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S

těžejní události ve světě v prvním roce nového
tisíciletí

Vstoupili jsme do 21. století. Poslední léta toho uplynulého 20. století byla poznamenána
mnohými negativními dopady let minulých. Mnohé z nás trápí problém nezaměstnanosti,
bytová otázka, mnohdy i problémy zdravotní, rodinné i existenční.
Otázka nezaměstnanosti měla být v našem městě vyřešena již v tomto roce. Připravený
průmyslový park na katastru našeho města je připraven v plném využití zaměstnat až čtyři
tisíce pracovníků. Jak ukázal letošní rok, bude však trvat delší dobu, než se rozjede
naplno.
Ohlédněme se ale trochu zpět a podívejme se, jak se svět kolem nás změnil za posledních
tisíc let. Kolik let ve dvacátém století (a hlavně my ve střední Evropě) jsme prožili bez
válek a hospodářských otřesů?
Přežít rok 2000 se podařilo, žádná z ohlášených světových či vesmírných katastrof se
nekonala. Lidstvo si může oddechnout, jubileum přešlo jakoby nic. Vlastně se to dalo
čekat: výročí podle křesťanského letopočtu je datum jako každé jiné, přitom ho užívá jen
část zeměkoule. Záleží na těch, kteří nějaký zásadní zlom či znamení nové doby
očekávali, jestli v nejdůležitějších událostech posledního roku objeví něco, co se dá
označit za důležité poselství.
Neúspěchem skončila haagská konference o klimatu, která měla zabránit průmyslu, aby
jeho zplodiny zničily ochranný obal Země. Ochránci přírody chtěli najednou vyhrát celou
svou válku na záchranu planety, zástupci průmyslu zase neopustili své praktické zájmy.
Obě strany se tak logicky nedohodly a rozešly se s nepříjemným pocitem, že je vlastně
všechno špatně.
Při zprávách z Afriky nikdo nepochybuje, že výdaje na pomoc v boji proti epidemii AIDS
jsou nízké a nedostatečné. Jen dočasná a sotva polovičatá jsou opatření, která přijala
Evropská unie proti šíření Creuzfeldt-Jacobovy nemoci a týrání domácích zvířat ve
velkochovech.
Bankéřský summit v Praze se pod tlakem veřejného mínění konal ve znamení snahy
pomoci nejchudším zemím. Zástupci pragmatického kapitálu tentokrát rozhodli správně a
slíbili prominout dluhy dvaceti nejchudším zemím. Odjakživa existuje hodně lidí
hledajících ochotnou ruku, která by jim pomohla přežít a slušně žít. Dnes si ale hodně lidí
také uvědomilo,že důstojně mohou žít tehdy, když někomu sami ruku k pomoci podají.
Celá devadesátá léta žil demokratický svět v euforii konečného vítězství - nic se nám
nemůže stát, protože jsme nalezli nejlepší model lidského uspořádání, spojující občanské
svobody a ekonomickou prosperitu. Jako reakce na tuto euforii se ve druhé polovině
devadesátých let zformovaly dvě tendence.
Uvnitř demokratických států se zrodilo hnutí antiglobalizátorů, které se s jemně
pozměněnou terminologií jakoby snažilo zopakovat šedesátá léta s jejich revoltováním
proti blahobytné společnosti a chybám kapitalismu. Demolovat centra měst a útočit na
jeho symboly se opět dostalo do intelektuální módy.
Souběžně se vně západního světa zformoval islámský fundamentalismus, hnutí
prodchnuté náboženským fanatismem, nenávistí k mimoislámskému světu a především k
ekonomicky nejvyspělejším státům a jejich svobodám. Protože ale hospodářsky vytváří
bezvýznamný systém, bere mu to šanci konkurovat západnímu modelu v otevřené soutěži
a tyto ambice naplnit "mírovou" cestou. Nástrojem se tedy stává skupinový teror, jehož
výsledkem byl šokující útok na Světové obchodní centrum a Pentagon.
Při pohledu na obrazovku 11. září si zřejmě každý uvědomil křehkost dnešního systému a
ocenil jeho fungování jako malý zázrak. Na 11. září proto budeme možná jednou
vzpomínat jako na vybuzení sebeobranných sil demokracie.
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Z

ajímavosti z kopřivnického života

Kopřivnický kalendář za rok 2001
Hlavní událostí roku se stalo vybudování první továrny v podnikatelském
areálu.
1. LEDEN
Základní škola - náměstí se stala sportovní školou s hokejovými třídami.
Tento statut je posvěcen Českým hokejovým svazem.
4. LEDEN
Navždy odešel zasloužilý mistr sportu Alois Marek, jenž získal za volanty
soutěžních vozů se značkou Tatra desítky cenných vavřínů a trofejí.
7. LEDEN
Osmý ročník prestižního turnaje v malé kopané Superior Cup se stejně jako
před rokem stal kořistí týmu Trappes Devills.
11. - 14. LEDEN
Na mezinárodní výstavě turistických možností v regionech Regiontour 2001
v Brně byl největší zájem o ubytování a publikaci „To nejlepší z Beskyd a
Valašska“.
18. LEDEN
V Praze došlo k podpisu ’Finančního memoranda‘ mezi ministerstvem
financí a Evropskou unií o přidělení finančních prostředků Phare. Kopřivnice
tak dostala dva miliony euro na výstavbu druhé etapy podnikatelského areálu.
21. LEDEN
Karel Loprais sklízí vavříny ve 23. ročníku nejtěžší terénní rallye světa. Na
trati Paříž - Dakar triumfoval s vozem Tatra již pošesté.
26. LEDEN
Na půdě místního Nora Café koncertovala brněnská formace Pluto.
K tomu ještě v lednu...
Pětiprocentní nárůst mezd, zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně a
týden dovolené navíc zajistila v loňském roce tatrovákům nová kolektivní
smlouva.
Loutkaři z Rolničky oslavili půl století od uvedení prvního představení.
K tomuto výročí byla vydána brožura, mapující dosavadní činnost souboru.
Nástup nového milénia provázelo zdražení elektřiny, plynu a vody. V
platnost vstoupila úprava pravidel silničního provozu, mimo jiné povinnost
svítit během jízdy i v zimním období a posílení práv chodců na přechodech.
Tříkrálová sbírka České katolické charity vynesla v Kopřivnici 53 906,30
korun. Kabelová televize Kopřivnice přešla z distribuce pozemního na
satelitní vysílání.
1. ÚNOR
Tento den byl posledním dnem provozu staré budovy Domu dětí a mládeže.
1. ÚNOR
Film Modrý samet zahájil v kině Puls již třetí Projekt 100. Filmoví fanoušci
měli možnost zhlédnout desítku filmů, které se zapsaly do dějin
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kinematografie. Součástí přehlídky bylo i promítání takových snímků, jako je
Občan Kane Orsona Wellse.
2. ÚNOR
Plochodrážník Jaromír Lach marně bojoval v semifinále mistrovství světa na
ledové ploché dráze o postup do finále.
8. ÚNOR
Na 12. zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města ve výši 282 976
tisíc korun.
Společnost Dura Automotive Systems, CZ, s. r. o., oznámila svůj záměr o
odkoupení pozemku ve Vlčovicích na vybudování závodu na výrobu
automobilových součástek.
9. - 10. ÚNOR
K zápisu do prvních tříd základních škol v Kopřivnici přišlo 336 dětí.
9. ÚNOR
V Novém Jičíně došlo k otevření Mammocentra věnujícího se prevenci,
diagnostice a léčbě nemocí prsu.
11. ÚNOR
Kopřivnická plavkyně Petra Klosová zazářila při premiérovém
reprezentačním startu. Z juniorského mezinárodního mítinku Carneval’s Cup
konaném v italském Viarregiu si dovezla jedno prvenství a dvě druhá místa.
12. ÚNOR
Slavnostně otevřen nový Dům dětí a mládeže na ulici Kpt. Jaroše v budově
bývalé mateřské školy.
12. ÚNOR
Částečně se rozpadla trenérská dvojice druholigového hokejového týmu
Kopřivnice. Vladimír Slovák po třech letech rezignoval na svou funkci a po
boku Libora Zátopka tak prozatím stanul sportovní ředitel klubu Jaroslav
Bonk.
12.ÚNOR
Po dlouhé nemoci zemřela Mgr.Dagmar Rulíšková – dlouholetá kronikářka
Kopřivnice.
17. ÚNOR
Házenkářský tým Kopřivnice dosáhl vítězství v základní části 22.ročníku
první ligy házené.
20. ÚNOR
Oficiální otevření Ústavu sociální péče s denním pobytem - Centra pro
zdravotně postižené občany ve Vlčovicích.
25. ÚNOR
Hokejisté Kopřivnice nejen že úspěšně odvrátili baráž, ale nakonec ve II. lize
skončili těsně za branami play-off, tedy na vcelku přijatelné deváté příčce.
Ve 20. ročníku okresní futsalové soutěže triumfoval Tatran Baracuda
Jakubčovice před kopřivnickým týmem Lavina Kopřivnice.
K tomu ještě v únoru...
Předcházející rok 2000 byl pro Policii ČR nejúspěšnějším rokem uplynulého
období, co se týče výkonnosti její práce. Zvýšily se poplatky za hroby a
urnová místa. Občanské sdružení Hájenka začalo provozovat bezplatné
ekologické poradenství. Kopřivnice získává finanční prostředky v rámci
prevence kriminality již čtvrtým rokem - celkem investovala víc jak sedm a
půl milionu korun. Současné vedení radnice je v poločase volebního období.
Ing.Josef Jalůvka, bývalý kopřivnický starosta, opustil post člena Parlamentu
ČR, aby se naplno mohl věnovat funkci zástupce hejtmana
Moravskoslezského kraje. Vedení města vyhlásilo granty ve výši 300 tisíc na
projekty zaměřené na zkvalitnění nabídky programů nejen pro děti v oblasti
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kultury, sportu a života ve městě. Kopřivnická exzastupitelka Marie Pešlová
podala trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti se stavbou
obchodně administrativního centra ve středu města. Dvě z desítky trestních
oznámení souvisejících s automobilkou Tatra podaných Ivanem Telaříkem
uzavřeli vyšetřovatelé místní pobočky okresního úřadu vyšetřování. Obě
oznámení byla odložena, protože se nepodařilo prokázat skutkové naplnění
trestného činu. Strážníci městské policie dostali nový automobil - bílou Fabii
combi. Ve Štramberku se začíná po čtyřech letech uvažovat o obnovení
výroby cementu. Tenisté přišli o halovou hrací plochu. Její deformaci měla
na svědomí havárie vodovodního potrubí.
1. BŘEZEN
Půlnoc z 28. února na 1. března byla rozhodujícím časem pro sčítání lidu,
bytů a domů.
6. BŘEZEN
V sále místního kina Puls zazněla jména desítky nejlepších kopřivnických
sportovců uplynulého století. Fenomenální vytrvalec Emil Zátopek byl
prohlášen za sportovní legendu města.
8. BŘEZEN
Nejrůznější osobnosti politického, společenského a občanského života se
sjely popáté do Kopřivnice, aby diskutovaly o myšlenkách Tomáše Garrigua
Masaryka.
8. BŘEZEN
Tenisový klub má nového prezidenta. Emila Ondrašíka ve funkci vystřídal
dosavadní šéf-trenér Karel Fojtík.
9. BŘEZEN
Ve Štramberku byl zahájen čtvrtý ročník tamní přehlídky ochotnických
souborů. Domácí divadelníci si odnesli několik ocenění, které tradičně svým
hlasováním rozdělili diváci.
11. BŘEZEN
Prvoligový tým Badmintonového klubu Kopřivnice se ani letos nevymanil z
průměru. Konečné páté místo však bylo odrazem reálných možností. Béčko
vyhrálo druhou ligu a popere se v baráži o postup mezi elitu.
16. BŘEZEN
Brněnský básník, herec, pedagog, zpěvák a dramatik Petr Váša poprvé
předvedl kopřivnickému publiku svou kapelu Ty Syčáci.
17. BŘEZEN
Fandové házené si přišli na své. Kopřivnická hala hostila interligové utkání
mezi Zubřím a Plzní.
Karatisté si vybojovali účast v extralize.
21. BŘEZEN
Legenda českého rocku Vladimír Mišík přivezl do Kopřivnice i několik
novinek, větší část koncertu však patřila osvědčeným hitům staršího data.
Vloni na jaře byla podepsána smlouva,ve druhé polovině roku začala
výstavba a před koncem roku byla stavba nového závodu Dura hotova.
22. BŘEZEN
Zastupitelé schválili odprodej pozemku firmě Dura Automotive Systems CZ,
s. r. o., o rozloze 99 984 m2 a uzavření smlouvy na další pozemek o výměře
38 369 m2.
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25. BŘEZEN
Kopřivnická Asociace sportovních klubů pořádala ples, kde zazněla i jména
tří osobností roku. Stali se jimi Emil Václavík, Václav Indruch a Milan
Burget.
Volejbalistům těsně unikl postup do I. ligy. Smutku však nepropadali, neboť
vyšší soutěž by si stejně z finančních ani časových důvodů nemohli dovolit
hrát.

