidel na Rallye Granada-Dakar.
22. 2. odvolala dozorčí rada Škody Plzeň z představenstva společnosti generálního ředitele
Lubomíra Soudka a navrhla jeho odvolání i z funkce generálního ředitele. Novým generálním
ředitelem se stal Jiří Hlavica.
12. březen 1999 se stal v moderní historii České republiky rokem velmi významným, protože
v ten den se završila dlouhá a trnitá cesta naší diplomacie vedená zkušenostmi let 1938 a
1968. Česká republika se stala společně s Polskem a Maďarskem členskou zemí
Severoatlantické bezpečnostní organizace známé pod zkratkou NATO. Od tohoto dne vlaje u
sídla NATO v Bruselu i vlajka České republiky.
Opakem této události a patrně největší mezinárodní ostudou se stala zeď v Matiční ulici v Ústí
nad Labem, která přestože stála jen několik týdnů (od 4. října do 24. listopadu), stala se
symbolem českého rasismu.
15. 3. byla slavnostně v Ostravě zahájena první etapa výstavby dálnice D 47, která má spojit
Brno s Ostravou a Polskou republikou.
16. 5. se hokejisté České republiky vítězstvím ve druhém finálovém utkání s Finskem stali
opět mistry světa v ledním hokeji.
Ve dnech 27. a 28. 8. konaly historicky první doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Na potlačení počítačového problému přechodu předposledního roku 2. tisíciletí - roku 1999 na
poslední rok 2. tisíciletí – rok 2000 nazývaného zkratkou Y2K, (v prvé řadě jde o programy
rozlišující roky podle koncového dvojčíslí, a proto dvě nuly na konci v roce 2000 tak smažou
rozdíl mezi počátkem a koncem tohoto století) se v měsících září a říjen soustředily ve větší či
menší míře úřady, banky a další instituce, velké, střední i malé firmy nejen v České republice,
ale prakticky na celém světě, všude tam, kde jsou využívány počítače.
17. listopadu před deseti lety to všechno začalo. Veliká odvaha, touha po změně a určitě i
vytrvalost, důslednost a politická prozíravost hlavních aktérů listopadové sametové nebo taky
něžné revoluce přinesly obrovské změny v životě všech občanů České republiky, okresu
Nový Jičín i Kopřivnice. Mnozí z nás bohužel až příliš rychle zapomněli na ten šedý,
průměrný život bez perspektivy vyniknout jiným způsobem než servilností ke komunistické
ideologii. Po dlouhých letech se konečně splnil sen mnoha lidí – byla odstraněna nenáviděná
totalitní moc, která sužovala nejen Československo, ale i východní Evropu po dobu dlouhých
40 let.
29. listopadu podlehl v americkém Seattlu zákeřné rakovině krve - leukémii jeden
z nejvýznamnějších
polistopadových
českých
politiků
–
bývalý
předseda
Křesťanskodemokratické unie-Československé strany lidové ing. Josef Lux. Bylo mu 43 let.
Vánoční smrk z obce Morávka v Beskydech dominoval Svatopetrskému náměstí ve Vatikánu.
Dar z České republiky pomohl rozsvítit prezident ČR Václav Havel.
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II. PRŮBĚH ROKU
1. KOPŘIVNICKÝ KALENDÁŘ
Leden
9.1.
14. 1.
17. 1.

23. 1.
30. 1.

Narodil se Michal Plandor, první kopřivnické dítě v roce 1999.
Nezaměstnanost v Kopřivnici překročila desetiprocentní hranici.
Na první ustavující schůzi konané v Katolickém domě byl obnoven Klub
českých turistů v Kopřivnici.
Karel Loprais zvítězil už popáté v nejtěžší rallye světa Granada-Dakar, Tomáš
Tomeček rovněž na voze Tatra obsadil třetí místo.
V prostorách kulturního domu se konal 8. ročník Velkého obecního plesu.
V prostorách kulturního domu a technického muzea se konal atraktivní ples
kopřivnické cestovní Agentury Fox.

Únor
1. 2.
6. 2.
18. 2.
19. 2.
25. 2.

Senátor ing. Jaroslav Šula (KDU-ČSL) otevřel v Katolickém domě v
Kopřivnici svou senátorskou kancelář.
Do prvních tříd na školní rok 1999/2000 bylo zapsáno 350 dětí z Kopřivnice a
místních částí.
Rrozhodnutím Ministerstva kultury ČR se Lašská (Šustalova) vila stala kulturní
památkou.
Ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka vystoupila mládeží velmi oblíbená
litvínovská skupina Lunetic.
Z funkce předsedy představenstva a.s. Tatra odstoupil už bývalý generální
ředitel Škody Plzeň ing. Lubomír Soudek.

Březen
1. 3.
4. 3.
5. 3.

12. 3.
13. a 14. 3.
16. 3.
19. a 20. 3.
29. 3.

Zahájen první ročník filmové přehlídky Projekt 100 za nevšedního zájmu
diváků.
Představenstvo a.s. Tatra zvolilo svého nového předsedu, kterým se stal ing.
Petr Frýbl, CSc, ze Škody Plzeň.
Vzpomínková slavnost spojená s položením kytic u pomníku T. G. Masaryka
na stejnojmenném náměstí ke 149. výročí narození prvního československého
prezidenta.
Se uskutečnil již třetí ročník setkání zástupců měst volebního kraje Tomáše
Garrigua Masaryka, tentokrát s tématem „O víře“.
V sále Kulturního domu v Mniší se uskutečnil Český pohár v šipkách.
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců roku 1998.
V kině Puls v kulturním domě se konal 3. ročník soutěžní přehlídky televizních
studií a kabelových televizí Kafka ´99, kterého se zúčastnilo 22 společností.
Všech 12 bytů ve dvou rozestavěných domech na ulici Pod Bílou horou našlo
v dražbě své obyvatele.
5

Duben
V Kopřivnici se sešli z iniciativy starosty Kopřivnice Jiřího Tichánka
starostové pětadvaceti obcí, aby se dohodli na společném postupu při prodeji
akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací.
13. 4.
Hokejisté HC Kopřivnice se vítězstvím nad HC Haná VTJ Kroměříž udrželi ve
druhé hokejové lize.
16. až 17. 4. V Kopřivnici se uskutečnil 13. ročník přehlídky netradičních forem divadla
Kopřiva ´99.
20. 4.
Město Kopřivnice společně s některými dalšími městy a obcemi podepsalo
kupní smlouvu na prodej akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací
francouzské společnosti Suez Lyonnaise des Eaux za 1.350 Kč za kus.
21. 4.
Na viaduktu směrem na Lubinu se stala vážná dopravní nehoda dvou osobních
vozidel, při níž jedna osoba zemřela a další tři byly lehce zraněny, na obou
vozidlech vznikla škoda ve výši dvěstětisíc korun.
23. 4.
Po několika dnech se na sídlišti Sever opět otevřela velkoprodejna potravin,
jejím novým majitelem je společnost Delvita.
24. 4.
Ve velkém sále kulturního domu se uskutečnil koncert britské kapely The
Legendary Pink Dots.
2. 4.

Květen
1. 5.

Oslavy prvního máje proběhly za pěkného počasí a velkého zájmu občanů
Velkého putování pohádkovým lesem se zúčastnilo na tisíc účastníků.
3. 5.
Ve věku 79 let zemřel bývalý skvělý automobilový závodník na vozech Tatra,
zasloužilý mistr sportu Jaroslav Pavelka, který se automobilovým soutěžím
věnoval především v 50. a 60. letech.
7. 5.
Položení kytice k Pomníku padlých v předvečer státního svátku Dne
osvobození od fašismu byla uctěna jejich památka.
Kopřivnici krátce navštívil v rámci cesty po okrese Nový Jičín ministr kultury
ČR Pavel Dostál.
7. až 8. 5.
170 vystavujících modelářů z ČR i zahraničí se sešlo na dalším ročníku
výstavy Beskyd Model Kit Show v kulturním domě.
12. 5.
V Květinový den, který pořádalo dobrovolné sdružení Liga proti rakovině
Praha, si symbol boje proti této chorobě – žluté kvítky zakoupilo šest set lidí.
12. až 13. 5. Čtvrtý a patrně poslední ročník přehlídky loutkových divadel Kopřivěnka ´99,
jejíž existence je zcela odkázána na finanční dotace od města a sponzorů.
21. 5.
V Kopřivnici zanikla rodinná škola založená v roce 1992.
Kopřivnický Klub házené oslavil 40. výročí své existence.
22. 5.
Přibližně patnáct stovek vyznavačů silných motocyklů zavítalo v rámci
tradičního setkání motorkářů v Rožnově p. R. do kopřivnického technického
muzea.
29. 5.
Otevřením letního koupaliště pro veřejnost byla zahájena letní sezóna, voda
měla teplotu 18° C.
Do funkce ředitelky Střediska sociálních služeb v Kopřivnici byla jmenována
vítězka konkurzu Jitka Veřmiřovská.
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Červen
1. 6.

4. 6.

5. až 6. 6.
13. 6.
17. 6.
19. 6.
25. 6.
26. 6.
30. 6.

Důsledkem neobnovení smlouvy s První novinovou společností přestala pošta
doručovat noviny a časopisy.
Poliklinika zahájila ambulantní odstraňování hemeroidů pomocí již dříve
zakoupeného špičkového lékařského přístroje.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům Střední průmyslové
školy a obchodní akademie v Kopřivnici za přítomnosti vedení města a školy
v kulturním domě.
Druhé sportovní hry zdravotně postižených, kterých se zúčastnilo 195 zájemců,
proběhly v Kopřivnici.
Nejstarší obyvatelka Kopřivnice Marie Danilewiczová v dobrém zdraví
oslavila 101. narozeniny.
Město se alespoň na několik hodin stalo součástí celotýdenní mezinárodní
soutěže Moravia rallye ´99.
Proběhl 2. ročník Běhu Terryho Foxe.
Poslední zvonění pro žáky 9. tříd kopřivnických základních škol před
kulturním domem
Ssoutěžní přehlídka folkových hudebních skupin Kopřivnická želva na chatě
Červený kámen se dvěma sty účastníky.
Banka Haná ukončila v Kopřivnici v Domě podnikatelů na ulici Štefánikově
244 svoji činnost.
Soukromá střední škola podnikání a managementu, s.r.o. ukončila svoji činnost
především z finančních důvodů.

Červenec
3. až 4. 7.

V prostorách kulturního domu se konalo jedno z největších setkání příznivců
sci-fi, fantasy, hororu a příbuzných oborů Parcon ´99.
5. 7.
V Sýkorci byl vysvěcen zvon, který se stal součástí zvoničky a kříže
postavených z iniciativy občanů Lubiny.
6. 7.
Se konala tradiční vzpomínková slavnost na upálení Mistra Jana Husa u
Husovy lípy, na slavnosti vystoupili husitský farář p. Maroš a Pěvecké sdružení
Kopřivnice.
10. 7.
V horní části letního stadionu se konal již šestý ročník hudebního festivalu
Šlahouny ´99.
11. až 24. 7. Proběhl další ročník Mezinárodního tábora dobrovolné práce, tentokrát za
účasti devíti studentů ze šesti evropských států.
16. 7.
Ulicemi Čs. armády a Záhumenní ve směru do cíle I. etapy na štramberském
náměstí se přehnal peloton 13. ročníku cyklistického závodu žen Gracia ČEZ
EDĚ, který je součástí Světového poháru.
18. 7.
Před 90. lety byl položen a vysvěcen základní kámen budoucí nejstarší
základní školy v Kopřivnici, na náměstí.
22. 7.
V 8.00 hod. byl zahájen provoz supermarketu potravin Plus Diskont na ulici
Hanse Ledwinky v Kopřivnici.
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Srpen
6. 8.

Nabídka webových stránek Kopřivnice se rozrostla o e-mailovou Kopřivnickou
konferenci, která je určena všem, kteří chtějí vyjádřit svůj názor, vznést dotaz,
odpovídat.
Kamerový systém městské policie byl rozšířen o jednu kameru umístěnou na
sídlišti Sever.
7. až 8. 8.
Čtyřmi rychlostními zkouškami zavítal opět na Kopřivnicko tentokrát již 29.
ročník automobilové soutěže Barum Rally 1999, mistrovství Evropy
cestovních a produkčních vozů s koeficientem 5.
11. 8.
Částečné zatmění Slunce, pozorování úkazu zajistil pro veřejnost před
kulturním domem Astronomický kroužek Kopřivnice, další možnost sledování
tohoto úkazu budou mít naši pravnuci až v roce 2135.
14. 8.
Na návštěvu přijel španělský dechový orchestr Střediska hudby a umění svaté
Cecílie z Valencie.
24. 8.
Pro nedostatek dětí byla zrušena mateřská škola na ulici Kpt. Jaroše.
Sebevraždu skokem z okna v sedmém patře domu č.p. 1170 na ulici Pod
Morávií spáchala mladá žena z Nového Jičína, která byla v Kopřivnici na
návštěvě.
25. 8.
Loupežné přepadení s pokusem o vraždu zažil na vlastní kůži taxikář
z Kopřivnice, kterého na odlehlém místě na ulici České v Kopřivnici okradl a
vážně poranil šestadvacetiletý pachatel z Příboru.
26. 8.
V dopoledních hodinách navštívil Kopřivnici prezident ČR Václav Havel.
29. 8.
Se konala tradiční kopřivnická pouť.
Konsolidační banka, která zastupuje stát, rozhodla o koupi dominantního podílu akcií ve
společnosti Tatra, a.s. Kopřivnice.

Září
1. 9.

3. až 5. 9.

4. 9.
9. 9.
10. 9.

Návštěva biskupa ostravsko opavské diecéze Msgre Františka Václava
Lobkovicze v Kopřivnici spojená se svěcením praporu a znaku města
Kopřivnice v kostele sv. Bartoloměje.
Rozhodnutím Ministerstva školství a tělovýchovy byla ze sítě škol vyřazena
rodinná škola.
Změna na postu ředitele Regionálního muzea Kopřivnice, ing. Lumír Kaválek
byl nahrazen Lenkou Hodslavskou.
Do 17 prvních tříd základních škol nastoupilo celkem 360 dětí, nejvíce – 80
jich nastoupilo na ZŠ Emila Zátopka a Dr. Milady Horákové, nejméně
v Lubině a Mniší – 11.
Kopřivnici protnula trať jubilejního 30. ročníku Mezinárodní Tatra veterán
rallye Beskydy Kopřivnici, která je zároveň 16. ročníkem Memoriálu
zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmiřovského, závodu se účastnilo 80
posádek.
Po devíti letech nečinnosti se konal v pořadí 16. ročník turistického pochodu
Lašskem a Valašskem, kterého se zúčastnilo celkem 112 turistů.
Návštěva poslance Parlamentu ČR Viléma Holáně (KDU-ČSL) v Kopřivnici
návštěva prezidenta Namibijské republiky Samuela Shaffishuma Nujoma
s doprovodem v Kopřivnici.
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11. až 12. 9. Další ročník výstupu 39 krát na vrchol Červeného kamene (pomyslný Mt.
Everest) s třemi sty účastníky byl ve znamení neuvěřitelných rekordů.
15. 9.
V dražbě bylo prodáno deset z 28 stavebních parcel v lokalitě pod Bílou horou.
22. 9.
Nnávštěva poslanců Parlamentu ČR, Výboru pro evropskou integraci
doprovázených místním poslancem Parlamentu ing. Josefem Jalůvkou
v Kopřivnici.
V Domě podnikatelů zahájilo činnost Regionální energetické centrum České
energetické agentury.
15. až 25. 9. První oficiální návštěva zástupců města Kopřivnice v partnerském „okrese“
Congleton ve Velké Británii.
22. 9.
Oficiální návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanislava Grosse v Kopřivnici.
Na třítýdenní návštěvu přiletěl z amerického Houstonu do Kopřivnice pravnuk
zakladatele kopřivnické kočárovky Ignaze Schustaly Victor James Janak
s manželkou.

Říjen
Obec Závišice byla převedena od pošty Rybí ke kopřivnické poště, změnilo se i
poštovní směrovací číslo (ze 74265 na 74221).
Pošta nahradila stabilní poštovní střediska v místních částech Lubina, Vlčovice
a Mniší a v Závišicích motorizovaným doručováním.
Zahájena stavba komunikace vedoucí k budoucí rozhledně na vrcholu Bílé
hory.
2. 10.
Se v Katolickém domě konal Festival pěveckých sborů zaměřený na sborovou
tvorbu severomoravského regionu za účasti pěti sborů.
6. 10.
Před 90 lety byla zahájena výuka v prvním školním roce chlapecké měšťanské
školy s vyučovacím jazykem českým v Kopřivnici.
7. až 8. 10. Účastníci semináře o krajinotvorných programech pořádaného Ministerstvem
životního prostředí ČR se pochvalně vyjádřili o revitalizaci Kopřivničky a
obnově rybníka na Šostýně.
14. 10.
Tatra představila na veřejnosti nový typ nákladního automobilu, který zatím
nemá jméno.
15. 10.
Jednodenní návštěva ministra pro místní rozvoj ČR Jaromíra Císaře v
Kopřivnici a ve Štramberku.
Stát se prostřednictvím Konsolidační banky, která jej zastupuje, stal
rozhodujícím vlastníkem a.s. Tatra Kopřivnice.
27. 10.
Vzpomínková slavnost k 81. výročí vzniku samostatného Československa.
1. 10.

Listopad
6. 11.
Manželé Kunčíkovi z Kopřivnice oslavili diamantovou svatbu (60 let).
6. až 7. 11. Na srazu členů Tatra klubu byl vytvořen rekord v počtu vozů jedné značky –
Tatra 613 v koloně, zapojilo se do ní 91 automobilů ! Rekord má být zapsán
v Guinessově knize rekordů.
7. 11.
Zemřela nejstarší obyvatelka okresu a města Marie Danilewiczová, která
oslavila 13. 6. 1999 101 let.
8. 11.
V Kopřivnici byla ukončena digitalizace telefonní sítě.
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17. 11.
18. 11.

Přesně před deseti lety začala „sametová revoluce“.
Městské zastupitelstvo zrušilo na svém zasedání pracně prosazovanou právní
subjektivitu mateřským školám.
Další astronomický zážitek měl být vidět pouhým okem kolem třetí hodiny
ranní, kupovitá oblačnost však znemožnila vidět průchod Země meteorickým
rojem zvaným Leonidy.
19. 11.
Čtyři přední politici - místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Petra Buzková (ČSSD) a poslanci Petr Nečas (ODS), Zdeněk Kořistka (USDEU) a Cyril Svoboda (KDU-ČSL) přijeli diskutovat na téma „Jak jsme daleko
s demokracií“.
19. až 21. 11. Místní pobočka Institutu svazu průmyslu pro Rotary Club organizovala akci
zvanou Ryla, která napomáhá mladým lidem rozvíjet schopnosti v oblasti
komunikace a týmové práce.
23. 11.
Po přibližně pěti stech letech proběhla kolaudace obnovených šostýnských
rybníků (velký a malý), které byly vystavěny v rámci projektu revitalizace
Kopřivničky.
27. 11.
V celé republice se před deseti lety uskutečnila manifestační generální stávka.
V kulturním domě se uskutečnil 3. ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické
tvorby handicapovaných dětí Motýlek ´99.
Nejlepší tenistkou České republiky pro rok 1999 se stala kopřivnická rodačka a
odchovankyně tenisového klubu Květa Hrdličková, v té době 44. hráčka světa.

Prosinec
5. 12.
8. 12.
13. 12.
31. 12.

Kopřivnická atletka Irena Šádková skončila v půlmaratonském běhu
v japonské Okyamě na jedenáctém místě.
Loutkoherecký soubor Rolnička uvedl slavnostní stou reprízu pohádkové hry
Josefa Čapka O pejskovi a kočičce.
Návštěva členů ústavně právního výboru Senátu ČR doprovázených
kopřivnickým senátorem ing. Jaroslavem Šulou v Kopřivnici.
Silvestrovské oslavy příchodu Nového roku.

2. POČASÍ
Údaje o počasí, které je sledováno v nadmořské výšce 340 m. n m. v 6.00 a ve 13.00 hodin
denního času, poskytuje amatérský meteorolog Ladislav Kostelník.
Změna klimatu, o které se stále více hovoří jako o nutném zlu, se bezpochyby projevuje i na
počasí v Kopřivnici. V době, kdy má být teplo, je chladno a v zimě je zase nezvykle teplo. Je
čím dál tím více přírodních katastrof – větrných smrští, povodní nebo je dlouho sucho, které
ničí úrodu a snižuje zásoby vody.

Leden
Teplé počasí, které začalo v polovině prosince loňského roku, přetrvávalo s malými
odchylkami po celý měsíc. 2. 1. ráno byla teplota na –4°C, ale 5. 1. ve stejnou dobu již bylo
+5°C. Denní teplota dosahovala od 5. do 7. 1. +7°C. Sníh nebyl, pouze slabě pršelo. Druhá
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dekáda a převážná část třetí byla chladnější, ráno od -5°C až do –3 po +2°C. Přes den
především ke konci dekády stoupaly teploty až na +6°C. Toto poměrně teplé počasí trvalo až
do 29. 1., kdy se prudce ochladilo a teplota klesla ráno na -7°C a poslední den v měsíci
dokonce na -12°C. I denní teploty se v tyto dny pohybovaly od –8 do -12°C. Koncem měsíce
začalo i sněžit a 31. 1. ležela na zemi sněhová pokrývka dosahující výše 25 cm. Jasných dnů
bylo v lednu 8, zataženo bylo 12 dnů.

Únor
Zpočátku byl chladnější. 1. 2. bylo ráno –13°C, pak se mrazy zmírnily na –5 až +2°C. Od 9.
2. teplota opět poklesla z –5 na -10°C a přes den od –2 do -9°C. Poté začaly ranní i denní
teploty opět stoupat, nejdříve od –6 do 0°C (16. 2.) a od 0 do +4°C (20. 2.). Poslední dny
v měsíci teploty kolísaly od –1 do +11°C. Sněhová pokrývka byla nejvyšší 13. 2. – 30 cm. Od
21. 2. začalo mírné tání sněhu. Jasný byl pouze 27. den v měsíci, 18 dnů bylo zataženo, 7 dnů
byla mlha.
Tento měsíc byl teprve počtvrté ve 20. století bez úplňku měsíce.

Březen
Přestože občas ještě sněžilo, březen byl již jarním měsícem. Teploty ve dne již neklesly pod
bod mrazu. Nejnižší ranní teploty byly 14. 3. -7°C a 18. a 19. 3. -6°C. V ostatních dnech se
teploty pohybovaly v rozmezí od +2 do +9°C. Denní teploty koncem měsíce vystoupaly až na
+16°C. Sníh se ztratil ještě v únoru, protože již 2. 3. po něm nebylo, kromě severních svahů
Červeného kamene, ani památky. Pršelo 8 dnů, jasných dnů bylo 9., zataženo bylo 10 dnů.

Duben
Nadvláda zimy již trvale ustoupila jaru. Ranní teploty se pohybovaly od -1 do +9°C, denní od
+8 do +15°C. Výjimkou byl 17. duben, protože ranní teplota +6°C během dne poklesla až na
nulu a s deštěm začal padat sníh, který se však již neudržel. Nejtepleji bylo 27. a 28. dubna s
+16°C. 23. 4. přišla první jarní bouřka. Pršelo 8 dní, 7 dní byla mlha. Jasných dnů bylo 8 a
zatažených 10. 7. 4. rozkvetly meruňky.

Květen
Po častých dubnových deštích přišel příliš suchý květen doprovázený vysokými teplotami.
Prvé dva týdny se ranní teploty pohybovaly v rozmezí od +5 do +10°C. Denní pak vystoupily
na +12 až +20°C. Teplotní rozdíly se objevily koncem druhé dekády měsíce. Ráno bylo +2 až
+4°C, přes den teploty vystoupaly až na +21°C. V posledním týdnu denní teploty vystoupaly
až na +25°C. Dešťové přeháňky se vyskytovaly ve dvou dnech, bouřky ve třech. Jasných dnů
bylo 14, zataženo 4.
Trvalý pokles stavu vlaštovek a jiřiček dosáhl v letošní roce dna. Poprvé nepřiletěly. Pouze
rorýsi, kteří se usídlili především na sídlištích.
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Červen
Co příroda ušetřila na vláze v květnu, to nahradila v červnu, který se stal měsícem
s tropickým počasím. Do 21. 6. se teploty pohybovaly od +9 do +16°C, denní od +13 do
+27°C. Od 22. do 25. 6. klesly ranní teploty na +5 až +7°C a denní na +6 až +16°C. Pak
nastala vedra. Ráno bylo od +15 do +16°C, přes den od +28 do +35°C. Mezi 10. a 23. 6.
denně pršelo a byla trvale mlha. Bouřky se objevily ve třech dnech.
Trvalé deště způsobily záplavy. Voda v říčce Sedlnice v Závišicích vystoupila z koryta,
v Jeseníkách na Pradědu napadlo 22. 6. 25 cm sněhu. Pod tíhou sněhu se lámaly stromy a byla
přerušena dodávka elektřiny.

Červenec
Byl velmi podobný předchozímu měsíci, protože velmi vysoké teploty, deště a mlhy trvaly
celý měsíc. Ranní teploty stoupaly od +10 do +21°C, denní ode dne upálení Jana Husa 6. 7.
stoupaly od +22 do +30°C, na slunci přes +40°C. 8. 7. klesla denní teplota na +13°C,
následující den už opět trvale dosahovala od +22 do +26°C, na slunci mezi +38 až +41°C.
Bouřky se objevily v 8 dnech, pršelo 12 dnů. Jasných dnů bylo 16.
Žním přálo krásné počasí.

Srpen
Tropické červencové počasí panovalo do 9. 8. Mírný pokles teplot začal 10. 8. a pokračoval
až do 21. 8. Ranní teploty dosahovaly +7 až +14°C, denní od +16 do +22°C. Od 22. do 26. 8.
bylo ráno +7°C, přes den +16 až +22°C. Bouřky byly 3 dny, pršelo 10 dnů, silný déšť padal 7.
a 9. 8. Jasných dnů bylo 15.
11. 8. ve 12.45 hod. bylo viditelné zatmění slunce, ve 20. století v pořadí již deváté.

Září
Blížící se podzim přinesl chladná rána, i když denní teploty byly ještě poměrně dost vysoké.
Do poloviny měsíce se ranní teploty pohybovaly od +5 do +15°C, od 17. 9. stoupaly až na
+11 až +17°C. Denní teploty nebyly tak rozdílné jako ranní, pohybovaly se od +15 do +21°C.
Nejtepleji bylo 9., 10. a 21. 9. Počátkem měsíce byly silné srážky, 1. 9. byla dokonce bouřka
s kroupami. Pršelo také s přestávkami ve třetí dekádě. Jasných dnů bylo 18.

Říjen
S postupným slábnutím slunečního svitu ubylo jasných dnů. Převažovalo polojasné počasí a
zatažená obloha. Celý měsíc převládaly mlhy. Teploty se do 17. 1. držely nad bodem mrazu.
Ranní se pohybovaly z počátku mezi +4 až +13°C, avšak ani denní nebyly o moc vyšší (od+6
do +18°C). V týdnu od 18. do 22. 10. klesly ranní teploty pod bod mrazu na –3 až -5°C, denní
na +3 až +10°C. Po zbytek měsíce se oteplilo s ranními teplotami od +6 do +11°C a denními
od +10 do +14°C. Pršelo jen v první polovině měsíce, od 18. do 21. 10. byla trvale nízká
mlha. Jasných dnů bylo 8. Převládaly severní větry. 18. 10. napadlo na Lysé hoře 8 centimetrů
sněhu.
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Listopad
Teplejší počasí vydrželo pouze v prvním týdnu. Ranní teploty byly od +2 do +10°C, denní od
+6 do +12°C. Od 15. 11. poklesly teploty pod bod mrazu. Nejnižší ranní teplota byla
zaznamenána 16. 11. a to -7°C. Poté se ranní teploty držely již v rozmezí 0 až -5°C, denní od
–3 do +3°C. Občas pršelo, 8. 11. silně sněžilo. Od 18. 11. bylo sněžení stále častější a silnější.
23. 11. leželo na zemi již asi 50 cm sněhu, který vydržel až do konce měsíce. Jasné dny byly
pouze dva, 18 dnů bylo zataženo, 10 dnů byla mlha.

Prosinec
První měsíc zimního období začal mírně. Teploty od 0 do +6°C vládly až do 12. 12.
Vlivem deště a teplejšího větru sníh postupně tál a již 5. 12. po něm nezbylo ani stopy.
Ochlazení přišlo přesně od poloviny měsíce, 17. 12. bylo ráno již -6°C, 23. 12. ráno –8 a
později -9°C. Od 25. 12. teplota opět stoupala až na rozmezí od 0 do -3°C. Střídání teplot
sebou přinášelo sníh, do 21. 12. napadlo asi 15 cm sněhu. Sněžilo také koncem roku při
teplotách kolem -7°C. Jasné dny byly 4, zataženo 12 dní. 8. 12. byla vichřice.

Zajímavosti
11. srpna pozorovala spousta zájemců zatmění slunce. Začátek zatmění byl pozorovatelný od
11 hodin 26 minut. Ve 12 hodin 48 minut dosáhlo zatmění maxima, kdy bylo zakryto 95%
slunečního disku. Do normálu se slunce dostalo ve 14 hodin 9 minut.
Zimní slunovrat se letos snoubil s měsíčním úplňkem. Proto tato nejdelší a obvykle i
nejtemnější noc byla v roce 1999 nezvykle jasná. Je to unikátní jev, který se opakuje i za
několik generací. Podle astronomů nastala podobná situace v roce 1866, před 133 lety.
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III. OBYVATELSTVO

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Počet obyvatel města
Celkový počet k 31. 12. 1999
z toho

23 890
11 757 mužů (49,21%)
12 133 žen (50,79%)

Z celkového počtu v místních částech Lubina
Mniší
Vlčovice

1 375 obyvatel (5,76%)
676 obyvatel (2,83%)
549 obyvatel (2,30%)

Věkové složení obyvatel města
(podíly jednotlivých věkových skupin)
Věková skupina
Dětská složka (0 – 14 let)
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
Mladší produktivní věk (15 – 34)
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
54 – 59 muži
Starší produktivní věk (35 – 54, 59)
Produktivní věk celkem (15 – 54, 59)
55 – 59 ženy
60 – 64
65 – 69
70 +
Poproduktivní věk
Obyvatel celkem
Průměrný věk

Podíl v %
Počet
20,96
5 008
7,33
8,99
9,23
8,19
33,74
8 062
7,74
6,74
7,37
6,27
2,40
30,52
7 291
64,26
15 353
2,68
3,49
2,82
5,78
14,78
3.529
100,00
23.890
34,40 (ženy 35,40, muži 33,30)

2. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Matrika Městského úřadu Kopřivnice provádí v matričním obvodě (Kopřivnice včetně
místních částí a Závišice) zápisy narozených dětí, úmrtí občanů, povoluje změny jmen a
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příjmení, vystavuje duplikáty a výpisy z matričních knih, ověřuje opisy listin a podpisy
občanů.
Narození a zemřelí

Živě narozené děti
z toho chlapců
děvčat

224
107 (47,77%)
117 (52,23%)

Počet zemřelých
z toho mužů
žen
do jednoho roku věku

173
87 (50,29%)
86 (49,71%)
1

Přistěhováno
Vystěhováno

291 osob
384 osob

Přírůstek obyvatel celkem
v tom přirozený
stěhování

- 42
51
- 93

Počet sňatků
z toho v Kopřivnici
církevních
s cizincem
změn příjmení

179
113 (63,13%)
14 ( 7,80%)
8 ( 4,47%)
11

Počet rozvodů

95

Průměrný věk zemřelých dosáhl 67 let.

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 1995 až 1999
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 1996 1997 1998 1999
10,.9 10,3 10,7
9,4
9,4
7,1
5,9
5,8
6,1
7,5
3,8
4,4
4,9
3,3
2,1
7,3
7,3
8,0
7,4
7,5
3,1
4,2
3,7
4,2
4,0
42,3 56,8 45,5 57,4 53,1

Klasifikace úmrtí podle hlavních příčin smrti
Druh onemocnění
Nemoci cévního ústrojí
Novotvary

Absolutní počet
69
40
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Procenta
39,90
23,12

Poranění, sebevraždy, vraždy
Jaterní cirhóza
Nemoci dýchacího ústrojí
Ostatní

12
7
5
40

6,93
4,04
2,89
23,12

Skladba křestních jmen a příjmení
Pořadí nejvíce se vyskytujících příjmení:
1. Kahánek
2. Polášek
3. Jalůvka
4. Holub
5. Socha

6. Marek
7. Boháč
8. Babinec
9. Fojtík
10.Hanzelka

Pořadí nejvíce používaných jmen mužských a ženských:
Křestní jména
mužská
Jiří
Petr
Jan
Josef
Pavel
Miroslav
Jaroslav
Tomáš
Martin
Zdeně/nek

Počet Procento
731
698
593
511
485
473
443
426
424
319

6,22
5,94
5,04
4,35
4,13
4,02
3,77
3,62
3,61
2,71

Křestní jména
ženská
Marie
Jana
Eva
Anna
Ludmila
Lenka
Zdeň/nka
Kateřina
Věra
Petra

Počet

Procento

770
641
367
348
334
322
293
279
272
261

6,35
5,28
3,02
2,87
2,75
2,65
2,42
2,30
2,24
2,15

Křestní jména roku 1999:
Křestní jména
mužská
Adam, Petr
David, Michal, Tomáš
Jan
Lukáš, Patrik

Procentní
podíl
6,54
5,61
4,67
3,74

Křestní jména
ženská
Kristýna, Veronika
Kateřina, Klára
Aneta, Lucie, Tereza
Barbora, Jana, Karolína
Markéta, Michaela

Nejstarší kopřivničtí občané
Václav Fronc
Františka Mlčková
Zdenka Šugárková
Božena Čapková
Marie Marešová
Josefa Holubová

rok narození 1904
1904
1905
1906
1906
1906

16

95 let
95 let
94 let
93 let
93 let
93 let

Procentní
podíl
5,98
5,13
4,27
3,42

Anežka Zelenková
Oldřich Pospíšil
Antonín Výborný
Zdenka Bučková
Valérie Škývarová
Štěpánka Vosátková
Milada Gosnigová

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

92 let
92 let
92 let
92 let
92 let
92 let
92 let

Společenský aktiv města organizoval v roce 1999 mj. tyto činnosti:
- věnování 189 vkladních knížek novorozencům
- slavnostní předání vysvědčení 72 absolventům
- přivítání 375 žáků prvních tříd v základních školách.