28. BŘEZEN
U příležitosti Mezinárodního dne učitelů byli jako každoročně vyznamenáni
vybraní pedagogové všech škol ve městě.
30. BŘEZEN
Keramickou Kafku za nejlepší zpravodajství získala vůbec poprvé v
konkurenci čtrnácti dalších tuzemských a slovenských studií Kabelová
televize Kopřivnice. Ta také pátý ročník přehlídky, která se stává mezi
odbornou veřejností pojmem, pořádala.
K tomu ještě v březnu...
V Kopřivnici začala vznikat nová bytová družstva tvořená obyvateli
jednotlivých domů. Na Novojičínsku došlo ke stoprocentní digitalizaci
telefonních ústředen. Jarní migrace skokana hnědého ve Vlčovicích si
vyžádala asistenci členů Občanského sdružení Hájenka. Kvůli novým
náročným testům ubývá autoškolám zájemců o řidičský průkaz. V Mniší si
připomněli 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.
5. DUBEN
Proběhlo mimořádné zasedání městského zastupitelstva k projednání prodeje
budovy kasáren.
8. DUBEN
Plavecká hvězdička Klubu vodních sportů Skokan Petra Klosová vytvořila
svůj první dorostenecký rekord. Podařilo se jí to v mezistátním
multinárodním utkání v Lisabonu na trati 50 m motýlek časem 29,11 s.
V průběhu roku jich ale nakonec bylo nepočítaně, jisté však je, že
momentálně je držitelkou sedmi platných českých rekordů.
14. DUBEN
Krasobruslaři vybojovali fantastické osmé místo v Evropském poháru.
15. DUBEN
Velký den místní házené. Dvě kola před koncem nadstavby I. ligy rozhodl
kopřivnický tým o svém triumfu v soutěži.
20.- 21. DUBEN
Na patnáctém ročníku přehlídky Kopřiva triumfovalo slovenské divadlo
Teatro Tatro. To si odvezlo jak ceny udělované porotci, tak sympatie diváků.
Exotickým hostem přehlídky byla tanečnice Hanako Azuma, jejíž workshop
věnovaný tradičnímu japonskému tanci se těšil velkému zájmu.
20. DUBEN
Chlapecký florbalový tým ZŠ E. Zátopka získal v národním finále senzační
stříbro.
Plavecké trojutkání spřátelených měst Trappes, Congleton, Kopřivnice,
konané v Trappes, vyhráli kopřivničtí borci.
24. DUBEN
V Průmyslovém areálu ve Vlčovicích bude podnikat i druhý investor, firma
Tatrarex Castings, spol. s r. o.
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26. DUBEN
Schválením smlouvy o poskytování účelového příspěvku města zastupitelé
potvrdili firmě Ludvík Moravia pozici hlavního poskytovatele kultury ve
městě na další čtyři roky dopředu.
28. DUBEN
Vynikající zážitek přinesla první kopřivnická Aerobic Show, v níž své umění
kromě jiného předvedla i Švédka Charlotte Anderson.

K tomu ještě v dubnu...
Proběhlo jarní kolo veřejných schůzí pro občany místních částí, kde se
nejvíce diskutovalo o připravovaném silničním obchvatu Příbora. Tři
vyřazené počítače z Tatry rozšířily vybavení Dětského centra.
4. KVĚTEN
Němka Judith Arndtová vyhrála třetí etapu cyklistického závodu žen Gracia
končící na štramberském náměstí.
6. - 7. KVĚTEN
Kulturní dům Kopřivnice hostil pátý ročník mezinárodní modelářské výstavy
Beskyd Model Kit Show.
8. KVĚTEN
Úspěch před zraky fanoušků: dvojice Adrian Rymel-Robert Král vybojovala
Kopřivnici vavříny v semifinále mistrovství ČR dvojic na ploché dráze v
Kopřivnici.
13. KVĚTEN
Házenkářský tým Kopřivnice porazil v prvním utkání baráže o interligu
Allrisk Praha 25:20, v odvetě konané o týden později však Pražáci
nepřipustili diskuzi. Jasné vítězství 33:21 je udrželo v mezinárodní soutěži.
18. KVĚTEN
Celodenní program nazvaný „Den s českým rozhlasem“ se konal
v Kopřivnici. Jeho fragmenty bylo možné slyšet také na vlnách ČR Ostrava.
Program se těšil značnému zájmu. Lidé mohli slyšet a vidět vystoupení
místních umělců, rozhovory se zajímavými osobnostmi a večer zajít na
koncert slovenské zpěvačky Jany Kirschner.
24. KVĚTEN
Jen osm dní po premiéře mohli Kopřivničané v místním kině Puls vidět
nejdražší snímek v historii českého filmu. Tmavomodrý svět navíc divákům
osobně představil jeho režisér Jan Svěrák společně s představitelem jedné z
hlavních rolí Kryštofem Hádkem.
26. KVĚTEN
Kopřivnický fotbalový dorost korunoval své snažení v župní soutěži. Tři kola
před jejím koncem porazil nejen Odry (3:1), ale zároveň vybojoval i postup
do župního přeboru.
29. KVĚTEN
Odzvonilo kopřivnické kopané dospělých. Diskuze o pádu v okresním
přeboru potácejícího se mužstva do III. třídy uťalo rozhodnutí výboru klubu o
zrušení týmu.
K tomu v květnu...
Automobilka Tatra vyhrála spor u Krajského soudu v Trenčíně se
slovenským výrobcem komponentů pro nákladní automobily Tatra Sipox
Bánovce nad Bebravou o užívání značky Tatra.

7

Proběhla kolaudace dětského hřiště na ulici Příčné. Zakoupením žluté kytičky
přispěli obyvatelé na boj proti rakovině. Sbor dobrovolných hasičů ve
Vlčovicích si nechal zhotovit vlastní prapor a požehnat jej v místním kostele.
1. ČERVEN
V obecních bytech se zvýšilo nájemné o čtyři procenta.
1. ČERVEN
Jaromír Nohavica a kapela Čechomor se sešli na pódiu kopřivnického
kulturního domu. Na koncertě, který byl zcela vyprodán, zazněly písně z
Nohavicova posledního alba Moje smutné srdce.

2. - 3. ČERVEN
Kopřivnice hostila účastníky Čtvrtých celostátních sportovních her zdravotně
postižených dětí i dospělých.
9. ČERVEN
Milionový dar od nadace nesoucí jméno televize Nova získal kopřivnický
azylový dům Salus na uskutečnění střešní nadstavby.
9. ČERVEN
Pěvecké sdružení Kopřivnice a komorní orchestr při ZUŠ MIS music
nastudovalo a uvedlo několik pasáží ze slavného oratoria Mesiáš Georga F.
Händela.
Jako poctu slavnému malíři Zdeňku Burianovi pojali svůj výtvarný projekt
žáci ZŠ Alšova a ZUŠ Z. Buriana. Jejich modely dinosaurů a další díla se
vztahovaly k malířovu dílu. Na realizaci tohoto projektu školy obdržely grant
a výstava zdobila prostory Technického muzea po dobu čtyř měsíců.
17. ČERVEN
Plavecký dorost KVS Skokan dovezl z mistrovství ČR hezkých devět
medailí. Desetiletí plavci vybojovali v poháru cenných kovů sedm.
20. ČERVEN
Házenkářům během podvečerního tréninku kdosi vykradl šatnu. Škoda činí
72 tisíc korun.
21. ČERVEN
Oslavou Evropského svátku hudby byla celodenní série koncertů na pódiu
před KDK. Oslavou stejného svátku bylo také vůbec první společné setkání
místních pěvců a dechového orchestru, kteří společně uvedli Janáčkovy
Hukvaldské písně.
24. ČERVEN
Kopřivnická atletka Lenka Masná získala při mistrovství ČR dorostu skvělé
stříbro v závodě na 800 m.
Na republikovém šampionátu se dařilo i plaveckému žactvu. Největší
hodnotu měly zlaté medaile ze štafet.
27. ČERVEN
Po dlouhých 25 letech se na kopřivnický plochodrážní ovál vrátil extraligový
závod. Konalo se zde 4. kolo nejvyšší domácí soutěže. Jen ty nejlepší
vzpomínky si odvezl AK Slaný, který zvítězil před Olympem Praha a
Pardubicemi.
30. ČERVEN
Kopřivnický běžec Robert Šádek potřetí za sebou triumfoval v městském
desetikilometrovém běhu Korida. Rodinnou sbírku trofejí rozšířila i jeho žena
Irena, která vyhrála kategorii žen.
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K tomu ještě v červnu...
Na prevenci kriminality přispělo ministerstvo vnitra 111 tisíci korun a
radnice na tento účel uvolnila 380 tisíc korun.
Kopřivnická poliklinika Therápon 98 přešla pod správu ostravské společnosti
Pharmos.
Členové zastupitelstva schválili změnu jednacího řádu, aby občané mohli
vystupovat přímo při projednávání daného bodu v rozsahu tří minut. V
kasárnách začaly probíhat rozsáhlé rekonstrukční práce, jejichž výsledkem
budou nejen nové prodejní prostory, ale i relaxační centrum. V rámci
protidrogového programu získala Kopřivnice v konkurenci pětačtyřiceti
předkladatelů 85 tisíc korun. V mléčné farmě v Lubině se narodila čtyřčata tři jalovičky a jeden býček. Proběhla první etapa plošné deratizace na území
města.

6. - 7. ČERVENEC
Hudební open air festival Šlahouny se oblékl do zcela nového hávu
navrženého Milanem Caisem a nabídl lidem produkce desítek
profesionálních kapel, taneční hudbu i koncerty amatérů. Akce, která patřila
k největším v roce, však přilákala málo lidí a pořadatelé z ekonomických
důvodů uvažují o konci osmileté historie festivalu.
8. ČERVENEC
Znovu Petra Klosová. Talentovaná plavkyně veze z juniorského mistrovství
Evropy, konaného na Maltě trojnásobnou semifinálovou účast. Finále jí v
závodě na 50 m volný způsob uteklo o pouhých sedm setin sekundy, přesto
skvělý úspěch.
10. ČERVENEC
Byla schválena smlouva mezi městem Kopřivnice a firmou Sportovní
podlahy Zlín o rekonstrukci podlahy v tenisové hale.
1. SRPEN
Firma Dura Automotive Systems CZ, s. r. o., zahájila výstavbu areálu závodu
ve Vlčovicích.
4. SRPEN
Slavnostně byla otevřena šestnáctikilometrová Lašská naučná stezka po
krásném okolí Kopřivnice.
11. SRPEN
Cyklistická dvojice Martin Demko a Miroslav Kovačik vytvořila v
jedinečném maratonu ’Lichnov 24 hodin’ nový rekord.
15. SRPEN
Náhle zemřel člen zastupitelstva Jaromír Maroň, který se do komunální
politiky zapojil po listopadu ’89. Ve funkci byl o měsíc později nahrazen
Ing.Janem Jalůvkou z Mniší.
25.-26. SRPEN
Městský klub důchodců uspořádal ve svých místnostech výstavu ženských
ručních prací (výšivek, paličkování, …)
31. SRPEN
Náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří Šedivý pracovně
navštívil místní automobilku.
K tomu ještě v srpnu...
Starosta města Jiří Tichánek zaslal otevřený dopis premiérovi a členům vlády
za účelem získání akcií firmy Tatra do vlastnictví města Kopřivnice.
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Město koupilo v dražbě za jeden milion korun ubytovnu pod lesem, kterou
hodlá přestavět na malometrážní byty. Zhruba milion dvě stě korun si
vyžádaly prázdninové opravy na místních základních školách.
1. ZÁŘÍ
Městem projeli automobiloví veteráni u příležitosti 32. ročníku tradiční
Rallye Beskydy.
1. ZÁŘÍ
Kopřivnici se nepodařilo obhájit vítězství v házenkářském turnaji ’O pohár
Tatry’. Prvenství si odvezly slovenské Michalovce.
8. ZÁŘÍ
Kulturní dům opět viděl soutěžní tanec nejvyšší úrovně. Proběhla v něm
taneční soutěž Tatra 2001. Vítězové si museli poradit s opravdu velkou
konkurencí. Ve standardních tancích soutěžilo 29, v latinskoamerických 27
párů.
8. - 9. ZÁŘÍ
Kopřivnice hostila delegaci z italského partnerského města Castiglione del
Laga.
8. ZÁŘÍ
Kopřivničtí hokejisté vstoupili do II. ligy remízou s Kroměříží. Na první
vítězství si museli počkat do čtvrtého kola, v něm zdolali Šternberk.
9. ZÁŘÍ
Házenkáři zopakovali loňský vítězný vstup do I. ligy. V prvním velice
dramatickém mistrovském utkání zdolali o jedinou branku Hranice.
14. ZÁŘÍ
V pátek 14.září obyvatelé města uctili tříminutovým tichem oběti newyorské
tragédie z 11.září 2001. V celé republice se v poledne rozezněly sirény a
občané mohli vzdát úctu obětem.
29. ZÁŘÍ
Již podruhé naplnilo CO kryt pod kulturním domem dub reggae kapely
Hypnotix. Tuzemskou kapelu, která však častěji hraje za hranicemi, tentokrát
doprovázel hostující indický zpěvák Moshin Mostaba.
29. ZÁŘÍ
Místní karatistka Soňa Hejduková vyhrála mezinárodní závod v Chorvatsku.
K tomu ještě v září...
Město buduje v průmyslové zóně technickou infrastrukturu.
Na ulici Záhumenní začala provizorní rekonstrukce vozovky, která by se za
dva roky měla dočkat rozsáhlejších úprav. Čichači toluenu jsou problémem i
v Kopřivnici. Strážníci městské policie dostali k dispozici jízdní kola na
zvýšení mobility. Zdravotně postižení uspěli na XIX. sportovních hrách v
Praze. Škodu za 240 tisíc korun napáchal oheň v přízemním třípokojovém
bytě, naštěstí nikdo nebyl zraněn. K ustavujícímu zasedání se sešla
bezpečnostní rada města. Dura uzavřela první etapu výběru zaměstnanců.
Rozjíždí se pátrací akce „Kopřivnický kuželek“ na záchranu místní odrůdy
jablka. Jezdec formule ford do 1 600 ccm Lubomír Polášek z Lubiny
nezavršil svou úspěšnou sezonu příliš radostně. Kvůli technice nedojel
poslední dva brněnské závody, přesto mu v mistrovství ČR nakonec patřilo
druhé místo mezi fordy a třetí v divizi 3.
ŘÍJEN
Vrcholí prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor z majetku města,
za něž by radnice měla dostat 25 milionů korun. Vrchní soud v Praze vrátil
kauzu akcií SmVaKu zpět na kraj. Soudní spor mezi městy a Anglian Water
se vleče již přes rok.
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7. ŘÍJEN
Jezdec Stanislav Matějovský jistí ve španělské Jaramě vítězství v Evropském
poháru tahačů třídy Super Race Truck B.
14. ŘÍJEN
Kopřivnický karatista Milan Burget patřil do týmu ČR, který na juniorském
mistrovství světa v Aténách vybojoval výbornou čtvrtou příčku.
19. ŘÍJEN
Účelem návštěvy polské delegace z Myszkowa bylo životní prostředí v
Kopřivnici.
23. ŘÍJEN
Šestnáct let po své smrti se místní malířka Jindra Treuchelová dočkala
rozsáhlé retrospektivní výstavy svých děl.
26. ŘÍJEN
Kopřivnický Tenisový klub se dočkal. Jeho členové i široká veřejnost mohou
počínaje tímto dnem využívat ke hře halu se zrekonstruovaným povrchem
hrací plochy.
26. ŘÍJEN
Svým představením Mečouní krutony pobavilo návštěvníky Nory duo
Jaroslav Dušek - Martin Zbrožek. Oba divadelní improvizátoři vloni v Noře
vystupovali dvakrát.
28. ŘÍJEN
Krasobruslaři pořádají 4. ročník Velké ceny Superior a 29. ročník Tatrovácké
brusle. Domácí si zásluhou Hany Kubátkové a Terezy Holáňové založili do
sbírky dvě bronzové medaile.
31. ŘÍJEN
Zásah při úniku čpavku z místního zimního stadionu nacvičovaly všechny
složky integrovaného záchranného systému.
Nácvik taktického cvičení integrovaného záchranného systému okresu Nový
Jičín proběhl v Kopřivnici na chladírenském zařízení zimního stadionu.
31. ŘÍJEN
Baroque Jazz Q soubor, který je milovníkům klasické a jazzové hudby znám
jako ten, který oba proudy zdařile kombinuje, zahájil novou sezonu
předplatného Kruhu přátel hudby.
K tomu ještě v říjnu...
Započaly demoliční práce v areálu starého závodu Tatry pro uvolnění místa
na výstavbu obchodního komplexu Kaufland. Alois Janek se stal lídrem
KDU-ČSL pro parlamentní volby. Anonymní telefonát o umístěné bombě
ochromil provoz v hotelu Tatra na tři hodiny. Kopřivnická poliklinika stále
rozšiřuje nabídku služeb lékařských specialistů. Základní škola Alšova
získala třicet počítačů v rámci zapojení se do republikového projektu.
Základní škola 17. listopadu otevřela školní studijní informační centrum.
1. LISTOPAD
Na ulici Horní byla otevřena pobočka klubu Kamarád a zároveň vybudováno
dětské hřiště.
2. - 3. LISTOPAD
Kopřivnickými Kraťasy nazvali pořadatelé nový festival krátkých filmů.
Nultý ročník akce zpestřil svou návštěvou režisér Tomáš Vorel nebo všeuměl
Václav Koubek.
3. LISTOPAD
Kopřivnický vzpěrač Radek Enčev se v Havířově stal mistrem ČR juniorů.
Jeho úspěch ale nebyl ojedinělý, místní oddíl si ze šampionátu přivezl celkem
tři medaile.
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8. LISTOPAD
Kopřivnická automobilka byla prodána americké společnosti SDC
International.
11. LISTOPAD
Kopřivnická palubovka házenkářů se v letošním roce stala nedobytnou
ligovou pevností. Právě v tento den tatrovácký tým završil svou
neporazitelnost vítězstvím nad Zlínem.
Fotbalové Vlčovice jsou po podzimu v I. B třídě sedmé, Štramberk třináctý.
Kopřivnický dorost figuruje v župním přeboru na překvapivé druhé příčce.
15. LISTOPAD
Na výjezdním zasedání v Mniší byly schváleny tři vyhlášky, a to o sběru,
přepravě, třídění a využívaní komunálního odpadu, o místním poplatku za
odpady a o držení psů.
15. LISTOPAD
Město se rozhodlo podpořit sport třičtvrtěmilionovou částkou. Klubu házené
částečně pomohlo finanční injekcí z tísnivé ekonomické situace, hokejistům,
fotbalistům a tenistům pak odpustilo dlužné částky.
19. LISTOPAD
Tragická nehoda v Tatře si vyžádala jeden lidský život, škody na majetku
byly vyčísleny na dva miliony korun.
22. LISTOPAD
Delegace z polského Myszkowa a německého Zwönitzu se zajímaly o
školství a sport v našem městě.
23. LISTOPAD
Byla zahájena výstava betlémů v Katolickém domě. Zhruba dvě stovky
nejrůznějších betlémů si bylo možné prohlédnout po celý měsíc.
25. LISTOPAD
Jedinečný úspěch kopřivnického karate. Milan Burget a Soňa Hejduková se v
Brně stali mládežnickými mistry České republiky.
30. LISTOPAD
Badmintonisté pořádají již sedmou prestižní Velkou cenu. Domácí tým v ní
bohužel nezazářil.
K tomu ještě v listopadu...
Podezření na antrax vyvolala dopisní obálka z New Yorku u pracovníků
dceřiné společnosti Kovárna. Na místní obchodní trh by se ráda protlačila
společnost Lidl s novou diskontní prodejnou.

2. PROSINEC
Plavkyně Petra Klosová potvrdila svou příslušnost k české plavecké špičce ve
své kategorii. Z mistrovství ČR dospělých, konaného v Plzni, si dovezla tři
medaile. O týden později si na dorosteneckém šampionátu vyplavala dalších
šest cenných kovů.
3. PROSINEC
Poliklinika Therápon 98, a. s., otevřela ve svých prostorách léčebnu
dlouhodobě nemocných pro jednačtyřicet klientů.
7. PROSINEC
Novou éru své existence v kopřivnickém klubu Nora zahájila kapela Už jsme
doma. Koncert v Noře byl úplně prvním v novém složení.
12. PROSINEC
Ojedinělý koncert zažil kulturní dům, když se na jeho pódiu sešel Hradišťan
Jiřího Pavlici a novojičínský dětský sbor Ondrášek. Vánoční koncert v tomto
složení byl k vidění pouze v Kopřivnici.
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16. PROSINEC
Odstřelem cihlového komínu zmizela dominanta starého závodu Tatry. Na
místě starého závodu má vyrůst obchodní komplex Kauflandu.
20. PROSINEC
Na galavečeru v kulturním domě byly oceněny významné osobnosti místního
kulturního života posledního desetiletí.
K tomu ještě v prosinci...
Proběhlo druhé kolo setkání vedení města s občany v místních částech i v
Kopřivnici. Společnost Draftex zvažuje možnost výstavby svého závodu v
Průmyslové zóně ve Vlčovicích namísto před léty znemožněné výstavby v
Lubině. Karel Loprais a Tomáš Tomeček vyrazili na start nejtěžší rallye
světa.

H

istorická a jiná výročí a městské oslavy

V úterý šestého března se uskutečnila prestižní akce pro všechny milovníky sportu
nazvaná Sportovec století . Akci uspořádalo město Kopřivnice ve spolupráci s firmou
Ludvík Moravia s.r.o. Bylo oceněno deset nejlepších sportovců a udělen titul Kopřivnická
sportovní legenda století Emilu Zátopkovi in memoriam.
Ve středu sedmého března si Kopřivničané připomněli stojednapadesáté výročí
narození T. G. M. Krátké vzpomínkové akce u pomníku prvního prezidenta na náměstí
nesoucím jeho jméno se zúčastnilo zhruba pět desítek lidí včetně představitelů
politického a společenského života. Kopřivnice je v okolí jediným městem, ve kterém se
vzpomínka na Masaryka stala tradicí.
Každoroční setkání nad myšlenkami prvního československého prezidenta je sice
pravděpodobně nejviditelnější, ale nikoliv jedinou aktivitou členů zdejšího Klubu
Masarykova demokratického hnutí. Z iniciativy členů zdejších ’masarykovců’ došlo
například již počtvrté ke znovuvztyčení sochy T. G. M. na zdejším stejnojmenném
náměstí nebo k přejmenování Základní školy Obránců míru na dnešní dr. Milady
Horákové.
Dnes sedmapadesátičlenný spolek se v Kopřivnici začal formovat krátce po revoluci a
první Kopřivničané se stali členy Masarykova demokratického hnutí již v roce 1990.
Samostatný kopřivnický klub vznikl sice až o šest let později, ale hned se stal jedním z
nejlépe hodnocených v republice. Předsedou kopřivnické organizace je pan Lubomír
Hanzelka.
Za pětiletou historii setkávání občanů nad myšlenkami T. G. M. se v kulturním domě
objevila již řada zajímavých hostů. Kromě tradičních účastníků, senátora Jana Rumla a
šéfa Svobodné Evropy Pavla Pecháčka, bylo možné v Kopřivnici slyšet názory na
masarykovské téma například od mluvčího hlavy státu Ladislava Špačka, exministra
Viléma Holáně, publicisty Jiřího Ješe, socioložky Jiřiny Šiklové, Ivana Medka nebo
Jaroslava Šafaříka z prezidentské kanceláře.
Letos si lidé mohli poslechnout také slova předsedy horní komory Parlamentu ČR Petra
Pitharta, teologa Antonína Huvara, devětaosmdesátileté kopřivnické učitelky Elišky
Bartošové, Bohuslava Ficka a z mladších názory studenta druhého ročníku
novojičínského gymnázia Václava Dorazila.
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7. 5. 2001 představitelé města uctili památku obětí druhé světové války položením
kytice k pomníku padlých. Následoval slavnostní koncert Landek Quartetu v kině Puls,
jehož spolupořadateli bylo město Kopřivnice a firma Ludvík Moravia.
25. 10. 2001 si pár desítek Kopřivničanů připomnělo u pomníku Tomáše Garrigua
Masaryka vznik samostatného Československa, jenž se pojí s datem 28. října 1918. Již od
osmnácté hodiny vyhrával Městský dechový orchestr pod vedením Aloise Hrnčárka, poté
položili kytice k pomníku představitelé města a s krátkým projevem vystoupil starosta Jiří
Tichánek. V projevu připomněl zakladatele první republiky a jejího prezidenta T. G.
Masaryka. Po zaznění státní hymny se vydal směrem ke kulturnímu domu lampionový
průvod vedený mažoretkami a dechovkou. Tam program oslav pokračoval kulturním
programem Slavnostní večer kopřivnických škol ve velkém sále KDK.
20.12. 2001 město Kopřivnice ve spolupráci s firmou Ludvík Moravia s.r.o. uspořádalo
společenský večer věnovaný oslavě kopřivnického kulturního života, jehož součástí bylo
vyhodnocení kulturních pracovníků posledních 10 let.
Sté výročí si připomněl v březnu Sbor dobrovolných hasičů v Mniší. Díky neúnavné
práci kronikářů, zejména velitele Brože, který po válce zpětně přepsal 40 let zápisů, se
můžeme dnes seznámit podrobně s historií tohoto spolku. První zápis v kronice SDH
Mniší uvádí, že Hasičský dobrovolný spolek v Mniší se ustanovil dne 25. března 1901.
Do spolku se tehdy přihlásilo 27 členů.
Oslavy významného výročí proběhly letos také na dvou školách. 10. výročí svého
vzniku si připomněli zaměstnanci i žáci ZŠ 17.listopadu. Tato nejmladší kopřivnická
škola se nachází na sídlišti Sever. Výstavba proběhla v letech 1987 - 1991. Neuvěřitelné
množství závad způsobilo, že kolaudační rozhodnutí bylo vydáno až v závěru roku 1992.
Pětadvacet velkých, čtyři malé a šestnáct odborných učeben společně s nadstandardním
vybavením poskytuje žákům i pedagogům maximální možnosti. V první polovině
devadesátých let vznikla dnešní malá počítačová učebna a keramická dílna včetně
vypalovací pece. V roce 1999 byla zprovozněna velká učebna informatiky, původní pak
prošla zásadní modernizací a všech pětadvacet pracovních stanic bylo napojeno do
internetové sítě. Ve školní jídelně došlo ke zprovoznění nové vzduchotechniky a
především byly nainstalovány výdejní terminály, které pomocí systému stravovacích
karet znemožňují případný neoprávněný odběr stravy. Vrcholem inovací bude v současné
době připravované školní studijní a informační centrum. Škola zajišťuje také speciální
výuku pro děti s vývojovými vadami a poruchami učení. Do tzv. dyslektických tříd
docházejí děti nejen z Kopřivnice, ale i z Frenštátu p. R., Příbora apod. K desátému
výročí vzniku školy byl uspořádán slavnostní večer 31. května v KDK. Hlavním
programem bylo žákovské divadelní představení s názvem Kouzelný svět aneb pohádky,
jak je neznáte. Při této příležitosti byl vydán i sborník školy.
Druhou školou oslavující své výročí vzniku je Mateřská školka na ulici Sokolovské.
Školní rok 2000 - 2001 je padesátým, v němž se děti v Mateřské školce na ulici
Sokolovské baví a vzdělávají. Toto předškolní zařízení bylo zřízeno Městským národním
výborem v pořadí jako třetí 15. října 1950 pro děti zaměstnaných matek – tak je doslova
uvedeno v kronice školky. Od 1.ledna 1996 je pokynem ministerstva školství speciální
mateřskou školkou se zaměřením na vady řeči. Ředitelkou je paní Lenka Kahánková. V
současné době ji navštěvují především děti s vadami řeči.
Další výročí nepatřilo škole, nýbrž budově, ve které se dnes nachází ZUŠ Zdeňka
Buriana. Žáci všech tří oborů místní Základní umělecké školy Zdeňka Buriana koncertem
v kině Puls oslavili sté výročí existence budovy, ve které nyní škola sídlí. Kopřivnická
základní umělecká škola sídlí v budově v těsné blízkosti kostela již čtvrtinu své existence.
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Z provizorních prostor se škola do budovy původní obecné školy, postavené v roce 1901
a později dlouhá léta využívané jako radnice, přestěhovala v roce 1977 a zatím své sídlo
nezměnila. Budova naposledy výrazně změnila tvář v roce 1996, kdy byla nákladem
necelých sedmi milionů korun kompletně zrekonstruována. Půdní vestavbou získala škola
dva výtvarné ateliéry a její výuková plocha vzrostla o zhruba dvě stě metrů čtverečních.
Přestavba také zvýšila kapacitu školy asi o sto padesát žáků. V současné době zde jsou
zřízeny tři obory - výtvarný, taneční a hudební. Dohromady zde v odpoledních a
večerních hodinách dochází na sedm set dětí.
Program, ve kterém nechyběla ani taneční čísla, zdobily mnohdy velmi obtížné skladby
v podání dnes již bývalých žáků školy. Další, tentokrát vánoční koncert, proběhl
dvanáctého prosince. Přímo v sále hudební školy své umění představili žáci ZUŠ a také
Základní školy sv. Zdislavy.
Sté výročí narození doktorky Milady Horákové si připomněli v pátek 14. prosince žáci
místní základní školy, jež nese její jméno. Pásmo, ve kterém se představily děti ZŠ dr.
Milady Horákové a 1. SZUŠ MIS music, opakovaly třikrát a vždy byly oceněny velkým
potleskem. Pořad byl pojat vánočně, úvodem žákyně přednesly báseň, kterou ve vězení
složil manžel Milady Horákové jejich dceři Janě. V dalším programu se střídaly taneční a
hudební výstupy. Pořad vznikl ve spolupráci s Konfederací politických vězňů, kteří svou
radou a zkušenostmi pomohli při jeho realizaci. Celý program moderovaly samy děti, na
scénáři se podílejí učitelé, především pan učitel Ladislav Cvíček. V odpoledních hodinách
se sešli zástupci politických vězňů ve vestibulu školy dr. M. Horákové, kde si
připomenuli dávné události a položili kytice k její pamětní desce.
Mezi výročí, na která budou Kopřivničané vzpomínat, přibylo jedno smutné. Výročí
úmrtí slavného olympionika Emila Zátopka. 22.listopadu 2001 to byl rok, co zemřel ve
střešovické nemocnici v Praze. Urna s jeho popelem byla uložena na valašském Slavíně v
rožnovském skanzenu a spolu s ní tam byla přenesena také prsť z olympijského stadionu
v Helsinkách, kde kopřivnický rodák dobyl jeden z největších úspěchů své sportovní
kariéry. Pietního ceremoniálu ve valašském dřevěném městečku se 24.června 2001
zúčastnilo zhruba dvě stě hostů z řad sportovců a regionálních politiků. Kopřivnici
zastupoval starosta Jiří Tichánek s oběma místostarosty.
18.12.uplynulo 120 let od slavnostního zahájení provozu železniční trati Studénka –
Štramberk.
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Z