3. NEZAMĚSTNANOST
Úřad práce, pobočka Kopřivnice sídlí ve vlastním objektu na ulici Záhumenní 562. Kromě
města Kopřivnice a místních částí řeší nezaměstnanost ve Štramberku, Ženklavě a Závišicích.
Vedoucím úřadu je mgr. Zdeněk Petr.
Nárůst nezaměstnanosti pokračoval od počátku roku do srpna, nejvyšší procento
nezaměstnaných zaznamenala pobočka Úřadu práce v Kopřivnici v červenci, kdy míra
nezaměstnanosti přesáhla 12% z celkového počtu práceschopných obyvatel tohoto
miniregionu. Od srpna došlo k mírnému poklesu, který se k 31. 12. zastavil na počtu 1 824
nezaměstnaných (11,78%).
Znepokojivým jevem v současnosti je skutečnost, že výraznou skupinou nezaměstnaných,
jejichž pobyt se na v evidenci úřadu práce prodlužuje, jsou absolventi učilišť a škol.Tento
proces sebou přináší další nepříznivé průvodní jevy jako jsou postupná ztráta teoretických
vědomostí získaných v době přípravy na budoucí povolání, nemožnost získání pracovních
návyků a odpovědnosti vůči sobě i zaměstnavateli, návyk na bezpracnou možnost vlastní
existence včetně sklonů sdružování v partách podobně postižených mladých lidí, kteří jsou
ovlivňováni různými negativními jevy. V lepším případě nastupují tito mladí lidé na
absolventská místa, poměrně značný počet, zejména absolventů středních a vysokých škol
odchází mimo náš region nebo za hranice naší republiky.
Rekordní procento nezaměstnaných téměř přímo úměrně navázalo na čerpání dávek sociální
péče, které dosáhlo v roce 1999 nejvyšších hodnot od doby účinnosti zákonů o životním
minimu a sociální potřebnosti (1991).

Vývoj nezaměstnanosti v Kopřivnici v roce 1999
Měsíc
12/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Nezaměstnaných
Počet
1 277
1 335
1 357
1 384
1 400
1 395
1 450

Procento
9,72
10,16
10,33
10,54
10,66
10,62
11,04
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7/1999
8/1999
9/1999
10/1999
11/1999
12/1999
Průměr 1 – 12/1999

1 588
1 569
1 527
1 517
1 551
1 538
1.468

12,09
11,94
11,62
11,55
11,58
11,71
11,15

Věková struktura uchazečů o práci
Uchazeči
do 19 let
20 – 24 let
25 – 29 let
30 – 34 let
35 – 39 let

Počet
65
351
280
227
207

%
3,56
19,24
15,36
12,44
11,35

Uchazeči
40 – 44 let
45 – 49 let
50 – 54 let
55 – 59 let
60 +

Počet
201
184
215
88
6

Struktura vzdělání uchazečů o práci
Vzdělání
Uchazeči
Procenta

Základní
458
25,1

Vyučení
815
44,7
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Střední
493
27,0

Vysokoškolské
58
3,2

%
11,02
10,09
11,79
4,82
0,33

IV. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

1. STÁTNÍ SPRÁVA
Finanční úřad
Finanční úřad v Kopřivnici působí od konce září roku 1999 v rekonstruované budově, kterou
dříve obývala Policie ČR („mládeňák“) na ulici Kapitána Jaroše. Součástí rekonstrukce
budovy byla výměna původních dřevěných oken za plastová, změna šedé fasády na barevnou
a vybudování vstupu do budovy. Do nového sídla finančního úřadu se již nevchází z ulice
Kapitána Jaroše, nýbrž z opačné strany. Vchod do budovy je vybaven i bezbariérovým
přístupem. Novým prostředím se podstatně zlepšila úroveň pracovních a sociálních zařízení,
pracovní podmínky zaměstnanců i prostředí pro daňové poplatníky.
Rok 1999 byl v pořadí již sedmým od roku 1993, kdy vstoupila v platnost nová soustava daní.
Nejvyšší příjmy má stát z daně z přidané hodnoty a daně ze závislé činnosti. Přiznávání
k daním z nemovitostí k 31. 1. a z příjmu k termínu 31. 3. se i v roce 1999 podařilo zvládnout
bez větších problémů.
Kromě běžné činnosti provádí finanční úřad veřejné dražby zabavených věcí neplatičů daní,
čímž využívá další prostředky k získávání pohledávek vůči nim. I proto počet poplatníků,
zejména u daně z příjmu, stále roste. Počet pracovníků úřadu však nadále stagnuje. Jeho
ředitelem je ing. Lubomír Križák.

2. MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA
Městské zastupitelstvo
Nové Městské zastupitelstvo v Kopřivnici jako nejvyšší orgán města bylo zvoleno na podzim
roku 1998 v počtu 21 členů. Během roku 1999 pracovalo zastupitelstvo na úkolech, které
vycházely z plánu činnosti zastupitelstva a rady, zákona o obcích a na úkolech, které
vyplynuly z potřeb města. V průběhu roku se uskutečnilo šest řádných a jedno mimořádné
veřejné zasedání a čtyři pracovní semináře, které jsou neveřejné. U všech veřejných zasedání
asistovala, jak už je v Kopřivnici zvykem několik let, televizní kamera kabelové televize,
která přenáší dění na zasedání přímým přenosem do kopřivnických domácností.
V průběhu roku došlo na místech dvou zastupitelů ODS ke změnám. V lednu 1999 rezignoval
na post člena městského zastupitelstva MUDr. Richard Váně. Členem zastupitelstva se místo
něj stal ing. Jiří Sumbal. V září 1999 rezignoval ing. Jaroslav Ponec, kterého od listopadu
1999 nahradil Jaromír Krejčí. Změny jsou v tabulce označeny tímto symbolem*. Účast
zastupitelů na jednotlivých zasedáních byla následující:
Jméno a příjmení člena
městského zastupitelstva
Pavel Altrichter
Petr Černoch
Petr Chromečka
Alois Janek
ing. Pavel Janek

Politická příslušnost
nezávislý za KDU-ČSL
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
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Účast na jednání
městského zastupitelstva
7
7
7
7
7

ing. Oldřich Jašek
Milan Kapica
mgr. Zdeněk Krajčír
RSDr. Karel Kuboš
Jaromír Maroň
mgr. Jaromír Navrátil
ing. Josef Pavelka
Oldřich Rys
Jiří Tichánek
ing. Miroslav Veřmiřovský
ing. Josef Jalůvka
mgr. Dagmar Jančálková
ing. Jiří Sumbal
Miroslav Veselý
ing. Petr Wisnar
ing. Jaroslav Ponec
Jaromír Krejčí
MUDr. Richard Váně
Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS

ČSSD
KSČM
ČSSD
KSČM
nezávislý za KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
ODS
ČSSD
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
ODS
ODS
ODS
ODS

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6*
5
5
3*
2*
0*

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

Nejdůležitější rozhodnutí městského zastupitelstva v roce 1999:
I.
Obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice:
- 1/1999
o nakládání s komunálním, stavebním a demoličním odpadem
- 2/1999
Obecné regulativy výstavby rodinných domů v lokalitě Pod Bílou horou
v Kopřivnici
- 3/1999
o úplatném stání motorových vozidel na území města
- 4/1999
o zřízení městské policie
- 5/1999
o závazných částech územního plánu města Kopřivnice včetně částí Lubina,
Mniší, Vlčovice
- 6/1999
kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Kopřivnice včetně
místních částí Lubina, Mniší, Vlčovice
7/1999 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek.
II.
Projekty města, členství ve sdruženích, sociální a školská oblast a další:
- strategie realizace Podnikatelského areálu Vlčovice
- Sdružení za účelem výstavby přístupové komunikace k budoucímu objektu víceúčelové
telekomunikační věže spojené s rozhlednou (smlouva mezi městy Kopřivnice a Štramberk
a mobilními operátory Eurotel, s.r.o. Praha a Radiomobil, a.s. Praha)
- změny a doplňky územního plánu
- zahájení prací na „Programu rozvoje města“
- zrušení Mateřské školy na ulici Kpt. Jaroše k 31. 8. 1999
- zrušení právnických osob (Mateřské školy I. Šustaly, Česká, Záhumenní, Pionýrská) a
založení zálohových organizací
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-

postup zřízení Ústavu sociální péče s denním pobytem pro občany s kombinovanými
vadami
čestné občanství ing. Miroslavu Zikmundovi a ing. Jiřímu Hanzelkovi za celoživotní
propagaci značky Tatra a města Kopřivnice v tuzemsku a zahraničí.

III.
Finanční a majetková rozhodnutí:
- rozpočet města na rok 1999
- přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a.s. do výše 5 mil. Kč pro rok 1999
- výsledky hospodaření města za rok 1998
- prodej 79 508 ks akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava
- realizace restrukturalizace energetiky zimního stadionu
- příspěvek na provoz Azylového domu – Sdružení azylových domů pro děti v nouzi
- příspěvek Dětskému centru pro děti s kombinovanými vadami.
Městská rada
Městská rada jako sedmičlenný výkonný orgán města působila v roce 1999 v tomto složení:
starosta města
Jiří Tichánek
zástupce starosty
Alois Janek
mgr. Zdeněk Krajčír
členové
Jaromír Maroň
ing. Josef Pavelka
ing. Jaroslav Ponec (do 9/99)
ing. Petr Wisnar (do 9/99)
Pavel Altrichter (od 12/99)
Petr Černoch (od 12/99).
Jednání rady se pravidelně zúčastňuje tajemník městského úřadu ing. Josef Jiřík.
Městská rada jednala podle stanoveného plánu činnosti a dále řešila úkoly stanovené zákonem
o obcích a další úkoly vyplývající z potřeb města.
V roce 1999 se uskutečnilo 14 řádných a 9 mimořádných zasedání městské rady.
Jak již naznačuje složení rady města, „odstavení“ vítěze komunálních voleb – ODS od řízení
města koalicí ČSSD, KDU-ČSL a KSČM, mělo „dohru“ již na druhém zasedání městského
zastupitelstva 13. 1. 1999. Radní za ČSSD Petr Černoch a Pavel Altrichter za KDU-ČSL se
pro „uklidnění“ politické situace ve městě vzdali svých postů v městské radě. Uprázdněná
místa obsadili předseda ODS ing. Jaroslav Ponec a člen místní organizace a zastupitel ing.
Petr Wisnar. Tato rekonstrukce rady však neměla dlouhého trvání. V září 1999 oba radní za
ODS na svá místa v radě města rezignovali. Tato místa pak na posledním zasedání městského
zastupitelstva v roce 1999, které se konalo 16. prosince, opět zaujali pánové Černoch a
Altrichter. Diskuze k volbě staronových členů rady byla velmi rušná, zastupitelé vystoupili
celkem 29 krát, přitom zvlášť závěrečná část jejich vystoupení se změnila ve zviditelňování
jednotlivých politických stran a osobní výpady jejich členů. Teprve po 55 minutách došlo
k závěrečnému hlasování.
Městský úřad Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice je orgánem samosprávy a zároveň vykonává v tzv. přenesené
působnosti jako městský úřad státní správu pro území Kopřivnice, místní části Lubina, Mniší
a Vlčovice a jako pověřený městský úřad pro území Kopřivnice včetně místních částí,
Štramberka, Závišic a Ženklavy.
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V roce 1999 měl městský úřad 112 zaměstnanců, z toho 22 byli zaměstnanci organizační
složky městského úřadu - Městské policie Kopřivnice.
Průměrný věk zaměstnanců včetně městské policie byl 37,34 let. Z toho nejstarší skupinu
tvořili uvolnění členové městského zastupitelstva (starosta a místostarostové) 43,30 let,
zaměstnanci městského úřadu 37,13 let a nejmladší skupinou byli zaměstnanci městské
policie 33,09 let.
V průběhu roku došlo ke dvěma významným změnám v organizačním řádu městského úřadu.
Od 1. ledna byly činnosti, které souvisejí se správou městského nemovitého majetku,
převedeny z odborů kanceláří starosty a tajemníka, sociálních věcí a zdravotnictví, životního
prostředí, vodního, lesního hospodářství a zemědělství a školství na odbor majetkové správy a
rozvoje. Ke stejnému datu byl zrušen odbor kanceláře starosty. Kultura, sport a mezinárodní
vztahy se staly součástí odboru školství, kultury a sportu, oddělení sekretariátu přešlo pod
kancelář tajemníka.
Městský úřad tvoří kromě tajemníka 11 odborů. Jsou to:
Kancelář tajemníka, právní odbor, finanční odbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
obecní živnostenský úřad, informační a datové centrum, odbor školství, kultury a sportu,
odbor životního prostředí, vodního, lesního hospodářství a zemědělství, stavební úřad, odbor
majetkové správy a rozvoje a odbor rozvoje města
Významným stavebním zásahem byla rekonstrukce přízemí budovy městského úřadu na ulici
Záhumenní. Důvodem pro rekonstrukci byly nedostatečné kancelářské prostory pro odbor
informačního a datového centra a nevyhovující přístup k pokladně. Rekonstrukcí byly zrušeny
nevyužívané chodby, koupelna a WC, které byly v minulosti využívány k trvalému bydlení
domovníkem.
Městská policie Kopřivnice
Organizační složkou Městského úřadu Kopřivnice je Městská policie Kopřivnice (MP). Na
přítomnost MP si občané v Kopřivnici již zvykli a často užívají jejích služeb. To dokazuje
každoroční nárůst oznámení, kterými se občané na MP obracejí ve snaze řešit své problémy.
Městská policie se podílí na řešení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména čistota
města, mapování nepovolených skládek odpadů, poškozování zeleně, zatoulaní psy a kočky,
řešení problémů se sociálně nepřizpůsobivými občany, bezdomovci. MP se podílí na řešení
problémů občanského soužití, záškoláctví a gamblerství. Bližší informace o práci městské
policie jsou uvedeny v kapitole VII. Péče o obyvatelstvo, 4. Péče o bezpečnost občanů na str.
57.
Další zajímavosti
Prezident Václav Havel v Kopřivnici
Ve čtvrtek 26. srpna navštívil v rámci své dvoudenní návštěvy novojičínského okresu (25. a
26. 8.) dopoledne krátce Kopřivnici prezident České republiky Václav Havel. Po přivítání
prezidenta starostou města Jiřím Tichánkem před Technickým muzeem následovala prohlídka
muzea. Poté se v muzejní kavárně uskutečnila schůzka, které se zúčastnili starosta města,
generální ředitel Tatry ing. Zdeněk Podolský, cestovatel Miroslav Zikmund a závodní jezdec
Karel Loprais. Podle slov Zdeňka Podolského může být návštěva prezidenta ČR v Kopřivnici
pozitivním signálem pro potencionální zahraniční investory. Pan prezident se také pochvalně
vyjádřil o záměru města vybudovat ve Vlčovicích podnikatelský areál. Po návštěvě
Kopřivnice odjel prezident do Hodslavic.
Svěcení praporu města
Při příležitosti návštěvy města biskupem Ostravsko-opavské diecéze Františkem Václavem
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Lobkowiczem, který sloužil 1. září při zahájení nového školního roku na Základní škole sv.
Zdislavy mši, byl vysvěcen městský prapor a znak města Kopřivnice. Praporu a znaku města
požehnali také farář Církve Československé husitské Pavel Sikora z Nového Jičína a farář
Stěpán Marosz z Českobratrské církve evangelické ze Štramberku. Čestnou stráž před
kostelem sv. Bartoloměje, kde se mše konala, drželi po celou dobu slavnosti vojáci
historického regimentu hraběte Xavera Harracha.
Ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař
15. 10. navštívil Kopřivnici a Štramberk ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Zatímco
dopolední část návštěvy byla spíše zaměřena na cestovní ruch a bydlení, odpolední část pak
na řešení nezaměstnanosti v regionu. V Kopřivnici byl ministr informován o záměru
vybudování Podnikatelského areálu ve Vlčovicích.
Beseda o NATO a EU
24. října uspořádal poslanec Parlamentu ČR Josef Jalůvka v anexu městského úřadu besedu
na téma vstupu České republiky do Severoatlantické bezpečnostní organizace, Evropské unie
a o připravované reformě veřejné správy. Besedy se zúčastnil také místopředseda poslaneckého klubu ODS a předseda Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Petr Nečas. Nečas hovořil především o zapojení České republiky do evropských struktur,
Jalůvka pak o připravované reformě veřejné správy.

3. Rozpočet města
Příjmy
a) Daně
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují každoročně daňové příjmy. Jejich objem
se ve srovnání s rokem 1998 zvýšil o 7% (5.675 tis. Kč) z 80.854,4 na 86.529,4 tis. Kč. I přes
toto zvýšení objemu daňových příjmů v roce 1999 o 7% oproti roku 1998 se celkový podíl
daňových výnosů na rozpočtu města snížil o 1,9% (z 35,7 na 33,8%). Z pohledu rozhodujících
daňových titulů lze zaznamenat následující vývoj:
- Zvýšil se výnos z daně z příjmů ze závislé činnosti o 5,3%, což přibližně odpovídá vývoji
inflace v okrese v roce 1999. Další vývoj je závislý na vývoji zaměstnanosti v okrese a
zejména v a.s. Tatra, výši vyplacených mezd, případně na legislativních změnách.
Celkový výnos dosáhl výše 29.718,3 tis. Kč.
- Po prudkém poklesu výnosu z daně z příjmů fyzických osob z podnikání z roku 1997 na
rok 1998 v roce 1999 výše daně stagnovala na úrovni 14.001,4 tis. Kč. Tento vývoj byl
poznamenán výkonností a stavem místního podnikatelského prostředí poznamenaného
obtížnou situací v a.s. Tatra a poklesem koupěschopnosti obyvatelstva.
- Výnos daně z příjmů z podnikání právnických osob zaznamenal ve srovnání s předchozím
rokem nárůst o 13,4% na 32.315,8 tis. Kč; inkaso této daně se odvíjí od celostátního
výnosu, z něhož 20% je rozdělováno mezi obce v závislosti na počtu obyvatel.
- Výnos daně z nemovitostí zůstal na úrovni roku 1998 – 10.493,9 tis. Kč.
b) Dotace
Dotace včetně finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR- (SFŽP) se na
zdrojích rozpočtu podílely ve výši 49.730,5 tis. Kč (19,5%). Při srovnání s rokem předchozím
je to stejný podíl na příjmech, hlavní částí však tvoří zvýšené dotace na sociální dávky na
31.700 tis. Kč, což je 63,7% z celkového objemu dotací.
c) Výnosy z místních a správních poplatků
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Výnosy z místních a správních poplatků se ve srovnání s předcházejícím rokem mírně zvýšily
(o 7,4%) a dosáhly částky 9.756 tis. Kč (3,8%).
d) Vlastní příjmy města
Vlastní příjmy města ve výši 16.769 tis. Kč byly tvořeny příjmy ze školkovného, stravného,
příjmy z činnosti městské policie, běžné činnosti odborů a z pronájmu majetku města. Na
zdrojích rozpočtu se podílejí 6,6%.
e) Půjčky a úvěry
Půjčky a úvěry se na zdrojích rozpočtu podílely výší 2.028 tis. Kč (0,7%). Jednalo se o půjčku
ze SFŽP na vybudování plošné plynofikace místních částí ve výši 2.028 tis. Kč.
f) Ostatní příjmy
Jedná se zejména o příjmy z prodejů a úroků, které se ve výši 60.929,5 tis. Kč podílely na
celkových příjmech města 23,8%.
Výdaje
a) Běžné výdaje
Pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (školství, kultura, sport,
životní prostředí, správa majetku města) charakteru oprav, udržování, služeb, nákupu
materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím a sociálních dávek ve výši 147.635,3
tis. Kč se podílely na rozpočtu 62,2%.
b) Investiční výdaje
Dosáhly výše 49.608,1 tis. Kč (21% z celkových výdajů rozpočtu). Jednalo se především o
opravy a modernizaci bytového fondu, realizaci infrastruktury Pod Bílou horou, výstavbu
objektu s 12 bytovými jednotkami na ulici Pod Bílou horou, přípravu podnikatelského areálu
ve Vlčovicích, restrukturalizaci energetiky zimního stadionu, vybudování přístupové
komunikace k rozhledně na Bílé hoře, plynofikaci ZŠ Mniší, rozšíření městského kamerového
systémemu atd.
c) Dluhová služba
Možnosti rozpočtu města jsou ovlivněny náklady na dluhovou službu (splátky úroků a úvěrů).
V roce 1999 dosáhla dluhová služba výše 29.777,6 tis. Kč, což činilo 12,6% rozpočtu města.
Celková zadluženost města dosáhla k 31. 12. 1999 výše 107.155 tis. Kč.
Závěr
Hospodaření města skončilo v běžném roce 1999 přebytkem ve výši 26.816,6 tis. Kč. Tento
výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření obce a je
rozdílem mezi vlastními příjmy a vlastními výdaji v běžném roce po vyloučení převodů mezi
účty města, čerpání a splácení cizích zdrojů a případnému zapojení zdrojů peněžních
prostředků z minulých let. Vzhledem k tomu, že hospodaření města je v současnosti podstatně
ovlivněno splácením úvěru, je nutné, aby vlastní příjmy byly vyšší než vlastní výdaje. Tímto
postupem vzniká přebytek, který slouží ke splácení úvěru.
Souhrnná tabulka příjmů a výdajů podle jednotlivých odborů (v tis. Kč)
Odbor/Organizace
odbor životního prostředí
městská policie
informační a datové centrum
odbor školství, kultury a sportu
odbor živnostenský
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
kancelář tajemníka

Příjmy
5.273,9
643,2
0
4.609,7
505,8
152,3
1.345,0

24

Výdaje
12.449,0
5.749,7
3.341,9
35.638,4
0
34.759,2
29.900,1

stavební úřad a doprava
majetková správa a rozvoj
odbor finanční
odbor rozvoje města
prevence kriminality
Celkem město
Zůstatek k 31. 12. 1999
Bytové hospodářství

234,4
40.423,4
209.329,3
0
0
262.517,0
18.890,9
135.212,0

19,0
76.904,6
44.029,3
693,9
110,5
243.595,6
135.058,0

4. Majetek města
K 31. 12. 1999 vlastnilo město v katastrálních územích Kopřivnice, Drnholec, Větřkovice,
Vlčovice, Mniší, Lichnov a Kletné pozemky o celkové rozloze 4 026 487 m2. Je to o 274 514
m2 více než ve stejném období roku 1998 (přibylo 411 050 m2.a ubylo 136 536 m2).
Celková hodnota pozemků činila 55.238.612,21 Kč.
K nejvýznamnějším prodejům nemovitostí z majetku města patřil prodej 49 bytových
jednotek v rámci procesu jejich privatizace za celkovou cenu 5.876,9 tis. Kč:
- č,p, 689 – 691 a 694-696 na ulici Dukelské
- 676 až 678 na ulici Wolkerově
- 404, 405, 652 a 653 na ulici Sokolovské
- 787 na ulici Javorové.
Dále to byly prodeje pozemků pro podnikání:
- pro firmu Fastav Development AOC, s.r.o. Vsetín ve výši 3.000 tis. Kč pro výstavbu
supermarketu Mana v centru města
- firmě Aqua Morava, s.r.o. v ceně 48 tis. Kč, rovněž v centru města
- prodej pozemků pro stavbu rodinných domků v ceně 3.385,7 tis. Kč.
Pokračoval rovněž prodej zahrádek, bylo jich prodáno celkem za 210,3 tis. Kč. Z lyžařského
areálu na Červeném kameni byl prodán kotvový lyžařský vlek BLV-2 v pořizovací hodnotě
2.116 tis. Kč za 340 tis. Kč. Vlek zakoupila firma SK Skialpin Pustevny.
K nejvýznamnějším výkupům patřil další výkup pozemků pro výstavbu rodinných domků pod
Bílou horou ve výši 1.436,5 tis. Kč. Tím byly vykoupeny všechny pozemky, které mají být po
vybudování infrastruktury prodávány zájemcům o stavbu rodinných domů.
Značný význam pro zahájení výstavby Podnikatelského areálu ve Vlčovicích měla 1. etapa
výkupu pozemků od jejich vlastníků. Byly vykoupeny pozemky o výměře 126 462 m2 za
celkovou cenu 6.323,1 tis. Kč (50 Kč/m2).
Kromě prodeje majetku jsou zdrojem příjmů města pronájmy nemovitostí. V roce 1999 to
byly příjmy:
- z nebytových prostor celkem 4.816,6 tis. Kč
- za pozemky na zahrádky a k podnikání 244,2 tis. Kč
- za stánkový prodej na sídlišti Sever a na Zelném trhu 204,5 tis. Kč
- za veřejná prostranství na stánkový prodej 179,8 tis. Kč
- za veřejná prostranství pro atrakce při kopřivnické pouti 96,4 tis. Kč
- za poplatky za užívání veřejného prostranství 133,6 tis. Kč.
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V následující tabulce jsou uvedeny investiční akce, rekonstrukce a rozsáhlejší opravy majetku
města, které byly financovány z rozpočtu města v tomto roce v tis. Kč:
Novostavba 12 bytových jednotek pod Bílou horou
15.201,0
Infrastruktura ulice pro stavbu rodinných domů pod Bílou horou
7.219,4
Restrukturalizace energetiky zimního stadionu
4.905,3
Revitalizace pramenní části Kopřivničky včetně obnovy rybníka na Šostýně
3.305,3
Stavba komunikace k rozhledně na Bílé hoře
2.659,0
Tvorba digitální technické mapy města
1.562,7
Oprava fasády domu s pečovatelskou službou
818,4
Rozšíření kamerového systému Kopřivnice na sídliště Sever
698,6
Zpracování projektové dokumentace pro infrastrukturu v Podnikatelském areálu 619,0
Údržba budovy ZŠ sv. Zdislavy
598,9
Oprava střechy ZŠ Dr. Milady Horákové
566,9
Stavba dešťové kanalizace na hřišti v Mniší
291,5
Oprava střechy Kulturního domu ve Vlčovicích
251,0
Plynofikace kotelny ZŠ Mniší
233,6
Oprava dešťové kanalizace u garáží na ul. Obránců míru
229,6
Oprava komunikace k myslivecké chatě v Lubině
216,4
Oprava komunikace k lyžařské chatě
205,8.
Největšími pohledávkami města vůči cizím právnickým a fyzickým osobám byly:
- z ručení poskytnutého podnikatelům: Eduard Indruch ……2.704.039 Kč (pohledávka byla
navýšena o úroky z prodlení)
Ladislav Zbavitel…..2.494.663 Kč
- za nájem nebytových prostor:
Eva Dohnálková……..417.018 Kč
Kamil Man
…….284.704 Kč
LEXA Ostrava………236.044 Kč
- z prodeje pozemků firmě Fastav Development Vsetín
1.605.900 Kč
- za nájem Technického muzea:
Tatra Kopřivnice…..5.175.820 Kč
- za pokuty udělené ve správním řízení: Living, s.r.o…………500.000 Kč
INEKO………… ….300.000 Kč.
V roce 1999 byly z účtu města u Střediska cenných papírů odepsány akcie Severomoravských
plynáren, a.s. Ostrava v počtu 7.344 kusů o nominální hodnotě 1.000 Kč a akcie
Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s. Ostrava v počtu 78.470 kusů o stejné hodnotě.
Veškerá hodnota majetku města činila k 31. 12. 1999 1.381.351.485,35 Kč.

5. Rozvojové programy a další činnosti města
Podnikatelský areál Vlčovice
Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější zaměstnavatel na Kopřivnicku – a.s. Tatra a její
dceřinné společnosti již řadu let stagnují, město se rozhodlo rozšířit možnosti obyvatel města
získáním dalšího zaměstnavatele. K realizaci projektu bylo vytipováno území v sousedství a.s.
Tatra v k. ú. Vlčovice o rozloze téměř 80 ha. Většina pozemků v tomto areálu je v
soukromém vlastnictví. Město zahájilo postupný výkup těchto pozemků za jednotnou cenu 50
Kč za 1 m2, protože zahraniční investoři většinou vyžadují po městech pozemky zdarma.
Vykoupené pozemky bude ještě nutno vybavit infrastrukturou, jejíž náklady jsou odhadovány
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na 40 až 50 mil. Kč. Cílem projektu je vybudovat průmyslovou zónu a ve spolupráci s vládní
agenturou CzechInvest přivést do zóny jednoho nebo více investorů, kteří výstavbou
podnikatelských výrobních objektů vytvoří minimálně 2 200 nových pracovních míst.
K uskutečnění tohoto projektu byl vytvořen realizační tým tvořený vedením města, zástupci
Kopřivnice v Parlamentu ČR a vedoucími některých odborů městského úřadu. Na práci
realizačního týmu má v budoucnu navázat servisní organizace, která bude zajišťovat správu
podnikatelského parku se všemi pravomocemi a povinnostmi.
O záměr výstavy průmyslové zóny se velice zajímal poslanec Parlamentu ČR Vilém Holáň,
který navštívil Kopřivnici 9. září v doprovodu senátora Jaroslava Šuly.
Program rozvoje města Kopřivnice
19. ledna schválila městská rada zpracování Programu rozvoje města Kopřivnice do roku
2003. Cílem programu, který byl zpracováván v průběhu roku, bylo zejména vytvoření
seznamu nejdůležitějších záměrů města, které nejsou průběžně realizovány.
Program prevence kriminality
I v roce 1999, stejně jako v předchozích letech, byla Kopřivnice opět zařazena mezi města,
která se ucházejí o státní účelovou dotaci na prevenci kriminality na místní úrovni. Pro
Komplexní součinnostní program prevence kriminality bylo na Ministerstvo vnitra předloženo
celkem 19 projektů. Mezirezortní komise se rozhodla podpořit šest projektů, přitom pět z nich
se uskutečnilo. Město kromě toho podpořilo i další tři projekty, které komise nevybrala.
Realizace všech projektů přišla na 1.313.884 Kč, z toho stát prostřednictvím dotace
financoval 949.000 Kč. Byly to následující projekty:
1. Po celý rok s „Kamarádem“
Informace o projektu v kapitole Klub Kamarád viz. níže. Náklady na projekt dosáhly hodnoty
110 tis. Kč.
2. Městská policie dětem z rizikové skupiny
Beseda a ukázky práce městské policie pro všechny mateřské školy na společném odpoledni
ke Dni dětí a nákup sportovního vybavení pro branné závody. Náklady na projekt 39.7 tis. Kč.
3. Rozšíření kamerového systému
Hlavním cílem kamerového systému je vytvoření bezpečných zón pro obyvatele a
návštěvníky města. Cenově nejdražší projekt ve výši 698.590 Kč umožnil pokrýt další území
zvýšeného rizika nápadu trestné činnosti a narušování veřejného pořádku, a to na sídlišti
Sever.
4. Zefektivnění výkonu městské policie a součinnost s Policií ČR
Pořízením radiostanic se zvýšila operativnost hlídek městské policie při plnění služebních
povinností. Každý strážník je vybaven vlastní radiostanicí, v případě součinnostních akcí jsou
radiostanice zapůjčovány i Policii ČR. Náklady na nákup radiostanic dosáhly částky 160 tis.
Kč.
5. Klub mladých 99
Klub mladých uskutečnil v průběhu roku 10 víkendových akcí a 3 letní tábory. Páteční
odpoledne od 16 do 18.30 hod. bylo zaměřeno na tradiční činnost klubu. Tématem všech akcí
byly cesty za kulturou, psychosociální hra zaměřené na poznávání a zdokonalení osobnosti,
rozšíření sportovních dovedností, aj. Náklady dosáhly výše 193 tis. Kč.
Dalšími projekty, které podpořilo město, byly:
- Škola pokaždé jinak (vybavení víceúčelové klubovny na ZŠ Náměstí ve výši 24,2 tis. Kč)
- Letní tábor s Adamem (klasický letní tábor Domu dětí a mládeže, náklady 68 tis. Kč)
- Máme rádi zvířata (rybářský kroužek za 20,3 tis. Kč).
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Klub Kamarád
Klub Kamarád je zařízením města. Sídlí na ulici Francouzské na sídlišti Sever. Vedoucí
Klubu je Blanka Mikundová.
Klub Kamarád uskutečnil v průběhu roku šest víkendových akcí, jeden letní tábor, tři akce pro
širší veřejnost, dvě odpolední akce mimo Kopřivnici a tři jednodenní sobotní akce. Klub je
otevřen denně od jedné do šesti hodin odpoledne. Během této doby nabízejí dobrovolní
spolupracovníci Klubu jeho návštěvníkům různé činnosti. Denní návštěva se pohybuje od 30
do 40 dětí a mládeže.
Běžná činnost Klubu i jeho další akce jsou zaměřeny na komunikaci a toleranci, rozvoj
osobnosti, sebepoznávání a získávání sebeúcty. Děti mají možnost účastnit se různých
sportovních a kulturních akcí, recesních soutěží.

6. Mezinárodní vztahy
Kalendář akcí
Kopřivnice
4. až 8. 2.
28. 3. až 1. 4.

11. až 24. 7.
16. 7.
22. až 29. 7.
25. až 29. 8.
srpen
10. 9.

24. až 26. 9.
26. 9.

3. 11. až 3. 12.
12. až 14. 11.

plavecké závody v krytém bazénu za účasti plavců z polského
Myszkowa a italského Castiglione del Lago
návštěva japonského učitele Susumu Nakagavy na třech z pěti
kopřivnických základních škol (dr. Milady Horákové, Alšově a 17.
listopadu)
6. ročník Mezinárodního tábora dobrovolné práce za účasti devíti
studentů ze Slovenska, Polska, Finska, Ruska, Nizozemí a Norska
kulturní delegace z polského Myszkowa přijela projednat výstavu
výtvarných prací polských autorů v kulturním domě
letní výměnná rekreace dětí z německého Zwönitz zajišťovaná Klubem
vodních sportů Skokan
návštěva oficiální delegace z francouzského města Trappes s cílem
upřesnit a potvrdit konání akcí na rok 2000
návštěva dechového orchestru ze Španělska zajišťovaná Sdružením
přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice
prezident Namibiské republiky Samuel Nujoma, který navštívil
automobilku Tatra, uvedl, že vedení města obdrží pozvání k návštěvě
Namibie a k navázání partnerské spolupráce s některým z namibijských
měst
návštěva oficiální delegace z polského města Myszkow s cílem upřesnit
a potvrdit konání akcí na rok 2000
oficiální delegace ze slovenské obce Lubina se setkala s vedením města
a se zástupci místní části Lubina (místní komise, Společnost
Katolického domu)
výstava výtvarných prací z Myszkowa v kulturním domě
oficiální delegace z německého města Zwönitz s cílem upřesnit a
potvrdit konání akcí na rok 2000.
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Po celý rok je jeden den v týdnu otevřeno v Městské knihovně Francouzské kulturně
informační středisko, které vede členka komise pro mezinárodní spolupráci mgr. Věra
Kahánková.
Partnerská města
16. až 22. 2.
3. až 7. 6.
4. až 7. 6.
18. až 20. 6.
23. až 28. 6.
9. až 12. 7.

21. až 28. 7.
31. 7. až 1. 9.
1. až 3. 9.

16. až 24. 9.
28. až 30. 9.
3. až 10. 10.
9. až 15. 11.

oficiální delegace navštívila město Trappes ve Francii, aby projednala
akce, které se připravují na rok 2000
oficiální delegace města Kopřivnice navštívila město Zwönitz
v Německu, aby projednala akce připravované na rok 2000
Taneční soubor Zdenky Havlové vystoupil v Zwönitz v rámci
kulturních výměn
oficiální delegace města Kopřivnice navštívila Myszkow v Polsku, aby
projednala přípravu akcí na rok 2000
oficiální delegace města Kopřivnice navštívila Castiglione del Lago
v Itálii, aby projednala akce připravované na rok 2000
5. Mezinárodního folklórního festivalu v Myszkowe (7.-11.7.) se kromě
oficiální delegace z města Kopřivnice zúčastnil soubor Valašský
vojvoda z Kozlovic
letní výměnná rekreace dětí v Zwönitz zajišťovaná Klubem vodních
sportů Skokan
divadelní skupina MS z Kopřivnice se zúčastnila stáže v divadlech
v Paříži a na jihu Francie organizované společností Moz Art Production
burzy práce v zemském okrese Stollberg v Ölsnitz v Německu se
zúčastnila skupina kopřivnických podnikatelů vedená starostou města
Jiřím Tichánkem
oficiální delegace města Kopřivnice navštívila Congleton ve Velké
Británii, aby projednala akce, které se mohou konat v roce 2000
oficiální delegace města Kopřivnice navštívila Lučenec na Slovensku
se uskutečnila výměna pracovníků kopřivnických hotelových zařízení
ve francouzském Trappes
kopřivničtí volejbalisté hráli na turnaji v Trappes.

Mezinárodní tábor dobrovolné práce
Ve dnech 11. až 24. 7. 1999 se uskutečnil v Kopřivnici již 6. ročník Mezinárodního tábora
dobrovolné práce. Studenti ze šesti zemí Evropy se podíleli na záchovné údržbě hradu
Šostýna, uklízeli letní stadion a čistili městské lesy. Cílem mezinárodních táborů je seznámení
mladých lidí a poznání různých zemí světa při práci na zajímavých projektech.
Congleton Borough
Na pozvání vrchního ředitele našeho partnerského Congleton Borough Coucil ve Velké
Británii pana Petera C. Coopera se ve dnech 15. až 25. 9. uskutečnila pracovní cesta zástupců
kopřivnické radnice. Byla to první oficiální návštěva zástupců města v congletonském okrese.
Za Kopřivnici se zúčastnil tajemník městského úřadu ing. Josef Jiřík, vedoucí odboru
životního prostředí ing. Hynek Rulíšek a pracovník Centra podnikání a rozvoje ing. Jiří
Huške. Hlavními cíly návštěvy byly další možnosti spolupráce, seznámení s řídící a
organizační strukturou congletonské radnice a projednání organizace společného semináře o
životním prostředí, který se má uskutečnit v červnu 2000 v Kopřivnici. Návštěva byla oběmi
stranami hodnocena jako velmi přínosná.
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V. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

1. TATRA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Hospodaření
Rok 1999 se zřejmě zapíše do novodobé historie společnosti Tatra, a.s. jako zlomový. Vývoj,
kterým automobilka během tohoto roku prošla, lze jen stěží porovnávat s předchozími roky,
neboť každý z loňských dvanácti měsíců byl zcela specifický a rozporuplný. V průběhu roku
se uskutečnily tři valné hromady akcionářů a 19 zasedání správní rady.
Do začátku roku vstupovala Tatra s veškerou zátěží, která ji provázela prakticky od roku
1991. Prvním krokem k zásadnímu obratu byla restrukturalizace starých závazků, která však
nebyla možná bez zásahu státních institucí a bankovních domů. Zatímco vývoj hospodaření
byl v první polovině roku neuspokojivý, přípravy pro vstup do vládního programu revitalizace
českého průmyslu dávaly společnosti šanci a motivaci pro výraznou změnu k lepšímu.
Rozhodujícím obdobím byl červenec 1999. V tomto měsíci dospěla snaha o restrukturalizaci
firmy až k vládní podpoře ozdravných zásahů (28. července) a o něco později ke vstupu
Konsolidační banky Praha, státní peněžní ústav (30. srpna) do vlastnické struktury
automobilky. Konsolidační banka odkoupila na burze cenných papírů z vlastnictví Škody
Plzeň 43,5% akcií a začala hledat strategického zahraničního partnera, který měl Tatře
pomoci nejen finančně, ale i přístupem na zahraniční trhy. Dalším významným státním
akcionářem, který vstoupil do Tatry, se stala Česká finanční, která je dceřinou společností
České národní banky. Nový akcionář odkoupil více než 15% podíl akcií Tatry. Stát tak získal
v Tatře majoritu ve výši 60% akcií. Závěrečná čtvrtina roku potvrdila správnost nastoupených
změn ve finanční, výrobní i personální struktuře automobilky.
Trvalo však sedm měsíců než se vedení Tatry za přispění Škody Plzeň a věřitelských bank
podařilo získat vládu České republiky pro projekt odvrácení od hrozícího konkurzu
k postupné stabilizaci a hledání strategického investora.
K 31. 12. 1999 byl předsedou představenstva firmy ing. Josef Stanislav, místopředsedou
finanční ředitel Tatry ing. Jan Ludva. Předsedou dozorčí rady byl ing. arch. Vlastimil Horkel,
místopředsedkyní ing. Jana Kočicová. Generálním ředitelem společnosti byl ing. Zdeněk
Podolský.
Finanční oblast
Nízký prodej a nízké výnosy byly rozhodující příčinou výsledné ztráty z hospodaření.
Celkové tržby a výnosy ze všech aktivit dosáhly hodnoty 3.932 mil. Kč, což představuje
meziroční pokles o 1.136 mil. Kč. Celková ztráta dosáhla 2.635 mil. Kč, z toho provozní
ztráta 2.009 mil. Kč.
V důsledku finanční slabosti bylo v průběhu roku nutno omezit objem nových investic do
technologií i obchodní sítě. Pouhých 36 mil. Kč, tedy necelých 20% z hodnoty odpisů výrazně
zhoršilo strukturu investičního majetku.
Ekonomika společnosti byla rovněž ovlivněna nepravidelnou výrobou a soustavnými zásahy
do pracovního režimu. Z celkového počtu 245 pracovních dnů byla montáž vozidel odstavena
plných 145 dnů.
Jedním z nejvýznamnějších okamžiků v historii Tatry bylo její zařazení do revitalizačního
programu vlády ČR. Rychlé odkoupení dluhů Tatry Konsolidační bankou Praha a poskytnutí
krátkodobého úvěru ve výši 200 mil. Kč umožnilo stabilizovat výrobu a odstranit největší
rizika na straně obchodních partnerů Tatry.
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Technická oblast
V sepětí s kvalitou stál v popředí technický vývoj. Celkové náklady dosáhly částky 98 mil. Kč
a byly soustředěny zejména na inovovanou řadu vozidel pod označením Terrno, Jamal a
Force, na zajištění modernizace kabiny a legislativních motorů Euro II a Euro III. V říjnu
představilo vývojové a výzkumné zázemí automobilky funkční vzorek nového návěsového
tahače, který je skloubením nejnovějších konstrukčních trendů s „rodinným stříbrem“
kopřivnické automobilky – klasickou osobitou koncepcí podvozkové části automobilů Tatra.
V roce 1999 byl rovněž zahájen proces zvyšování unifikace dílů a snižování sortimentu
vyráběných dílů. Pokračoval proces soustřeďování výroby na menší výrobní plochy s cílem
dosáhnout úspory energií.
Obchodní oblast
Představenstvo i vedení společnosti se koncentrovalo zejména na udržení přízně tradičních
zákazníků Tatry a udržení důvěry dodavatelů Tatry. Stagnace ekonomiky ČR, pokles
poptávky na trhu Slovenské republiky a stagnace až pokles poptávky na zahraničních trzích
Tatry se nepříznivě projevily na prodeji automobilů a náhradních dílů. Nebyl splněn ani plán
prodeje speciálních vozidel. Celkový prodej nákladních automobilů včetně rozložených
dosáhl jen počtu 1 123 ks.
Nejvýznamnějšími odběrateli vozů Tatra jsou samozřejmě Česká republika a Slovensko, dále
Čína, Indie, Spojené arabské emiráty, Rusko a některé země střední Evropy (Polsko,
Maďarsko, Rumunsko) a Jižní Ameriky (Brazílie, Venezuela, Bolívie a Kolumbie). Podle
neoficiálních odhadů je tak na celém světě provozováno na 150 tisíc nákladních automobilů
Tatra.
23. února podepsala Tatra nový kontrakt na prodej kapotových sklápěčů s typovým
označením Jamal naftařské společnosti Surgutněftěgaz, což prakticky znamená vstup těchto
nových vozidel na ruský trh.
Ve druhé polovině roku získala Tatra v Indii kontrakt na 240 vozidel za více než půl miliardy
Kč. Vozidla T 815 6x6 s pravostranným řízením mají být do Indie dodána do konce prvního
čtvrtletí roku 2000.
Významného úspěchu dosáhla v červenci na zkušebních prezentacích v Austrálii novinka
z tatrovácké produkce – hasičský speciál Wildfire s americkou převodovkou Tein Disc a
hasící nápravou z THT Polička. Po úspěchu v náročném terénu Západní Austrálie se vozidlo
přesunulo do jihoafrického Johannesburgu, kde absolvovalo další předváděcí jízdy a poté ve
dnech 18. až 20. srpna se zúčastnilo Mezinárodní výstavy hasící techniky v Kapském Městě.
Další zajímavý kontrakt na dodávku nákladních vozidel za 14 miliónů dolarů (téměř půl
miliardy korun) získala Tatra v září v Rusku. Dodávky vozů pro ruské naftaře byly splněny do
konce roku.
19. října bylo na čínský trh slavnostně uvedeno vozidlo Jamal. Stalo se tak na tiskové
konferenci v budově hotelu Beijing International v Pekingu, kde byl představen nový typ
sklápěče Tatra. První dodávky tohoto vozidla do Číny by se měly uskutečnit v průběhu
druhého pololetí roku 2000.
Výroba nákladních automobilů
Prioritním úkolem bylo udržení kvality produkce, což bylo při zhoršujícím se ekonomickém
stavu velmi obtížné. Stále častější poruchy v dodávkách materiálů, neustále změny
v pracovním režimu (v březnu, dubnu a květnu zůstávala většina zaměstnanců v pátek doma,
část dní pobírali 60% a část 100% náhradu mzdy) a časté odstávky ve výrobě představovaly
velmi rizikové prostředí. Během roku bylo vyrobeno pouze 1 209 ks automobilů, což
představuje nejnižší produkci za posledních 5 let.
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V průběhu roku přešla Tatra na tzv. německý model řízení, který umožňuje operativnější
řízení firmy. Do poloviny roku obhájila společnost certifikát ISO 9001, který byl jejím
zástupcům slavnostně předán v polovině září, a získala také zcela novou certifikaci
německého úřadu KBA. Výdaje na udržení kvality produkce tak byly jednou z mála položek,
která nebyla dramaticky redukována a dosáhla více než 80 mil. Kč.
6. prosince obdržela Tatra rovněž certifikát Armády ČR, kterým Vojenský úřad pro
standardizaci, homologizaci a řízení jakosti udělil automobilce osvědčení pro dodávky české
armádě. Certifikát vychází z plnění norem ISO 9001 a jeho platnost potrvá do 30. května
2002.
Hodnocení roku 1999 ve srovnání s roky 1996, 1997 a 1998:

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

1996

1997

1998

3 780
3.135
- 446
1 804
1 803
244
- 625

3 985
7.610
640
2 592
2 531
245
92

3 352
4.367
- 1
1 473
1 656
223
- 395

1999
2 795
2 892
2.769
- 2.009
1 209
1 123
223
- 2.635

Majetkové účasti
15. března obnovila americká společnost SDC International rozhovory o podmínkách
k získání Tatry. K těmto jednáním se zástupci firmy spojili s detroitskou skupinou Harbour
and Associates.
Základní jmění a.s. Tatra registrované v obchodním rejstříku činilo k 31. 12. 1999
1.104.513.750,- Kč. Vydáno bylo celkem 4.418.055 ks akcií.
Největším vlastníkem Tatry se v polovině roku stal stát zastoupený Konsolidační bankou se
43,5% podílem na základním jmění. Česká finanční s.r.o. měla podíl ve výši 17,2% a ostatní
právnické osoby 16,5%. Fyzické osoby držely v Tatře 22,8%.
Společnosti se 100% majetkovou účastí Tatry jsou: 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 Tatra Slovensko, spol. s r.o.
Společnosti se zahraniční majetkovou účastí: Kovárna Tatra, a.s., Tatra-Servis, a.s., Matis,
a.s., Tatrarex Precision Časting, spol. s r.o., Tatra do Brasil Ltda, Tatra Udyog Limited.
Ostatní majetkové účasti: Škoda Tatra Forwarding, a.s., Horský hotel Tatra, spol. s r.o.,
Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.
Personální politika
Dramatický vývoj v Tatře v letošním roce se podepsal i v personální oblasti. Během roku bylo
představenstvo firmy pětkrát rekonstruováno, tři změny nastaly i ve funkci předsedy
představenstva. První významnou personální změnou bylo odstoupení generálního ředitele
Škody Plzeň ing. Lubomíra Soudka z místa předsedy představenstva kopřivnické
automobilky. Soudek byl předsedou představenstva od 29. 2. 1996, v den kapitálového vstupu
Škody Plzeň do Tatry. Podnětem k rezignaci bylo zřejmě jeho odvolání z místa generálního
ředitele Škody Plzeň. 4. března zvolilo představenstvo Tatry na svém mimořádném zasedání
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v Praze svého nového předsedu. Stal se jím dosavadní místopředseda představenstva ing. Petr
Frýbl, CSc, který je ředitelem úseku Informační soustavy plzeňské Škodovky. V této funkci
vydržel pouze do 15. dubna, kdy na mimořádné valné hromadě byl na místo předsedy
představenstva Tatry zvolen nový generální ředitel Škody Plzeň ing. Jiří Hlavica, CSc. Petr
Frýbl se tak vrátil na post místopředsedy.
19. listopadu se uskutečnila mimořádná valná hromada, která byla svolána držitelem
největšího balíku akcií Konsolidační bankou. Novým předsedou představenstva se stal
někdejší ředitel podniku Benzina a současný zástupce Konsolidační banky v Tatře ing. Josef
Stanislav a předsedou dozorčí rady Vlastimil Horkel. Namále měl také generální ředitel ing.
Zdeněk Podolský kvůli své údajné pozitivní lustraci jako agenta Státní bezpečnosti, protože
v podnicích s většinovým státním vlastníkem nemohou mít lidé ve vrcholových funkcích
pozitivní lustrace.
Zvláštní pozornost byla věnována dalšímu snížení počtu zaměstnanců a tím i mzdových
nákladů. Snížení probíhalo prakticky v průběhu celého roku. Na počátku roku měla
společnost 3002 zaměstnanců, na konci roku 2795. Propuštění bylo ovlivňováno zejména
věkem a kvalifikací zaměstnanců. Největší počet z propuštěných - 207 zaměstnanců byli lidé
s nižší kvalifikací.
Zahraniční spolupráce
9. června přijel do Tatry na krátkou seznamovací návštěvu velvyslanec Korejské republiky
Myung- Chul Hahm spolu k korejským obchodním atašé Seung Sik Kimem. Oba diplomaté
přislíbili, že informace, které o Tatře získali, využijí při hledání námětů spolupráce korejských
firem. Delegaci doprovázel vedoucí kanceláře představenstva a generálního ředitele ing.
Rostislav Tvarog.
10. 9. navštívila Tatru oficiální delegace z jihoafrické Namibie v čele s prezidentem
Samuelem Shaffishumou Nujomou. Delegaci doprovázel ministr obrany ČR Vladimír Vetchý.
Namibiici vyjádřili obrovský zájem o automobily této značky a také údiv nad tím, co vozy
dovedou. Přes snahu tatrováků ukázat celý výrobní program v němž jsou zastoupeny vozy
vojenské i civilní, se prezident nejvíce zajímal o soutěžní speciál pro Rallye Paříž-Dakar,
který není pro komerční účely to pravé. Spolupráce s Namibií však může být velmi zajímavá.
Tato dynamicky se rozvíjející země má velké nerostné bohatství. Svou šanci vidí Tatra
zejména v potřebě Namibie rozvíjet vlastní průmysl.
Vozy vyráběné ve společném podniku Tatra Udyog v Indii se konečně začínají prosazovat na
indickém trhu. Firma, která sídlí v jihoindickém Bengalore, počítá s rozšířením výroby od
sklápěčů po návěsové tahače.
Stávajícími společnými firmami a licenčními výrobami jsou firmy v Indii, Číně a Rusku.
Výstavy
Dva historické vozy z Kopřivnice byly od v době od 12. do 21. února součástí výstavy
Retromobile ´99, která se již po 24. konala na centrálním výstavišti v Paříži. Unikátní
prototyp Aerosaní Tatra, typ V 855 z roku 1942 a vůz T 600 v provedení kabriolet, karosérie
Sodomka vyrobený pro sovětského diktátora Josefa Stalina si vybrali sami francouzští
pořadatelé výstavy. Třetím exponátem bylo vozidlo T 87 rekonstruované francouzským
fandou. Stánek Tatry, který byl uprostřed výstavní haly, navštívil i prezident francouzské
automobilky Renault M. Schweintzer.
Svůj potenciál, zejména technický a lidský prezentovala Tatra úspěšnou účastí ve dnech 14.
až 18. března na jednom z největších světových veletrhů vojenské techniky IDEX ´99 v Abu
Dabí ve Spojených arabských emirátech.
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Ve dnech 10. do 18. dubna se Tatra zúčastnila veletrhu Auto Mobil International ´99
v německém Lipsku. Automobilka tam reprezentovala svůj výrobní program třemi typy
nákladních vozidel.
Expozicí na domácím veletrhu IDET v Brně Tatra zaujala a přesvědčila, že může být
dodavatelem i pro tak náročnou klientelu, jakou jsou obranné složky NATO. O expozici Tatry
projevil zájem i předseda vlády ČR ing. Miloš Zeman.
Od 26. května do 1. června se Tatra prezentovala na Mezinárodním automobilovém veletrhu
v polské Poznani. Na polském trhu jezdí v současnosti asi pět tisíc vozidel značky Tatra.
Od 15. do 20. června se Tatra zúčastnila výstavy automobilní techniky v Číně Auto Shangai
´99. Protože Čína je jedním z nejvýznamnějších obchodních teritorií Tatry, představila Tatra
v Šanghaji především vozidla, která jsou na čínském trhu oblíbená.
Od 4. do 11. září proběhla v Bělehradě Mezinárodní automobilová výstava. Protože pro
obnovu válkou zničeného území bude zapotřebí i nákladních vozidel, byla účast Tatry na
výstavě více než důležitá.
Nejnovější výrobky představovala Tatra ve dnech 8. až 14. září také na Autosalónu v Nitře,
který je nejvýznamnější automobilovou výstavou na Slovensku.
Závody automobilů
Rally Granada – Dakar
Již popáté od roku 1986, kdy Tatra vyslala své vozy do Afriky poprvé, dojel Karel Loprais do
cíle nejtěžší rallye světa tentokrát z Granady do Dakaru na prvním místě. Na druhé příčce se
umístil Rus Moskovskich s vozem Kamaz a výborné výsledky vozů Tatra v těžké konkurenci
doplnil třetím místem Tomáš Tomeček také s vozem Tatra. Zatímco Karel Loprais jel
v barvách Fischer Tatra Marathon Teamu v osvědčené sestavě s Radomírem Stachurou a
Josefem Kalinou a doprovázený „létajícím“ mechanikem Petrem Hamerlou, Tomáš Tomeček
se na trať vydal samostatně poprvé, pod vlajkou společností Letka Racing Team a Petrobras
společně se dvěma Brazilci - navigátorem a televizní reportérkou. Trať tohoto ročníku rallye
měřila více než 9 tisíc kilometrů, byla velmi rychlá a tvrdá, povrch trasy byl velmi různorodý,
střídaly se skály, písek, vádí, v mauretánských pouštích dokonce nezvykle pršelo.
Rally Dubaj
V termínu od 2. do 6. listopadu se posádka Tatry ve složení Karel Loprais, Radomír Stachura,
Bedřich Sklenovský a Petr Gilar poprvé zúčastnila Rally Dubaj ve Spojených arabských
emirátech. Závod dlouhý 1 390 kilometrů potvrdil kvality vozů a posádky Tatra. Za nepříliš
jasných okolností byla po skončení závodu Tatra penalizována a tím se posunula z prvního na
třetí místo. I tak účast vozidla značky Tatra na této rally byla v tomto důležitém obchodním
teritoriu zvlášť významná.
Zajímavosti
27. 1. navštívili Kopřivnici dva zástupci podnikatelské skupiny, kteří chtějí vyrábět
v Kopřivnici luxusní osobní vozy. Prezident rakouského Tatra klubu Karl Prochazka a Tibor
Pasztory z Maďarska projednali své představy nejen se starostou Jiřím Tichánkem, ale i
generálním ředitelem Tatry ing. Zdeňkem Podolským. Automobily, které mají v úmyslu
vyrábět, mají splňovat veškeré technické a estetické parametry a mají nést značku Tatra.
Továrna může začít vyrábět za rok a půl a v počátcích má zaměstnat 300 až 500 lidí.
O situaci ve městě a v Tatře, vysoké nezaměstnanosti a jejích dopadech na město, jednali 11.
února zástupci města v čele se starostou Jiřím Tichánkem u ministra průmyslu a obchodu
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Miroslava Grégra. Ujištění, že se vláda bude situací v Tatře a v Kopřivnici zabývat, se
potvrdilo již 24. února schválením nastartování revitalizačního programu některých podniků,
mezi nimi i Tatry.
Zpátky do míst odkud pochází, se bude zřejmě stěhovat výroba osobních železničních vagónů
ze Studénky. Americká firma Thrall Car, která získala v červnu ČKD Vagónku ve Studénce,
stojí pouze o výrobu nákladních vagónů. Tatra nabídla Vagónce čtyři nevyužívané tovární
haly a hustou síť kolejišť, která je pro výrobce vagónů nezbytná. Výroba železničních vagónů
by se tak po 40 letech mohla vrátit zpět do Tatry.
Tak, jako již mnoho let předtím, přijelo i letos do Kopřivnice na devadesát členů rakouského
automotoklubu a západoevropského klubu přátel zn. Tatra se sídlem ve Vídni. Cizinci
navštívili technické muzeum, některé provozy automobilky a vyzkoušeli si jízdní vlastnosti
vozů Tatra na zkušební dráze.
Po necelých pěti letech 26. srpna navštívil automobilku Tatra prezident České republiky
Václav Havel. Přímo do Tatry tentokrát nezavítal. S generálním ředitele Tatry ing. Zdeňkem
Podolským se sešel v kavárně v objektu technického muzea. Poté si prohlédl exponáty
technického muzea a poznamenal, že i jeho dědeček vlastnil tatrovku.
16. září navštívila automobilku dvanáctičlenná skupina poslanců – členů delegace pro
evropskou integraci v čele s jejím předsedou Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. Spíše
informativní setkání inicioval bývalý kopřivnický starosta s člen tohoto výboru ing. Josef
Jalůvka.
Začátkem prosince dokončila Tatra sestěhování některých technologií (montáž náprav,
zkušebna nákladních vozidel, pracoviště modelárny a maketárny technického vývoje) do
centrální části firmy. Důvodem je úspora nákladů na energie ve výši zhruba 7 miliónů korun
ročně.
7. prosince navštívili Tatru v doprovodu velitele pozemního vojska Armády ČR
generálmajora Hrabala čtyři vysocí důstojníci německého Bundeswehru. Po zkušebních
jízdách na polygonu vyslovili tatrováckým výrobkům uznání.
V prosinci navštívil generální ředitel Tatry ing. Podolský Čínu, kde v rámci dvoudenní
podnikatelské mise (16. a 17. 12.) organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR se sešel
s některými čínskými partnery a navštívil montážní závod Chang Zheng. Mise byla součástí
oficiální návštěvy premiéra Miloše Zemana v Číně.
Přesto, že dvacáté století končí až za necelý rok, začínají se objevovat nejrůznější statistiky,
hodnocení, ankety a průzkumy zajímavostí z tohoto století. Jednou z nich je průzkum
agentury GfK ke značce, která Českou republiku proslavila ve 20. století největší měrou a
zapsala se do povědomí lidí. Zvítězila Škoda Mladá Boleslav, hned na druhém místě skončila
Tatra Kopřivnice. Na dalších příčkách skončily Plzeňský Prazdroj, Škoda Plzeň, ČKD, Baťa,
Poldi Kladno, Zetor Brno, Karlovarská Becherovka a na desátém místě Sklárny Bohemia.

2. Podnikání
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Skladba podnikatelských subjektů
K 31. 12 1999 bylo v oblasti Kopřivnicka celkem 3 872 podnikatelů, což je 16,2% všech
obyvatel oblasti, z toho 3 618 fyzických a 254 právnických osob.
Podle druhu živnostenských oprávnění bylo ke dni 31. 12. 1999 vydáno 4 599 živností
volných, 1 001 řemeslných, 231 vázaných a 204 koncesovaných.
Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici vydává v rámci přenesené působnosti živnostenské
listy na volné živnosti:
- V roce 1999 bylo vydáno celkem 451 živnostenských listů, z toho pro tuzemské osoby
432 a pro osoby zahraniční 19. Z tuzemských osob bylo 345 fyzických a 87 právnických
osob.
- V roce 1999 vzniklo celkem 249 nových podnikatelských subjektů, z toho 240
tuzemského a 9 zahraničního původu. Z tuzemských osob bylo 207 fyzických a 33
právnických. Z právnických osob bylo 32 společností s ručením omezeným a jedno
družstvo.
Živnostenský úřad provedl během roku 35 kontrol podnikatelů, které byly zaměřeny na
dodržování podmínek stanovených živnostenským zákonem. Při kontrolách nebyly zjištěny
žádné zásadní porušení zákona. Problémem zůstává neplnění oznamovací povinností, za které
bylo uděleno pět pokut.
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, s.r.o., 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, SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice, Vyšší odborná škola a obchodní akademie
Kopřivnice, firma Kovotrend, Finanční úřad Kopřivnice a další.
Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o. Kopřivnice
Centrum podnikání a rozvoje (CPR) sídlí v Domě podnikatelů na ulici Štefánikově č.p. 244.
Ředitelkou 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,
tyto konzultace jsou díky finančnímu příspěvku města zdarma
- odborné konzultace jako např. zpracování podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr, půjček,
personalistika
- bezplatné informace o volných prostorách k podnikání, programech podpory pro
podnikání
- organizace jednodenních i vícedenních školení a kurzů (přednášky holandského lektora
Jaapa van Tilburka)
- navazování kontaktů se zahraničními podnikateli
- veřejné počítačové pracoviště s přístupem do sítě Internet (využití za pomocí grantu
holandské vlády vybudovaného přístupového uzlu Nettle)
- pronájem prostor v Domě podnikatelů (kancelářské prostory o výměře 503,5 m2 jsou
pronajaty 13 fyzickým a právnickým osobám).
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Rok 1999 byl pro Centrum podnikání a rozvoje ve znamení přípravy průmyslové zóny
v Podnikatelském areálu Vlčovice.
Favea, s.r.o.
Ve druhé polovině roku byla zahájena výroba potravinových doplňků a lékových forem
určených pro humánní i veterinární medicínu. Vyrábí se v budově bývalého chudobince na
ulici Boženy Němcové, který firma Favea přestavěla na moderní objekt. Firmě patří také
jeden z nejstarších objektů v Kopřivnici – budova zemanství, které s výrobním závodem
sousedí. V této dnes chátrající budově má firma v úmyslu vybudovat své reprezentativní sídlo
a pravděpodobně také stylovou restauraci.
Hotel P Beam
Hotel P Beam, který stojí v centru města vedle kulturního domu, je od září roku 1999 na
prodej. Frýdecko-místecká firma P Beam, která hotel vlastní, odhaduje jeho cenu na 80
miliónů korun. Podle správce konkurzní podstaty firmy P Beam však bude úspěchem, když za
hotel získají 15 až 20 miliónů korun.
Hotel vyrostl v roce 1983 na ploše 10 603 metrů čtverečních. Má 100 pokojů s 183 lůžky.
V posledních letech mu vyrostla konkurence ve štramberském hotelu Gong, příborském
motelu Zafír a malých penzionech v okolí. Pokud nebude o budovu hotelu zájem, hrozí, že
v centru města se vedle obchodního domu Spedit a jídelny Skleník objeví další chátrající
objekt.
Dopravní značení pro komerční účely
V polovině února byly zahájeny práce na orientačním dopravní značení pro komerční účely na
území Kopřivnice a místních částí. Cílem je nahrazení všech neoprávněně instalovaných
reklam a šipek jednotnými cedulemi. Budováním, správou a údržbou systému pověřilo město
firmu SLUMEKO, s. r. o. Lisování značek provádí firma Alve Veřovice, polep barevnou fólií
místní reklamní firma de Viró. První žluté cedule informující o provozovnách Kadeřnictví
LM a Truhlářství Vajda byly u místěny na ulici Štramberské. V budoucnosti by mělo být
umístěno až sto čtyřicet značek.