apojení města v regionu

Dne 29. 11. 2001 projednalo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dva
důležité územně-plánovací dokumenty a doporučilo vládě České republiky jejich
schválení. Dokumenty se týkaly Beskyd a Jeseníků.
Územní plán velkého územního celku Beskydy řeší území okresů FrýdekMístek, Nový Jičín a Vsetín a nahradí několik menších územních plánů
schválených v osmdesátých letech. Závazná část územního plánu řeší mimo jiné:
- dálnici D47 Bělotín–Ostrava–státní hranice Polska
- rychlostní komunikaci R48 Bělotín–Český Těšín–státní hranice Polska
- přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. třídy I/11 Mokré Lazce –Vřesina,
Těrlicko–Třanovice–Hnojník–Bystřice, obchvat Jablunkova a Mostů u
Jablunkova, I/48 Frýdek-Místek dokončení průtahu městem, I/57 Fulnek–
Šenov u Nového Jičína a obchvat Bludovic, I/58 Příbor–Petřvald, Frenštát
p/R.–Kopřivnice, jižní tangenta Ostravy Petřvald–Krmelín a Krmelín –
Paskov
- přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. a II. třídy
- modernizaci II. železničního koridoru v úseku Jeseník n/O. –Suchdol
n/O.–Studénka
- nové sedačkové lanovky z Nýdku na Malou Čantoryji a z Mostů u
Jablunkova pod vrchol Skalky
- rozšíření energetických uzlů, nové vysokotlaké plynovody, nové
vodovodní řady, nové kanalizační sběrače a čistírny odpadních vod
- ochranu území pro zajišťování protipovodňové ochrany
- výstavbu výrobně komerčních zón nadmístního významu a rozvoj letišť
- vymezení cyklotras a rekreačních krajinných celků pro rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu.
Změna územního plánu velkého územního celku Jeseníky schváleného v roce
1994 řeší území okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk.
Zpracování obou dokumentů bylo zahájeno již před několika lety a v podstatě
veškeré práce probíhaly v režii státu vzhledem k tomu, že kompetence v území
plánování přešly na kraje až v roce 2001. Navíc doposud trvá povinnost předložit
územní plány zasahující do území více krajů ke schválení vládě. Přestože v
některých částech se předkládané návrhy nekryjí plně se současnými představami,
doporučuje se uzavřít několikaletou práci schválením ve vládě a hned v novém
roce zkoordinovat veškerou dokumentaci na území kraje a zahájit přípravu změn
vyplývajících z Programu rozvoje kraje, nebo tam, kde snaha o prosazení
rozumných rozvojových záměrů byla neúspěšná. Podstatným směrem vpřed bude
prosazení legislativní změny, podle které budou územně plánovací dokumentaci
schvalovat kraje podle potřeb obcí, podnikatelů a občanů bez zásahu centrální
vlády.
O těchto dokumentech informoval veřejnost prostřednictvím Kopřivnických
novin Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje.
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Kopřivnice je členem agentury Beskydy – Valašsko a je tedy namístě uvést
informace z jednání zástupců tohoto sdružení o dalších plánech a rozpočtu.
Ředitel agentury Beskydy - Valašsko Ladislav Holly na jednání koncem roku
předložil představenstvu plány na rok 2002, ve kterých byla mimo jiné zahrnuta
účast na veletrhu Holiday World v Praze, a to ve spolupráci s euroregionem
Beskydy.
Dále by agentura chtěla zavést u svých členů turistický informační systém do
konce února 2002 a vyrobit propagační CD. Pro okresy Nový Jičín a Vsetín je
připravena výroba kalendáře kulturních akcí ve formátu A5.
To nejkrásnější z Beskyd a Valašska - propagační materiál ve formě tiskovin s
možností ukládání do pořadačů s kroužkovou vazbou chce agentura rovněž
připravit. Sleduje tím zapojení návštěvníků Beskyd a Valašska do sběratelské
aktivity a poznávání památek a zajímavostí. Na jejich výrobě se sponzorsky
podíleli podnikatelé, působící v daném regionu.
Rovněž byly projednány hlavní cíle agentury Beskydy - Valašsko pro příští rok.
Prioritou zůstala propagace cestovního ruchu, aby mikroregion Beskydy a
Valašsko patřil k nejnavštěvovanější části Moravy.
U vydávání novin Morava, jež vydává agentura Beskydy - Valašsko, dojde k
omezení. Ty by měly vycházet minimálně dvakrát za rok, a to před zimní a letní
sezonou, případně ještě u příležitosti významné celostátní akce, jako jsou
celostátní veletrhy nebo významné společenské akce některého člena sdružení.
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M

ěsto z pohledu radních a hospodaření města,
činnost zastupitelstva a jeho dalších orgánů

Politický a veřejný život
Městská rada pracovala v tomto složení :
starosta města:

Jiří Tichánek

zástupce starosty:

Alois Janek (správa majetku, finance, rozvoj)
Mgr. Zdeněk Krajčír ( záležitosti veřejného pořádku,
terciální sektor)

členové:

Jaromír Maroň
(do 15.8.2001)
Ing. Jan Jalůvka (od 14.11.2001)
Ing. Josef Pavelka
Pavel Altrichter
Petr Černoch

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík,
pověřený řízením a kontrolou všech odborů městského úřadu..
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon
o obcích, a další úkoly, vyplývající z potřeb města. V roce 2001 se uskutečnilo celkem 14
řádných a 21 mimořádných schůzí.
15.srpna nečekaně zemřel člen rady Jaromír Maroň. Jaromír Maroň byl poprvé
zvolen po revoluci do městského zastupitelstva na funkční období 1990 - 1994, v této
době pracoval i v městské radě. V následujícím funkčním období (1994 - 1998) voliči
jeho zastupitelský mandát potvrdili. Desátého července 1997 se po rezignaci MUDr.
Richarda Váně stal znovu také členem rady města. Byl předsedou komise rady města pro
výchovu a vzdělávání a člen ve stavebně dopravní komisi rady města.
V doplňující volbě člena rady na jednání zastupitelstva v Kulturním domě v
Mniší byl zvolen jedenácti hlasy Ing.Jan Jalůvka, zastupitel za KDU-ČSL z Mniší.
Rada města spolupracovala s těmito komisemi:

Komise :
Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise pro mezinárodní vztahy
Komise pro prevenci kriminality
Komise stavebně dopravní

Předseda
Ing.Pavel Janek (do 15.8. Jaromír Maroň)
Mgr.Jan Navrátil
Pavel Obrátil
Vlastislav Mark
(do 31.3. Ing.Josef Pavelka)
Miroslav Veselý
(do 31.3. Ing.Miroslav Veřmiřovský)

Komise sportovní

Komise letopisecká

Ladislav Kostelník
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Komise místních částí :
- Lubina
- Vlčovice
- Mniší
Komise pro projednávání přestupků

Ondřej Raška
Josef Kahánek
Ing.Jan Jalůvka
Mgr.Ivan Žárský

Seznam odborů městského úřadu :
(Činnost všech odborů řídil a kontroloval Ing.Josef Jiřík)
Odbor (počet zaměstnanců)

Vedoucí odboru

Kancelář tajemníka (22)
oddělení hospodářsko-správní
oddělení organizačně-personální
oddělení Kopřivnických novin
Právní odbor (7)
právní servis
přestupky
vymáhání pohledávek
kontrola
Finanční odbor (10)
finanční účtárna
mzdová účtárna
evidence majetku
rozpočty
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (10)
péče o rodinu a děti
péče o staré a zdravotně postižené
péče o zvláštní skupiny obyvatel
Obecní živnostenský úřad (3)

Mgr. Pavla Jurková

Mgr. Dušan Krompolc

Ing. Milan Grestenberger
(do 31.3. Ing Miroslav Kopečný)

Jiřina Mikulenková

Marie Stočková

Informační datové centrum (3)

Ing. Petr Kozohorský

Odbor školství, kultury a sportu (5)

Ing. Radomíra Michálková

Odbor životního prostředí, vodního, lesního
hospodářství a zemědělství (6)
Stavební úřad (5)

Ing. Hynek Rulíšek
Ing. Šárka Fabiánová

Odbor bytového hospodářství (4)

Ing. Igor Kocurek

Odbor majetkové správy (13)
odd. investiční
odd. technicko-evidenční
odd. ekonomicko-evidenční
Odbor rozvoje města (3)

Ing. Ivan Viskupič

Ing. arch. Milan Šmíd

K 31.12.2001 bylo zaměstnáno na městském úřadě 91 zaměstnanců.
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Z

vláštním útvarem městského úřadu je městská policie.