3. Obchod a služby
SLUMEKO, s.r.o. (služby města Kopřivnice)
Společnost s ručením omezeným Služby města Kopřivnice jsou obchodní společností, jejímž
stoprocentním vlastníkem je město Kopřivnice. SLUMEKO sídlí v budově města na ul.
Štefánikově č.p. 58.
Rok 1999 byl druhým rokem činnosti firmy SLUMEKO. Město řídí firmu prostřednictvím
valné hromady, jejímž jediným členem je starosta města Jiří Tichánek a dozorčí rady.
Jednatelem a ředitelem Slumeka je Karel Březina.
Základní jmění společnosti ve výši 21.842 tis. Kč bylo k poslednímu roku 1999 splaceno.
V roce 1999 hospodařilo SLUMEKO se ztrátou 1,1 mil. Kč, což je o 179 tis. Kč vyšší ztráta
než v roce 1998.
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
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- 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, stěhování, zemní práce,
čištění kanalizací, zahradnické služby, likvidaci vraků a nepřetržitě 24 hodin denně výměnu
propan-butanových lahví.
Obchody
Počátkem roku začaly zákazníky velkoprodejny potravin na sídlišti Sever vítat stále
prázdnější regály. Finanční potíže majitele obchodu firmy Interkontakt, která provozovala
obchod s potravinami pod názvy Sama, později Rema 1000 a poté zase Sama, se projevovaly
stále se snižujícím sortimentem a množstvím zboží. Až pátkem 23. dubna se došlo pro
obyvatele sídliště Sever k potěšující změně. V sedm hodin ráno se po několikadenní přestávce
dveře velkoprodejny potravin znovu otevřely. Zákazníky určitě potěšila skutečnost, že po
několika měsících našli opět regály v prodejně zaplněné zbožím. Novým majitelem obchodu
se stala společnost Delvita. Ta by měla být zárukou kvalitních služeb.
Na jaře byla už potřetí otevřena kopřivnická pizzerie Mimóza. Objekt ve tvaru
mnohoúhelníku, který stojí v sousedství mostu přes Kopřivničku na ulici Kpt. Jaroše, začínal
jako zmrzlinový stánek. Poté, co sehrál hlavní roli v rozšíření epidemie salmonelózy, se
změnil na pizzerii. Zavřen byl přibližně stejně dlouho, jako byl otevřen. Jeho první majitelé
manželé Kerekešovi, stejně jako později jejich nájemce Vilém Klučka ze Slatiny u Bílovce jej
nestále rozšiřovali, avšak nikdy nedostavěli. Kerekešovi poté objekt prodali kopřivnickému
podnikateli Vangelisovi Simovi, který pizzerii znovu otevřel, věřme, že napořád.
S blížícím se jarním počasím se každoročně zvyšuje počet stánkařů. Nejinak tomu bylo i
v roce 1999. V současnosti je stánek možno postavit pouze na dvou místech ve městě, na
zelném trhu v centru města a na sídlišti Sever před prodejnou Delvita. Na těchto plochách je
povoleno prodávat hlavně ovoce, zeleninu, květiny, přísady, zahrádkářské potřeby a přebytky
z domácí produkce zeleniny. Z venkovních ploch je již zcela vyloučen prodej zboží
vietnamských prodejců, kteří své prodejny soustřeďují v soukromých převážně trvalých
objektech.
1. 10. byla znovu otevřena prodejna železářství na ulici Štefánikově v blízkosti budovy
bývalého kina. Kromě tradičního železářského zboží nabízí i opravu šicích strojů.
Plus Discount
Ve čtvrtek 22. 7. 1999 se v 8.00 hod. otevřely dveře prodejny Plus Discount, která se stavěla
od února tohoto roku na volné ploše vedle vlakového nádraží. Objekt stojí na ulici Hanse
Ledwinky. Prodejní plocha je 700 m2, prodejní doba je stanovena od pondělí do pátku od 7.00
do 19.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 13.00 hod. Součástí objektu je i parkoviště pro 94
automobilů.
Supermarket nabízí na 1 300 druhů zboží (potravin, ovoce, zeleniny), služby pekárny a
řeznictví. Systém prodejny je diskontní, to znamená, že zboží je prodáváno v originálním
balení. Podle původního záměru měla být prodejna otevřena už před vánocemi v roce 1998.
Na místa 18 prodavaček bylo vybíráno ze tří stovek uchazeček. Obavy malých kopřivnických
prodejců potravin z krachu po otevření prodejny se zřejmě částečně potvrdily. Alespoň to jako

38

důvod změny sortimentu z potravin na jiný druh zboží uvedla majitelka potravin Pronas na
ulici Štefánikově v centru města.
Pozemek na stavbu prodejny získala firma Plus Discount koupí od města v roce 1997.
Obchodní dům Spedit
Šest let svému účelu nesloužící bývalý obchodní dům Spedit na ulici Kapitána Jaroše, který
postupně chátral, dostal šanci opětovného využití. Ta však zatím nebyla naplněna. Objekt
patřil firmě Living, s.r.o., která vznikla v roce 1992. Společníky firmy byli Antonín Marek
z Frýdku-Místku a Oldřich Neckář z Kopřivnice. Zatímco po prvním z nich není vidu, ani
slechu, Neckář tvrdil, že už není společníkem firmy pět let.
Dům se společně s ubytovnou u internátů na ulici Komenského dostal do dražby nejdříve 14.
9. Vyvolávací cena byla 2,85 mil. Kč. Protože se však k dražbě žádný zájemce nedostavil, byl
bývalý majetek firmy Living, spol. s r.o. Kopřivnice dražen znovu 5. listopadu. Ani tato
dražba nedopadla dobře, protože vyvolávací cena se účastníků dražby zřejmě zdála příliš
vysoká. Finančnímu úřadu v Kopřivnici, který dražbu prováděl, tak nezbývá zřejmě nic jiného
než se pokusit objekt vydražit znovu v roce 2000.
Kopřivnické cukrárny
Na území města je v současnosti sedm cukráren. První z nich je cukrárna pultového
charakteru na sídlišti Sever. Cukrárna nabízí široký sortiment cukrovinek, je však umístěna ve
stísněných prostorách pouze se dvěma místy na sezení.
Zastrčená je cukrárna s občerstvením na sídlišti Korej. K příjemnému posezení slouží
dostatečný prostor uvnitř a předzahrádka. Nabízí přes třicet druhů zákusků, cukrovinky,
bonboniéry, nápoje, zmrzlinu včetně pohárů a rychlé občerstvení. Otevřena je od pondělí do
neděle.
Cukrárna v nákupním středisku Hans na ulici Štramberské není co do sortimentu svému názvu
vůbec věrna. Více než zákusky nabízí studenou kuchyni a hotová jídla. Otevřeno je od
pondělí do soboty.
Balkánská cukrárna v bývalé kachlovce má k dispozici kolem dvacíti druhů zákusků a deset
druhů zmrzliny. Má otevřeno každý den od osmi do jedenadvaceti hodin.
Nejdéle existující cukrárna v Kopřivnici je vedle nákupního střediska Mana na ulici
Štefánikova. Prostory, které umožňují rozsáhlé interiérové experimentování, jsou však včetně
terasy nevyužity. Přes čtyřicet druhů zákusků, rolád, i bez předchozí objednávky volně
prodejných dortů vytrhne trn z paty hostitelkám neočekávaných návštěv. Otevřeno je od
pondělí do neděle.
Zajímavé posezení a 14 druhů zmrzliny nabízí cukrárna Plavý Jadran v centru města, která je
denně otevřena už od sedmi do jedenadvaceti hodin. V cukrárně je možno i kouřit.
Přes poměrně vysoký počet cukráren ve městě chybí klasická cukrárna, ve které se dopoledne
scházejí důchodci na kafíčko a odpoledne rodiče s dětmi. Děti by měly mít v takové cukrárně
možnost využití hracího koutku a pravidelní návštěvníci nabídku čerstvého tisku.
Kopřivnická květinářství
Kopřivnická květinářství zažívají největší nápor počátkem listopadu na Den památky
zesnulých nazývaný lidově Dušičky. Kopřivnice má v současnosti osm květinářství. Všechna
nabízejí řezané i hrnkové květiny, vazbu svatebních, smutečních a sušených kytic.
Ke stálicím patří květinářství Faab na pěší zóně, kde dvě spolumajitelky vážou květiny již
devět let. Doplňkovým prodejem jsou užitkové i drobné dárkové keramiky.
Největší květinářství je v Tatrovance. Přes svérázný interiér je mnohdy obtížné se v prodejně
orientovat.
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Vlastní provozovny mají dvě bývalé pracovnice květinářství v Tatrovance, a to na náměstí a
naproti Základní škole sv. Zdislavy. Obě květinářství jsou cenově zřejmě nejnižší.
Zvláštností květinářství v kachlovce je aranžování řezaných i sušených květin i do
přinesených váz.
Součástí areálu kachlovky je i zahradnictví, které užívá firma SLUMEKO. Zahradnictví drží
primát v prodeji okrasných rostlin a hrnkových květin, které se vysazují na balkónech a
oknech.
Mezi nejmladší květinářství patří Jasmín u prodejny potravin Lacina na Husově ulici, kde
dělají i smuteční výzdobu kremační síně.
Poslední květinářství je v budově kasáren. Jeho majitelka dokáže z navázání i obyčejného
karafiátu oku lahodící podívanou.

4. Peněžnictví
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice sídlí na ulici Záhumenní č.p. 1353 v sousedství
budovy městského úřadu. Vedoucím pobočky je ing. Jiří Moucha.
2. února uvedla spořitelna do provozu centrální vyvolávací systém, který má přispět ke
snížení časových ztrát klientů.
Provident Financial
Britská společnost Provident Financial, která se specializuje na poskytování drobných
peněžních půjček, začala od října roku 1999 působit i v našem městě. Překlenout náhlý
nedostatek finančních prostředků tak nemusí od této doby znamenat vážný problém. Firma
půjčuje napoprvé od tří do pěti tisíc korun, později až 30 tisíc. Cena půjčky je vždy pevně
stanovena předem a nemění se po celé splátkové období, které trvá od 14 do 50 týdnů.
K získání úvěru není nutné nikam chodit, zástupce firmy poskytuje půjčky zákazníkům přímo
v domácnostech.

40

VI. ÚPRAVA OBCE, DOPRAVA, SPOJE A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1. Výstavba
V územním plánu města Kopřivnice, který byl schválen v roce 1994, došlo v průběhu roku
celkem k jedenácti změnám. Nejčastějšími důvody těchto změn bylo nalezení míst vhodných
pro výstavbu rodinných domů (celkem 6).
Největší však byla změna využití pozemků ze zóny neurbanizované – role na území zóny
technické vybavenosti. Tato změna dala vzniknout Podnikatelskému areálu Vlčovice, jehož
cílem je umožnit v blízkém časovém horizontu rozvoj města v oblasti výroby a výrobních
podnikatelských aktivit včetně technických zařízení a služeb. Podnikatelský areál má mít
rozlohu téměř 80 ha.
K dalším významným změnám lze zařadit:
- změnu systému ekologické stability krajiny na celém správním území města
- využití vnitrobloku ulic Obránců míru, Příčná, Česká a Francouzská za účelem založení
nového městského parku
- změna využití pozemků za nákladovým nádražím ze zóny určené pro rozvoj
podnikatelských aktivit na zónu neurbanizovanou - krajinné zeleně, protože se nepodařilo
najít vhodné řešení pro příjezd na tyto pozemky.
V průběhu roku 1999 vydal stavební úřad Městského úřadu v Kopřivnici celkem:
- 204 stavebních povolení, z toho 9 na stavbu rodinných domů
37 územních rozhodnutí
16 změn užívání stavby před dokončením
- 388 kolaudačních rozhodnutí, z toho 15 na rodinné domy.
Celkem to bylo 645 správních řízení.
Nejvýznamnějšími stavbami byly:
- kolaudace II. etapy plošné plynofikace místních částí Vlčovice, Lubina a Mniší
- kolaudace 12 bytových jednotek ve dvou bytových domech na ulici Pod Bílou horou
- kolaudace infrastruktury pro budoucí rodinné domy v lokalitě Pod Bílou horou, kde bylo
zainvestováno celkem 28 stavebních pozemků
- kolaudace maloobchodní prodejny Plus Discount na ulici Hanse Ledwinky
- územní rozhodnutí pro zřízení jezdeckého areálu Bubla city ranč na ulici k Očnímu
- stavební povolení na obchodně administrativní centrum firmy Fastav Development AOC,
spol. s r.o. Vsetín, které má doplnit nabídkou služeb a prodávaným sortimentem
požadavky kopřivnických občanů
- stavební povolení a po dokončení úprav kolaudace budovy Finančního úřadu v Kopřivnici
na ulici Kpt. Jaroše (bývalý mládeňák)
- stavební povolení a zahájení prací na rozhledně na Bílé hoře, která má být jednou
z dalších zajímavostí Kopřivnicka, má navazovat na hrad Trúbu, arboretum a má být
jedním ze zastavení připravované naučné stezky; stavba rozhledny má stát kolem 12
miliónů Kč
- vybudování parkoviště pro dvacet parkovacích míst před prodejnou potraviny U Laciny na
ulici Husově
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rekonstrukce bývalého kina Mír na ulici Štefánikově nákladem zhruba dvou miliónu
korun na Sál království Svědků Jehovových.

K architektonicky zdařilým dílům zhotoveným v průběhu roku patří:
- zateplení a vybudování nové fasády bytových domů na ulici Obránců míru 870-873 jehož
investorem bylo město
- rekonstrukce bytových domů č.p. 703 až 710 na ul. Obránců míru (město)
- přestavba a rekonstrukce objektu č.p. 395 na ulici Kpt. Jaroše (finanční úřad)
- úprava fasády domu s pečovatelskou službou č.p. 650 na Masarykově náměstí (město)
- rekonstrukce panelového domu č.p. 1235-1237 na ulici Osvoboditelů (Oblastní stavební
bytové družstvo Kopřivnice)
- stavba dvou domů s 12 bytovými jednotkami č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou
(město)
- stavba prodejny Plus Discount na ulici Hanse Ledwinky (Plus).
13. 9. vrtáním pilotů začala v centru města před hotelem Tatra skutečná stavba budoucího
Obchodně administrativního centra, které má být otevřeno přibližně v dubnu 2000. Centrum
staví firma Fastav AOC Development, s.r.o. ze Vsetína.
1. 10. byla zahájena a o šest týdnů později dokončena stavba cesty vedoucí na vrchol Bílé
hory, která je podmínkou pro vybudování víceúčelové věže na jejím vrcholu. Bezprostředně
po ukončení stavby cesty byla zahájena hrubá stavba rozhledny. Vysílač má fungovat již
v lednu a slavnostní otevření věže se očekává v dubnu příštího roku.

2. Doprava
České dráhy, s.o.
Počet spojů v osobní dopravě zůstal v podstatě stejný jako v předcházejícím roce. Malé
změny byly vynuceny nutností navázání přípojů k vlakům na hlavních tratích. Na nákladovém
nádraží byla rozšířena manipulace s nákladními vozy na nově zřízeném kontejnerovém
terminálu. Počet zaměstnanců zůstal zachován.
Hospodářské výsledky:
počet prodaných jízdenek – vnitrostátní doprava … 156.362 ks
- mezinárodní doprava … 1 423 ks
počet prodaných místenek ………………………… 1 480 ks
naloženo vozových zásilek ………………………… 1 502 vozů
vyloženo vozových zásilek ………………………… 2 861 vozů.
Další zajímavosti
O víkendu 11. a 12. 9. byli cestující na hlavním vlakovém nádraží v Kopřivnici zcela
paralyzováni rojem vos, které si našly svůj dočasný domov na peróně přímo proti vchodovým
dveřím do nádražní haly. Přivolané hasičské jednotce se až na druhý pokus podařilo
rozzuřený hmyz odstranit.
Jako každý rok, tak i v tomto roce, projel 6. 12. po trase Ostrava hl. n. – Štramberk a zpět za
velkého zájmu hlavně dětí Mikulášský vlak s historickými vagóny tažený parní lokomotivou.
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Parkování a doprava ve městě
Po instalaci 46 parkovacích automatů ve městě se problémy s parkováním v centru načas
uklidnily. Přesto není situace ideální. Největší problémy s parkováním jsou před Domem
podnikatelů, kde je na šest parkovacích míst 14 firem. Určité zlepšení situace přineslo
vybudování osmi parkovacích míst před budovou městského úřadu na Štefánikově ulici. Další
pozitivní změny na parkovišti mezi Manou a Pronasem na ulici Štefánikově má přinést
instalace centrálních automatů, které budou vydávat i doklad o zaplacení parkovného.
Problémy mají i lidé, kteří jsou díky svému zdravotnímu handicapu odkázáni pohybovat se
pouze na vozíku. Život jim ztrpčují nerovnosti, výmoly, asfaltové bubliny a také některé
nájezdy na chodníky, které mají zcela nevyhovující úhel nájezdu. Naproti tomu bezbariérové
přístupy v budovách České spořitelny, Komerční banky, Domě podnikatelů, poliklinice a
kulturním domě stejně tak jako ve velkých prodejnách potravin umožňují „vozíčkářům“ vstup
do těchto objektů bez pomoci.
Nebezpečí, které číhá účastníky silničního provozu na křižovatce ulic Záhumenní, Obránců
míru a Čs. armády vedle městského úřadu, nutí radnici k tlaku na hledání řešení, jak na tomto
místě zajistit bezpečnost. Křižovatkou v centru musí projet téměř všichni, kteří jedou od
Nového Jičína, Příboru či Frenštátu do centra města. Jedna nehoda týdně není vůbec
přehnanou skutečností. Přes ulici Záhumenní a Čs. armády vede pěší tah, jímž chodí lidé
z Tatry a centra na sídliště. Situaci ještě komplikuje široký asi 800 metrů dlouhý úsek na
Lubinu, který svádí řidiče k rychlé jízdě. Protože jde o silnice státu, jednalo vedení města
s Ředitelstvím silnic a dálnic. Jednání byla nakonec úspěšná, protože se městu podařilo
protlačit stavbu kruhového objezdu na této křižovatce do plánu investičních akcí na léta 1999
až 2001. Vlastní stavba kruhového objezdu je reálná v roce 2000. Prozatímním řešením je tlak
radnice na policii, aby kontrolovala dodržování silničních pravidel. Zakázku na zpracování
dokumentace na stavbu této křižovatky ve výši 107 tis. Kč zadala radnice v polovině roku.
Jedna ze šokujících nehod se v blízkosti této křižovatky stala v pondělí 26. dubna. Kolem 15.
hodiny srazil opilý řidič na přechodu v centru města jedenáctiletou školačku z Kopřivnice.
Sedmatřicetiletý Kopřivničan, který má zákaz řízení ze zdravotních důvodů, chodkyni
přehlédl a pravou stranou svého vozu značky Volkswagen Golf ji srazil. Místo, aby zraněné
poskytl pomoc, ujel. Chytnout se ho podařilo policii o několik hodin později po divoké
honičce ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dívenka s těžkým zranění hlavy a ledvin skončila
v ostravské nemocnici. Nehodu nakonec přežila.

3. Spoje
Česká pošta, státní podnik
V Kopřivnici má Česká pošta dvě pracoviště. Hlavní pošta Kopřivnice 1 na ulici Obránců
míru má 35 zaměstnanců. Má osm doručovacích okrsků a čtyři okrsky motorizované (místní
části a Závišice). Chod pošty Kopřivnice 3 na ulici Sokolovské zajišťují tři zaměstnankyně.
K 1. 6. přestala pošta s doručováním novin a časopisů, protože smlouva s První novinovou
společností již nebyla obnovena. V prostorách po Bance Haná, která k 30. 6. ukončila v Domě
podnikatelů na ulici Štefánikově 244 svou činnost, byla zřízena vysunutá přepážka pro
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peněžní služby. Vzhledem k malému zájmu o tyto služby, byla přepážka koncem roku opět
zrušena.
Snižování počtu zaměstnanců a ekonomických nákladů vedlo ke zrušení poštovních
doručovacích středisek ve všech místních částech k 30. 9. a k zavedení motorizovaného
doručování a podávání pošty od 1. 10. Toto rozhodnutí pošty, které je odůvodňováno
zvýšením bezpečnosti přepravovaných zásilek a zaměstnanců pošty, je zatím v místních
částech přijímáno s rozpaky.
Ke stejnému dni byla ke kopřivnické poště přičleněna i obec Závišice včetně motorizovaného
doručování a podávání pošty.
SPT Telecom, a.s.
V průběhu roku byla v Kopřivnici rozšířena automatická telefonní ústředna. Tento krok se stal
novým impulsem při přepojování telefonních účastníků v Kopřivnici a místních částech
z analogové telefonní ústředny na digitální. Tento proces byl ukončen 8. listopadu 1999.
Tímto okamžikem se celá Kopřivnice stala stejně jako celý telekomunikační obvod Nový
Jičín plně digitální. Digitalizace začala v okrese Nový Jičín v červenci 1995, kdy byla
v Novém Jičíně vybudována řídící ústředna. Přebudování kopřivnické ústředny na řídící
proběhlo o dva roky později.

4. Životní prostředí
Ovzduší
Znečištění ovzduší na Kopřivnicku je sledováno automatizovanou imisní monitorovací stanicí
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která je umístěna v Drnholci mezi vodním
tokem Sýkorečeka silnicí 1. třídy mezi Příborem a Lubinou. Stanice zajišťuje měsíční, denní a
půlhodinové krátkodobé koncentrace oxidu siřičitého, oxidů dusíku a polétavého prachu.
Podle výsledků měření žádná z naměřených hodnot u všech sledovaných škodlivin ve všech
intervalech nepřekročila stanovené imisní limity kromě krátkodobých koncentrací oxidů
dusíku v zimních měsících. Výsledky stanice je možno od počátku roku sledovat na
internetových stránkách ČHMÚ nebo také v kopřivnické kabelové televizi.
Poslední zářijový den se v anexu městského úřadu uskutečnil seminář na téma Aktuálních
poznatků při hodnocení ekosystémových a zdravotních rizik se zřetelem na vliv dopravy ve
městech. Odborníci z centra ekomonitoringu firmy Ekotoxa Opava, s.r.o. informovali o
aktuálních poznatcích a závažných problémech, které doprava ve městech přináší. Zájem o
tuto problematiku však byl jak ze strany odborné, tak i laické veřejnosti minimální.
Městské lesy
V roce 1999 bylo vytěženo celkem 1 156 m3 dřeva, z toho 994 m3 jehličnatého a 162 m3
listnatého dřeva. Podle druhu těžeb bylo mýtní úmyslnou těžbou obnovní vytěženo 747 m3
dřeva, 120 m3 bylo vytěženo v rámci obnovy vodní nádrže na Šostýně, nahodilou těžbou bylo
vykáceno 214 m3 dřeva a předmýtní úmyslnou těžbou výchovnou 75 m3 dřeva.
Zalesnění se provádělo na 3,77 ha, z toho zalesnění holiny vzniklé mýtní úmyslnou těžbou
obnovní 1,20 ha, na opakované dolesnění části porostů na Pískovně po požáru z roku 1997 1
ha a na 1,57 ha bylo provedeno dolesnění sazenic uhynulých v roce 1998. Celkem bylo
vysázeno 33 700 ks sazenic v celkové ceně 176,2 tis. Kč. Nejvíce bylo vysázeno buku lesního
44

(18 tis. sazenic, javoru klenu téměř 9 tis. ks, smrku ztepilého 4,38 tis. sazenic, 1,5 tis. sazenic
modřínu evropského a ve zbytku jasan ztepilý 0,65 tis. a borovice lesní 0,3 tis. ks).
Stálé problémy působí pilatka smrková, která v roce 1999 poškodila smrkové kultury a
mlaziny do stáří 20 let na ploše 2,5 ha, což je 20% ze všech mladých smrkových porostů.
Značné škody působí i grafióza jilmů. Toto houbové onemocnění vyvolává postupné
odumírání všech jilmů v městských lesích a okolí.
Před vánoci bylo z plantáže vánočních stromků vytěženo a prodáno celkem 470 ks vánočních
stromků, z toho zejména 350 ks borovic černých a 100 ks smrků pichlavých.
Část městských lesů naproti turistické chatě Červený kámen o výměře 3,5 ha byla počátkem
roku využívána ke zkušebnímu provozu bojové hry paint-ball. Provozovatelem hry byla firma
Foto Morava, která tak chtěla zpestřit návštěvníkům chaty pobyt. Zkušební provoz byl
ukončen k 15. 9. 1999. O povolení trvalého provozu však firma do konce roku 1999
nepožádala.
Odpady
Významnou změnu v oblasti nakládání s komunálními odpady přineslo schválení nové obecně
závazné vyhlášky města o odpadech, která nabyla účinnosti 1. února 1999. Vyhláška ukládá
občanům povinnost třídit a předávat k využití a zneškodnění odpad v souladu se systémem
města, což dosud žádný právní předpis neumožňoval. Občané mají možnost buď se zapojit do
systému města nebo nakládat s odpady samostatně. V tomto případě pak musí městu doložit,
jakým způsobem s odpady naložili. Do systému města se zapojilo celkem 98% občanů. Cílem
tohoto systému je zvýšení pořádku a čistoty ve městě a tím i zlepšení životního prostředí.
V květnu bylo provedeno mapování nepovolených skládek odpadů a založena evidence
jednotlivých zátěží. V Kopřivnici bylo objeveno a zaevidováno celkem 63 skládek, v Lubině
18, ve Vlčovicích 14 a v Mniší 10 skládek. Náklady na úklid všech skládek byly odhadnuty
na téměř 100 tis. Kč. Ve druhé polovině roku bylo odstraněno celkem 49 zmapovaných
skládek, což představuje 77% všech objevených skládek.
V průběhu roku vyprodukovali občané Kopřivnice a místních částí celkem 5 709 tun odpadů.
Z toho bylo 3 934 tun komunálního odpadu. Náklady na hospodaření s komunálním odpadem
dosáhly celkové výše 4,630 mil. Kč.
Veřejná zeleň
V průběhu roku bylo v Kopřivnici a místních částech pokáceno celkem 276 dřevin a 81 m2
keřového porostu. Za odstranění některých dřevin bylo uloženo provedení náhradní výsadby u
domů v sousedství ulic Obránců míru a Čs. armády, na Masarykově náměstí a u starého
hřbitova. Údržbu zeleně zajišťuje od loňského roku firma SLUMEKO. Ve městě je sečeno
zhruba 55 ha zelených ploch. Plochy v centru města a parky se sečou 6x ročně, zeleň kolem
hlavních tahů 4x ročně a ostatní zeleň 2x ročně. Odpad z veřejné zeleně se vozí na
kompostárnu Točna do Příbora. Během roku bylo takto naloženo s 551 tunami bioodpadu.
Náklady na posečení a úklid trávy dosáhly v roce 1999 2,5 mil. Kč.
Příroda a krajina
Práce na obnově a údržbě unikátních podhorských luk na Janíkově sedle a sjezdovce
pokračovaly i v roce 1999. Pozoruhodná rostlinná a živočišná společenstva, která byla
zemědělskou činností a později naprostou nečinností výrazně poškozena, se začínají
prováděním promyšlené péče pomalu vracet do stavu před těmito negativními zásahy.
Náklady na údržbu luk dosáhly výše 95,5 tis. Kč, z toho více než 90% bylo hrazeno z dotace
poskytnuté ministerstvem životního prostředí.
Počátkem roku byl dokončen projekt Lašské naučné stezky, která má umožnit občanům města
a jeho návštěvníkům seznámit se s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi
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Kopřivnice a jejího blízkého okolí. V návrhu trasy stezky je 12 tematických zastavení a 3
informační tabule. Stezka má mít 11,2 km. Má být postavena v prvním pololetí roku 2000.
Revitalizace Kopřivničky v pramenní oblasti
Od června do října 1999 byla v pramenní oblasti Kopřivničky (od letního koupaliště nahoru
proti proudu), jejíž správcem je město, prováděna její revitalizace. Revitalizace měla dvě
části. První byla obnova původního hradního rybníka ze 14. století, který měl v době
existence hradu zřejmě obrannou funkci a sloužil jako zdroj vody a ryb. Vznikl tak vodní
ekosystém, který bude sloužit jako životní prostor obojživelníkům, vodnímu hmyzu a ptákům.
Příměstský les Šostýn a regionální biocentrum Pískovna tak byly obohaceny o další
významný krajinný prvek. Vodní nádrž Šostýn leží v nadmořské výšce 440 metrů. Zdrojem
vody jsou dva prameny vytékající z Pískovny. Nádrž má objem 1 080 m3 a plochu 1 560 m2.
Průměrná hloubka nádrže je 69 cm, maximální hlouba 160 cm.
Druhou částí byla sanace strží. Na horním toku Kopřivničky bylo v délce 680 metrů
vybudováno 26 kusů dřevěných prahů, 14 kusů srubových stupňů, jedna dřevěná přehrážka a
tři kamenné přehrážky. Stavba byla kolaudována 23. 11. 1999. Celkové náklady stavby včetně
projektové dokumentace a studie dosáhly částky 3,593 mil. Kč. Z Programu revitalizace
říčních systémů získalo město na tuto stavbu 2,854 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva životního
prostředí ČR. Tato finanční podpora pokryla náklady na akci ve výši 79 %.
V rámci revitalizace tak byly po pěti stech letech obnoveny malý a velký šostýnský rybník.
Cílem revitalizace je zachytit a zdržet tok vody v této části Kopřivničky, podpořit zvýšení
hladiny podzemních vod, vytvořit podmínky pro život vlhkomilných živočichů a zlepšit
celkové klima této oblasti.
Psí útulek
Kopřivnický útulek pro psy, který je umístěn na území místní části Vlčovice, má za sebou
celý druhý rok provozu. V útulku je 27 kotců s kapacitou 70 psů. Útulek slouží pro toulavé a
opuštěné psy z Kopřivnice a Nového Jičína. Provozovatelem je Městská policie Kopřivnice.
V průběhu roku bylo do útulku přijato z Kopřivnice 128 toulavých psů a 34 psů na dobu
pobytu jejich majitelů mimo Kopřivnici. K odclonění útulku od okolní krajiny bylo jeho
bezprostřední okolí převedeno na lesní půdní fond a zalesněno. Vzniklo tak 1,0987 ha nových
městských lesů.
Ekologická výchova
Počátkem roku byly odborem životního prostředí zahájeny přípravné práce na semináři
s názvem „Životní prostředí a jeho ochrana, jak získávat veřejnost pro rozhodování o
životním prostředí“ s podtitulem zkušenosti z České republiky a Anglie. Seminář se má
uskutečnit 15. a 16. června příštího roku ve spolupráci s partnerským Congletonem, který leží
ve Velké Británii.
Místní ekologické sdružení Blud provádí na základě smlouvy s městem ekologickou výchovu
ve školkách a školách. Úkolem projektu „Školní loukotě“ není nahrazovat ekologickou
výchovu vyučovanou podle osnov na školách, nýbrž ji vhodným způsobem doplňovat a
rozšiřovat. Programů této ekologické výchovy se zúčastnilo v Kopřivnice 1 211 žáků
základních škol. Současně s programem Školní loukotě probíhaly přednášky pro studenty
středních škol a semináře pro pedagogy.
Další část projektu Školní loukotě je věnována využití volného času dětí a mládeže ve vztahu
k ochraně životního prostředí. Je to cyklus populárně naučných, poznávacích a kulturních
akcí, které probíhají na terénní základě Hájenka v Janíkově sedle. Těchto programů ze účastní
děti, mládež, rodiče i prarodiče. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 21 víkendových akcí,
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kterých se zúčastnilo 404 zájemců. O prázdninách uspořádal Blud také čtyři letní tábory.
Budovu hájenky má občanské sdružení Blud v pronájmu od města od března 1998.
V oblasti osvěty věnované široké veřejnosti uspořádalo sdružení ve spolupráci s odborem
životního prostředí Dny Země. Těch se aktivně zúčastnilo na 450 zájemců.
Zajímavosti
8. července navštívili účastníci floristického kurzu pořádaného Českou botanickou společností
Praha oblast Červeného kamene, aby si prohlédli botanicky zajímavá místa. Celé akce se
zúčastnilo 160 zájemců z celé republiky, z nichž právě dvě dvacetičlenné skupiny navštívily
okolí Kopřivnice.
27. až 29. 8. se na místních sportovištích konaly již 24. vodohospodářské hry, kterých se
zúčastnilo kolem 400 zástupců ze 13 vodohospodářských firem z celé republiky.
Vodohospodáři, kteří se sjeli do Kopřivnice poprvé, soutěžili v malé kopané, stolním tenise,
odbíjené, tenisu a přespolním běhu. V třídenním klání zvítězily Pražské vodovody před
Povodím Moravy a před pořádajícím Povodím Odry.
Od 15. září působí v Domě podnikatelů v Kopřivnici Regionální energetické centrum České
energetické agentury. Centrum vypracovalo projekt, jehož cílem je:
- prosazovat snižování energetické náročnosti podnikatelských a státních subjektů a
domácností
- docílit energetické a tím i finanční úspory, zlepšení životního prostředí a celkově tak
přispět k vyšší spokojenosti občanů.
Na rozdíl od ostatních poradenských středisek, které působí pod komerčními firmami,
poskytuje centrum bezplatnou konzultaci o vhodných zdrojích energie, možném použití
alternativních zdrojů energie, ale i drobných a účinných zásazích v domácnostech.
V rámci dvoudenního semináře krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí
ČR, který se uskutečnil v Ostravě, navštívili jeho účastníci 8. října Kopřivnici, aby si
prohlédli ukázku revitalizace Kopřivničky, stavbu rybníka u hradu Šostýna a výsledky sečení
orchidejových luk na Janíkově sedle.
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VII. PÉČE O OBYVATELSTVO

1. Sociální služby
Vysoké procento nezaměstnanosti (viz. kapitola III. Obyvatelstvo, 3. Nezaměstnanost na str.
18) mladých lidí, především pak absolventů škol přináší problémy zejména v rodinách, které
jsou dlouhodobě závislé na dávkách sociální péče. Jsou to hlavně tyto problémy:
- nezájem o hledání zaměstnání a tím zajištění rodiny vlastními zdroji příjmů
- apatie ke snaze změnit způsob života
- nezájem o výchovu dětí k dosažení dobrých školních výsledků, co nejvyššího vzdělání,
vlastním nevhodným způsobem života
- negativní jevy v rodinách a prostředí, ve kterém se pohybují (kouření, alkoholismus,
gamblerství, domácí násilí, vysoká rozvodovost apod.).
Město přijímá prostřednictvím zákonných ustanovení u takových rodin potřebná opatření,
jejichž cílem je preventivní působení na rodiče, aby si uvědomovali svou rodičovskou
zodpovědnost vůči vývoji a výchově svých dětí.
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice
Středisko sociálních služeb sídlí na ulici České 320. Ředitelkou střediska byla do 31. 8. Alena
Dvořáková, od 1. 9. je jí na základě výsledku výběrového řízení stala Jitka Veřmiřovská. O
chod střediska se stará celkem 19 pracovníků. Pět pracovníků působí v azylovém domě. Na
činnost střediska poskytlo město v roce 1999 příspěvek ve výši 2,4 mil. Kč. Hospodaření
střediska skončilo v roce 1999 přebytkem, protože náklady na provoz střediska dosáhly částky
6.846,1 tis. Kč, výnosy 7.189,6 tis. Kč.
Středisko poskytuje pečovatelskou službu a ošetřovatelskou péči pro přibližně 220 starých a
zdravotně postižených občanů města, z nich je 107 umístěno v domech s pečovatelskou
službou. V pečovatelském domě na ulici České jsou rovněž služby komerčního charakteru,
např. kadeřnictví, pedikúra, kosmetika. Nabídku služeb doplňuje prádelna, která pere a žehlí i
prádlo občanům města, případně organizacím městem zřízeným. Specifickou službou je
Domovinka, čili poskytnutí dočasného ubytování, kterou lidé stále častěji využívají.
Středisko také pečuje o domy, v nichž poskytuje péči. V říjnu byla opravena fasáda na Domě
s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí č.p. 550. Byly vyřešeny i některé stavebně
technické problémy, např. provedena montáž měřidel na studenou vodu, instalace nouzového
osvětlení a izolace sklepů, které vlhnou.
V říjnu oslavil Dům s pečovatelskou službou na ulici České pátý rok svého provozu.
Azylový dům
Provoz azylového domu pro bezdomovce zajišťuje Středisko sociálních služeb. Do azylového
domu přicházejí občané, kteří se ocitli na okraji společnosti bez základního zabezpečení.
Klienti mají možnost využít osobní hygieny a přespání. Tím jsou vlastně odsouváni z centra
města, nádraží a levných restaurací. V roce 1999 využilo nabízených služeb 32 klientů.
Azylový dům se řídí programem, který obsahuje tři skupiny: sociální práce, pomoc při řešení
zaměstnání a vzdělávací činnost.
Ve srovnání v předchozím rokem nedošlo v organizaci provozu k podstatným změnám. Dům
zajišťuje pro své nocležníky praní povlečení, půjčuje jim pračku a žehličku, mohou si vypůjčit
z příruční knihovny knihy. Nepřetržitý provoz je zajišťován pěti pracovníky. Počty klientů se
prakticky nemění, dům je stále plně vytížen. Problémy s klienty se v podstatě stále opakují. Je
48

to především alkohol, přibývá konfliktů mezi ubytovanými na pokojích. Přispívá k tomu i
beznadějná situace v získávání stálé práce a v poslední době i práce příležitostné.
Na podzim byly na domě opraveny balkóny.
Azylový dům pro matky a děti v tísni
Zařízení má od prvního ledna tohoto roku nového provozovatele. Po ekonomických obtížích
původního provozovatele - obecně prospěšné společnosti Halina se sídlem v Praze, která
neunesla silný tlak konkurence, se jím stalo občanské sdružení – Sdružení azylových domů
SAD se sídlem rovněž v Praze. Iniciátorem vzniku tohoto sdružení se stal významný český
pediatr prof. Jiří Dunovský, který se proslavil mimo jiné také jako zakladatel S.O.S. dětských
vesniček. Cílem sdružení bylo zachovat a řídit provoz azylových domů pro matky a děti
v tísni. Ke konci roku však sdružení SAD postihly vážné ekonomické problémy, které vedly
k ukončení jeho činnosti. K překlenutí vzniklé tíživé situace poskytlo město v tomto období
příspěvek, který pomohl azylovému domu „přežít“ přelom let 1999 a 2000. Ředitelem
zařízení, které sídlí na ulici Tyršově je mgr. Jaromír Navrátil. Služeb azylového domu využilo
v roce 1999 73 klientů (dětí i dospělých).
Oblastní charita Kopřivnice
Oblastní charita se sídlem v Kopřivnici je nestátní organizací, která poskytuje pečovatelskou
službu v domácnostech občanů a domácí ošetřovatelskou péči. Na její činnost přispívá město
každoročně částkou ve výši 40 tis. Kč. Služby poskytované oblastní charitou vytváří ve městě
konkurenční prostředí, které přispívá k vysoké kvalitě služeb v této oblasti.
Během roku 1999 nedoznala činnost této služby podstatných změn. I nadále působí
v Kopřivnici, Štramberku, Mořkově, Závišicích a Veřovicích. Tyto služby zajišťuje celkem
pět sester a dvě pečovatelky. Vedoucím oblastní charity je Miloslav Leško. Dispečink stále
působí v suterénu katolického domu sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Charita zajišťuje péči
pro 106 klientů. Z nich je 33 ve stáří do 65 let a 73 nad tuto věkovou hranici.
Vzhledem ke značnému poklesu zájmu o upotřebené šatstvo uskutečnila oblastní charita
během roku pouze jednu sbírku šatstva. Byly nasbírány asi čtyři tuny materiálu, který byl
odvezen hned následující den do humanitárního skladu v Ostravě Kunčičkách a poté na
Ukrajinu.
Za rok 1999 hospodařila Oblastní charita s náklady ve výši 2.056 tis. Kč. Výnosy ve výši
2.122 tis. Kč učinily hospodaření této organizace ziskové s výší 65 tis. Kč.
Domov důchodců
Již od roku 1997 usiluje město o postavení domova důchodců. Počátkem roku 1999 nové
vedení města znovu „oprášilo“ zpracovaný projekt domova důchodců. Domov má stát na ulici
Příčné vedle domu s pečovatelskou službou, který patří ke Středisku sociálních služeb na ulici
České. Kapacita domova důchodů má být 40 lůžek s dalšími 14 lůžky v podkroví. Se stavbou
domova by bylo možné dokončit již zhruba šest let rozestavěnou hrubou stavbu jídelny
společnou pro oba objekty. V cenách z roku 1997 by stavba stála 52 mil. Kč. Město, které tyto
peníze ve svém rozpočtu nemá, požádalo v roce 1999 stát o přidělení dotace ve výši 40 mil.
Kč. Přesto, že přidělení finanční dotace podporoval i Okresní úřad Nový Jičín tím, že stavbu
Domova důchodců v Kopřivnici zařadil na první místo okresních investic, přesto, že probíhala
jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvu financí ČR, úsilí města
vyznělo opět naprázdno.
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2. Zdravotnictví
Počátkem února postihla celý okres Nový Jičín, tedy i Kopřivnicko chřipková epidemie. Po
mnoha letech byl opět nárůst onemocnění strmý a celoplošný po celém okrese. Počet
nemocných stoupl až na 3 400 na sto tisíc obyvatel. Ještě vyšší nárůst byl zaznamenám
tradičně u školáků, doma jich zůstalo až sedm tisíc na sto tisíc obyvatel. K jejich velké radosti
vyhlásil okresní hygienik MUDr. Jan Skiba v celém okrese chřipkové prázdniny, které přímo
navazovaly na jarní prázdniny. Školáci tak byli doma celých čtrnáct dní.
Poliklinika
V průběhu roku 1999 došlo k transformaci Soukromé polikliniky MUDr. Rudolfa Babince na
akciovou společnost Therápon 98. Rozsah zdravotní péče zůstal zatím nezměněn. Část prostor
polikliniky je pronajata činnostem, které nemají se zdravotnictvím nic společného. Důvody
tohoto kroku jsou podle vedení polikliniky ekonomické. V rámci rozšíření služeb byl pořízen
špičkový přístroj sloužící k bezbolestnému a ambulantnímu odstraňování zlaté žíly, nebo-li
hemoroidů. Přístroj slouží od 1. června.
Kromě lékařských služeb poskytovaných na poliklinice jsou v Kopřivnici privátní zařízení
ambulantní péče praktických, dětských a zubních lékařů. Lékárenský provoz zajišťují
v Kopřivnici tři lékárny a prodejna zdravotnických potřeb. Ve městě rovněž působí tři privátní
zařízení oční optiky.
Při Středisku sociálních služeb je ve vlastním zařízení v budově na České 320 městem
provozována nestátní zdravotnická a rehabilitační péče.

3. Byty
Bytový fond v Kopřivnici tvoří obecní a družstevní byty a byty v rodinných domcích.
Obecní byty
Zájem o obecní byty stále vysoce převažuje nad jejich nabídkou. Oddělení bytového
hospodářství eviduje již několik let přibližně 550 žádostí. Během roku se podařilo uzavřít
pouze 95 smluv o nájmu obecního bytu. Tyto smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou, stejně
jako smlouvy o výměnách bytů.
Trvale velké problémy při hospodaření s obecními byty jsou s dlužníky a s osobami, které
přenechávají byty do užívání jiným osobám bez souhlasu pronajímatele – města. Problém
nepřizpůsobivých občanů a občanů, kteří bojkotují jakékoliv dohody, řeší město vypovídáním
nájmů z bytů s přivolením soudu nebo podáváním žalob na vyklizení bytů. Mimosoudní
cestou bylo v průběhu roku uvolněno 22 bytů, bylo podáno 15 výpovědí nájmů bytů a 19
návrhů na vyklizení bytů. Proběhly čtyři soudní výkony rozhodnutí vyklízení bytu.
Novým nájemcům bylo předáno do užívání 107 bytů, proběhlo 32 výměn bytů.
Privatizací bytového fondu bylo v průběhu roku prodáno 49 bytů za 5.900 tis. Kč.
Za finanční spoluúčasti budoucích nájemců předplacením nájmu byla dokončena stavba 12
bytových jednotek na ulici Pod Bílou horou. Byty byly poté předány do užívání.
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Na zateplování, opravu fasád a drobnou údržbu domů bylo z fondu oprav a modernizace
bytového fondu čerpáno 5.990 tis. Kč, ostatním vlastníkům na území města poskytlo město ze
stejného fondu úvěry ve výši 1.270 tis. Kč, z toho největší částku Oblastnímu stavebnímu
bytovému družstvu ve výši 515 tis. Kč.
Správu bytového fondu a tepelného hospodářství zajišťuje realitní kancelář REKAZ. Na
opravy a údržbu bytového fondu vynaložil REKAZ 21.400 tis. Kč, do oprav a údržby
tepelného hospodářství 10.100 tis. Kč.
Devět nákladních aut plných nepotřebných a zapáchajících krámů bylo vyvezeno z garsonky
obývané sběračem odpadu. Ten byl ze svého bytu v přízemí obecního domu číslo 1201 na
ulici Obránců míru vystěhován pro hrubé porušování dobrých mravů. Úklid bytu, který začal
30. listopadu, se protáhl na celé tři dny. Největší úsilí si vyžádalo třídění věcí z bytu na
nepoužitelný odpad a věci, které je město povinno vystěhovanému uskladnit.
Družstevní byty
Činnost Oblastního bytového družstva (OSBD) Kopřivnice se soustřeďuje zejména na
zajišťování bezporuchového provozu bytových a nebytových objektů a zajišťování plnění
služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Ke konci roku 1999 bylo
v domech v majetku družstva evidováno 4 351 bytů.
OSBD vlastní bytové domy a nebytové prostory v účetní hodnotě 583.200.436,78 Kč. Tržní
hodnota tohoto majetku však je ve skutečnosti podstatně nižší.
V průběhu roku pokračovalo zavádění komplexní regulace a měření spotřeby tepla
v jednotlivých bytech. V průběhu roku tak bylo upraveno celkem 431 bytových jednotek.
Celkem je takto již upraveno 3 280 z celkového počtu 4 351 jednotek.
V tomto roce byla dokončena komplexní revitalizace bytového domu 1235-1237 na ul.
Osvoboditelů v počtu 69 bytových jednotek. Pro příští roky zbývá k realizaci 941 bytových
jednotek.
OSBD připravuje pro následující léta komplexní rehabilitace svých bytových domů, které
zahrnují opravy viditelných vad a komplexní zateplení domů vedoucí ke snížení jejich
energetické náročnosti. Komplexní rehabilitace domů zahrnuje instalaci třetích skel do oken,
zasklívání balkónů, zateplení štítů domů a opravu střech. Protože tato investice má stát 200 až
240 tisíc korun na dům, budou družstevníci muset spořit až dvacet let. Prvním krokem
k vytvoření finančních prostředků na tyto investice mělo být zvýšení nájmů zhruba o
třináctset korun od ledna 1999 asi osmi stům družstevníků. Tento záměr se nakonec vzhledem
k odporu těchto družstevníků neuskutečnil. Družstevníci tak budou muset na nutné opravy
střádat do fondu oprav.
Majetek OSBD je, tak jako v minulých letech pojištěn u pojišťovny Moravskoslezská
Kooperativa proti živelným pohromám a odpovědnosti za škodu na celkovou hodnotu
majetku 1.866.479,382 tis. Kč.
V průběhu roku pokračovalo převádění bytů do osobního vlastnictví dle zákona č. 72/1994
Sb, a to podle zájmu členů. Do konce roku 1999 bylo zatím předáno 460 bytů, z toho 23
vlastníků bytů založilo bytové družstvo Sever. Po převzetí bytu do osobního vlastnictví
provádí OSBD nadále jejich správu a stává se pro tyto vlastníky správcem majetku.
Velké problémy přinášejí družstvu dlužníci. Ještě v nedávné době se největší dluhy
pohybovaly v částkách kolem 300 tis. Kč, opatřeními se tato částka snížila na 120 tis. Kč. Ke
snížení počtu neplatičů postupuje družstvo poměrně tvrdě. Pokud nájemce nezaplatí nájem za
byt tři měsíce za sebou, družstvo podává žalobu k soudu na výpověď z nájmu. Velkým
problémem je také obsazování bytů, které byly uvolněny neplatiči. Zájemce o takový byt musí
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uhradit veškeré dluhy svého předchůdce, což bývá vzhledem k současným cenám bytů částka
velmi vysoká.
Rodinné domy
V roce 1999 bylo dokončeno celkem devět rodinných domů. Tím se jejich počet v Kopřivnici
zvýšil na 1 539.
Snaha města o vytvoření čtvrti rodinných domů se zatím míjí účinkem. Zájem o koupi
zainvestovaných pozemků pod Bílou horou, které město nabízí k prodeji pro výstavbu
rodinných domků, je velmi vlažný. Zatím bylo prodáno pouze osm z devatenácti parcel.
Pozemky o velikosti od 900 do 1700 m2 nabízí město za minimální cenu 350 Kč/m2. K hraně
každého stavebního pozemku jsou přivedeny přípojky plynu, vody, elektřiny, kanalizace a
kabelové televize. Domy mají být spojeny asfaltovou komunikací.
Účelový fond na opravy a modernizace bytového fondu
O poskytnutí úvěrů s poměrně příznivým šestiprocentním úrokem se již od roku 1998 mohou
ucházet vlastníci domů a bytů, kteří pomýšlejí na stavbu nových bytových jednotek nebo
rekonstrukce bytů. Umožňuje to obecně závazná vyhláška města Kopřivnice 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 1999 bylo možno podávat žádosti o poskytnutí
úvěrů do konce března. Na modernizaci obecních bytů může být použito 80% z fondu a jen o
20% se budou dělit žadatelé. Prostředky fondu 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
Na přítomnost městské policie v Kopřivnici a místních částech si občané již zvykli a často
jejich služby využívají. Tuto skutečnost dokazuje každoročně rostoucí počet telefonických,
písemných a ústních oznámení, kterými se občané ve snaze řešit své problémy na městskou
policii obracejí. V tomto roce se na městskou policii s oznámením nebo žádostí o pomoc
obrátilo celkem 1 348 občanů, v 96 případech občané žádali pomoc při hledání ztracených
dětí, zdravotních potížích a zamknutých bytech.
Kromě řešení běžných přestupků spolupracuje městská policie při řešení čistoty města, vzniku
nepovolených skládek odpadů, řešení problémů spojených se sociálně nepřizpůsobivými
občany, bezdomovci, zatoulanými psy a kočkami, občanským soužitím, záškoláctvím,
gamblerstvím atd.
Rok 1999 byl po stránce personální tím nejstabilnějším za dobu trvání městské policie. Počet
strážníků se udržel na dvaceti bez jakékoliv změny. V červnu absolvovali strážníci náročné
týdenní školení, které zakončili úspěšným složením písemné a ústní zkoušky před komisí
ministerstva vnitra. Tím získali osvědčení pro výkon činnosti na další 3 roky.
Kromě zvyšování teoretických a praktických znalostí se zvyšuje i kvalita výstroje a vybavení
městské policie. Pro lepší spojení byly v počtu třinácti kusů zakoupeny radiostanice Motorola.
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Zlepšila se také výbava strážníků k branným závodům, které organizuje městská policie pro
základní školy.
Práce městské policie se má stále více zaměřovat na mládež, a to jak preventivní a výchovnou
činností, tak i činností represivní, zejména při kontrolách podávání alkoholu a toxických látek,
rušení nočního klidu.
Na pult centralizované ochrany (PCO), který provozuje městská policie, je v současné době
napojeno 62 objektů, z toho je 7 základních škol, 9 mateřských škol, dalších devět objektů
města a firmy. Příjem z PCO za rok 1999 činil 273 tis. Kč. Počet zájemců o ochranu majetku
pomocí PCO se neustále zvyšuje.
Další služba policie, která slouží k monitorování nejvíce navštěvovaných míst ve městě městský kamerový systém, který byl zřízen v roce 1998, byl v tomto roce rozšířen o další
kamerový bod, tentokrát na sídlišti Sever (dům č.p. 1214 na ulici Osvoboditelů). Současná síť
kamer tak pokrývá převážnou část nejfrekventovanějších míst v Kopřivnici.
Přehled řešených přestupků a provedených zásahů:
nasazení technického prostředku „botička“
další dopravní přestupky
přestupek veřejného pohoršení (podnapilí, pohoršivé chování)
přestupek proti majetku
přestupek proti občanskému soužití
přestupek rušení nočního klidu
přestupek neuposlechnutí veřejného činitele
přestupek znečištění veřejného prostranství
přestupek proti vyhláškám města
přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství
přestupek podávání alkoholu mladistvým
předání případů Policii ČR
zjištění trestných činů
zadržení pachatelů na místě
předání hledaných osob
odchyceno psů
Celkem:

280
1.405
27
81
78
129
1
8
246
13
2
191
74
10
5
128
2 676

Policie ČR
Obvodní oddělení Policie ČR sídlí ve vlastní budově na ulici Štefánikově 370. Vedoucím
oddělení je mjr. ing. Josef Jeřábek.
Trestné činy
Ve služebním obvodu obvodního oddělení bylo v roce 1999 spácháno celkem 763 trestných
činů, z nichž bylo objasněno celkem 330 (43,3 %). Z toho na město a místní části připadá 85
% trestných činů, což je o 167 méně. Objasněnost přestupků téměř stagnuje (- 0,5 %).
Podobně jako v minulých letech tvoří největší podíl majetková trestná činnost – 525, tj 68 %
trestných činů. Nejčastější majetkovými trestnými činy zůstávají:
- krádeže věcí z vozidel ……………………………………….……... 122 (objasněno 9)
- krádeže vloupáním do sklepů ………………………………….…… 55 ( 4)
- krádeže jízdních kol ……………………………………….……….. 42 ( 9)
- krádeže motorových vozidel …………………………………….… 33 (11)
- vloupání do bytů …………………………………………………... 27 ( 7).
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Ve srovnání s loňským rokem došlo ke zvýšení nápadu pouze u krádeží z aut o 15 případů, u
ostatní trestné činnosti došlo k poklesu nápadu, u vloupání do bytů dokonce o 40 případů.
Další nejpočetněji zastoupenou trestnou činností jsou hospodářské trestné činy, zejména
podvody, zpronevěry a neodvedení daně, které se na celkovém nápadu trestné činnosti podílí
11,2 %, násilná trestná činnost 7,3 % a zbývající kriminalita, zejména zanedbání povinné
výživy, dopravní nehody 6,6 %. Ve srovnání s rokem 1998 došlo ke zvýšení násilné trestné
činnosti o 1,5 %. Celkem bylo spácháno 56 trestných činů násilné povahy, z nich 51 bylo
objasněno. Nejzávažnějším násilným trestným činem bylo objasnění pokusu o vraždu
taxikáře. Početně bylo opět nejvíce následujících trestných činů:
- úmyslné ublížení na zdraví ……………….….. 23 (objasněno 21)
- loupež …………………………………….….. 6 (4)
- vydírání ………………………………………. 3 (3).
Z celkového počtu 330 objasněných trestných činů 142 spáchali recidivisté, 29 mladiství (15
až 18 let) a 17 děti (do 15 let věku). Trestně stíháno bylo celkem 304 pachatelů, z toho 101
recidivistů, 20 dětí a 23 mladistvých. Při srovnání s předchozím rokem poklesl podíl
recidivistů a zejména mladistvých pachatelů (o 45%) na páchání trestné činnosti.
Přestupky
V průběhu roku řešilo místní obvodní oddělení celkem 1 793 přestupků, z toho 1 261
v blokovém řízení s celkovou částkou 309.400 Kč, 229 bylo postoupeno k vyřízení
příslušnému správnímu orgánu. Z celkového počtu 1.793 přestupků bylo:
- 1.187 v dopravě
325 proti majetku
254 proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
11 na úseku alkoholismu a toxikománie
16 ostatních.
Dopravní nehody
Na území zdejšího obvodního oddělení došlo celkem k 301 dopravním nehodám, při kterých
byly:
3 osoby usmrceny
8 osob zraněno těžce
- 52 osob utrpělo lehká zranění.
Na Kopřivnici a místní části připadá 211 dopravních nehod, což je o 30 více než v roce 1998.
Hmotná škoda způsobená při těchto nehodách činí asi 7 mil. Kč. 273 nehod zavinili řidiči
motorových vozidel, 12 cyklisté a 7 chodci. Hlavními příčinami dopravních nehod byly:
- nesprávný způsob jízdy ………….186 případů
- nepřiměřená rychlost ……………. 48 případů
- nedání přednosti v jízdě ………… 39 případů
- vliv alkoholu …………………….. 19 případů.
Obvodní oddělení Policie ČR spolupracuje na řešení trestné činnosti a přestupků s Městskou
policií Kopřivnice a Městským úřadem Kopřivnice. Jedná se především o společná zajištění
hromadných akcí, u kterých je předpoklad narušení veřejného pořádku (sportovní utkání,
koncerty). Policie velmi dobře spolupracuje při řešení problematiky trestné činnosti dětí a
mládeže s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice a při potírání
negativních jevů v rámci programu Prevence kriminality.
Integrovaný záchranný systém
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V rámci integrovaného záchranného systému pro vznik mimořádných situací a nouzových
stavů byly koncem minulého roku na budově městského úřadu instalovány a uvedeny do
provozu obousměrné sirény. 16. února proběhla na celém území České republiky zkouška
těchto sirén. Stejně jako v Kopřivnici se úderem dvanácté hodiny rozezněly sirény na 4 200
místech v republice. Akustický signál poté vystřídalo mluvené slovo. Zkoušky v tomto
rozsahu mají probíhat co půl roku.
Ostatní zajímavosti
S proříznutým hrdlem přežil třicetiletý kopřivnický taxikář Kamil Vašinka brutální vražedný
útok, který na něj podnikl ve středu 25. srpna po 21. hodině šestadvacetiletý Peter J. z Příbora.
Taxikář naložil pasažéra do svého Fiatu Brava ve středu večer na ulici J. V. Choráze
v Příboře. Útočník se nechal poté odvézt do Kopřivnice. V ulici České nejprve vyzval
Vašinku k vydání peněz a když mu taxikář odmítl vyhovět, vytáhl pasažér ostrý nůž a zezadu
bodnul taxikáře několikrát do krku, do hlavy a později i do rukou. Poté z vozidla utekl.
S vážnými poraněními byl taxikář převezen do nemocnice. Ze svých zranění se léčil šest
týdnů. Agresor odcizil kolem dvou tisíc korun. Policisté jej dopadli v pátek 3. září.
V arogantní monolog obžalovaného kopřivnického policisty Jiřího Mlejneckého se proměnilo
hlavní líčení u okresního soudu ve středu 1. září 1999. Bývalý vyšetřovatel Státní bezpečnosti
stanul před senátem jako obviněný z týrání bývalého štramberského faráře Václava
Altrichtera. Mlejnecký společně se svým kolegou Oldřichem Krkoškou z Příbora čelí
obvinění, že v roce 1984 v hotelu Stadion na současném Masarykově náměstí nutili
především psychickým týráním faráře Altrichtera ke spolupráci se Státní bezpečností. Podle
žaloby mu hrozili sekáčkem, obviněním ze znásilnění a odvozem na záchytku. Po dvanácti
hodinách se kněz zhroutil. Dodnes trpí traumaty po prožitých útrapách a žije v ústraní. Soudce
nakonec ani nevynesl rozsudek a senát vrátil případ k dořešení. Další projednávání případu
lze očekávat zhruba za půl roku.
Dva vietnamští občané z Kopřivnice byli nalezeni 22. října s prostřelenými hlavami
v zeleném vozidle Volkswagen Transporter v Brně-Slatině. Neznámý pachatel je střelil do
týla. Jako nejpravděpodobnější motiv vraždy policisté předpokládají loupež nebo vyřizování
účtů. Tomu napovídá i způsob provedení připomínající popravu.
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VIII. ŠKOLSTVÍ A KULTURA

1. Školství
Dětské centrum (speciální škola pro děti s více vadami)
Dětské centrum Kopřivnice sídlí ve vlastní budově na ulici Bedřicha Smetany 1122.
Zřizovatelem Centra je Ministerstvo školství a tělovýchovy. Ředitelkou školy je mgr. Dagmar
Jančálková. Škola má celkem 27 pracovníků, z toho 18 jsou pedagogičtí pracovníci. Během
roku navštěvovalo školu celkem 59 žáků, z nich; 31 speciální mateřskou školu, 22 pomocnou
školu a 6 přípravný stupeň pomocné školy.
Základní ideou této školy je výchova a vzdělávání handicapovaných dětí bez odloučení od
rodiny. Zřízením pomocné školy, přípravného stupně a rehabilitační třídy se mohou vzdělávat
žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat na
základní a ni na 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. Těžiště práce
pomocné školy spočívá ve výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na rozvíjení a kultivaci
osobnosti žáků a na poskytování základních vědomostí, návyků a dovedností potřebných
k uplatnění v praktickém životě. Předstupněm pomocné školy je zřízení přípravného stupně
v délce jednoho až tří let a speciální mateřské školy pro žáky s více vadami, kde je od útlého
věku prováděna depistáž dětí, které jsou pak sledovány a odborně vedeny v ambulantní péči a
od věku tří let přecházejí do speciální mateřské školy. Škola dále poskytuje poradenské služby
rodinám a institucím, které se podílejí na výchově, vzdělávání a pracovním zařazení těchto
dětí. Toto umožňuje návrat rodičů zpět do zaměstnání. Pracovnice centra se tak snaží
poskytovat komplexní (rehabilitační, logopedickou, speciálně pedagogickou a poradenskou)
péči handicapovaným dětem a mládeži v oblasti Kopřivnice a části regionu Nový Jičín.
Rehabilitační třídy, které jsou součástí pomocné školy, ale jejich vzdělávací program je
specifický, umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným postižením uplatnit jejich
Ústavou ČR zaručená práva na vzdělání a realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní
potenciál.
Během roku se děti účastnily třetího ročníku přehlídky tvorby handicapovaných dětí z celé
republiky Motýlek 99 v Kulturním domě v Kopřivnici, vystupovaly v Českém rozhlase, na
různých akcích pořádaných ve městě, účastnily se republikových závodů v plavání v Liberci,
výstavy dětských prací v kulturním domě.
Jako každý rok se děti zúčastnily ozdravných pobytů, tentokrát v Boleticích u Opavy a u moře
v Torrete v Itálii.
Mateřské školy
V Kopřivnici a místních částech je 11 mateřských škol (MŠ), z toho čtyři školy mají právní
subjektivitu (MŠ Pionýrská, I. Šustaly, Záhumenní, Česká) a jedna z nich (na ulici
Sokolovské) je speciální MŠ pro děti s vadami řeči. Nedostatek dětí vedl ke zrušení Mateřské
školy na ulici Kpt. Jaroše k 24. 8. 1999. Samostatnou školou je Dětské centrum – speciální
škola pro děti s více vadami (viz. výše). Na provoz této školy přispělo město v roce 1999
částkou 5.378.700 Kč.
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Základní charakteristika jednotlivých mateřských škol (názvy škol jsou odvozeny od názvů
ulic, na kterých školy sídlí):
Název školy
MŠ Zd. Buriana
MŠ Krátká
MŠ Jarní
MŠ Lubina
MŠ Mniši
MŠ Francouzská
MŠ Pionýrská
MŠ I. Šustaly
MŠ Záhumenní
MŠ Česká
Speciální MŠ pro děti
s vadami řeči
Celkem:

tříd
3
4
3
2

Počet
dětí pedagogů
75
6
100
8
75
6
40
3

1
4
3
3
3
3
2

24
100
75
75
75
75
16

2
8
6
6
6
6
3

31

730

60

Zaměření
LEGO, zdravá škola
hudební zaměření
literární kroužek
výtvarný kroužek, hudební
zaměření
bez zaměření
výtvarné zaměření
oční oddělení
klub rodičů a dětí
logopedie, výtvarný kroužek
hudební zaměření, plavání
logopedie

Základní školy
ZŠ Náměstí
ZŠ Náměstí je sportovně založenou školou se zaměřením na lední hokej a plavání. Škola má
15 tříd, v prvním stupni je 189 žáků, z toho 117 chlapců a 72 dívek, ve 2. stupni 196 žáků,
z toho 108 chlapců a 88 dívek, celkem tedy 385 žáků.
Ředitelkou školy je mgr. Jitka Kalužová, na škole působí celkem 22 učitelů. Lední hokej
trénují Ferdinand Kubinec a Ivo Milich, plavání René Lakomý. Že se práce s talenty daří,
dokazují sportovní úspěchy žáků školy. V anketě Sportovec roku se na 1. místě umístily Hana
Staroňová a Michaela Müllerová. V soutěži sportovních plaveckých tříd obsadili žáci 6. A
třídy 4. místo v ČR. V plavání základních škol skončili žáci na prvním místě v okrese i
oblasti.
2. března 1999 se žáci 6. tříd zúčastnili natáčení dětské televizní soutěže „Hip, hap, hop“ ve
studiu České televizi v Brně. Ve žlutých barvách bojovali Zuzana Kociánová a Boris Prachař
se soupeři ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ Ždánice. Po napínavém boji skončili za
zkušenější ZŠ Ždánice.
Škola má i vlastní hudební skupinu. Výrazného úspěchu dosáhl v recitační soutěži II.
kategorie Jaroslav Ikl z 5. A třídy, který dosáhl ve školním, obvodním i okresním kole na 1.
místo.
Během roku byla s náklady 40 tis. Kč vybudována jazyková učebna. Naopak velké starosti
působí děravá střecha na přístavbě školy, kterou bude nutno brzy spravit.
6. října 1909 byla zahájena výuka na chlapecké měšťanské škole. Škola byla zřízena jako
Jubilejní česká Měšťanská škola chlapecká a dívčí Císaře a Krále Františka Josefa I.
v Kopřivnici. Tato škola však nebyla umístěna v budově současné Základní školy Náměstí,
která byla dokončena až v květnu 1910.
Protože škola, která vychovala během své historie několik významných osobností známých
nejen v ČR, ale i v cizině, má v úmyslu dobře oslavit příští rok významné jubileum, začala
s přípravou oslav svého výročí už v tomto roce.
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ZŠ Emila Zátopka
Škola, která sídlí na ulici Pionýrské, má sportovní zaměření. Na škole je také výrazně
podporována ekologie, informatika a cizí jazyky. Na škole působí rovněž školní sportovní
klub.
Škola má celkem 28 tříd, které navštěvuje 622 žáků. Ředitelem školy je mgr. Jan Mužík. Na
škole pracuje celkem 40 pedagogických pracovníků.
K významným akcím školy patřilo celorepublikové finále školních a pionýrských družstev ve
vybíjené. V tradiční pouliční hře bojovalo celkem 28 družstev ve čtyřech kategoriích. Turnaj
však po kopřivnické účastníky nedopadl podle jejich přání, protože ve všech kategoriích se
umístili na místech bez medailí.
19. února se stala hala školy mekkou všech -náctiletých z Kopřivnice a širokého okolí.
Důvodem byla litvínovská skupina Lunetic, jejíž autogramiáda byla hlavním tahákem
megadiskotéky v hale.
ZŠ Dr. Milady Horákové
Základní škola dr. Milady Horákové sídlí naproti kulturnímu domu na ulici Obránců míru
369. Škola je počtem žáků největší v Kopřivnici. Má 30 tříd, které navštěvuje 738 žáků,
z toho na 1. stupni 459 a na 2. stupni 275 žáků. Ředitelem školy je mgr. Lumír Pospěch. Na 1.
stupni vyučuje 19 a na 2. stupni 17 pedagogů, z toho je 32 žen a 4 muži.
Škola se zaměřuje na výtvarnou, estetickou a tělesnou výchovu.
V rámci protidrogové prevence organizovala škola pro žáky přednášky o problematice drog.
Škola stále spolupracuje s hnutím Na vlastních nohou“, pořádá ozdravné pobyty žáků 1.
stupně v přírodě. Na výuce ekologické výchovy spolupracuje s občanským sdružením Blud.
Žáci vydávají školní časopis Vlna.
Žáci školy se pravidelně zúčastňují matematických (Pythagoriáda, O skrblíkův dukát),
fyzikálních (olympiáda), zeměpisných, dějepisných a dalších soutěží, kde se zpravidla
v okresním kole umisťují se střídavými úspěchy.
Mnohem výraznějších úspěchů dosahují žáci ve sportovních soutěžích, a to jak na okresní, tak
i regionální úrovni. Obzvláště výborných výsledků dosáhli dívky i chlapci v okresním a
regionálním přeboru v gymnastice, v okresním přeboru ve stolním tenise, florbalu a plavání.
Škola ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím a s pracovníky kulturního domu
organizačně zajišťovala besedu na téma „Rusko a Evropa“, které se zúčastnili někteří
významní čeští politici v čele se senátorem Janem Rumlem.
O letních prázdninách byly ve škole opraveny omítky, provedena výměna dveří a oken za 111
tis. Kč. Škola byla v tomto roce připojena na Internet.
ZŠ Alšova
Škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků, zejména angličtiny a němčiny. Pro
zájemce je od 6. třídy vytvořena skupina ruského jazyka. Škola také výrazně profiluje
v oblasti výuky informatiky, ve výtvarné a ekologické výchově.
Škola má celkem 24 tříd, z toho 12 na prvním i na druhém stupni. Počet žáků se na obou
stupních liší také nepatrně, na prvním 293, na druhém o dva více, celkem tedy 588 žáků.
Ředitelem školy je mgr. Milan Bureš, na škole pracuje celkem 36 pedagogických pracovníků,
z toho na 1. stupni 11 a na druhém 25.
Ze zájmových kroužků je to keramicko-malířský, dva sportovní, dva kroužky informatiky a
jeden kroužek žurnalistiky, který vydává časopis „Školní miksér“. Na škole působí pod
vedením mgr. Milana Chaloupky již pátým rokem instrumentální soubor.
Chloubou školy je počítačová učebna, která je využívána i dětmi z mateřských škol
Záhumenní a I. Šustaly. V této učebně probíhají i vzdělávací akce pro pedagogické
pracovníky celého okresu. V průběhu roku byla provedena její modernizace. Původní
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základní jednotky počítačů byly nahrazeny moderními Celerony. Ve škole bylo rovněž
instalováno mikrovlnné připojení k internetu, který se tak stal přístupným v celé školní
počítačové síti. Škola ve spolupráci se čtyřmi dalšími zřídila své vlastní webové stánky a
elektronickou poštu.
Jazykové soutěže jsou zejména doménou Terezy Mündleinové, která získala první místo
v německé konverzaci v okresním i regionálním kole. Úspěšná byla i v národní soutěži. O
něco „hůře“ je na tom s umístěním v anglické konverzaci David Kovalský – 1. místo
v okresním kole a 3. místo v kole regionálním.
První místa v okresním kole soutěže v recitaci získaly ve svých kategoriích Kristýna Juráková
a Dominika Podolská.
Zaměření na výtvarnou výchovu se projevuje i ve výsledcích žáků v soutěžích. V okresním
kole soutěže „Evropa ve škole“ získal prvenství kolektiv 9. B třídy a 2. místo keramický
kroužek ZŠ. V soutěži „Fantazie 99“ se o přední místa podělilo hned několik žáků: 1. místo
Marian Hubeňák a Jan Kresta, 2. místo Eva Košinská, Dominika Podolská a Aneta Czekajová
a 3. místo Lucie Bielská a Petra Simprová. Cenu poroty za soubor architektury získal kolektiv
9. A a B třídy, za kolekci počítačové grafiky kolektiv 8. D.
Nejcennější umístění však patří Lukáši Rambouskovi za tvorbu webových stránek a Petru
Babincovi v kategorii počítačové grafiky – a to 1. místo v celostátním kole počítačové soutěže
„Loucká disketa“.
Rok 1999 přinesl škole i úspěchy na poli sportovním. Mladší dívky získaly 1. místo
v okresním kole Poháru Českého rozhlasu, starší dívky skončily na 3. místě. Velmi dobrého
výsledku dosáhly starší dívky ve spíše mužském sportu – 1. místo v okrese ve florbalu. Ještě
úspěšnější byli v této disciplíně starší žáci, kteří vyhráli regionální kolo. V přeboru
Kopřivnice v šachu se David Kovalský umístil na 2. a Ondřej Opršal na 3. místě.
Další významnou oblastí, kterou škola již řadu let významně podporuje, je ekologická
výchova. Na některých projektech v této oblasti spolupracuje s ekologickými organizacemi,
např. již několik let se podílí na sčítání kání organizovaném Českým svazem ochránců
přírody, občanské sdružení Blud podporované městem Kopřivnice doplňuje znalosti žáků o
praktické poznatky projekty „Les, Život v půdě, Život ve vodě, Život v lidském obydlí“
exkurzemi apod. Škola organizuje každoročně Den Země, sběr a třídění odpadů včetně
hliníku, v zimních měsících pečuje o ptactvo.
V průběhu roku byla dokončena oprava střechy.
ZŠ 17. listopadu
Na škole je výrazně podporována informatika, cizí jazyky, žurnalistika a sport. Škola má
vlastní sportovní klub (viz. kapitola o sportu na str.
).Školu navštěvuje 708 žáků.
Ředitelem školy je mgr. Jiří Stoško, škola má celkem 42 pedagogů.