Městská policie Kopřivnice vznikla na základě rozhodnutí městského zastupitelstva na
počátku roku 1992. Velitelem městské policie je Jan Müller. V roce 2001 byl počet
zaměstnanců 21.
Spravovaný obvod městské policie zahrnuje město Kopřivnice včetně místních částí
Lubina, Vlčovice a Mniší. Toto uzemí je rozděleno na rajóny, které jsou přiděleny
jednotlivým strážníkům. Kromě běžných činností patří k práci městské policie také
provozování psího útulku. Velký význam v rámci ochrany objektů proti vloupání má
provoz pultu centralizované ochrany. K prosinci roku 2001 bylo na pult centralizované
ochrany napojeno 70 objektů.
Strážníci MP začali v tomto roce využívat ke zvýšení své mobility jízdní kola,
zakoupená z grantu prevence kriminality. Strážníci ujedou na horských kolech za jednu
směnu padesát až šedesát kilometrů. Při prohlídkách se dostanou do okrajových míst i
tam, kde se autem nedá projet a při běžných pochůzkách by tato místa strážníci ani
nestačili projít.

M

ístní samospráva

Městské zastupitelstvo je nejvyšším samosprávným orgánem města, zvoleným ve
volbách na podzim roku 1998 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech,
které vycházely z plánu činnosti na rok 2001 (podle Zákona o obcích), a na úkolech, které
vyplynuly z potřeb města.

Seznam členů zastupitelstva :
Pavel Altrichter
nezávislý (KDU-ČSL)
Petr Černoch
ČSSD
Petr Chromečka
ODS
Ing. Josef Jalůvka
ODS
Mgr. Dagmar Jančálková nezávislá (ODS)
Alois Janek
KDU-ČSL
Ing. Pavel Janek
KDU-ČSL
Ing. Oldřich Jašek
ČSSD
Milan Kapica
KSČM
Mgr. Zdeněk Krajčír
ČSSD
RSDr. Karel Kuboš
KSČM
Jaromír Maroň
Nezávislý (KDU-ČSL)-do 15.8.
Ing.Jan Jalůvka
KDU-ČSL - od 26/9
Mgr. Jan Navrátil
ČSSD
Ing. Josef Pavelka
KSČM
Jaromír Krejčí
ODS
Oldřich Rys
ODS
Jiří Tichánek
ČSSD
Ing. Jiří Sumbal
ODS
Ing. Miroslav Veřmiřovský ODS
Miroslav Veselý
nezávislý
Ing. Petr Wisnar
ODS
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V roce 2001 se uskutečnilo celkem 9 řádných a 2 mimořádná zasedání a 5
pracovních seminářů.
K nejdůležitějším rozhodnutím zastupitelstva v roce 2001 patřilo :

Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
č. 1/2001 - závazné části územního plánu města Kopřivnice včetně částí Lubina, Mniší,
Vlčovice
č. 2/2001 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních
odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města
Kopřivnice
č. 3/2001 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 4/2001 - o pohybu a držení psů

Projekty města, členství ve sdruženích, sociální a školská oblast...
- přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny a. s. pro rok 2001 do
výše 5.000 tis. Kč
- schválení rozpočtu města na rok 2001 v celkovém objemu 282 976 tis.
Kč
- schválení ročního hospodaření včetně závěrečného účtu města
Kopřivnice za rok 2000
- schválení finančních příspěvků vybraným předkladatelům projektů,
ucházejících se o granty města Kopřivnice vyhlášené v roce 2001
- schválení rámcové smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku
uzavřenou mezi městem a firmou LUDVÍK MORÁVIA s. r. o. na
zajištění kulturně osvětové činnosti a provozu objektu č.p. 368 a 367 ve
výši 5.000.000,- Kč
- úhrada neinvestičních nákladů spojených s plněním povinné školní
docházky dětí trvale bydlících v jiné obci než je sídlo školy
- schválení uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“,
jejímž předmětem je prodej akcií České spořitelny, a. s. kupujícímu
společnosti Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
- finanční příspěvky sportovním klubům a organizacím
- uzavření kupní smlouvy mezi městem a firmou Dura Automotive
Systems CZ, s. r. o. o převodu pozemků v k.ú. Vlčovice
- uzavření smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k pozemku v
k.ú. Vlčovice o celkové výměře 38369 m2 s firmou Dura Automotive
Systems CZ, s. r.o.
- uzavření kupní smlouvy mezi městem a panem Josefem Endlem a panem
Evženem Stehlíkem o odprodeji nemovitosti domu č.p. 318 (kasárna) za
kupní cenu 3 miliony Kč
- schválení uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
250.000,- Kč na opravu místní komunikace Štramberk (ul. Janáčkova) Lichnov
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- schválení „Koncepce přípravy finančního příspěvku (daru) města
Kopřivnice majitelům rodinných domů dotčených budoucí realizací
komunikace I/58 v Lubině“
- schválení projektu výstavby vysílače Bílá hora
- uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbu
„Kopřivnice – podnikatelský areál Vlčovice, technická infrastruktura,
vodovod a kanalizace“
- schválení prodeje bytových domů a nebytových prostor
- schválení prodeje, směn a výkupů pozemků
- schválení změn a doplňků územního plánu
- schválení rozpočtového provizoria města od 1.1.2002
- schválení přijetí kontokorentního úvěru města pro rok 2002 do výše
5000 tis. Kč

P

R

rojekty města, členství ve sdruženích, sociální a školská oblast
- zřízení organizačních složek města Kopřivnice k 1. 6. 2001
- schválení Statutu kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města
- schválení Komplexního součinnostního programu prevence kriminality
pro rok 2001, poskytnutí finančních příspěvků na projekty KSP 2001
- schválení projektů výstavby vysílače Bílá hora
- schválení změny platnosti statutu Kopřivnických novin na dobu
neurčitou
- návrh na stanovení adresy a místa sídla budoucích subjektů formou
oficiálního pojmenování lokality v katastrálním území Vlčovice na:
„Průmyslový park“
(oficiální adresa prvního investora: DURA Automotive Systems CZ,
s.r.o., Průmyslový park č. 300, Kopřivnice - Vlčovice)

ozpočet města

Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy, jejichž inkasovaný
objem se ve srovnání s r.2000 meziročně zvýšil o 55,9 % ( o 47.380 tis.Kč ) z 84.667,8
tis.Kč na 132.048,6 tis.Kč. Příčinou této výrazné změny je změna zákona o rozpočtovém
určení daní od 1.1.2001 (obec se nepodílí stanoveným procentem na celookresním
výnosu, ale na celostátním výnosu příslušných sdílených daní). Vzhledem k tomu, že v
regionu je dlouhodobě přetrvávající nízká výtěžnost daní (nezaměstnanost, problémy v
průmyslu apod.), která je mnohem nižší než celorepublikový průměr, přinesla tato
strukturální změna významné zvýšení inkasa daní ve prospěch rozpočtu města. Tato
skutečnost tak podstatným způsobem ovlivnila plnění rozpočtu města v roce 2001 a
umožnila realizaci mnohem většího počtu akcí, než tomu bylo v minulém období.
Konkrétně se Kopřivnice podílí (v přepočtu podle počtu obyvatel a koeficientu
velikostní kategorie obce) na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti, z daně příjmů fyzických osob vybírané
srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, z daně z přidané hodnoty (
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sdílené daně ). Výlučnými daňovými příjmy města zůstává 30% daně z příjmů fyzických
osob ze samostatné výdělečné činnosti a 100% výnosu daně z nemovitostí.
Na zdrojích rozpočtu se podílejí ve výši cca 119.333,2 tis.Kč dotace. V porovnání s
rokem 2000, kdy byly inkasovány ve výši 104.753,3 tis.Kč, došlo k jejich nárůstu o 13,9
%. Od 1.1.2001 došlo ke změně rozpočtových pravidel v tom smyslu, že rozpočet města
zprostředkovává vztah zřizovatele (města) k příspěvkové organizaci, a proto je dotace ze
státního rozpočtu poukazována prostřednictvím rozpočtu města místním školám s právní
subjektivitou ( dotace na přímé náklady na vzdělávání – platy, výdaje na učebnice a
učební pomůcky…).
Významný je i výnos z místních a správních poplatků (poplatky ze psů, z používání
veřejného prostranství, z provozování výherních hracích přístrojů, z vydaných
živnostenských listů, z komunálního odpadu). Na zdrojích rozpočtu se podílí 12 130,2
tis.Kč .
Vlastní (nedaňové) příjmy města ve výši 20 246,7 tis.Kč jsou tvořeny příjmy ze
školkovného, stravného, příjmy městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů, příjmy z
pronájmu majetku apod., přičemž ve srovnání s rokem 2000 zaznamenaly pokles o 1 968
tis.Kč (pokles je způsoben zejména snížením příjmů ze stravného, školného a některých
pronájmů)
Půjčky a úvěry se podílejí na zdrojích rozpočtu ve výši 15 027 tis.Kč a jsou
reprezentovány půjčkou Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. v souvislosti s
realizací Průmyslového parku Kopřivnice.
Kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši 41 246,6 tis.Kč (ovlivněno zejména příjmy z
prodejů bytů, nebytových prostor,pozemků a prodejem akcií ČS a.s.). Současně byl
zapojen do rozpočtu města zůstatek finančních prostředků z r. 2000 ve výši 1 237,2 tis.Kč
a prostředky z odpisů majetku v bytové oblasti a z převodu hospodářského výsledku
vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství z r.2000 v celkové výši cca 17
643,1 tis.Kč). Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických osob za obce ve
výši 2 826,6 tis.Kč, která je současně výdajem rozpočtu obce, a ostatní daně jinde
nezahrnuté ve výši cca 1 109,5 tis.Kč ( vč.vratky daně z převodu nemovitostí za prodané
byty ve výši 1 089,1 tis.Kč v minulých letech). Do zdrojů fondu oprav a modernizace
bytového fondu (FOMBF) byla převedena částka 4.000 tis.Kč, do sociálního fondu 670
tis.Kč a do fondu rozvoje a rezerv 300 tis.Kč.
Celková zadluženost města (tj.nesplacené půjčky a investiční úvěr) byla k 31.12.2001
83 194 000 korun.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31.12.2001 skončilo
hospodaření v běžném roce 2001 přebytkem ve výši 49 759,7 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 (úvěry,půjčky) a zapojení zdrojů peněžních
prostředků z minulých období (zapojení zůstatku k 31.12.2000). Vzhledem k tomu, že
hospodaření města je v současnosti podstatně ovlivněno splácením cizího zdroje (úvěru),
je nutné, aby vlastní příjmy byly vyšší než vlastní výdaje. Tímto postupem vzniká
přebytek, který slouží ke splácení cizího zdroje (úvěru) – současně výši přebytku
ovlivnila i rozpočtová rezerva pro splácení dluhové služby a rezerva pro převod
prostředků do FOMBF z titulu inkasovaného příjmu z prodeje bytů ve druhém pololetí
2001.
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M

ajetek města

K 31 12 2001 bylo ve vlastnictví města Kopřivnice 2 441 bytů v obecních domech.
Jejich využitím se zabývá odbor bytového hospodářství. Do jeho kompetence patří
především evidence žádostí o zajištění bytů, uzavírání nových smluv, výpovědi nájmů
bytů, exekuce,…
V průběhu roku 2001 bylo za kupní cenu 33 000 tis Kč prodáno 21 bytových domů (527
bytových jednotek) družstvům vytvořeným z řad nájemců (v roce 2001 bylo zaplaceno 28
000 tis. Kč, zbývající část bude uhrazena formou splátkového kalendáře v průběhu tří let).
Správu bytového fondu zajišťuje Realitní agentura Josef Zima - REKAZ. Jejím
prostřednictvím bylo v roce 2001 vynaloženo 18 000 tisíc Kč na opravy a údržbu
bytového fondu, do oprav a údržby tepelného hospodářství bylo investováno 24 000 tisíc
Kč.

J
1.

ak se změnila tvář Kopřivnice v roce 2001

Strategický plán ekonomického rozvoje města Kopřivnice

V roce 2001 byly zahájeny práce na vytvoření strategického plánu ekonomického
rozvoje města Kopřivnice, v březnu 2002 bude ukončen. Proces tvorby strategického
plánu je rozvržen do osmi logických po sobě následujících kroků vedoucích od
organizace procesu až po vyhodnocování účinnosti zvolených strategií.

2.

Strategický plán Průmyslového parku v Kopřivnici (PPK)

Byl zpracován v průběhu roku 2001. Společně se strategickým plánem ekonomického
rozvoje města Kopřivnice se stane jedním ze základních kamenů přípravy investičních
akcí pro příštích 5 let. Tým pod vedením externího spolupracovníka – řešitele stanovil
formou brainstormingových aktivit poslání a vizi Průmyslového parku v Kopřivnici, na
kterou navazovaly všechny další aktivity.
Poslání PPK:
Posláním PPK je nabízet investiční příležitosti vybraným skupinám investorů.
Vize PPK:
Průmyslový park jako významné moderní centrum prosperujících firem využívajících
pokročilé technologie.
Na základě výsledků SWOT analýzy byly vybrané kritické oblasti podrobeny detailní
analýze, včetně konkurenčních průmyslových parků v regionu. Tyto analýza vedly k
definici strategických cílů a projektů, které byly tvořeny metodikou TOWS matic.
Členové týmu pro tvorbu strategie pak hledali a navrhovali vhodné projekty vedoucí k
jejich dosažení. Závěrečný dokument, který obsahuje seznam navrhovaných projektů k

24

řešení bude schválen Zastupitelstvem města Kopřivnice společně se Strategickým plánem
ekonomického rozvoje.