ZŠ Mniší
Je malotřídní základní školou se všeobecným zaměřením. Školu navštěvuje 39 žáků.
Ředitelkou školy je Iva Davidová, která v této funkci nahradila mgr. Zdeňka Krajčíra, který se
stal místostarostou na kopřivnické radnici. Ve škole pracuje celkem pět pedagogických
pracovníků.
ZŠ Lubina
Malotřídní škola se zaměřením na výtvarné činnosti. Školu navštěvuje 38 žáků. Ředitelem
školy je mgr. Jaroslav Jurečka. Ve škole pracují čtyři pedagogičtí pracovníci.
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ZŠ svaté Zdislavy
Cílem školy je výchova, vzdělávání a formování dítěte v duchu křesťanské etiky. Zaměřuje se
na humánní předměty, cizí jazyky a informatiku. Velký důraz klade na uměleckou a citovou
výchovu. Počtem žáků patří k menším školám, což umožňuje individuální přístup a
dosahování dobrých výsledků ve výchovné činnosti. Škola rovněž integruje zdravotně
postižené žáky. Od počátku je otevřena všem dětem bez rozdílu vyznání. Výsostným
principem je tolerance, úcta k druhému a porozumění i pro odlišné názory. Začátek i konec
školního roku jsou tradičně připomínány mší svatou.
Od poloviny roku 1998 sídlí škola v bývalé budově dnes již zrušené soukromé střední školy
podnikání a managementu na ulici Štefánikově č. p. 117.
Ředitelem školy je ing. Pavel Janek. Na škole vyučuje kromě ředitele dalších 12 interních a
dva externí učitelé. Škola má celkem 10 tříd (dvě sedmé třídy) od 1. až po 9. třídu. Škola má
na obou stupních celkem 213 žáků (1. stupeň 111, 2. stupeň 102).
Ve škole má každá třída svou učebnu. Škola má také odbornou učebnu pro výuku fyziky a
chemie, počítačovou učebnu s 11 počítači (od dubna je škola napojena na internet), jazykovou
učebnu, učebnu výtvarné výchovy s hrnčířským kruhem a vypalovací keramickou pecí,
tělocvičnu pro 1. stupeň, školní družinu a knihovnu s téměř dvěmi tisíci tituly.
Děti mají kromě povinné výuky k dispozici množství nejrůznějších kroužků, např. angličtiny,
keramický, sportovní, elektronický, počítačový, internetový.
Velkou odezvu měl mezi žáky Sběr hraček pro děti z Kosova. Hračky, které děti poskytly,
byly kopřivnickou Charitou dopraveny do uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách na
Frýdeckomístecku.
V říjnu se škola zúčastnila Stonožkového týdne a hnutí Na vlastních nohou. Za prodané
dětské kresby bylo získáno celkem 3.000 Kč, které byly poslány na konto pro postižené děti.
Největšího úspěchu dosáhli žáci školy na Mistrovství republiky v šachu, kde v kategorii
děvčat do 15 let získala první příčku Eva Blahetová, 2. místo v kategorii hoši do 13 let Jan
Káňa a třetí místo v kategorii hoši do 11 let František Krompolc.
Nejlepším matematikem školy je zřejmě Tomáš Socha ze 7. třídy, který byl poměrně velmi
úspěšný na matematické olympiádě, kde obsadil v okresním kole 1. až 4. místo.
Zvláštní škola Kopřivnice
Škola sídlí ve vlastní budově na ulici Štramberské v sousedství fary. V září 1999 započala
výuka v devíti třídách s 93 žáky. Na škole pracovalo 13 pedagogických pracovníků.
Ředitelem školy je mgr. Aleš Čabla. Kromě povinné výuky škola umožňuje navštěvovat
keramický kroužek a kroužek výpočetní techniky. Žáci 7. třídy připravují a vydávají školní
časopis Beruška.
Žáci i žákyně školy se každoročně zúčastňují různých soutěží. V září reprezentovali čtyři žáci
školy velmi úspěšně v družstvu zvláštních škol okresu Nový Jičín na Mistrovství ČR v
kopané v Raspenavě v okrese Liberec, které vyhráli. V prosinci družstvo složené ze žáků
školy skončilo na 4. místě v turnaji v nohejbalu ve Valašském Meziříčí.
Základní charakteristika jednotlivých základních škol:
Název školy
ZŠ Náměstí
ZŠ E. Zátopka
ZŠ Dr. Horákové
ZŠ Alšova
ZŠ 17. listopadu

Počet
tříd
15
28
30
24
30

žáků
384
622
738
588
708
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pedagogů
25
40
43
37
42

zaměstnanců
16
18
18
17
22

ZŠ Mniší
ZŠ Lubina
ZŠ sv. Zdislavy
Zvláštní škola
Celkem:

2
3
10
9
151

39
38
210
91
3 418

5
4
19
13
228

2
2
5
3
103

Střední školy
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Škola stále sídlí v komplexu budov na ulici Husově č. 1302. Kromě typů škol uvedených
v názvu byla její součástí i Rodinná škola a Domov mládeže s jídelnou na ulici Komenského
pod lesem. Rodinná škola svou činnost ukončila na základě rozhodnutí Ministerstva školství a
tělovýchovy ke dni 1. 9.
Hlavní budova je určena pro teoretické vyučování a má 32 učeben. Z nich je 16 odborných,
např. posluchárna pro 90 žáků, 4 jazykové učebny, rýsovna, 5 učeben výpočetní techniky, 4
laboratoře a další. Budova dílen slouží pro praktické vyučování. Budova školy Pod lesem je
vybavena 21 učebnami, z nichž je 7 odborných. Školní knihovna se studovnou má 9 432
titulů, z toho 7 044 odborných. Knihovna je od školního roku 1999/2000 multimediálním a
vzdělávacím centrem. Školu navštěvuje celkem 660 žáků.
Průmyslová škola má tyto obory: Strojírenství, Management strojírenství, Obchodní
akademie, Silniční doprava a posledním ročníkem dobíhala Rodinná škola.
Ve školním roce 1998/1999 navštěvovalo školu celkem 368 studentů zařazených 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. Slavností předání maturitních
vysvědčení se uskutečnilo 4. června za přítomnosti zástupců školy i města.
Na Vyšší odborné škole jsou dva studijní obory Strojírenství a Ekonomika podniku a
management. Tento typ školy rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí odvozených od
praktických a kvalifikačních požadavků pracovního trhu a reálných potřeb zaměstnavatelů.
K diplomovým zkouškám dospělo celkem 48 studentů, 18 prospělo s vyznamenáním a 3
studenti neprospěli.
Ředitelem školy je ing. Jaroslav Ponec. Počet pedagogických pracovníků kolísá podle změn
ve studijních oborech. Se zrušením rodinné školy počet učitelů klesl z původních 71 (50
interních a 21 externích) na 62 (46 interních a 16 externích).
Střední škola podnikání a managementu, s.r.o.
Rok 1999 byl posledním rokem existence Střední školy podnikání a managementu
v Kopřivnici. Důvodem ukončení činnosti školy byla především zhoršující se ekonomická
situace školy a snižující se počet zájemců o soukromé školství, protože konkurence
ekonomických škol v okrese Nový Jičín je stále větší. Také další zvyšování školného v oblasti
s vysokou nezaměstnaností není reálné. Po dohodě se Školským úřadem v Novém Jičíně se
zřizovatel školy rozhodl ukončit její činnost ke konci školního roku 1998/1999.
V únoru 1999 došlo ke změně na postu ředitelky školy. Dosavadní ředitelka PaeDr. Marie
Rojková odešla na vlastní žádost. Novou ředitelkou byla jmenována její zástupkyně ing.
Jaroslava Küblová, jejímž hlavním úkolem bylo zajištění přesunu žáků a učitelů na jiné školy
v okrese.
Poslední maturity na škole proběhly od 17. do 21. 5. 1999. Šedesát devět absolventů školy
byli posledními, kteří obdrželi maturitní vysvědčení této školy. Činnost školy byla ukončena k
30. 6. 1999.
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Střední odborné učiliště strojírenské
Škola nabízí dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory
a čtyřletý studijní obor, který je rovněž zakončen maturitní zkouškou. Nezájem žáků
základních škol o strojírenské obory přetrvává, i když jejich prospěch, se kterým nastupují na
jiné střední školy, nezaručuje úspěšné dokončení, případně odpovídající umístění po škole.
V roce 1999 mělo učiliště celkem 390 žáků, což je pouze 61% jeho celkové kapacity uvedené
ve zřizovací listině. Do prvního ročníku školního roku 1999/2000 nastoupilo celkem 130
žáků, nejvíce na obor mechanik seřizovač se zaměřením na obráběcí stroje a linky a
automechanik.
V průběhu roku byly provedeny některé stavební úpravy a rekonstrukce směřující ke snížení
energetických nákladů. Pro výuku byly zakoupeny diagnostické přístroje a výpočetní technika
pro nově zřízený obor automechanika.
Základní umělecké školy
První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s.
Soukromá hudební škola MIS music je obecně prospěšnou společností. Předsedkyní správní
rady je RNDr. Ivana Kociánová. Ředitelem školy je Petr Suttner. Škola vyučuje ve třech
oborech – hudebním, výtvarném a tanečním. Literárně dramatický obor nebyl v roce 1999 pro
nedostatek žáků otevřen. Hudební obor studuje 472 žáků, výtvarný 44 a taneční 37 žáků.
Školné se platí měsíčně, 240 Kč u hudebního oboru, 180 Kč výtvarného a 170 Kč tanečního
oboru. Škola má 13 interních a 15 externích učitelů. Protože nemá vlastní objekt, sídlí a
vyučuje v prostorách Základní školy Dr. Milady Horákové, výtvarný obor se zčásti vyučuje i
na ZŠ 17. listopadu. Škola má dvě odloučená pracoviště v Šenově a ve Štramberku. Činnost
pracoviště v Sedlnici byla pro velmi špatné autobusové spojení pro tento rok pozastavena.
Snahou vedení školy je získat vlastní prostory, protože jejich nedostatek je dlouhodobým
problémem. Žádosti o pronájem místností uvolněných Finančním úřadem v ubytovně a.s.
Tatra na ulici Záhumenní 1151 nebo o budovu po mateřské škole na ul. kpt. Jaroše nebyly
jejich vlastníky vyslyšeny.
V průběhu roku byly zakoupeny nové hudební nástroje v hodnotě téměř 100 tis. Kč (klavír,
zobcové flétny, žesťové nástroje).
K nejvýznamnějším vystoupením žáků patřil slavnostní koncert při příležitosti 5. výročí
založení školy, znovuuvedení muzikálu „Jak se nudí princezny“ ve spolupráci se ZŠ 17.
listopadu a vystoupení některých členů dětského jazzového orchestru na koncertu MSM
Bandu Františka Mixy „Mezi automobily“ v Technickém muzeu.
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice
Základní umělecká škola (ZUŠ) Zdeňka Buriana sídlí v budově č.p. 294 na ulici Štramberské.
Škola má pobočky ve Štramberku a Rybí. Organizačně zajišťuje oddělení hudební, taneční a
výtvarné. Hudební obor navštěvuje 309 žáků, taneční 207 a výtvarný 155. Celkem do školy
dochází 671 žáků. Ředitelkou školy je mgr. Hana Vyhlídalová, předsedou Sdružení rodičů a
přátel školy je ing. Rostislav Roško. V hudebním oboru vyučuje 22 interních a 4 externí
učitelé. V tanečním oboru jsou 3 externí a jedna interní učitelka. Ve výtvarném oboru jsou
dvě interní a jedna externí učitelka.
Ve školním roce 1999/2000 absolvovalo v hudebním oboru sedmnáct žáků, v tanečním sedm
a ve výtvarném třináct žáků. Slavnostní vyřazení absolventů jednotlivých oborů proběhlo 27.
5. ve vestibulu školy. Na Janáčkovu konzervatoř do Ostravy byli přijati čtyři žáci, na Střední
umělecko-průmyslové školy v Ostravě, Brně (textilní), Prostějově (textilní), Valašském
Meziříčí (sklářská) a Uherském Hradišti (sklářská) sedm žáků. Dva žáci byli přijati na
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Soukromou střední odbornou školu podnikatelskou a textilní v Novém Jičíně, resp. Střední
pedagogickou školu v Přerově.
Ve hře na dechové nástroje, hře smyčcových orchestrů a v tanečním oboru se žáci školy
zúčastnili oblastních kol Národní přehlídky žáků ZUŠ. Oblastní kolo Národní přehlídky
výtvarných oborů žáků ZUŠ proběhlo 14. 4. v Kopřivnici.
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže (DDM) sídlí na ulici Sokolovské. Má pobočky v Klubu Kamarád
(Klokan) a ve Štramberku a turistickou základnu na Kletné u Suchdolu nad Odrou. V DDM
působí 68 kroužků, které navštěvuje 1 028 zájemců. Ředitelkou domu je Hana Růžová, o děti
pečuje 6 interních a 56 externích zaměstnanců.
DDM je zařazen v sítí školních zařízení, jeho hlavním posláním je využívání volného času.
Mimo každodenní pravidelnou činnost organizuje DDM i víkendové akce nejen pro děti a
mládež, ale i pro maminky s dětmi či celé rodiny. Pro děti předškolního věku slouží školička,
pro mládež Klub mladých a pro dospělé keramicko-výtvarný kurs, zájezdy za kulturou a další.
Vyvrcholením činnosti DDM jsou každoroční letní tábory. Turistická základna na Kletné je
tak v létě obsazena po dobu nejméně šesti týdnů. Pro starší děti a mládež jsou připravovány
tábory klasické i vodácké. Tábory jsou i pro rodiče s dětmi.

2. KULTURA
Kulturní instituce
Kulturní dům Kopřivnice
Ludvík Moravia, s.r.o.
Provozovatelem Kulturního domu Kopřivnice (KDK) je již několik let společnost Ludvík
Moravia, s.r.o. Ředitelem společnosti je Lubomír Sazovský, společnost sídlí v budově KDK
na ulici Obránců míru 368. Kulturní akce zajišťuje Ludvík Moravia na základě mandátní
smlouvy uzavřené s městem. Na tuto činnost získává společnost pro každý rok finanční
podporu. V roce 1999 činila tato částka 4,8 mil. Kč.
Společnost Ludvík Moravia uspořádala během roku v kulturním domě celkem 324 akcí,
z toho 197 ve spolupráci s dalšími subjekty a 127 akcí vlastních. Akce navštívilo
neuvěřitelných 71 288 návštěvníků, což je přibližně trojnásobný počet obyvatel Kopřivnice.
Nejvíce představení – 34 se uskutečnilo v rámci programu Kultura školám, které navštívilo
celkem 10 900 dětí. Z 32 koncertů bylo 21 zaměřeno na vážnou hudbu, 9 na folk a 2 na
moderní hudbu. Návštěvnost byla nejvyšší u posledně jmenovaných dvou koncertů - přišlo
celkem 764 posluchačů. 12 divadelních představení přilákalo celkem 2 454 návštěvníků.
Mnohem vyšší návštěvnosti se těšilo 14 výstav s 8 500 návštěvníky a 17 zábavných programů
s 8 238 zájemci. 7 plesů pořádaných během roku navštívilo celkem 2 762 zájemců.
Nejúspěšnější akcí byl bezesporu již 3. ročník mezinárodní výstavy a soutěže plastikových
modelů Beskyd Model Kit Show. Na 170 modelářů z tuzemska, i ze zahraničí vystavovalo na
2 200 modelů všech různých kategorií, velikostí a materiálů. Výstavu navštívilo téměř 4 300
účastníků. Více informací viz. Výstavy str. ………
K dalším významným akcím, které se konaly v kulturním domě, jsou třetí setkání občanů
s politiky nazvané „Myšlenky T.G.M. a současnost“ (viz. kapitola Sport a zábava, Spolky a
sdružení na str. ……..), divadelní přehlídka Kopřiva 99, taneční soutěž Tatra 99 a 3. ročník
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přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek 99. Připomeňme si stručně poslední dvě
z nich.
33. ročník taneční soutěže Tatra ´99 by se dal charakterizovat jako ročník s větším počtem
tanečníků na parketu a menším počtem lidí v hledišti. Soutěž probíhala tradičně v obou
disciplínách sportovního tance, tj. ve standardních a latinskoamerických tancích. Přestože
měla soutěž mezinárodní charakter, přijel pouze jeden pár ze Slovenska. Vítězi letošního
ročníku se stali Jana Schwarzerová a Marek Dědík z RL Cosmetic Dance Team z Olomouce.
3. ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí Motýlek ´99,
který se konal 27. listopadu, strhal dosavadní rekordy v návštěvnosti i v počtu vystupujících.
Devět set diváků a tři sta vystupujících z devatenácti zařízení z celé republiky zcela zaplnilo v
sobotním odpoledni velký sál kulturního domu. Účinkující se však sjeli již v pátek, aby stihli
první prostorové zkoušky a hlavně zábavný program, který byl pro ně připraven.
Z dalších zajímavých akcí, které se uskutečnily v kulturním domě, uvádíme:
- 25. 2. poutavé vyprávění reportéra televize Nova vystupujícího v pořadu „Na vlastní oči“
Josefa Klímy
- 24. 4. vystoupila již podruhé v Kopřivnici špičková světově proslulá britsko-nizozemská
hudební skupina hrající psychedelickou hudbu The Legendary Pink Dots
- 1. 5. se konaly před kulturním domem oslavy Prvního máje. V programu vystoupily
Městský dechový orchestr, děti ze Základní umělecké školy MIS Music a na závěr
ostravský soubor Hlubina se slezským folklórem
- od 2. do 4. července se uskutečnilo setkání přátel sci-fi a všech příbuzných oborů Parcon
´99
- 23. 10. se uskutečnilo 16. zasedání Česko-slovenského duchovního parlamentu, diskuzi
nazvanou „Deset let po listopadu“ zahájil za českou stranu předseda Senátu Parlamentu
ČR Petr Pithart, za slovenskou Peter Zajac.
Během roku bylo v kině Puls, které je umístěno v nové části kulturního domu společně
s technickým muzeem, celkem 431 představení. 17 352 diváků navštívilo 375 představení
filmů z běžné nabídky, 1 269 dětí a dospělých shlédlo 35 představení kina Vláček. Velkému
zájmu diváků se stejně jako v roce 1998 těšil už 5. ročník filmové přehlídky Projekt 100,
který se uskutečnil od 22. ledna do konce března. Cílem je zviditelnění kvalitních starších i
nejnovějších filmů, které vybočují z řad běžné komerce. Jeho 10 představení shlédlo celkem
801 diváků. 11 představení filmového klubu vidělo celkem 357 zájemců.
K nejnavštěvovanějším filmům patřily:
- americký film Mumie
- český film Pelíšky
- americký film Star Wars: epizoda 1.
- americký sci-fi film Matrix.
Kino se, jak už bylo uvedeno výše, počátkem roku opět zapojilo do Projektu 100, jehož cílem
je představovat divákům starší i nejnovější filmy, které však nepatří mezi kasovní trháky.
Zájem o nekomerční filmové umění má v Kopřivnici a nejen v ní stoupající tendenci. Desítka
celovečerních filmů a kolekce sedmi krátkých anglicky mluvených animovaných filmů z 90.
let tohoto století přilákala spoustu zájemců.
21. 4. vystoupila v kině známá folkrocková skupina Fleret, která je oblíbená nejen v České
republice, ale i v zahraničí.
Klub Nora Café
Dlouholetým provozovatelem rockového klubu Nora je Vítězslav Váňa. Klub sídlí
v podzemních prostorách budovy kulturního domu na ulici Obránců míru 368. Rockový klub
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uspořádal během roku celkem 97 akcí, které navštívilo celkem 10 400 zájemců. Klub Nora
obdržel na provoz v roce 1999 od města částku 500 tis. Kč.
Nejúspěšnější akcí roku byl již tradiční rockový festival Šlahouny, který navštívilo asi třitisíce
spokojených posluchačů. Ve vlastních prostorách nejvíce představení – celkem 42
zaznamenal pořad nazvaný Rock a technopárty s 2 940 návštěvníky, nejvyšší návštěvnost
však zaznamenaly koncerty rockové hudby. Celkem 23 koncertů navštívilo 2 806 posluchačů.
Kromě toho klub uspořádal 14 poslechových večerů, 12 výstav, 8 videoprojekcí, 5
divadelních představení, 3 jazzové koncerty a 2 přednášky.
Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice zajišťuje správu a provoz kulturních
zařízení v majetku města. Organizace zajišťuje provoz informačních služeb a služeb pro
cestovní ruch (městské informační centrum), knihovnictví (městská knihovna) a Loutkové
divadlo. Na svou činnost dostala organizace od města příspěvek ve výši 2.409 tis. Kč. KDK
p.o. vynaložila v roce 1999 na správu a provoz svěřených zařízení 3.169,63 tis. Kč. Při
zajišťování činnosti získala výnosy ve výši 3.106,69 tis. Kč.
Hlavním zaměřením městského informačního centra (MIC) je:
= přesné a rychlé podávání informací o:
- službách, firmách, úřadech ve městě a okolí
- kulturním, společenském a sportovním dění
- dopravním spojení
- turisticky zajímavých lokalitách včetně nabídek výletů
= shromažďování, doplňování a aktualizace informací
= zajišťování ubytování ve městě a okolí
= zprostředkovávání tlumočnických a průvodcovských služeb
= propagace města a jeho okolí, zajišťování materiálů, účast na výstavách a veletrzích
cestovního ruchu
= spolupráce při pořádání akcí.
K nejvýznamnějším činnostem, které MIC v roce 1999 zajišťovalo, byly:
- příprava propagačního a informačního materiálu pro veletrhy cestovního ruchu GO 99
v Brně a Holiday World 99 v Praze
- zpracování podkladů pro nové propagační materiály a mapu města Kopřivnice
- předprodej vstupenek do loutkového divadla
- předprodej vstupenek na akce zajišťované kulturním domem
- zajišťování jazykových kurzů a cvičení.
MIC má dva zaměstnance, vedoucí je Dagmar Hyklová. Provozní doba je ve všední dny od
7.30 do 17 hod., v sobotu od 8 do 12 hod.
Městská knihovna je umístěna ve 2. poschodí kulturního domu. Její vedoucí je Ludmila
Karlíková, knihovna zaměstnává osm pracovnic. Knihovna má pobočky ve všech místních
částech, v Mateřské škole v Lubině, Kulturním domě Mniší a Kulturním domě Vlčovice. K 1.
9. byla rozšířena pobočka knihovny v Klubu Kamarád o další prostory a nabídku knih.
Knihovna je veřejnou knihovnou. Členem – čtenářem se může stát každý občan, dospělý i dítě
školního věku. Knižní fond městské knihovny obsahuje 67 204 svazků, z toho 51 452 pro
dospělé a 15 710 pro děti. Během roku přibylo celkem 1 497 svazků, vyřadilo se 2 066. Pro
zájemce o využití internetu má knihovna po dvou počítačích v oddělení pro dospělé a
v oddělení pro děti. Knihovna má celkem 3 441 registrovaných čtenářů, z toho je 1 163 dětí.

65

V rámci ediční činnosti vydala knihovna během roku jeden Almanach dětských prací a
publikaci „Babičko, dědečku, vyprávějte“. Knihovna pořádá víceméně pravidelná setkání
s lidmi, kteří mají zájem o homeopatii, léčitelství a astrologii.
Sdružení loutkového divadla Rolnička Kopřivnice sídlí v budově loutkového divadla na ulici
Štefánikově u autobusového nádraží. Vedoucí sdružení, které má 15 členů, je Alena
Svobodová.
Divadelní rok 1999 byl pro Rolničku opět velmi vydařený. V prvním čtvrtletí uvedl soubor
několik představení na zájezdech (havířovské Divadlo loutek, Městské kulturní středisko
v Bílovci, Vratimov). Koncem března vystupovali loutkáři z Rolničky na krajské přehlídce
loutkových souborů v Opavě, kterou již potřetí vyhráli a opět postoupili na loutkářskou
Chrudim. Cenu za režii pohádkového muzikálu Stanislava Nejedlého Koza Róza získala
umělecká vedoucí souboru Alena Svobodová.
I přes nedostatek finančních prostředků uspořádali kopřivničtí loutkáři již 4. ročník přehlídky
loutkových divadel Kopřivěnka. Ve dnech 12. a 13. května se na scéně loutkového divadla
představily čtyři soubory ze severní Moravy a Slezska.
V červenci Rolnička úspěšně reprezentovala město na celonárodní přehlídce loutkářských
souborů v Chrudimi dvěma představeními pohádkového muzikálu Koza Róza.
V listopadu hostoval soubor na festivalu Loutka 99 ve Frýdku-Místku s úspěšnou Kozou
Rózou. 8. prosince uvedla Rolnička slavnostní 100. reprízu pohádkové hry Josefa Čapka O
pejskovi a kočičce.
V repertoáru měl v roce 1999 soubor celkem čtyři inscenace. Odehrál celkem 33 stále
vyprodaných představení v Kopřivnici a 12 na zájezdech.
Sdružení mladých loutkářů souboru Schůdky Kopřivnice má stejné sídlo jako Sdružení
loutkového divadla Rolnička.
Cílem loutkářů ze souboru Schůdky je své malé diváky nejen pobavit, ale dát jim i kousek
uměleckého zážitku a poučení. Činnost souboru je řízena výborem Sdružení mladých loutkářů
souboru Schůdky v čele s předsedkyní Ditou Francovou a režisérem Františkem Červenkou
starším. Soubor tvoří 25 členů, z toho je 19 dětí a 6 dospělých. Pro 24. sezónu soubor
nastudoval 3 loutkové pohádky a uspořádal 17 představení, které shlédlo asi 1.400 diváků.
Soubor se dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, které omezují nákup
nových loutek, kulis i techniky.
Sdružení přátel Městského dechového orchestru
Sídlo orchestru, který má 60 členů, je v kulturním domě. Jeho dirigentem je Alois Hrnčárek.
Kopřivnická dechovka dosáhla v prvních dnech nového roku významného úspěchu, protože
se jí podařilo zvítězit ve své kategorii v prestižní mezinárodní Evropské soutěži dechových
orchestrů v Praze. Zlaté pásmo ve střední třídě a titul absolutního vítěze kategorie budou mít
určitě vliv na obsazování zahraničních festivalů dechovými orchestry ministerstvem kultury.
Kromě jasného prvního místa ocenila vystoupení kopřivnického orchestru mezinárodní porota
jako strhující a velmi kvalitní.
Na reciproční návštěvu za vystoupení kopřivnického orchestru v minulém roce ve Valencii,
přijel v srpnu do Kopřivnice dechový orchestr Střediska hudby a umění svaté Cecílie ze
španělského městečka Foios nedaleko Valencie. Kromě vystoupení v okolí koncertoval také
v parku u bývalého závodního klubu. Jeden a půl hodiny dlouhé vystoupení přesvědčilo
několik stovek posluchačů o nesporných interpretačních kvalitách tohoto tělesa.
Městský dechový orchestr vystoupil také na mezinárodním festivalu dechových orchestrů
v Bialystoku v Polsku a na Slavnostním podzimním koncertu.
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Camerata
Své prémiové CD pokřtil 27. listopadu na chatě Červený kámen soubor Camerata, který má
ve svém repertoáru staré lidové písničky z Moravy, Čech, Francie, Irska a dalších zemí
Evropy. Skupina je svým zaměřením jako stvořená pro vystupování na nejrůznějších
slavnostech. Nejčastěji hrává na hradních, rytířských a zámeckých slavnostech. Skupinu tvoří
pět mladých lidí, kteří si kostýmy pro vystoupení šijí sami. Skladby, které se jim líbí, upravují
podle vlastního aranžmá a písně bez textu opatří vlastními slovy. Svým textem opatřují také
cizí lidovky.
K dalším souborům, které našly útočiště v kulturním domě, patří:
- Step klub Kopřivnice, který má 11 členů, jeho vedoucí je Marie Bartoňová
- Taneční skupina ZUM se 14 členy, jejímž vedoucím je Ladislav Vítkovský
- Taneční škola R.K. Rytmus Kopřivnice se 20 členy a vedoucím Radimem Kahánkem
- Soubor scénického tance Clan má 10 členů, jeho vedoucí je Xénie Šustalová.
Technické muzeum
Regionální muzeum Kopřivnice, obecně prospěšná společnost
Zakladatelem společnosti je město Kopřivnice a Tatra, a.s., Kopřivnice. Ředitelem muzea byl
do 31. 8. ing. Lumír Kaválek, od 1. 9. byla řízením regionálního muzea pověřena Lenka
Hodslavská, která se později stala ředitelkou společnosti. Obecně prospěšná společnost sídlí
v prostorách technického muzea na ulici Obránců míru 367.
Počet návštěvníků obou muzeí nebyl v tomto roce ani zdaleka tak vysoký jako v roce
předchozím (79 %). Muzea navštívilo celkem 87 659 osob, z toho 43 839 dospělých a 43 820
dětí. Nejvyšší návštěvnost byla v měsíci červnu – 16 960 osob a to zejména vlivem školních
výletů, protože muzeu navštívilo 12 715 dětí a pouze 4 245 dospělých.
Zahraniční návštěvníci muzea pocházeli ze Spojených arabských emirátů, Srbska, Rakouska,
USA, ČLR, Jihoafrické republiky, Francie, Německa, Velké Británie, Švédska, Japonska,
Austrálie, Indie a Taiwanu.
Technické muzeum
Nejvýznamnějšími akcemi prezentace muzea byly:
- ples kopřivnické cestovní agentury Fox v prostorách muzea dne 30. 1.
- návštěva srbských starostů dne 2. 2.
- 5.až 24. 2. účast automobilů T 600 Sodomka a TV 855 Aerosaně na výstavě Retromobil
v Paříži
- 10. 3. hodinový pořad Českého rozhlasu Tatra a my
- 16. 4. natáčení České televize pro pořad Jízda
- 27. 4. setkání Informačních center Severní Moravy
- 29. 4. hodinová relace Českého rozhlasu Host do domu
- 6. až 8. 5. Beskyd Model Kit Show
- 9. 9. natáčení britské televize Discovery
- 16. až 17. 9. natáčení švédské televize Chanel 5
- 17. 9. natáčení pořadu o Emilu Zátopkovi japonskou televizí.
Muzeum Fojtství
Muzeum Fojtství v historickém domě Fojtství č.p. 1 na ulici Záhumenní. Muzeum kromě své
hlavní činnosti, kterou jsou archeologické a etnografické sbírky původem z Kopřivnice a
jejího okolí a kočáry, pořádá pravidelně během roku několik výstav (viz. str. …….).
K významným návštěvám muzea v roce 1999 patřily:
- 11. 5. kopřivničtí rodáci žijící nyní v Německu a Rakousku
- 13. 5. potomci zakladatele a.s. Tatra Ignáce Šustaly, rodina Richterova z Rakouska
- 1. 9. biskup ostravsko opavské diecéze Msgre František Václav Lobkowicz
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15. 10. ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař.