Rámcově se jednotlivé projekty řadí do těchto oblastí:
Projekt Rozvoj technické infrastruktury PPK
Projekt Zlepšení dopravní obslužnosti PPK
Projekt Využití skrývkové ornice
Projekt Trvalý rozvoj lidských zdrojů
Projekt Koncepce bydlení pracovní síly
Projekt Interakce PPK – Letiště
Projekt Interakce Tatra – PPK
Projekt Mikroregionální spolupráce
Projekt Napojení na vědecké a výzkumné instituce
Příprava projektů vycházejících z ROP, PRK apod.
Projekt Podpora správních řízení
Projekt Školení v oblasti společenských pravidel pro jednání s investory
Projekt marketingové strategie PPK
Projekt Definice oblastí a problémů pro řešení na úrovni kraje a vyšších úrovních

V konečném důsledku byl v roce 2001 sjednocen kromě adresy oficiální název tohoto
areálu:
-

Česky:
anglicky:

Průmyslový park Kopřivnice
Kopřivnice Industrial Park

Změny územně plánovací dokumentace města Kopřivnice
Zastupitelé města Kopřivnice se od roku 1998 každoročně věnují společně s dotčenými
orgány státní správy, majiteli a správci inženýrských sítí a dalšími dotčenými institucemi
projednávání úprav a změn územního plánu města Kopřivnice. Územní plán města
Kopřivnice, zpracovaný a schválený v roce 1995 byl zpracováván s výhledem na 10 – 15
let, byl však málo pružný, proto případné úpravy, které reagují na změny zákonů a
aktuální požadavky v území se předkládají zastupitelstvu města každoročně v posledním
měsíci daného roku.
V roce 2001 bylo projednáno 9, projekčně zpracováno 7 a následně schváleno k
zapracování 5 příslušných změn v předkládaných lokalitách územního plánu města
Kopřivnice včetně jejich napojení na technickou infrastrukturu, záboru ZPF (zemědělský
půdní fond), zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb a dalších regulativů.

Cizí investice na území města povolené v r. 2001:
Obchodní komplex Kopřivnice v areálu starého závodu TATRY a s tím související
demolice stávajících objektů, sanace (dekontaminace) území a odstřel cihelného komína
kovárny. Místo pro Kaufland začalo vznikat v říjnu. Firmě Fastav Development AOC se
sídlem ve Vsetíně byla stavebním úřadem Městského úřadu v Kopřivnici vydána
příslušná správní rozhodnutí, která již umožnila započetí stavby obchodního komplexu v
areálu starého závodu Tatry. Oproti původnímu záměru se rozsah objektů, které byly
demolovány, rozšířil o objekty číslo 143 (jídelna) a 144 (bývalá kalírna a nářaďovna).
Demoliční práce vyvrcholily odstřelem starého komína. Pětačtyřicetimetrovou stavbu
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zlikvidovaly tři kilogramy trhaviny a tři desítky rozbušek. Odstřel komína řídil střelmistr
Rudolf Fabiánek.

Z dalších započatých cizích investic :
Bowling centrum naproti koupaliště
Sklad a administrativní budova firmy Gastroinstant v Lubině
Nové garáže -9 na Severu, 16 na ulici Alšova, 27 u „kravína“ (celkem 52)
Rekonstrukce „Kasáren“
Stavební úpravy hotelu TATRA

DURA
Podnikatelský park Kopřivnice patří se svými osmdesáti hektary mezi středně
velké průmyslové zóny v České republice a je největší připravenou průmyslovou
zónou v Moravskoslezském kraji. V dubnu 2001 prodalo město Kopřivnice
deseti- hektarový pozemek prvnímu investorovi, společnosti Dura Automotive
Systéme CZ, s.r.o. Město K. je jediným vlastníkem zbývající plochy o výměře
sedmdesát hektarů, která je určena pro vznik a rozvoj výrobních aktivit jak
zahraničních, tak i domácích investorů
Dura má již velmi úspěšný závod v Blatné, kde vyrábí produkty pro svoji divizi
Body&Glass, což je karosářská divize. Plánovaná stavba v Kopřivnici bude patřit
divizi Cockpit Systems (mechanické komponenty), jejíž produkce zahrnuje
automobilové kabely a bowdeny, autozvedáky, pedálové systémy, systémy řízení
a parkovací brzdy.
Dura Automotive Systems, Inc. je na světě největším nezávislým konstruktérem a
výrobcem řídicích kontrolních systémů a celosvětovým vedoucím dodavatelem
dveřních systémů, okenních systémů a mechanických komponentů pro
celosvětový automobilový průmysl. Společnost je také vedoucím dodavatelem
podobných produktů pro severoamerická rekreační vozidla, vozidla pro
hromadnou přepravu a těžké nákladní vozy.
Produkce firmy by měla zahrnovat dveřní moduly, parkovací brzdné systémy,
automobilové kabely, převodové systémy, uzavřená a pohyblivá okna, okenní
regulátory a další.
Výrobky společnosti Dura Automotive Systems, Inc. jsou prodávány všem
severoamerickým, evropským a japonským výrobcům automobilů, včetně firem
Ford, General Motors, Daimler Chrysler, Volskwagen, BMW, Toyota, Nissan,
PSA (Peugeot a Citroën) a Renault. Celkový obrat skupiny činí přibližně 2,5
miliardy dolarů ročně.
Pojmenování nových ulic
S dokončením stavby prvního závodu v Podnikatelském parku Kopřivnice byla
zastupitelstvem města přidělena příslušná oficiální adresa pro celou lokalitu v
katastrálním území Vlčovice. Stavební úřad vyčlenil čísla popisná ve Vlčovicích
nad 300 a tak první zkolaudovaný investor má oficiální adresu:
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ s.r.o.
PRŮMYSLOVÝ PARK č.p.300
742 21 Kopřivnice – Vlčovice
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Ú

pravy komunikací a chodníků

Komunikace a chodníky ve městě má na starosti firma Slumeko, s. r. o.
Firma Slumeko prováděla celoplošné opravy místních komunikací, a to na ulici
Francouzské, kde se pokládal slurryseal (tenkovrstvý asfaltový emulzní nátěr pro
prevenci výskytu dalších výtluků). Dále se opravovala místní komunikace
v Lubině,k.ú.Sýkorec. Na ulici Nádražní došlo k opravě části krytu místní komunikace jednoho jízdního pruhu od autobusového nádraží ČSAD po nadjezd, přičemž bylo
využito odfrézovaného materiálu k dalším opravám vozovek právě v místní části Lubina Sýkorec. Jedná se o výrazně levnější způsob oprav komunikací s využitím recyklovaného
stavebního materiálu - drceného asfaltu. Byl předlážděn chodník za domem č.p. 988-991
„hokejkou“ do zámkové dlažby a nyní jej lze projíždět stěhovacími auty typu Avia. Byla
provedena také dílčí oprava chodníku na ulici Školní před kavárnou.

N

evyužité objekty v našem městě

Několik dlouhodobě pustých objektů ve městě našlo v posledním období nové využití.
Nejviditelnějším příkladem je zřejmě bývalý obchodní dům Spedit, který po menší
rekonstrukci v závěru minulého roku znovu začal sloužit svému účelu a v jeho prostorách
se usídlilo několik prodejen. Podle jeho majitele je již budova plně obsazena.
Stejně jako Spedit i samoobslužná jídelna označovaná jako Skleník po dlouhé době
našla nové uplatnění jako prodejna nábytku. Rekonstrukce a využití se dočkaly také
bývalé tatrovácké jesle v centru města, ve kterých bude sídlit OSBD. Zato objekt bývalé
prodejny potravin Mana na ulici Štěfánikově je opuštěn již od minulého května, kdy
společnost Ahold přesunula své obchodní aktivity do nových prostor vedle Technického
muzea. Objekt bývalých potravin Almi za kostelem nyní slouží jako modlitebna
Apoštolské církve, sousední bývalé řeznictví Poza však chátrá dál.
Mění se také tvář některých ulic. Na ulici Obránců míru dostal novou fasádu další dům
- číslo 874 – 876. Projektant se rozhodl obléci dům do dvou odstínů tyrkysové barvy a
obdélník čelní stěny domu na obou stranách zpestřil geometrický útvar v jiné barvě.
Rekonstrukcí další fasády pokračuje záměr vedení radnice co nejvíce zatraktivnit jednu z
nejdůležitějších přístupových cest do města. Fasády domů na Obránců míru včetně jejich
zateplování, které bylo provedeno i na tomto „hornickém domě“, provádí město i realitní
kancelář Rekaz již několik let a investovali nemalé prostředky.
Z našeho města zmizí další objekt - vodotrysk v prostoru před kavárnou u hlavní
kopřivnické pošty by měl nahradit malý park. K rozhodnutí zrušit dosavadní stavbu bylo
přikročeno pro její neutěšený stav. Vana bazénu byla prasklá a její oprava nebyla možná.
Pokud by se měl vodotrysk zachovat, bylo by třeba jej zbourat a postavit celý znovu.
Vana vodotrysku byla vybavena drenáží a zavezena sutí a následně zeminou. Byl
vypracován příslušný projekt, který počítá s tím, že na místě vodotrysku vznikne klidová
zóna, kde bude možné posedět na lavičkách ve stínu pergol. Prostranství bude osázeno

27

zelení a vybaveno i zařízením pro hru dětí a případně i nějakým drobnějším vodním
prvkem.

P

arkování ve městě

Z důvodu nedostatku finančních prostředků propadlo koncem roku 2000 stavební
povolení na vybudování 122 parkovacích míst na sídlišti Sever. Referent stavebního
odboru Rudolf Doubek, do jehož kompetence spadá doprava a silniční hospodářství,
společně s Vladimírem Pustkou z firmy Slumeko využili poslední možnost a do jisté míry
přinutili projektanta, který projektoval dřívější etapu rozšíření parkování o 132 míst, o
jejich další rozšíření. Výsledkem projekce je možnost realizace parkovacích míst v
takových lokalitách, v nichž by se to s obtížemi předpokládalo. Stavební priority
městského úřadu však byly jiné, a tak stavební povolení mající dvouletou platnost
propadlo. Je nutné si uvědomit, že i když se jedná o stání, vyšlo před pěti lety jedno
parkovací místo na dvaadvacet až třicet tisíc korun podle lokality, dnes by se částka z
důvodu inflace a dalších vlivů navýšila zhruba o dvacet procent.

Ú

prava městské zeleně

V posledních několika letech se množily stížnosti spoluobčanů na přestárlé keře a živé
ploty, zasahující do chodníků a bránící chůzi a dobrému rozhledu. Na základě posouzení
těchto podnětů byla vytipována nejkritičtější místa a zde došlo k hlubokému zmlazení
keřů speciálním řezem. Vždy byl zvolen řez adekvátní druhu keře. Např. u keřů
kvetoucích na jednoletém dřevě (zlatý déšť) byly odstraněny pouze přestárlé výhony,
které byly od země holé a zahuštěné jen na koncích. Takový tvar keře s sebou, kromě
snížení estetické funkce, nese další rizika, např. vylamování výhonů hmotností sněhu. Na
těchto druzích byly ponechány tenčí, mladé výhony a některé tlusté s nasazenými květy
(tyto budou odstraněny po odkvětu), aby se keř zahustil a snížil. Tímto řezem bude
rovněž docíleno i masivnějšího kvetení. U keřů kvetoucích na víceletém dřevě (např.
pajasmín) byly všechny výhony zkráceny a v příštích letech se stříhat nebudou, živé ploty
byly zmlazeny a bude nutno je postupně zapěstovávat do správného tvaru, ne tak, jak
tomu bylo doposud. Některé keře nebyly stříhány vůbec, neboť každoroční řez
nevyžadují a naopak jim škodí. Vše je k vidění např. v parku na ul. Pionýrská.
Samozřejmě, že ani těmito zásahy není zaručena 100% úspěšnost, a to především díky
letošním klimatickým podmínkám a stáří řezaných keřů.

O

dkanalizování místních částí Kopřivnice

Připravuje se odkanalizování a čištění odpadních vod v místních částech. Znečištění
povrchových vod vodami odpadními je stále jedním ze závažných problémů životního
prostředí v ČR. Tento problém není dostatečně vyřešen ani v Kopřivnici, protože
splaškové vody z místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší jsou sváděny do řeky Lubiny.
Rozhodnutí referátu ŽP Okresního úřadu v Novém Jičíně a jedna z podmínek vstupu ČR
do Evropské unie (zmírněná uznáním tzv. přechodného období do roku 2007), je
důvodem zahájení přípravných prací na odkanalizování a čištění odpadních vod v
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místních částech. Studie, která byla zpracována v roce 2001, navrhla celkem pět variant
řešení. Vybraná varianta navrhuje přečerpání splaškových vod z celého území na čistírnu
odpadních vod (ČOV) v Kopřivnici. Hlavními výhodami této varianty jsou ušetření
nákladů na vybudování a provoz ČOV v Lubině a Vlčovicích, menší zábor území a
nejvýhodnější cena (asi 89,5 mil. Kč). V průběhu roku 2001 byla zpracována
aktualizovaná studie odkanalizování místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší, se záměrem
v příštích cca 6-7 letech realizovat mimořádnou investiční akci v rozsahu cca 75 – 80 mil.
Kč. Tato studie se postupně projednává s občany místních částí, neboť budoucí provoz
této sítě se dotkne převážné většiny majitelů rodinných domů v těchto místních částech a
řady vlastníků privátních pozemků. Tento záměr se postupně upřesňuje formou
podrobnější dokumentace k územnímu řízení a stane se v průběhu roku 2002 součástí
seznamu „Veřejně prospěšných staveb“ v územním plánu města Kopřivnice, jehož
účelem bude moci v případě nedohody s vlastníky omezit přiměřeně za náhradu jejich
vlastnická práva.