Katolický dům Kopřivnice
Katolická beseda Kopřivnice
Vlastníkem a provozovatelem katolického domu je občanské sdružení Katolická beseda
Kopřivnice, kterou tvoří volený jedenáctičlenný výbor a dva placení zaměstnanci. Sdružení
sídlí v budově katolického domu na ulici Štramberské 378. Předsedou je Arnošt Barvík.
Katolická beseda uspořádala v roce 1999 celkem 31 akcí, které navštívilo 2 516 zájemců.
Nejvíce bylo přednášek a besed profesora Miloslava Pastrňáka – celkem 15, plesů bylo 5 (ples
absolventů tanečních kurzů, chaloupkový ples, dětský maškarní, country bál a lidový bál), dvě
divadelní představení, dva koncerty vážné hudby a 5 pořadů bylo pro děti. Během roku
probíhala ve třech kurzech také výuka cizích jazyků. Nejúspěšnější akcí roku byl Dětský
maškarní ples, kterého se zúčastnilo 378 návštěvníků.
Kromě kulturních pořadů je katolický dům využíván ke zkouškám a koncertům Pěveckého
sdružení Kopřivnice, souboru Gaudeamus, k přednáškám Sdružení Jóga v denním životě,
výstavám. Komerčně je využíván k dlouhodobým (restaurace, novinový stánek, podnikatelé,
senátorská kancelář ing. Jaroslava Šuly - KDU-ČSL) a krátkodobým pronájmům (prodej a
předvádění různého zboží).
Během roku bylo v ceně 184 tis. Kč rekonstruováno schodiště, za 183 tis. Kč byla provedena
celková oprava sociálního zařízení v 1. poschodí, 18 tis. Kč stála oprava novinového stánku,
který poškodil požár. V souvislosti se zřízením kanceláře senátora ing. Jaroslava Šuly
v budově byly provedeny za 62 tis. Kč stavební úpravy. Na provedené opravy katolického
domu přispělo město částkou 100 tis. Kč.
V sobotu 8. května se v katolickém domě konala severomoravská krajská konference KDUČSL, které se rovněž zúčastnil úřadující předseda strany Jan Kasal a člen celostátního výboru
a kandidát na předsedu strany Cyril Svoboda. Delegáti zvolili nové krajské vedení strany a
kandidáty na funkci místopředsedy strany. Hlavním organizátorem setkání byl předseda
okresní a městské organizace KDU-ČSL Alois Janek.
Pěvecké sdružení Kopřivnice
Pěvecké sdružení Kopřivnice je právnickým subjektem působícím v Katolickém domě
v Kopřivnici. Ke konci roku měl tento smíšený sbor celkem 52 členů, soprán 20, alt 15, tenor
7 a bas 10. Těžiště činnosti sdružení je v koncertní činnosti, k němu také směřuje příprava na
zkouškách tělesa. Pěvecké sdružení zkouší jednou týdně a dvakrát ročně na soustředění na
jaře a na podzim. Sbormistry jsou Eva Pajdlová a Pavel Altrichter.
V roce 1999 měl sbor celkem 13 vystoupení, z toho většími akcemi byl Koncert duchovní
hudby v Kopřivnici a ve Štramberku, účast na pěvecké soutěži „Iuventus Mundi Cantat“
v Olomouci, kde sbor získal v kategorii duchovní hudby bronzovou medaili, III. ročník
festivalu pěveckých sborů , vokální festival v Českém Těšíně a přehlídce pěveckých sborů
„Lašsko zpívá“ v Brušperku. Kromě těchto vystoupení jsou to každoroční vánoční koncerty
v Kopřivnici a okolí.
Gaudeamus
Divadelní soubor Gaudeamus je občanským sdružením, jehož náplní je studium divadelních
her s historickou, náboženskou nebo biblickou tématikou a jejich představování na veřejnosti.
Vedoucí souboru je mgr. Marie Filipová, soubor tvoří 70 členů z Kopřivnice a blízkého okolí.
Soubor vystupuje nejen v Kopřivnici, daří se mu i v okolí Olomouce, na jižním cípu Moravy.
V roce 1999 soubor nastudoval a předvedl tři nové hry – Divadlo světa, Řezenské ortely a
Broučky od Jana Karafiáta.
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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, předsedou Rady KTK starosta Jiří Tichánek.
Podnikatelské aktivity společnosti jsou v současné době rozvíjeny ve třech směrech:
- zajišťování příjmu televizního signálu
- vysílání městského programu
- prodej elektroniky a mobilních telefonů.
KTK zajišťuje v plném rozsahu servis stávající sítě, na kterou je aktivně připojeno 5 345 bytů
(v roce 1999 připojeno 113 nových klientů). V programové nabídce bylo k 31. 12. 1999 23
televizních stanic, z toho sedm v češtině a slovenštině a 11 rozhlasových stanic. Dalších pět
programů, které rozšiřují základní programové schéma, bylo diváků nabídnuto formou
placeného balíku programů, které lze přijímat prostřednictvím dekodéru. Rok a čtvrt, až do
února roku 1999, vysílala televize v sobotu po půlnoci i erotický kanál Babylon Blue. Tuto
nadstandardní nabídku využívalo 180 klientů.
Televizní studio je umístěno v anexu městského úřadu, styk s klienty zajišťuje provozní
kancelář na ulici Obránců míru (naproti „hokejce“). Provoz firmy zajišťovalo v roce 1999
osm stálých a tři externí pracovníci. V konkurzním řízení byla vybrána moderátorka pro
vedení samostatných diskusních pořadů.
Program vysílání je týdenní a je tvořen videotextovou smyčkou s aktualizací každou neděli.
Během roku trvala doba vysílání videotextu plných 6 935 hodin. Textový infokanál je
doplněn obrazovým zpravodajstvím, relace jsou vysílány ve čtvrtek od 16 do 22 hod. a
v sobotu od 9 do 22 hod. ve smyčce. Jedno vydání zpravodaje má tak 25 repríz, do scénáře
jsou řazeny zprávy z radnice, města, společenské události, kultura, sport a zajímavosti. Během
roku bylo odvysíláno celkem 41 zpravodajských relací, v nich asi 720 reportáží. V přímém
přenosu odvysílala KTK pět zasedání zastupitelstva, diskuse se zástupci politických stran a
besedy na aktuální téma.
V listopadu KTK vyzkoušela technologii, která by byla použitelná pro připojení na internet,
pro propojení jednotlivých firem a domácností na úrovni přenosu dat. Instalací tohoto systému
by pak bylo možno vytvořit interní síť v rámci města s možností jejího propojení na internet.
K provozu systému je třeba několik stovek uživatelů, proto o tomto kroku KTK zatím
neuvažuje.
Ve dnech 19. a 20. 3. se konal již třetí ročník soutěžní přehlídky Kafka 99. Soutěž zaměřená
na tvorbu televizních studií a kabelových televizí se konala v kině Puls. V soutěži „Vlastní
tvorba“ byla oceněna práce kameramana KTK Miroslava Hoffmanna a FFK Kopřivnice. KTK
získala nejvyšší ocenění „Cenu poroty“ za organizační zabezpečení soutěže. Stoupající
úroveň, lepší režie, komentáře a náměty, to je hodnocení porotců a účastníků festivalu o
letošním ročníku.
Závěr roku byl vyplněn prací na projektu „Vysílací multifunkční věž Bílá hora“, protože
zahájení jejího provozu je plánováno již na květen 2000.
Kopřivnické noviny
Týdeník Kopřivnické noviny (KN) vydává město Kopřivnice. Od vzniku KN byl rok 1999 již
osmým ročníkem vydávání KN. Ztráty z vydávání týdeníku KN ve výši asi 2 mil. Kč ročně,
snížení prodejnosti ze 4 tisíc kusů v roce 1996 na 2,2 až 2,4 tisíce kusů v tomto roce a nárůst
remitendy byly hlavními důvody pro změnu statutu KN, které schválilo městské
zastupitelstvo. Hlavními změnami oproti původnímu statutu jsou:
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zjednodušení přístupu zejména opozičních zastupitelů na stránky novin, který byl zejména
za minulého vedení města a šéfredaktora Tomáše Koska obtížný
- zrušení funkce odpovědného redaktora, kterým byl tajemník městského úřadu
- vytvoření redakční rady, jejíž členy schvaluje městská rada.
Za obsah novin odpovídá svému vydavateli šéfredaktor KN. Redakci tvoří pět zaměstnanců,
šéfredaktorkou se stala bývalá sekretářka Tatrováku a KN Dana Hoďáková.
Důvodem změny stávající tiskárny novin Ostravské tiskárny na rovněž ostravskou tiskárnu
Moraviapres-Repro od 1. září bylo vítězství této tiskárny ve výběrovém řízení. K soutěži daly
podnět nabídky, které byly výhodnější, než ze strany původní tiskárny. Největším kladem
výběrového řízení je, že jeden výtisk vychází o 1 Kč levněji než dosud. Na snížení ceny novin
pro veřejnost se to však nijak neprojevilo.
Kulturní památky
Hrad Šostýn
Zřícenina hradu nad kopřivnickým letním koupalištěm, která by se mohla v budoucnosti stát
perlou příměstského lesa Šostýn, byla ve druhé polovině roku výškopisně i polohopisně
zaměřena. Zaměření stavby je první podmínkou záchrany zdiva před zubem času. Po ní
přichází na řadu zpracování projektu a vlastní provádění záchovné údržby hradu. Práce, které
byly v průběhu roku na hradě provedeny, dosáhly částky 20 tis. Kč.
Lašská vila
Několikaleté úsilí města o osud lašské vily bylo částečně naplněno 18. února. V tento den
nabylo platnosti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení lašské vily za kulturní
památku. Vilu nechal postavit v 80. letech minulého století Josef Šustala, syn zakladatele
tovární výroby automobilů značky Tatra v Kopřivnici Ignáce Šustaly. Hlavní reprezentativní
místnosti vytvářejí enfiládu, v interiérech se dochoval malovaný strop, původní tapety a
kachlová kamna z produkce místní Raškovy keramičky. Z prohlášení lašské vily za kulturní
památku si vedení města slibuje ochranu budovy od stavebních zásahů a získání finančních
prostředků na její opravu. Dům je ve velmi špatném stavu, má děravou střechu, do které
zatéká a hrozí ji dřevomorka. Odhad záchovné údržby byl vyčíslen na 10 mil. Kč. V plánech
města je, po přestěhování technického muzea do nových prostor, vytvořit v lašské vile
muzeum slavných kopřivnických rodáků.
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce města
5. 3.

7. 5.
1. 9.

27. 10.

vzpomínková slavnost ke 149. výročí narození T. G. Masaryka položením
kytice k jeho pomníku na Masarykově náměstí zástupci města a Masarykova
demokratického hnutí
položení kytice k pomníku padlých ve 2. světové válce před Základní školou
Náměstí ke Dni osvobození od fašismu (8.5.) zástupci města
svěcení praporu a znaku města Kopřivnice v kostele sv. Bartoloměje za
přítomnosti biskupa Ostravsko-opavské diecéze mons. Františka Václava
Lobkovicze, faráře Církve českobratrské husitské Pavla Sikory z Nového Jičína
a štramberského faráře Štěpána Marosze z Českobratrské círve evangelické
vzpomínková slavnost k 81. výročí vzniku samostatného Československa
položením kytic u pomníku T. G. Masaryka spojená s vystoupením Městského
dechového orchestru, lampiónovým průvodem a slavnostním večerem
kopřivnických škol.
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Výstavy
Muzeum Fojtství
V roce 1999 organizovalo muzeum Fojtství ve výstavní síni v podkroví budovy celkem sedm
výstav.
První z nich byla výstava „Nejen výročí, ale i odkaz T.G.M. “, která byla věnována prvnímu
československému prezidentovi a Kopřivnici. Jedním z impulsů uspořádání této výstavy je
čestné občanství, které udělila obec Kopřivnice Masarykovi již v roce 1909, tedy před
devadesáti lety. Výstava trvala od 5. února do 18 dubna.
Od 23. 4. do 16. 5. probíhala výtvarná výstava „O barvách a o lidech“ Katky Kovářové a
dalších studentů Masarykova gymnázia v Příboru.
Výstava výtvarných kreseb a maleb handicapovaných dětí z Dětského centra, Zvláštní školy a
Speciální logopedické mateřské školy „Jsme a nejsme jiní“, která se konala ve dnech 21. 5. až
13. 6., byla doplněna souborem fotografií s názvem „Svět postižených dětí jejich očima“.
Fotografie byly pořízeny samotnými dětmi.
Ve dnech 20. 7. až 26. 9. se uskutečnila velká výstava tvořená díly bratrů Ilji a Vladimíra
Šavelových. Ačkoliv základem výstavy byly olejomalby, k vidění byly také litografie, grafika
a artprotisy. Retrospektivní výstava obrazů, mezi kterými dominovala krajina a zátiší zejména
s květinovými motivy, ukázala, že oba severočeští malíři jsou výtvarnými umělci širokých
zájmů.
Od 8. 10. 1999 probíhala putovní výstava brněnského technického muzea s přiléhavým
názvem „Odlitek – Průvodce životem“. Většina návštěvníků byla překvapena, že odlitky
mohou být i uměleckými díly. Lampy, schodiště, náhrobní kříže, kamna, plakety, zbraně,
svícny, hodiny, kování, kliky, šicí stroje, váhy, zvony, kuchyňské potřeby a mnoho dalších
bylo možno si prohlédnout až do konce ledna roku 2000. Sponzorem výstavy byla Slévárna
Tatra, která oslaví v roce 2000 140 let své existence.
„Krása nerostů“ skrývala expozici tvořenou drahými kameny, polodrahokamy a z nich
vyrobenými šperky. Většina exponátů byla zapůjčena ze soukromých sbírek.
Poslední výstava, která přešla do roku 2000, se věnovala problematice československého
pohraničního opevnění. Zvláštní zřetel byl věnován linii opevnění mezi Opavou a Hlučínem a
systému opevnění severu Moravy vůbec.
Kulturní dům
3. ročník mezinárodní výstavy a soutěže plastikových modelů Beskyd Model Kit Show se
konal opět za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti. Na 170 modelářů nejen z tuzemska,
ale také z Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Německa a Francie vystavovalo modely
všech různých kategorií, velikostí a z nejrůznějších materiálů. Do soutěže bylo přihlášeno
přes sedm stovek modelů, k vidění bylo asi dvatisícedvěstě exponátů. Ve srovnání
s předchozími dvěma ročníky byl velmi patrný nárůst v kvalitě modelů zvláště těch
špičkových.
Prvenství v oblíbené kategorii specializované na vozy značky Tatra si odvezl Milan Krnáč
z Děčína za ztvárnění srážky dvou vozů T 111 a T 128. S tímto modelem uspěl jeho autor také
v divácké soutěži.
Výstava modelů je každoročně doplněna výstavou techniky před kulturním domem. V tomto
roce okupovaly prostranství před domem kromě výrobků značky Tatra i tři plně funkční tanky
z druhé světové války od firmy Zako Skotnice, která půjčuje takovou techniku i filmařům.
Odvážnější návštěvníci si mohli vyzkoušet dokonce let v horkovzdušném balónu.
Kopřivnický krajinář Josef Martini vystavoval své obrazy v průběhu září a října v malé galerii
v sousedství frenštátského kostela. Téměř pětaosmdesátiletého malíře „vyhnala“ do

71

sousedního Frenštátu marná snaha o vhodné prostory v Kopřivnici a ve Štramberku. Ačkoliv
Martini vyzkoušel řadu technik, nejvíce mu učaroval olej. K jeho nejčastějším námětům patří
lesy, hory a také Štramberk, kde prožil velkou část svého dětství.
Cestovní ruch
V lednu se Kopřivnice jako součást celého novojičínského okresu opět zúčastnila
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu GO ´99 v Brně, jehož součástí je tradičně i výstava
Regiontour ´99 představující jednotlivé regiony naší republiky. Letošní účast na veletrhu však
byla terčem kritiky, protože prezentace okresu byla ve srovnání s jinými regiony nevýrazná a
nezajímavá. Velkou pozornost budila pouze cykloturistická trasa, která vede celým územím
okresu, město Štramberk a nové Technické muzeum v Kopřivnici.
Od 11. do 14. února proběhl v Praze tradiční středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday
World 99´. Přesto, že návštěvnost veletrhu byla nižší než v předchozím roce, zájemců o
cestování bylo více než na veletrhu Regiontour v Brně. Ve veletržním stánku agentury
Beskydy-Valašsko nabízelo vedle měst spadajících do území této agentury své propagační
materiály samostatně i Regionální muzeum v Kopřivnici a firma Foto Morava.
V srpnu vydalo město novou propagační skládačku určenou zejména turistům, kteří zavítají
do Kopřivnice. Skládačka obsahuje informace o historii a současnosti města. Je vydána
v češtině, němčině, angličtině a francouzštině.
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IX. SPORT A ZÁBAVA

1. Sport
Správa sportovišť Kopřivnice
Příspěvková organizace Správa sportovišť sídlí v areálu Zimního stadionu na Masarykově
náměstí 540. Ředitelem organizace je od jejího zřízení v roce 1995 ing. Milan Gilar. Hlavním
úkolem organizace je správa a údržba sportovních zařízení, které jsou majetkem města. 29
zaměstnanců se stará o letní koupaliště, letní stadion, zimní stadion, volejbalový areál a krytý
bazén na ulici Husově a areál fotbalového hřiště ve Vlčovicích. Na rok 1999 obdržela Správa
sportovišť na provoz od města příspěvek ve výši 5.972,1 tis. Kč. Hospodaření organizace bylo
téměř vyrovnané, protože výdaje na provoz dosáhly částky 12.480,1 tis. Kč a příjmy 12.250,3
tis. Kč.
Největší návštěvnost zaznamenal krytý bazén, který navštívilo celkem 73 000 plavců. Služeb
letního koupaliště, jehož provoz je závislý na počasí, využilo 35 000. Populární bruslení
veřejnosti 11 000 zájemců, kromě nich využilo ledovou plochu pro hokej a krasobruslení 9
500 zájemců.
Největšími stavebními akcemi, které byly během roku prováděny, jsou restrukturalizace
energetiky zimního stadionu, rekonstrukce sociálních zařízení na zimním stadionu, opravy
dětských hřišť na ulicích Štramberská a I. Šustaly a rekonstrukce rozvodů vody na letním
koupališti.
Společně s oběmi plaveckými kluby organizovala Správa sportovišť 13. října Plaveckou
soutěž měst. Štafetu 500x100 metrů absolvovalo pouze 455 občanů města. S výsledným
počtem 7 174 bodů se tak Kopřivnice umístila až na předposledním šestém místě mezi městy
o velikosti od 20 do 50 tisíc obyvatel. Vítězem soutěže se stal Nový Jičín.
Asociace sportovních klubů (ASK) Tatra Kopřivnice
Je bezesporu největší kopřivnickou sportovní organizací. Stejně jako Správa sportovišť sídlí
na Zimním stadióně na Masarykově náměstí. Presidentem klubu, který má celkem 1 305 členů
je Evžen Knězek.
Asociace sdružuje kluby badmintonu, karate, krasobruslení, sportovní gymnastiky, atletiky,
vzpírání, šachu, stolního tenisu, nohejbalu, pěší turistiky, vodní turistiky, cykloturistiky,
turistický oddíl mládeže, horských kol a Asociaci sportu pro všechny.
Nejvýznamnějšími akcemi, které ASK v roce 1999 uspořádal, byly:
- Mistrovství ČR v karate
- Mezinárodní krasobruslařské závody 3. ročník „Velké ceny Superior“
- 26. ročník Velké ceny v krasobruslení „O Tatrováckou brusli“
- 5. ročník Grand Prix v badmintonu
- 14. ročník cyklomaratonu „Lichnov 24 hodin“
- soutěž „Silák 99“.
Největšími úspěchy v roce 1999 byly:
- 4. místo družstva badmintonu v nejvyšší soutěži ČR v badmintonu - 1. lize
- 1. místo kopřivnického hráče badmintonu Pavola Mečára na Velké ceně Kopřivnice
- 9. místo Pavlíny Klowersové na Mistrovství světa žáků v krasobruslení ve Slovinsku a 1.
místo na Velké ceně Superior v Kopřivnici
- 1. místo Radka Horáka na Velké ceně Ostravy v krasobruslení
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2. místo Lukáše Vlčka na Mistrovství ČR v karate, v hmotnost do 80 kg
1. místo Čestmíra Váni v kategorii 12 – 13letých žáků a Milana Burgeta v kumite 16 –
17letých dorostenců do 60 kg na Evropském poháru v karate v Bratislavě
3. místo Jaroslava Janošce na Mistrovství ČR dorostu ve vzpírání
1. místo Miroslava Macháče na Mistrovství ČR ve vzpírání
4. místo Kateřiny Kolářové na Mistrovství ČR v cyklistice
2. místo Jany Macíčkové na Memoriálu Evy Bosákové ve sportovní gymnastice v Praze.

V březnu se dlouholetý aktivní sportovec ve fotbale, atletice a volejbalu, trenér a funkcionář
Arnošt Polášek dožil 70. let. Při této příležitosti byl vyznamenán nejvyšším oceněním
výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy.
Nejúspěšnějšími sportovci Asociace v roce 1999 se stali sportovní gymnastka Jana
Macíčková, která se stala mistryní ČR. Mezi trenéry byla nejúspěšnější Stanislava Dratvová
za práci v Klubu sport pro všechny a jako výjimečný organizátor byl vyhlášen Miroslav
Matúš za cyklomaratón Lichnov 24 hodin.
Samostatné sportovní kluby
HC Adelard Kopřivnice
Cíl družstva mužů pro sezónu 1999/2000 byl jednoznačný – hrát a umístit se lépe než
v předcházející sezóně, tedy vyhnout se baráži o druhou ligu.
Zajištění sezóny po stránce ekonomické bylo lepší než v předchozím roce. Hlavním
sponzorem hokeje se stala firma Superior, jejíž logo se také objevilo na dresech hráčů.
Zlepšená ekonomická situace se projevila i na výsledcích mužstva. Tým se po několika
dobrých výsledcích odpoutal od závěru tabulky a po polovině soutěže poskočil na deváté
místo. Dokonce se rýsovala možnost účasti v play-off, čili vyřazovacím systému utkání
nejlepších mužstev ligy mezi sebou o jejího vítěze. Po Novém roce však nastal obrat v podobě
série porážek. Odešlo několik nejlepších hráčů, pro ostatní hokejisty bylo stále nesnadnější
skloubit zaměstnání se středečními mistrovskými zápasy. Nakonec se mužstvo baráži přece
jen vyhnulo, neboť skončilo na předposledním jedenáctém místě skupině B II. ligy ledního
hokeje České republiky.
Mnohem větší radost přinesl úspěch dorostenců, kteří vyhráli regionální přebor a po úspěšném
kvalifikačním dvojutkání s jihomoravským přeborníkem - Znojmem vybojovali
dorosteneckou ligu.
Ze žákovských mužstev se nejlépe umístilo družstvo složené ze žáků 2. a 3. tříd. V minihokeji
se umístilo na 5. místě z celkového počtu 41 účastníků.
Mnohem více radosti a popularity oddílu ledního hokeje než domácí hokejisté dělají jeho
odchovanci. K úspěchům patří zlatá medaile na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švédsku,
kterou s týmem juniorů získal Libor Pivko. Nejvýznamnějšími odchovanci jsou však
hokejisté, kteří si hráli na stejném plácku před domem, avšak nyní oba hrají
v kanadskoamerické Národní hokejové lize jakou soupeři. Radek Bonk za Ottawa Senators a
Václav Varaďa za Buffalo Sabres.
Členská základna klubu čítá 362 členů. Prezidentem klubu je Jaroslav Fleischmann.
K významným úspěchům této sezóny patří i hospodaření klubu ledního hokeje, které skončilo
bez dluhů.
Klub házené Kopřivnice
Jeden z nejúspěšnějších kopřivnických sportovních klubů sídlí ve sportovní hale ZŠ Emila
Zátopka. Přes dlouhodobou a zatím marnou snahu činovníků klubu získat ve městě nebo jeho
blízkém okolí štědřejší sponzory, klub svou činnost nijak neomezuje. Dokazuje to práce
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s mládeží. Osm družstev od staršího dorostu po žáky se zúčastňuje pravidelných soutěží.
Družstvo staršího dorostu postoupilo do 1. dorostenecké ligy ČR a zároveň se účastnilo
jednoho z největších turnajů mládeže Partilla Cup ve Švédsku. Mladší dorostenci, kteří
skončili na 2. místě dorostenecké ligy Morava, byli vybráni za čtvrté místo v přeboru
republiky na Adidas Cup – turnaj 16 družstev z celé Evropy, rovněž ve Švédsku. Extraligové
družstvo mužů bylo ekonomicky zajišťováno Klubem Relax, s.r.o. a přes obvyklé potíže se
získáváním peněz a nedostatkem kvalitních hráčů se umístilo na 10. místě v lize.
Během roku uspořádal Klub házené již 37. ročník turnaje mužů „O pohár Tatry“, 5. ročník
turnaje juniorů do 19 let „Gala Cup 99“, 8. ročník turnaje mladších dorostenců „O pohár
zastupitelstva města Kopřivnice“ a některé další.
Předsedou klubu je ing. František Šácha. Klub má 276 členů.
Klub volejbalu
Sídlí ve spodní části areálu letního stadiónu Emila Zátopka. Předsedou klubu je ing. Mojmír
Neuschl. Družstvo mužů skončilo v letošní sezóně v národní lize, kam se loni probojovalo
z krajského přeboru, na velmi slušném čtvrtém místě.
Klub malé kopané Kopřivnice
Soutěží pořádaných Klubem malé kopané (KMK) se v sezóně 1999/2000 zúčastnilo celkem
484 hráčů. Sezónu tvořily všechny tři soutěže, a to Kopřivnická liga malé kopané, Ligový
pohár i Superpohár KMK Kopřivnice. Předsedou klubu je Kamil Vlášek.
12. ročníku Kopřivnické ligy malé kopané se zúčastnilo celkem 43 družstev, která hrála ve
třech ligách a to dvoukolově. Vítězem ligy se stalo mužstvo VS Oil Agro Kopřivnice, které
získalo titul mistr kopřivnické ligy již potřetí za sebou.
9. ročník ligového poháru, kterého se rovněž zúčastnilo 43 mužstev, se hrál vyřazovacím
způsobem. Poprvé získali tuto trofej vítězové kopřivnické ligy – mužstvo VS Oil Agro
Kopřivnice vedené Radkem Rohanem.
Nejvyšší trofej – Superpohár Klubu malé kopané Kopřivnice, kterou získává vítěz souboje
mistra ligy a vítěze poháru, získal automaticky suverén letošního roku a vítěz obou soutěží –
VS Oil Agro Kopřivnice, který tak obhájil tento pohár z předchozí sezóny.
Největší problémy klubu způsobuje chátrající areál letního stadionu Klubu házené
Kopřivnice, kde se odehrávají veškeré soutěže. Veškerá jednání o finanční pomoc při opravě
areálu, které vedli činovníci klubu jak s vlastníkem objektu – klubem házené, tak i městem
Kopřivnice, zatím k úspěchu nevedla. Oba subjekty se ke snahám klubu malé kopané o
zlepšení stavu letního stadionu házené staví dost odmítavě.
Klub vodních sportů Skokan
Je jedním ze dvou plaveckých klubů v Kopřivnici. Sídlí v areálu krytého bazénu na ulici
Husově. Předsedou klubu, který má 308 členů, je René Lakomý.
Největšími úspěchy bylo jedno první a 4 druhá místa R. Poláška na Poháru desetiletého žactva
a dvě druhá místa Hany Staroňové na Mistrovství ČR jedenáctiletého žactva.
Plavecký klub Kopřivnice
Předsedou druhého z plaveckých klubů je Mojmír Axman. I tento klub sídlí v prostorách
krytého bazénu na ulici Husově.
K největším úspěchům patřila medailová účast sourozenců Schäferových na dorosteneckém
mistrovství ČR ve Zlíně ve dnech 12. a 13. června. Kristina získala dvakrát bronzovou
medaili za 200 metrů volný způsob a 100 metrů prsa a Jan dvě stříbrné medaile na 400 metrů
polohový závod a 200 metrů prsa.
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Školní sportovní klub při ZŠ 17. listopadu
Již několik let působí při ZŠ 17. listopadu školní sportovní klub. Klub se účastní soutěží
pořádaných oblastní radou Asociace školních sportovních klubů v košíkové, atletice,
sportovní gymnastice, kopané, florbalu a volejbalu. Předsedkyní klubu je Vlasta Havlová,
která vyučuje na ZŠ 17. listopadu tělocvik. Klub má 151 členů.
Závodní činnost organizovanou příslušným sportovním svazem provozuje oddíl volejbalu.
Tento oddíl má 56 členů, kteří tvoří celkem tři družstva.
K největším úspěchům klubu v tomto roce patřilo 6. místo starších žaček v oblastním přeboru
ve volejbalu. Mezi výraznější úspěchy se řadí i 3. místo žaček v okresním kole sportovní
gymnastiky, postup mladších žáků a starších žákyň do okresního finále Poháru rozhlasu,
vítězství ve štafetových bězích „Zátopkova desítka, Zátopkova pětka, Pohár Emila Zátopka“ a
velmi dobré umístění v celostátním finále (3., 7. a 9. místo). V soutěži „Zdatné děti 1999“
obsadili zástupci klubu 11. místo v republice.
Asociace víceúčelových základních organizací (AVZO)
AVZO sídlí na ulici České 868. Jejím předsedou je Ladislav Kopelec. Asociace má celkem 78
členů, kteří se věnují technickým sportům, jako je letecké modelářství, závěsné létání, střelba.
Největším úspěchem byla účast leteckých modelářů na mistrovství Evropy.
Autoklub plochá dráha
Plochá dráha se jezdí v Kopřivnici již několik desítek let. Na úspěchy let minulých se však
stále nedaří navázat. Jedním z hlavních problémů je jistě nedostatek finančních prostředků. To
byl i hlavní důvod, proč se tým odhlásil pro rok 1999 z plochodrážní ligy družstev a jezdil
pouze volné závody a mistrovství jednotlivců. Předsedou klubu je Lumír Morys. Počet členů
je 37. V současnosti nejúspěšnější zástupce klubu je Jaromír Lach, který je reprezentantem
ČR v závodech družstev a jednotlivců na ledové ploché dráze. Letošní sezónu na ledové
ploché dráze zakončil Jaromír Lach úspěšně na rychlobruslařském oválu v nizozemském
Assenu, kdy skončil na pěkném šestém místě ze 20 soutěžících.
Tatra Veteran Car Club
Předsedkyní klubu, který sdružuje zájemce o veterány značky Tatra, je Alena Čípová. Klub
má 64 členů.
Absolutním vítězem jubilejního 30. ročníku Rallye Beskydy, která byla zároveň 16. ročníkem
Memoriálu zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmiřovského, se stal kopřivnický Lubomír
Pálka z pořádajícího Tatra Veteran Car Clubu Kopřivnice na hasičském voze T 70. Díky
pěknému počasí, které organizátorům vyšlo po několika letech, se na start závodu postavilo
celkem 81 posádek včetně jedenácti cizinců ze šesti států. Nejstarším vozidlem soutěže byla
Tatra 11 z roku 1924, nejvzdálenějším účastníkem rallye byl Konstantin Baburskij z ruského
Petrohradu, nejstarším účastníkem byl Rakušan Gerhard Scholz, kterému bylo letos 81 let.
Nejlepší řidičkou byla vyhlášena Ingrid Hučíková s T 17 z Nového Jičína, která byla také se
spolujezdcem nejlépe dobově oděnou posádkou.
LC Kondoři Kopřivnice
Předsedou jednoho z nejmladších a nejmenších kopřivnických sportovních klubů je Jiří
Procházka. Klub, který sdružuje zájemce o paragliding, má 14 členů. Největších úspěchů
dosáhl v tomto roce předseda klubu, který skončil na 5. místě v Českém poháru
v paraglidingu a na 17. místě v Mistrovství ČR, které se konalo počátkem června v Julských
Alpách ve Slovinsku.
Maraton klub Kopřivnice
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Jedním z nejúspěšnějších kopřivnických klubů je Maraton klub. Klub má 32 členů.
Každoročně organizuje Lašskou běžeckou ligu. Letošní 6. ročník se skládal ze 13 závodů.
Nejnáročnějším závodem byl zřejmě Běh na Velký Javorník, který se konal v neděli 30. 5.
Nejdelším je Drnholecká dvanáctka, která se konala 28. 4. 1999. Nejznámějším během, který
Maraton klub spoluorganizuje, je Běh Terryho Foxe, který se v roce 1999 konal v sobotu 19.
6.
Největšími úspěchy je 1. místo Renáty Kvitové na Mistrovství ČR v běhu na 10 km a 2. místo
v Mistrovství ČR v běhu do vrchu. Další úspěšnou běžkyní je Renáta Šádková, která získala
1. místo na Mistrovství ČR v běhu do vrchu a 7. místo v Mistrovství Evropy v běhu do vrchu.
I muži jsou úspěšní. Alexander Neuwirth obsadil 3. místo na Mistrovství ČR veteránů na 10
km, Karel Piskoř obsadil v tomto závodě 1. místo a další první místo přidal na stejném
mistrovství v maratónu. Bratr Renáty Šádkové Robert se stal vícemistrem Slovenska
v půlmaratónu.
Tenis klub Kopřivnice
Prezidentem klubu, který sídlí na tenisových kurtech na ulici Dolní, je mgr. Lumír Pospěch.
Tenisový klub má 105 členů, z toho 60 dětí a 45 dospělých. V roce 1999 klub reprezentovalo
sedm družstev.
Velkého úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků, které se probojovalo do druhé nejvyšší
soutěže v republice – do Kadet Tour starších žáků. Ani ostatní družstva si nevedla špatně,
žádné z nich nesestoupilo do nižší soutěže.
Údržba tenisového areálu není levnou záležitostí tím spíše, že podpora města je vzhledem
k jeho ekonomické situaci symbolická. Přesto je areál stále v poměrně dobrém stavu. Cílem
Tenisového klubu je rozšíření areálu alespoň o dva dvorce, změna povrchu v hale a její
vytápění.
Kopřivnická futsalová liga mládeže
Výrazného úspěchu dosáhlo mužstvo mladších žáků Kosatky Kopřivnice, které se stalo
vícemistrem ČR. Kopřivnická futsalová liga má celkem 130 členů.
TJ Start Kopřivnice
Klub minigolfu Start sídlí od počátku svého založení na minigolfovém hřišti v areálu letního
koupaliště. Předsedou klubu, který patří k těm nejmenším, je Berta Holubová.
TJ Sokol Kopřivnice
Tělovýchovná jednota Sokol Kopřivnice má 85 členů. Od března 1999 je jejím starostou bratr
Lubomír Hanzelka, náčelníkem zůstává ing. Jiří Skála. Členové Sokola se zúčastňují všech
akcí, které pořádá župa Valašská. V současné době se činnost TJ zaměřuje na přípravu na 13.
Všesokolský slet, který se koná v roce 2000 v Praze.
Ostatní zajímavosti
Bubla city ranč
Novou sportovní atrakcí pro občany města je příležitost projet se na koních. Dřevěná ohrada
doplněná provizorními stájemi naproti kynologického cvičiště je nápadem Radima Kuboše
z Kopřivnice. Na ranči jsou k projížďkám používány zatím pouze dvě březí kobyly, autor
nápadu však má v plánu vybudovat v Kopřivnici podobné centrum jakým je Hermelín ranč u
Nového Jičína.
Privat sprint
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Poměrně dlouhý rovný úsek ulice Panské s odpovídajícím asfaltovým povrchem bývá
dějištěm seriálu mistrovství ČR ve sprintu jednostopých a dvoustopých motorových vozidel.
Z letošních dvanácti závodů seriálu mistrovství ČR Privat Sprint ´99 se jich v Kopřivnici
uskutečnila celá jedna šestina. 29. a 30. 5. první závod a 17. a 18. 7. závod druhý. Na start
trati dlouhé 1/8 míle se postavilo v obou závodech celkem téměř dvěstě jezdců.
Barum Rally
7. a 8. 8. se na trati kolem Větřkovic a potřetí na zkušební dráze a.s. Tatra Kopřivnice jely
celkem čtyři rychlostní zkoušky 2. etapy 29. ročníku Barum Rally, nejpopulárnější české
automobilové soutěže zařazené do mistrovství Evropy a mistrovství ČR cestovních a
produkčních vozů. Rychlostní zkouška kolem Větřkovic, která se jela dvakrát, měřila 10, 25
km, rychlostní zkouška na tatrováckém polygonu, účastníky soutěže rovněž dvakrát
projížděná, 16,84 km. Divácky nejpřitažlivější rychlostní zkouškou na celé trati závodu je trať
na polygonu. Návštěva milovníků rychlých aut se vždy počítá na desetitisíce diváků.
Závodníci ji však nemají rádi, protože na této velmi rychlé trati až příliš trpí technika.
Vítězi kopřivnických rychlostních zkoušek se stali Polák Janusz Kulig na voze Toyota Celica
pozdější vítěz celé soutěže a manželé Trajboldovi s vozem Ford Escort RS.
Mezinárodní plavecké závody
Skvělého úspěchu dosáhl tým Gymnázia Příbor tvořený dvěma novojičínskými a čtyřmi
kopřivnickými plavkyněmi (Lucie Španihelová, Tereza Rašťáková, Natálie Obrdlíková a
Kristina Schäferová). V novojičínském krytém bazénu zvítězily ve finále Asociace školních
sportovních klubů ČR za účasti dvanácti středních škol.
Po vítězství v okresním, regionálním i celostátním kole se studentky příborského Masarykova
gymnázia probojovaly na mezinárodní plavecké závody středních škol v jihofrancouzském
městě Castres, kde společně s chlapci z pražského sportovního gymnázia reprezentovaly
Asociaci školních sportovních klubů ČR. Soutěž proběhla od 30 dubna do 3. května za účasti
dvaceti států světa. Družstvo děvčat vybojovalo v celkové klasifikaci šestou příčku.
Lyžování na sjezdovce
11. února si kopřivničtí lyžaři mohli poprvé v tomto roce zalyžovat na sjezdovce. Poprvé se
také rozjel lyžařský vlek na svahu Červeného kamene. Dostatečný sněhový podklad a
lyžování od desíti dopoledne až do večerních hodin při umělém osvětlení potěšilo spoustu
místních vyznavačů sjezdového lyžování.
Sportovní hry zdravotně postižených
První červnový víkend se v Kopřivnici uskutečnily Druhé sportovní hry zdravotně
postižených, na kterých se sešlo 195 lidí z celé republiky a 25 dětí z kopřivnického Dětského
centra. Soutěžilo se v běhu a jízdě po okruhu, ve slalomu, v házení elektronickými šipkami a
granátem, ve střelbě ze vzduchovky a stolním tenise. Absolutně nejúspěšnějším sportovcem
se se čtyřmi zlatými a jednou stříbrnou medailí stal kopřivnický Rostislav Svoboda. Slunečné
počasí, nadšení závodníků a v neposlední řadě příjemná atmosféra jistě zanechaly
v soutěžících i návštěvnících nezapomenutelné vzpomínky.
Běh Terryho Foxe
Druhý ročník Běhu Terryho Foxe se uskutečnil v okolí kulturního domu. Běh pořádal
Maraton klub Kopřivnice ve spolupráci s kopřivnickou Agenturou Fox. Běhu na dvou
okruzích (1,3 a 4 km) se v nepříznivém počasí s dešťovou sprškou pěšky, poklusem, na kole
či na kolečkových bruslích zúčastnili mladí sportovci, cyklisté, rodiny s dětmi, zdravotně
postižení a na koloběžce také poslanec Parlamentu ČR ing. Josef Jalůvka. Celkem to bylo 456
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lidí. Věcnou cenu obdrželi nejstarší účastník sedmdesátiletý Miloš Svojsík a nejmladší
účastnice v kočárku, devětadvacetidenní Michaela Milčínská. Výtěžek z tohoto humanitárního
běhu ve výši 27.510 Kč byl předán stejně jako v minulém roce na výzkum rakoviny.
Emil Zátopek atletem 20. století
Kopřivnický rodák Emil Zátopek, jeden z nejlepších vytrvalců historie, se stal v sobotu 26.
června vítězem ankety Olympionik století, kterou organizoval Český olympijský výbor. Dnes
šestasedmdesátiletý slavný běžec převzal ocenění v pražském Divadle Bez zábradlí z rukou
předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska. Čtyřnásobný olympijský vítěz vyhrál
v anketě s přehledem. Podobného ocenění se dostalo Zátopkovi i od členů Asociace
sportovních novinářů z 53 zemí světa. Ti jej zařadili mezi 25 legendárních sportovců světa.
Atlet přezdívaný Česká lokomotiva se tak poprávu dostal mezi nejslavnější atlety světa.
Kopřivnický drtič
Drsným beskydským maratonem na horských kolech je bezesporu závod nazývaný
Kopřivnický Drtič. Pořadatelé z Cyklo Art Bike klubu ženou jezdce na horských kolech na
řadu beskydských vrcholů, např. Radhošť, Pustevny, Ondřejník, Velký Javorník, Lysá hora.
Protože se nejedná o závod v pravém smyslu slova, je možno zdolat během desíti hodin od 35
km (jeden beskydský vrchol) po 115 km s převýšením 3 100 metrů. Letošního ročníku, který
se konal 24. července, se zúčastnilo 145 zájemců. Z nich plných 28 dovezlo do cíle razítka
z pěti vrcholů, tedy známku toho, že projeli celou trať. Nejrychlejším v cíli byl Dušan Pargač,
který tuto velmi náročnou trasu zvládl za 7 hodin a 15 minut.
Everest ´99
Letošní ročník pomyslného výstupu na nejvyšší horu světa Mount Everest, tedy 8 848 metrů,
který se konal 11. a 12 září, byl ve znamení neuvěřitelných rekordů. Z celkového počtu
jednoho sta účastníků startovalo ve skupině sólolezců plných 23. Soutěž dokončilo šest z nich.
Absolutním vítězem se stal 38letý Štefan Groš z Frenštátu p. R., který trať závodu, tzn.
39násobný výstup od turistické chaty Červený kámen na vrchol Červeného kamene
s převýšením až 252 metrů urazil za neuvěřitelných 15 hodin a 45 minut.
Kopřivnický trhák
25. září zavítal poprvé do Kopřivnice další extrémní závod. Hlavní závod Českého poháru
v bězích do vrchu – Nike Extreme Running Cup 1999, který byl nazván Kopřivnickým
trhákem, měřil 12,5 a měl převýšení 870 metrů.