Ž

ivotní prostředí

Ovzduší
Stav znečištění ovzduší pro území Kopřivnicka je sledován na automatizované imisní
monitorovací stanici Lubina-Drnholec provozované Českým hydrometeorologickým
ústavem (ČHMÚ)-pobočkou Ostrava Poruba. ČHMÚ jako pověřená organizace
Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) zajišťuje provoz automatizovaných
monitorovacích stanic (AIMS) státní sítě automatizovaného imisního monitoringu (AIM)
ČR. Systém AIM byl uveden do provozu v letech 1991-1994 a v současné době je v něm
zahrnuto celkem 96 AIMS. V oblasti severní Moravy a Slezska (Ostravska) zajišťuje
pobočka ČHMÚ Ostrava provoz celkem 16 AIMS. Stanice v Lubině-Drnholci je osazena
analyzátory na měření koncentrací oxidu siřičitého SO2, oxidů dusíku NOx a prašného
aerosolu PM10. Kromě koncentrací znečišťujících látek jsou na stanici měřeny i některé
meteorologické veličiny.
Srovnáme-li průměrné měsíční koncentrace naměřené v roce 2001 s údaji naměřenými
před čtyřmi lety, můžeme být částečně spokojeni. Znečištění ovzduší koncentrací oxidu
siřičitého kleslo přibližně o jednu třetinu. U oxidů dusíku se stav nezměnil a u prašného
aerosolu došlo ke zvýšení průměrné koncentrace o jednu třetinu.
Vzhledem k výraznému poklesu znečištění ovzduší na celém území republiky, plánuje
ČHMÚ redukci některých stanic. Mezi stanice, které mají být redukovány, patří i stanice
v Lubině-Drnholci. Na základě vzájemného jednání města s ČHMÚ se zatím daří stanici
v Lubině zachovat. V budoucnosti, v případě obnovení těžby a zpracování vápence v
Kotouči Štramberk, má být stanice přesunuta do Kopřivnice a používána k monitoringu
emisí znečišťujících látek, především NOx, SO2, CO, uhlovodíků CxHy a prachu
vypouštěným z provozu.

Odpad
Odpad je zneškodňován na povolených skládkách odpadů, a to především na skládce
Skladeko ve Staříči, na skládce SOMPO v Mořkově a skládce Tatra, a.s. ve Vlčovicích. V
roce 2001 probíhal sběr nebezpečných odpadů prostřednictvím stabilní a mobilní sběrny.
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Stabilní sběrna je umístěna v prostorách dotřiďovací linky. Mobilní sběr byl prováděn 2x
ročně. V roce 2001 bylo na území Kopřivnice a v místních částech odevzdáno 29 tun
nebezpečného odpadu. V roce 2001 byl na linku navážen odděleně shromažďovaný
odpad z Kopřivnice, Frenštátu p/R, Štramberku, Trojanovic, Tiché, Mošnova, Skotnice a
Závišic.

Deratizace
Značné rozšíření obtížných hlodavců ve městě bylo důvodem pro provedení deratizace
na celém území města. Deratizace byla provedena ve dvou termínech s měsíční
přestávkou. Celkem bylo použito 1.158 nástrah do suchého a 1.089 nástrah do mokrého
prostředí. Účinnost akce byla o to větší, že se do ní ve stejném termínu zapojili vlastníci
velkých objektů. Podle odborníků se podařilo zlikvidovat 30 až 40% populace těchto
hlodavců.

Kácení stromů rostoucích mimo les
Na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění jsou
vydávána rozhodnutí o kácení stromů rostoucích mimo les. Za rok 2001 bylo vydáno
celkem:
44 rozhodnutí na kácení a 5 pokut za nepovolené kácení.
V případech, kdy se nejednalo o kácení z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů
probírky porostu, uložil odbor ŽP-VLHZ povinnost provedení náhradní výsadby. Z
uložených náhradních výsadeb jsou největšími:
- výsadba u hotelu TATRA v termínu jaro 2002
- revitalizace centra města v termínu jaro 2002 v hodnotě zhruba 187 000 Kč
- postupná obnova aleje na ulici Husova – náhrada krátkověkých topolů za dlouhověké
javory, první etapa vysázení 10 ks stromů v termínu podzim 2002
- výsadba 11 ks vzrostlých stromů na pozemcích v majetku města.
V roce 2001 bylo na základě uložené povinnosti náhradní výsadby vysázeno:
- 37 vzrostlých stromů na sídlišti Sever
- dosadba zeleně v parku na Masarykově náměstí
- ozelenění dětského hřiště na ulici Příčná.

Správa a údržba veřejné zeleně
Důležitým pomocníkem při správě a údržbě zeleně je digitálně technická mapa, která
poskytuje informace o vybavení města inženýrskými sítěmi, komunikacemi, budovami,
stromy, keři apod. Tyto informace jsou ukládány do jednotlivých vrstev. Vrstva veřejné
zeleně, jejíž zpracovávání bylo zahájeno v květnu 2001, bude tvořena částí grafickou určení pozice jednotlivých vegetačních prvků a částí textovou s konkrétními údaji o
každém prvku. Vrstva zeleně má být dokončena koncem roku 2002. Počet prvků, které
bude tato vrstva obsahovat, se odhaduje do 25.000.
Správu a údržbu veřejné zeleně ve městě a v místních částech zajišťovala dle
schváleného rozpočtu firma SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice.
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Ochrana přírody a krajiny
Již od roku 1997 probíhají v Janíkově sedle mezi Červeným kamenem a Pískovnou a na
sjezdovce pod Červeným kamenem práce přispívající k záchraně jedinečných živočišných
a rostlinných společenstev s výrazným podílem zvláště chráněných vstavačovitých
rostlin.
Město Kopřivnice podalo v květnu 2001 na Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
žádost o dotaci v rámci „Programu péče o krajinu“. MŽP přiznalo městu dotaci ve výši
90.750,-Kč, což je cca 72 % celkových nákladů na tento projekt, který tvoří:
- sečení luk včetně důsledného úklidu biomasy;
- sběr semen na přirozených květnatých a orchidejových loukách a jejich přísev do
zdevastovaných ploch;
- likvidace náletových dřevin.

Těžba dřeva
V roce 2001 bylo vytěženo celkem 528 m3 dřeva, z toho 427 m3 jehličnatého a 101 m3
listnatého dřeva.
Mýtní úmyslná těžba byla provedena v porostu 345 C60 ( prudký svah severní expozice
pod hřebenem Červeného kamene ). Touto těžbou bylo na ploše 1,00 ha vytěženo celkem
357 m3 dřeva.

Zalesňování
Celková plocha zalesňování činila 2,43 ha, z toho na ploše 1,00 ha bylo provedeno
první zalesnění po mýtní těžbě, na zbývající ploše 1,43 ha opakované zalesnění
doplněním uhynulých sazenic ze zalesňování minulých let.
Celkem bylo vysázeno 19560 ks sazenic.

Zajištění migrace obojživelníků
Počátkem roku 2001 byly provedeny opatření k zajištění bezpečné migrace skokana
hnědého a ropuchy obecné přes komunikaci I/58 v k.ú. Vlčovice do rybníka u
fotbalového hřiště ve Vlčovicích. Ochrana byla zajištěna plůtky z PE folie se záchytnými
pastmi.
Během migrace, která trvala jeden měsíc (od 13. 3. do 12. 4. 2001), bylo do rybníka
přeneseno 414 jedinců skokana hnědého (z toho 223 samců a 191 samic) a 5 jedinců
ohrožené ropuchy obecné (z toho 1 samec a 4 samice).
Zpětný tah byl sveden do propustku Babincova potoka pod komunikací, a proto nebyla
početnost zpětné migrace monitorována. Migraci žab provedlo občanské sdružení
Hájenka Kopřivnici. Celkové náklady na akci ve výši 7.176,60 Kč hradilo město.

Lesní hospodářství
Od roku 1992 ( navrácení historického majetku lesů městu Kopřivnice ) do konce roku
1996 zajišťovalo město hospodaření v lesích prostřednictvím odboru ŽP – VLHZ.
V roce 1997 hospodařily v lesích Technické služby města Kopřivnice. Na základě
Smlouvy o správě a hospodaření v lesích města Kopřivnice hospodaří od 1.1. 1998 v
lesích firma SLUMEKO s.r.o. Kromě hospodaření v lesích vykonávala firma pro město i
odbornou lesní správu.
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V roce 2001 došlo ke změnám v systému hospodaření v lesích. Veškeré práce nyní
provádí na základě smlouvy o dílo firma specializovaná na lesnickou činnost Frenštátská lesní a.s. Změnil se i odborný lesní hospodář.
Městské lesy o rozloze 166 ha se rozkládají především ve víceméně souvislých lesních
komplexech na severních a západních svazích Červeného kamene, všech svazích
Pískovny, západní straně Brd a v okolí zříceniny hradu Šostýna. Malé plochy lesů se
rozkládají po obou březích řeky Lubiny. 34 ha lesů je zvláštního určení pod názvem
příměstský les Šostýn, ostatní lesy jsou hospodářské.

Ž

ivot v Kopřivnici

Nejvýznamnější společenské akce
Tradičně mezi prvními v sezóně je obecní ples. Ten letošní byl jubilejní, desátý, a byl v
něčem zcela nový, dalo by se říci výjimečný. V sobotu 20. ledna při příchodu do
kulturního sálu vítala na schodišti v mezipatře návštěvníky obecního plesu svým zpěvem
kapela Pouličníci. Starosta města Jiří Tichánek vítal osobně ženy a předával jim kytičku a
místostarostové doprovázejícím mužům zase podávali na přípitek fernet a všichni svorně
přáli příjemný kulturní zážitek.
Desátý, jubilejní ples moderoval Václav Upír Krejčí, který přítomné návštěvníky
provázel slovem až do jedné hodiny ranní. Ani letos nechybělo předtančení Tanečního
klubu Mládí Ostrava. Své taneční umění předvedli také dva členové místního Tanečního
souboru Zdeňky Havlové. Václav Strasser s partnerkou si během svého vystoupení hráli a
kouzlili s obřími mýdlovými bublinami. V předem ohlášeném programu došlo ke změně,
místo slíbeného půlnočního vystoupení Petry Janů přítomné návštěvníky přenesla do
třicátých let svým vystoupením Světlana Nálepková.Během celého večera vyhrávaly tři
kapely, a lidé tak měli možnost výběru. Ve velkém sále hrála skupina A-Band Studénka,
v Pomněnce místní Swing Band a v kavárně U Muzea již zmiňovaní Pouličníci.

Ples Agentury FOX

Ples, který má již desetiletou tradici, znovu potvrdil svou
výjimečnost, a i když letošní sezona se teprve rozjíždí, je nepravděpodobné, že by
Kopřivnice v roce 2001 zažila ještě větší akci tohoto typu. Připravený jedenáctihodinový
maraton zábavy letos přilákal na sedm set hostů.Hlavním lákadlem Foxáckého plesu je
každoročně na místní poměry pestrý a velmi nabitý program. V letošním roce mohli
účastníci plesu vidět módní přehlídku, dvoje předtančení v podání Tanečního klubu
Miroslava Gillara a Dětského centra Kopřivnice. Dále pak hadí ženu či hudební
vystoupení zpěvačky Jany Kirschner, Vašo Patejdla nebo v poslední době stále
populárnější kapely The Beatles Revival.Zpestřením letošního ročníku plesu byl také
úspěšný pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Cílem pořadatelů bylo vytvořit z
účastníků plesu nejdelšího tanečního hada v českých zemích. Nakonec byl komisařem
pelhřimovské agentury Dobrý den uznán ustavující český rekord v počtu sto třiadvaceti
lidí najednou poskakujících letkiss. Foxácký ples má každoročně také svou charitativní
rovinu. Výtěžek z celé akce totiž putuje na konto Dětského centra v Kopřivnici. Další
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částka, která poslouží speciální škole pro děti s nejrůznějším postižením, pochází
každoročně z dražeb nejrůznějších předmětů věnovaných celebritami přítomnými na
plese. Tentokrát se hosté zábavy předháněli v tom, kdo je ochoten dát více za spodní
prádlo, kterému své jméno propůjčila Jana Štefánková.

Sportovec století
Desítka vyvolených sportovců, kteří se v minulém století nesmazatelně zapsali do
historie kopřivnického sportu, byla v úterý 6. března představena a oceněna v sále
místního kina Puls. Jména Tomasz Mendrek (badminton), Zdenka Veřmiřovská
(gymnastika), František Brůna (házená), Radek Bonk, Stanislav Hajdušek (oba lední
hokej), Stanislav Modráček (karate), Alois Havel (motorismus), Karel Loprais
(motorismus), Květa Hrdličková (tenis) a Dalibor Řehák (vzpírání) zůstanou navždy
zapsána do pamětní knihy města. O vyvolených rozhodla svým hlasováním sportovní
veřejnost, tedy kopřivnické sportovní kluby. In memoriam bylo ocenění uděleno Zdence
Veřmiřovské a chyběl také Radek Bonk, jehož přítomnost se vzhledem k působení v
americké NHL nedala předpokládat.
Tento slavnostní blok programu ovšem přišel na řadu až téměř se samotným
vyvrcholením akce. Předcházel mu program, jehož součástí bylo vyhodnocení 41
sportovců, trenérů a organizátorů vynikajících ve svých odvětvích v roce 2000, vyhlášení
nejpopulárnějšího sportovce století a vylosování deseti respondentů, kteří o něm svými
hlasy rozhodli.
Vrcholem setkání bylo ocenění sportovní legendy města Kopřivnice. Kdo se jí stane,
nebylo tajemstvím. Nikdo jiný než čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek si je
nemohl zasloužit více. Fenomenální běžec se v úterý stal oficiálně nejen legendou, ale
díky hlasům veřejnosti i nejpopulárnějším sportovcem města.