2. ZÁBAVA
Plesová sezóna
23. 1. se tradičně v Kulturním domě v Kopřivnici uskutečnil již 8. ročník Velkého obecního
plesu.
30. 1. následoval nejatraktivnější ples v Kopřivnici, les cestovní kanceláře Agentura Fox,
Kopřivnice, tentokrát pod názvem Jablečný ples. Na plese vystoupila řada známých
osobností, např. tři miss České republiky, Yo-Yo Band, populární slovenský zpěvák Miroslav
Žbirka a další. Ples, který se koná každoročně v kulturním domě a hotelu P Beam, byl v
letošním roce poprvé rozšířen i do prostor Technického muzea. Zajímavostí letošního roku
byl i bezbariérový přístup pro „vozíčkáře“, kteří měli navíc vstup zdarma. Ples byl, jako
každý rok, zcela vyprodán.
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5. února to byl Průmyslovácký ples, který pořádá Vyšší odborná škola, Střední průmyslová
škola a obchodní akademie Kopřivnice.
V sobotu 13. února to byl II. tradiční školní ples a v neděli 21. února Dětský maškarní bál.
16. 3. – proběhl v kulturním domě tradiční ples sportovců, na kterém byli vyhlášeni nejlepší
sportovci Kopřivnice za rok 1998, tentokrát se však neurčovalo pořadí, bylo odměněno deset
jednotlivců a pět družstev
20. března se konal Muzikantský ples, na kterém vystupovaly 4 kapely, z toho dvě domácí
(Bootes, Swing Band).
Koncerty
V březnu 1999 vydala kopřivnická hudební skupina Sunar své již druhé CD. Nosič nese název
„Rybjanský pivní puchýř“. CD bylo nahráno živě na vystoupení skupiny v Rybí.
Šestý ročník Šlahounů, z jejichž názvu vymizelo slovo Rockové, se uskutečnil v sobotu 10.
července na letním stadionu v Kopřivnici. Na tři tisíce mladých lidí sem přilákaly hudební
veličiny jako Vladimír Mišík, Milan Hlavsa, Tony Ducháček nebo australská skupina Tribal
Drift. Aby festival navštívilo co nejvíce lidí, postavili jeho organizátoři taneční stan. Součástí
stanu byla i čajovna, ve které si mohli návštěvníci festivalu odpočinout na měkkých
poduškách a vypít šálek osvěžujícího čaje.
V září vydala své druhé CD i další kopřivnická skupina Moravský anděl, která je známá
především díky svým produkcím na zábavách a diskotékách. Nosič nese název „Nezvaný
host“ a byl natočen v letech 1997 a 1998.
Divadlo
22. února vystoupil v kulturním domě oblíbený herec Miroslav Donutil se svým pořadem
„Ptejte se mně na co chcete, já na co chci odpovím“.
Velmi oblíbené Divadlo Járy Cimrmana z Prahy zahájilo v polovině září novou divadelní
sezónu kultovní operetou zvanou Hospoda na mýtince. Do posledního místa zaplněný velký
sál kulturního domu je místem, kde se „Cimrmanům“ vždy dobře hraje.
6. října zaplnil velký sál kulturního domu populární komik Petr Novotný s pódiovým
ekvivalentem oblíbeného televizního pořadu Novoty.
Ostatní
29. 8. se konala tradiční kopřivnická bartolomějská pouť. Avšak už v pátek a sobotu v
předvečer pouti proběhla před kulturním domem diskotéka a celá řada vystoupení
kopřivnických i mimokopřivnických souborů. Nespokojenost vládla s rozmístěním atrakcí.
Zatímco tradiční místo - parkoviště před hotelem P Beam zelo kvůli stavbě obchodně
administrativního centra prázdnotou, centrum města praskalo ve švech. Rovněž páteční
diskotéka před kulturním domem vlivem nadměrné hlučnosti v pozdních nočních hodinách
musela být kvůli stížnostem občanů předčasně ukončena. Nedostatek tolerance zase působily
některé atrakce, které hlukem rušily sobotní kulturní vystoupení.
3. 12. – se v centru města konal Mikulášský jarmark, na kterém bylo možno zakoupit
cukrovinky a perníčky. Před pátou hodinou dorazil po projížďce městem před kulturní dům i
kočár tažený koňmi s Mikulášem, andělem a čerty.
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I když oslavy konce milénia budou oprávněné až na konci roku 2000, většina lidí pokládala
den, kdy se změnila počáteční číslice letopočtu z jedničky na dvojku, za den určený k bujarým
oslavám. Výjimečné oslavy však pořádány nebyly a Silvestr ´99 proběhl podobně jako
v předchozích letech. V restauracích a barech byly klasické silvestrovské zábavy s uzavřenou
společností, silvestry pro několik stovek zájemců uspořádaly firmy Ludvík Moravia
v kulturním domě a Agentura FOX v Katolickém domě. Příchod prvního roku s dvojkou na
začátku letopočtu přivítali účastníci zábavy v kulturním i katolickém domě ohňostrojem.
Chata Červený kámen
Nájemcem a provozovatelem objektu v městských lesích, jehož vlastníkem je město, je firma
Foto Morava, s.r.o. Během roku bylo na chatě uspořádáno celkem 31 akcí se širokým
rozsahem zaměření. Připomeňme ty nejdůležitější:
- pro děti a mládež to bylo celkem šest akcí, největší úspěch sklidily „Velké putování
pohádkovým lesem“ s tisícovkou účastníků a „Cesta za pokladem“ se 400 účastníky
- sedm sportovních akcí, nejvíce zájemců - 300 se zúčastnilo výstupu na Everest 99,
úspěšný byla kopřivnická Korida konaná v rámci Lašské běžecké ligy nebo cyklistické
závody Kolmo kolmo aneb na kolech do kopce a Kopřivnický trhák se stovkou účastníků
- hudebních akcí bylo celkem sedm - Valentýnský countrybál pro 100 lidí, pět country
večerů se skupinou Cizinci a průměrným počtem 70 zájemců a folkový festival
Kopřivnická želva ´99
- sedm pětidenních turnusů příměstských táborů v průběhu letních prázdnin od 8 do 18
hod., které využila celá stovka dětí.

3. Spolky a sdružení
Klub Masarykova demokratického hnutí Kopřivnice
Dne 12. března uspořádal Klub ve spolupráci se ZŠ Milady Horákové a provozovatelem
kulturního domu, firmou Ludvík Moravia, s.r.o. třetí ročník setkání zástupců měst volebního
kraje Tomáše Garrigua Masaryka, tentokrát s tématem „O víře“. Velký sál kulturního domu
byl opět zaplněn. Jeho účastníci si společně s tradičním moderátorem celého pořadu,
kopřivnickým učitelem mgr. Ladislavem Cvíčkem vyslechli zajímavé názory na toto téma od
tradičních účastníků setkání senátora Parlamentu ČR Jiřího Rumla a ředitele českého vysílání
Rádia Svobodná Evropa Pavla Pecháčka, dále publicisty Jiřího Ješe, biskupa ostravskoopavské diecéze Mons. Františka Lobkowicze a díky audiovizuální technice i nepřímo
mluvčího prezidenta ČR Ladislava Špačka a místopředsedy parlamentu a Občanské
demokratické strany Ivana Langera.
Další besedu, které Hnutí uspořádalo 19. listopadu ve spolupráci s městem a firmou Ludvík
Moravia, byla beseda na téma „Jak jsme daleko s demokracií“. Své názory přijeli sdělit čtyři
přední politici – členové parlamentních demokratických stran - místopředsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Petra Buzková (ČSSD) a poslanci Petr Nečas (ODS), Zdeněk
Kořistka (US-DEU) a Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Diskuzi řídil publicista a redaktor Českého
rozhlasu v Praze Ivan Hoffmann. Ačkoliv některým lidem v sále chyběla možnost vyjádřit
svůj názor nebo položit diskutujícím otázku, forma besedy podobné televizním debatám se
ukázala jako vhodná.
Městský klub důchodců
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Vyspělost společnosti se pozná i podle toho, jak se umí postarat o své starší spoluobčany.
Kopřivnice má dva kluby důchodců. Tatrovácký klub důchodců sídlí na ul. Sokolovské a
sdružuje důchodce – bývalé zaměstnance Tatry.
Městský klub důchodců sídlí ve výškovém domě na ulici Štefánikově č.p. 1074. Jeho vedoucí
je Josefa Tománková. Členové klubu se scházejí dvakrát týdně. Klub má přes šedesát
aktivních členů s průměrným věkem 70 let. Důchodci pořádají výlety, poznávací zájezdy a
besedy. Na nezájem si jejich pořadatelé stěžovat nemohou. Nejdůležitější jsou však jejich
pravidelné schůzky, kdy mají kromě besed možnost se sejít a popovídat si. V současné době
je kapacita prostor klubu nedostačující, ale sami důchodci jsou rádi alespoň za tyto prostory.
Na činnost klubu město přispívá každoročně částkou ve výši asi 90 tis. Kč.
Sdružení Jóga v denním životě
Sdružení sídlí v městem pronajatých prostorách na ulici Sokolovské 393. Základem činnosti
jsou kurzy cvičení. Během týdne proběhne 14 kurzů, z nichž některé mají specifické
zaměření. Oblíbené je cvičení proti bolestem zad, kurz meditace a satsang o filozofii jógy.
Kopřivnická Jóga zajišťuje kurzy i v okolních městech a obcích, a to Frenštát, Příbor, Fulnek,
Zašová, Petřvald, Mošnov, Mniší a Studénka. Sdružení má celkem 315 členů, předsedou je od
února 1999 Jan Vjaclovský. Kromě kurzů cvičení pořádá Jóga i osvětové akce pro veřejnost
ve svých prostorách na ulici Sokolovské, tak i v katolickém domě. Každý rok sdružení
organizuje letní dovolenou – týdenní pobyt ve Střílkách u Kroměříže „ozdravný pobyt s jógou
a živou stravou“. V posledních letech se sdružení potýká s mírným úbytkem cvičenců, které je
příčinou občasného slučování nebo rušení kurzů.
Organizace zdravotně postižených
Organizace vznikla před 26 lety a v současnosti čítá 310 členů z Kopřivnice včetně místních
částí, Štramberku, Ženklavy a Závišic. Předsedou organizace je Petr Dousek. Organizace
pořádá pro své členy, ale i pro veřejnost kulturní akce, společné vycházky do okolí, jezdí na
rekondiční pobyty na Horní Bečvu a do Ostravice, pořádá sportovní hry pro zdravotně
postižené z celé České republiky.
V sobotu 5. června uspořádalo místní sdružení sportovní hry zdravotně postižených. Na 200
sportovců z celé České republiky soutěžilo v hodu granátem, stolním tenise, šipkách, střelbě
ze vzduchovky, běhu a jízdě na invalidním vozíku a ve slalomu. Vítězové a nejen oni byli
poté odměněni na slavnostním společenském večeru.
Klub českých turistů Kopřivnice
Klub českých turistů (KČT) byl opět obnoven na své první ustavující schůzi v Katolickém
domě v Kopřivnici v neděli 17. 1. 1999. Od roku 1989, kdy činnost ukončil oddíl turistiky TJ
Tatra, v Kopřivnici pracoval pouze oddíl rekreační pěší turistiky pod vedením Emila
Václavíka. K datu registrace klubu Ministerstvem vnitra 29. 1. pod číslem 70 005 měl odbor
KČT v Kopřivnici 34 členů, z toho 24 dospělých, dva důchodce a osm dětí a mládeže.
Předsedou klubu se stal Josef Poruba.
První akce klubu se konala již 30. 1. 1999 s názvem „Běžky nebo pěšky“ a vedla na běžkách
z Bystřice p. H. přes Hostýn do Rajnochovic.
Nejvýznamnější akcí, kterou KČT v roce 1999 uspořádal, byl po devíti letech obnovený
pochod „Lašskem a Valašskem“. Za krásného letního dne v sobotu 4. 9. se uskutečnil již XVI.
ročník tohoto pochodu. 112 účastníků vyrazilo na tři trasy o jednotlivých délkách 35, 25 a 12
kilometrů.
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Občanské sdružení Blud
Občanské sdružení Blud je nevládní neziskovou organizací, která se zabývá aktivní ochranou
životního prostředí a smysluplným naplňováním volného času dětí a mládeže. Bylo založeno
v roce 1996. Sdružení má 13 členů a dva zaměstnance. Předsedou sdružení byl do konce
července ing. Dalibor Kvita. Od počátku srpna je jím Richard Hodulák.
Sdružení má od roku 1997 v nájmu od města Kopřivnice objekt hájenky v Janíkově sedle.
Objekt slouží jako terénní základna pro zajišťování ekologické výchovy, je také využíván pro
pobytové víkendy a letní tábory.
Středisko ekologické výchovy Hájenka zajišťuje školní a mimoškolní ekologickou výchovu
na základních školách v Kopřivnici, Novém Jičíně, Příboru, Frenštátě p. R., Fulneku,
Studénce, Bílovci, Odrách a Bartošovicích a další vzdělávání pedagogů. Tento projekt se
nazývá „Školní loukotě“.
Na podzim se o.s. Blud zapojilo do otevřeného programu Sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody „Národní síť středisek ekologické
osvěty, výchovy a vzdělávání“.
Sdružení žen samoživitelek
Cílem kopřivnického Sdružení žen samoživitelek, které vzniklo v loňském roce, jsou stejná
práva pro ženy jako pro muže. Předsedkyní sdružení je Alžběta Marinová. Členky sdružení se
scházejí v jejím bytě, kde se radí na postupu. Prosadit však změny, které si tyto ženy
naplánovaly, je hodně obtížné. Na většině institucí, které navštěvují, se sice setkávají
s pochopením, avšak bez konkrétní pomoci.
Koncem října zavítaly do Kopřivnice zástupkyně organizace Chorvatské vdovy ze Záhřebu,
předsedkyně sdružení Ankica Holubič a místopředsedkyně Irena Dubreta. Obě ženy, stejně
jako tisíce dalších ztratily své muže ve válečném konfliktu. Pomocí organizace, kterou
zastupují, se jim podařilo vytvořit pro ně a jejich děti důstojné postavení. V rámci další
spolupráce se dohodly na výměnných pobytech svých dětí a mládeže v rámci projektu
s názvem Mosty.
Český svaz žen
Český svaz žen (ČSŽ) je organizací, která sdružuje ženy. Členství není závislé na politické
příslušnosti, náboženském vyznání, sociálním postavení nebo věku. Povinností členek je
aktivně se podílet na činnosti organizace, platit členské příspěvky a zúčastňovat se schůzí
organizace. Kopřivnická organizace ČSŽ č. 7 byla založena koncem roku 1989. V posledních
letech se členská základna rozrůstá, nyní má 66 členek. Předsedkyní organizace je od jejího
vzniku Emílie Šulová.
K hlavním činnostem organizace patří pořádání společenských a kulturních akcí. Jsou to
například přednášky, předváděcí akce, oslavy Mezinárodního dne žen a Dnu matek. Pro své
blízké pořádají například vánoční a velikonoční výstavy, turistické výšlapy, mikulášskou
nadílku, zájezdy do zoo v Ostravě a Olomouci, dětský den. Jednou ročně ženy pořádají velmi
populární dvoudenní zájezd po kulturních památkách.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kopřivnice-město
Předchůdcem základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kopřivnice-město byl
spolek zahrádkářů, který byl založen již v roce 1932 v Heisigově hostinci (nyní Pod kaštany).
Předsedkyní organizace je již od roku 1989 Svatava Kunčarová, která je také členkou územní
rady v Novém Jičíně. Organizace má 155 členů.
Činnost organizace tvoří:
- poradenství pro své členy (přednášky, autobusové zájezdy na výstavy, do zahrádkářských
školek , na zahrady úspěšných pěstitelů)
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poskytování odborných služeb pro členy i nečleny (moštování a sušení ovoce, krouhání
zelí, zprostředkování prodeje hnojiv, postřiků, půjčování zahrádkářských přístrojů a
pomůcek)
- veřejné akce pro veřejnost (plesy, výstavy květin a ovoce), předváděcí akce nových
technologií, degustace.
V roce 1999 uspořádali zahrádkáři tradiční zahrádkářský ples a neméně tradiční výstavu
květin.
-

Myslivecký spolek Kopřivnice
Myslivecký spolek (MS) Kopřivnice pečuje o zvěř na honitbě pronajaté na dobu deseti let od
Honebního společenstva Kopřivnice. MS má celkem 12 členů a jednoho čestného člena. Jeho
předsedou je Alois Jalůvka. Průměrný věk členů spolku je 50,5 roků.
Během roku odlovili myslivci celkem 21 kusů srnčí zvěře a 65 ks zvěře zaječí. Ve vlastní
bažantnici odchovali celkem 300 ks bažantí zvěře. Do volné přírody vypustili 238 ks a během
honů slovili 90 ks bažantů, což je 37,8% z vypuštěných. Během roku MS slovil celkem 633,5
kg zvěřiny, což odpovídá nákupní ceně dle ceníku Interlovu 54.275 Kč. Výtěžností 1,11 kg/ha
patří k nejlepším sdružením v okrese.
Pionýr
Pionýrská organizace, která byla až do sametové revoluce v roce 1989 komunistickou
organizací mládeže, v Kopřivnici dále existuje. Sídlí na ulici Záhumenní 572 v Kopřivnici.
Má tři oddíly s 99 pionýry. Vedoucí organizace je Božena Klimecká. V činnosti kopřivnické
organizace převládá pravidelná činnost s dětmi během týdne a ve dnech volna. Organizace
pořádá také jednorázové akce pro nečleny. Během prázdnin organizuje letní pionýrský tábor
na Olbramkostele, kde se ve čtyřech turnusech rekreuje na 240 dětí.
K nejvýznamnějším úspěchům pionýrů v loňském roce patří 3. místo v Republikovém finále
ve vybíjené, které se uskutečnilo v Kopřivnici.
Svaz skautů a skautek – středisko Kopřivnice
Sídlí na ulici Husově 1312. Má pět oddílů se 163 skauty. Vedoucím je ing. Zdeněk Michálek.
Astronomický kroužek
Astronomický kroužek má 86 členů, jeho předsedou je Emil Václavík. Kroužek se zabývá
amatérským pozorováním přírodních úkazů ve vesmíru. Jedním z vrcholů jeho činnosti v roce
1999 byla organizace pozorování částečného zatmění Slunce dne 11. 8. před Kulturním
domem v Kopřivnici pro veřejnost.

84

X. MÍSTNÍ ČÁSTI

1. Lubina
Veřejný život
Zhruba po devíti letech se v místní části Lubina opět objevily hlasy pro její odtržení od
Kopřivnice. Navrhovatelem referenda byl Václav Socha. K tomu, aby mohla městská rada
referendum opravdu vyhlásit, bylo potřeba mít podporu minimálně 30% voličů (331 podpisů).
Organizátorům odtržení se však podařilo sehnat pouze 298 podpisů.
Na svátek Cyrila a Metoděje 5. července se u Kutáčů v Sýkorci v č.p. 136 konala malá
slavnost. Za krásného počasí a hojného počtu farníků a přátel z okolí byla duchovním
správcem farnosti P. Pavlem Dvořákem posvěcena zvonička a kříž, které byly městem v roce
1998 opraveny.
26. 9. se v Lubině uskutečnila pouť. Poprvé v historii se konala na dvou místech. První
stanoviště kolotočů a stánků bylo hned pod křižovatkou na Příbor a Frenštát, to druhé tradičně
kolem katolického domu. Cestujícím v automobilech, kteří projížděli po hlavní cestě na
Frenštát nebo Příbor, se naskytl netradiční pohled na kolotoče a stánky v sousedství pasoucích
se krav.
V den konání tradiční pouti navštívila Lubinu delegace ze stejnojmenné slovenské obce
vedená starostou Milanem Ostravským. Slovenská Lubina leží v západoslovenském kraji asi
10 kilometrů od Nového města nad Váhom. Obě obce mají spolu překvapivě mnoho
společného. Vznikly ze dvou obcí, mají přibližně stejný počet obyvatel, mají dva hasičské
spolky, dvě místní občanská sdružení.
30. 9. ukončila provoz v obci poštovní úřadovna, která byla nahrazena tzv. motorizovanou
roznáškovou službou.
2. listopadu proběhla v Lubině veřejná schůze, na které se setkávají občané s vedením města a
vedoucími některých odborů městského úřadu. Na schůzi se mluvilo o Podnikatelském areálu,
o novém systému nakládání s odpady. Velmi otevřená a ostrá diskuze se rozproudila při
informaci o obnově před rokem a půl zrušené Osvětové besedy.
Společnost Katolického domu Lubina
Společnost Katolického domu v Lubině je vlastníkem a zároveň provozovatelem katolického
domu. Sídlí v tomto domě na č.p. 183. Předsedou je Jan Matula. Během roku uspořádala
Společnost celkem 11 akcí, z nichž jednou z tradičně nejoblíbenějších byl Hasičský ples,
který se uskutečnil 6. února.
Kostel ve Větřkovicích
V březnu bylo kolem kostela pokáceno celkem 10 lip, které ohrožovaly bezpečnost
kolemjdoucích. Pařezy těchto stromů byly odstraněny odfrézováním. Zbývajících 5 lip bylo
odborně ošetřeno a zajištěno proti rozlomení. Vlastník pozemku – katolická církev zaplatil za
tyto práce celkem 48 tis. Kč.
V srpnu byl proveden nátěr střechy kostela. Nátěr věží provedli horolezci, nátěr střechy a její
oplechování sami farníci. Oprava střechy tak včetně materiálu stála pouhých 57 tis. Kč,
svépomocnými pracemi se ušetřilo přes 100 tis. Kč.
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Sport a rekreace
24. dubna se Lubomír Polášek mladší poprvé postavil na startovní rošt závodu automobilů a
jezdců do 21 let na slavné závodním okruhu v Brně. V závodě, který je součástí seriálu
Formule Ford, sice skončil jako poslední, ale dojel. V dalším závodě stejného seriálu,
tentokrát na autodromu v Mostě to již bylo 9. místo a první bod v tomto šampionátu. Polášek
nakonec dojel ve všech desíti závodech této Formule. Je zřejmé, že ve městě automobilů
vyrůstá nová závodnická osobnost.
Letní sezóna na větřkovické přehradě nebyla do počtu návštěvníků tak úspěšná, jako
v předchozím roce. Absencí tropických dnů a významným poklesem teplot ve druhé dekádě
srpna koupání téměř ustalo. Největší návštěvnost za dobu existence však zaznamenal kemp
pod hrází. Letní pohodu obyvatel Lubiny především kolem přehrady narušovaly tradiční
diskotéky konané na hrázi, které jsou však mezi mládeží velmi oblíbené.

2. Vlčovice
Osvětová beseda Vlčovice
Zálohová organizace Osvětová beseda (OB) Vlčovice provozuje Kulturní dům ve Vlčovicích.
Předsedou je Jaroslav Černošek. V průběhu roku uspořádala OB celkem 5 akcí, kterých se
zúčastnilo 293 návštěvníků.
Veřejný život
9. 11. se sešli občané místní části na veřejné schůzi, kde se občané setkávají s vedením města
a vedoucími některých odborů. Tématem byla informace o záměru stavby Podnikatelského
areálu ve Vlčovicích a vyhodnocení nového systému nakládání s odpady.Občany dále
zajímala plynofikace kotelny kulturního domu, výstavba chodníků kolem silnice I. třídy č. 58
Příbor – Frenštát, přechody pro chodce, autobusové zastávky, využití budovy bývalé mateřské
školy.
30. 9. ukončila provoz v obci poštovní úřadovna, která byla nahrazena tzv. motorizovanou
roznáškovou službou.
Fotbalový klub FC Vlčovice-Mniší sídlí v areálu fotbalového hřiště ve Vlčovicích. Má celkem
93 členů. Největšími úspěchy klubu byla:
- 2. místo po podzimní části mužstva dospělých v 1.B třídě skupiny D
- 5. místo žáků v okresní soutěži skupiny A ve stejném období.

3. Mniší
Osvětová beseda Mniší
Zálohová organizace Osvětová beseda (OB) Mniší provozuje Kulturní dům Mniší a zajišťuje
kulturní akce pro tuto místní část. V průběhu roku uspořádala OB ve spolupráci s jinými
subjekty 165 akcí, které navštívilo celkem 9 805 zájemců. Byly to zejména výroční členské
schůze, veřejné schůze občanů, oslavy výročí, svatby a pohřební hostiny. Příjmy z pronájmu
objektu tak přesáhly 90 tis. Kč. Největší úspěch zaznamenal 6. obecní výlet, který navštívilo
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celkem 250 účastníků. V programu vystoupila krojovaná dechová hudba Vracovjáci a děti
z mateřské a základní školy. Předsedou OB je František Merta
Veřejný život
8. 11. se sešli občané místní části na veřejné schůzi, kde se občané setkávají s vedením města
a vedoucími některých odborů. Tématem byla informace o záměru stavby Podnikatelského
areálu ve Vlčovicích a vyhodnocení nového systému nakládání s odpady.Občany dále
zajímalo zpevnění zídky pod základní školou, dokončení plynofikace, volné pobíhání psů
v obci, pálení odpadů a průjezdnost silnice Mniší – Měrkovice.
30. 9. ukončila provoz v obci poštovní úřadovna, která byla nahrazena tzv. motorizovanou
roznáškovou službou.
Oprava okapů a svodů dešťové vody na kapli, které byly příčinou vlhnutí její zdi, stála 25 tis.
Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Mniší
Členskou základnu tvoří 89 dospělých (64 mužů a 25 žen), 8 dorostenců a jedna dorostenka a
21 žáků, celkem 119. To, že sbor patří na různých soutěžích vždy k nejlepším, dokazuje i 3.
místo mužů na mistrovství ČR, které sbor získal v polovině října v Havlíčkově Brodě.
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