Dvacátého prosince v kulturním domě proběhl galavečer, na němž bylo množství
osobností kopřivnického kulturního života poctěno titulem :
„Významná osobnost kulturního života“.
Oceněna byla také práce patnácti vybraných uměleckých kolektivů.. Z rukou starosty
města získali lidé pracující v kultuře ocenění v několika kategoriích. Pamětní listy byly
uděleny za práci v oblasti hudby, tance, divadla, výtvarného umění a filmu, literatury,
kronikářství a muzejnictví a dalších odvětvích. In memoriam se uznání dočkali také
výtvarníci Miroslav Sopuch a Eduard Petr, pamětní listy převzaly také rodiny hudebního
skladatele Zdeňka Petra a literáta a divadelníka Bohumila Matuly. K podobnému
oceňování v Kopřivnici nedošlo již víc než deset let. Součástí galavečera byla také celá
řada vystoupení oceňovaných souborů. V neoficiální části programu se pak o zábavu
staraly místní kapely a zábava pokračovala do brzkých ranních hodin.

Seznam oceněných za práci v kultuře:
hudba: Alois Hrnčárek, Dagmar Krestová, Jakub Debef, František Mixa, Pavel
Hromádka; pěvecký sbor: Pavel Altrichter, Eva Pajdlová, Libuše Černínová, Bronislava
Horatiusová; tanec: Zdeňka Havlová, Dagmar Juráková, Marie Bartoňová, Milena
Sochová, Marcela Váňová;
literatura: Jiří Tichánek, Václav Langer, Jiří Kutáč;
kronika města + muzejnictví: Ladislav Kostelník, Karel Rosenkranz, Lubomír
Hanzelka; výtvarné umění + film: Zdeněk Babinec, Miroslav Hofmann, Josef Martini;
divadlo: František Červenka, Alena Svobodová, Marie Laušmanová;
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dlouhodobá programová práce - pracovník v kultuře: Jiří Cachnín, Lubomír
Sazovský, Jiří Babický, Vítězslav Váňa, Radomíra Blahutová, Ludmila Karlíková, Věra
Kahánková, Jaroslav Balcárek, František Merta, Jaroslav Černošek, Josef Skřivánek;
práce s dětmi a mládeží: Drahomíra Vraspírová, Petr Suttner, Milan Chaloupka, Vlasta
Šimíčková, Eva Nedjalková, Daniel Brchel;
osobnosti - in memoriam: Miroslav Sopuch, Eduard Petr, Zdeněk Petr, Bohumil Matula;
oceněné kapely: Sunar, Moravský anděl, Sága (bývalý Bootes), Meteor, Cizinci, Musica
da gamba, Camerata, Pigment.

K

ultura a zájmy

Kulturní život v Kopřivnici se soustřeďuje především do komplexu
kulturního domu, kde působí informační centrum, městská knihovna, kino
Puls, Kulturní dům Kopřivnice, stavebně propojené Regionální muzeum s
atraktivním Technickým muzeem a klub Nora.
Provozovatelem kulturního domu je LUDVÍK MORÁVIA s.r.o., v čele s ředitelem
Lubomírem Sazovským. V roce 2001 realizovalo 929 akcí, které navštívilo 118 253
návštěvníků. K nejvýznamnějším akcím roku patřil pátý ročník festivalu Kafka (pořádaný
KTK,s.r.o.), 15.ročník divadelní přehlídky Kopřiva a 5.ročník mezinárodní modelářské
výstavy Beskyd Model Kit Show 2001. Velmi zdařilé byly i další akce. Povedený byl
například Evropský svátek hudby (celodenní série koncertů před KD), Kopřivnické
„Kraťasy“ – nový festival krátkých filmů, taneční soutěž Tatra, 5.ročník přehlídky tvorby
handicapovaných dětí – Motýlek 2001.

Kafka 2001
Zhruba jedenáct hodin soutěžních příspěvků musela zhlédnout porota letošního pátého
ročníku přehlídky tvorby lokálních televizních studií a kabelových televizí. Ty do
soutěže, v republice ojedinělé, přihlásilo celkem jednatřicet soutěžících studií. Dvoudenní
soutěžní maraton odstartoval v pátek v devět hodin ráno a s krátkými přestávkami běžel
až do večerních hodin. V sobotu vypuklo soutěžní dění na Kafce již v osm ráno a
vyhodnocení a vyhlášení výsledků organizátoři se konalo kolem třetí hodiny odpoledne.
Kabelová televize tentokrát nepřipravila přímý přenos, a tak všichni příznivci tvorby
malých televizních studií museli sledovat filmy v kinosálu.

Tatra 2001 - taneční soutěž
Počátkem září se konala v Kopřivnici tradiční taneční soutěž – Tatra. Kromě samotných
tanečních párů, pro které byla Tatra jednou z prvních možností získat body v podzimní
části ligy jak v soutěži latinskoamerických, tak standardních tanců, byl na Tatře k vidění
také velmi kvalitní nesoutěžní tanec. Svou plesovou formaci ’Hoffburg 1901’ představili
mnohonásobní mistři jak Slovenské, tak České republiky z bratislavského klubu
Istrochem, nechyběl však ani kvalitní disco tanec. S náklady dosahujícími tří set tisíc
korun je taneční soutěž Tatra tradičně nejdražší akcí pořádanou v místním kulturním
domě. Brzký zářijový termín přisoudil letošní Tatře roli první poprázdninové ligové

34

soutěže třídy M. Tatra 2001, která pro pár Eva Wanieková a Michal Kostovčík ,trénující
pod hlavičkou Akcentu Ostrava nakonec skončila triumfem, byla teprve druhou soutěží
seriálu letošní taneční ligy. Své zastoupení měla letos i automobilka, jež dává soutěži své
jméno. Pro Tatrou, a. s., sponzorovaný pár Pavel Baďouček - Zuzana Bernfeldová však
soutěž skončila v semifinále. Svou vlastní cenu udělili na letošní Tatře také hosté z
italského partnerského města Castiglione del Lago. Delegaci vedené tamním starostou
Fiorellem Primi, učaroval pár tvořený Petrem Zabystrzanem a Jitkou Konderlovou.

Motýlek – pátý ročník
Novinkou letošního ročníku přehlídky Motýlek byla výtvarná dílna. Čas mezi
probíhajícími pódiovými zkouškami na sobotní hlavní program a podvečerní zábavou si
tak postižené děti mohly krátit nejen sledováním pohádek, ale také tvůrčí činností.
Výtvarná dílna byla pokusem nabídnout handicapovaným dětem i jinou možnost
seberealizace, než jsou pódiová vystoupení. Handicapované děti převáděly na papír své
představy o zahradě. Letošní ročník přehlídky přilákal v listopadu do Kopřivnice téměř
dvě stě šedesát dětí ze sedmadvaceti zařízení pečujících o postižené.

Beskyd Model Kit Show 2001
Letos v květnu proběhl v našem městě již pátý ročník mezinárodní soutěže a výstavy
Beskyd Model Kit Show 2001.
Dnes již tradiční modelářská akce se za dobu své existence vypracovala do podoby
prestižní a bezmála největší akce svého druhu v České republice. Kulturní dům zaplavily
stovky modelů nejrůznějších tvarů a velikostí. Doprovodný program tvořila jako
každoročně expozice obrněných vozidel na prostranství před kulturním domem, nonstop
promítání filmů s leteckou tematikou, letecké a automobilové simulátory, předvedení
vrtulníku a spousta her a soutěží. Hlavní náplní celé akce však zůstala výstava a soutěž
modelů letadel, automobilů, bojové techniky, lodí, dioramat, což jsou modely zasazené
do určitého prostředí, železniční techniky, kosmonautiky, science-fiction, papírových
modelů a dalších. Počet vystavovatelů - pět set padesát z naší republiky, ale i z Francie,
Maďarska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Slovenska znamenal oproti minulému
ročníku pětadvacetiprocentní nárůst. V hlavním sále bylo k vidění tisíc osm set modelů, z
nichž 833 bylo soutěžních. Velkou atrakcí byl přílet valalašského krále Boleslava Polívky
a jeho udělení ceny Valalašského království, spojené se slavnostním pasováním na rytíře.

Klub Nora
K

lub Nora, jehož provozovatelem je p.Vítězslav Váňa, uvedl v roce 2001 21
koncertů, nabídl prohlídku 14 výstav a 17x pozval návštěvníky na poslechový večer a
videoprojekci. V programu se střídaly i taneční párty a divadelní vystoupení. Bezesporu
nejnáročnější akcí z hlediska organizace byly kopřivnické „Šlahouny“ – tentokrát
dvoudenní. Po programové a organizační stránce dosáhl letošní osmý ročník Šlahounů
svého vrcholu. Vzhledem k malému zájmu publika však skončil ekonomickým nezdarem.
V pátek do festivalového areálu v horní části letního stadionu přišlo asi osm set platících
diváků, v sobotu pak jejich počet ještě asi o dvě stovky vzrostl. To všechno ale nestačilo.
Organizátoři předpokládali návštěvnost mnohem vyšší. Patnáct kapel vystoupilo na
hlavní scéně, třináct skupin zahrálo na menším rockovém Green stage a živo bylo i v
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tanečním stanu, kde vinylové desky roztáčelo čtrnáct DJ‘s doplněných kapelami
Nesselsdorf a Rejnok. Suverénně nejúspěšnějším koncertem festivalu bylo vystoupení
Tata Bojs. Trio muzikantů v sobotu v noci předvedlo show, která předstihla vše, co bylo v
Kopřivnici doposud k vidění. Velmi úspěšnou novinkou letošních Šlahounů byla
improvizovaná kinokavárna zřízená v tribuně letního stadionu. Návštěvníci v ní mohli
kromě úkrytu před pálícím sluncem najít také sedm filmů.

Kulturní

dům Kopřivnice, p.o., spravuje a provozuje Městskou knihovnu,
Informační centrum a Loutkové divadlo.Ředitelem je Mgr.Vladan Jílek.

M

ěstská knihovna registrovala 3 071 čtenářů K 66 734 knihám přibylo 1 542
nových. Knihovna odebírá 113 titulů časopisů a doplňuje i stav CD-ROM. V roce 2001
dokončila katalogizaci v elektronickém výpůjčním systému LANius. Organizovala pro
děti výtvarnou a recitační soutěž – z nejlepších prací pak byl vydán almanach. Pro děti 1.
a 2.tříd vyhlásila recitační soutěž „Stříbrná jedlička“. K dalším zajímavým aktivitám patří
vznik „Klubu 60“, což jsou seniorská setkávání v knihovně, kurzy pro veřejnost –
paličkování a internet. V roce 2001 knihovna zaznamenala 156 573 výpůjček.
Městská knihovna má své hlavní sídlo v kulturním domě v Kopřivnici, pobočky na
ul.Francouzské 1181, v Lubině v MŠ, v Mniší v kulturním domě a ve Vlčovicích rovněž
v kulturním domě.

M

ěstské informační centrum pracovalo pod vedením p.Dagmar Hyklové. Jeho
hlavním zaměřením bylo shromažďování a bezplatné podávání informací o veškerém
dění a zajímavostech v Kopřivnici a okolí. Úkolem centra je i vkládání informací do
internetové databanky a jejich předávání na ostatní IC a agentury cestovního ruchu. Část
aktivit směřovalo centrum k propagaci města, zajišťování propagačních materiálů a
rozvoji cestovního ruchu.
K nejdůležitějším splněným úkolům v roce 2001 patřilo :
· zajištění propagačních materiálů města na veletrzích cestovního ruchu GO
2001
Brno, Holiday World 2001 Praha, TOUR SALON Poznaň
· vydání turistických známek Kopřivnice
· realizace orientačních plánů města (informační tabule)
· zhotovení nových pohlednic a propag. materiálů města
· účast v soutěži Tourpropag 2001
· propagace miniregionu Lašská brána Beskyd

Kabelová televize Kopřivnice
V roce 2001 nebyla kabelová televize navázána žádným způsobem na rozpočet města.
Veškeré financování provozu a nových investic prováděla z vlastních příjmů. Kabelová
televize Kopřivnice, s.r.o. je obchodní společností a jejím výhradním vlastníkem je město
Kopřivnice. Město řídí firmu prostřednictvím RADY KTK. RADA KTK má sedm
členů.
V roce 2001 patřilo mezi nejvýznamnější aktivity:
K 31.12. bylo ve městě v provozu 5468 přípojek. Hlavní náplní činnosti KTK bylo TV
vysílání (odbaveno 7000 hodin videotextu, 40 zpravodajských relací = 500 reportáží, 9
přímých přenosů z jednání zastupitelstva města, 1 beseda z cyklu Pomozme politikům
naslouchat). Z další činnosti byla pro firmu významná výroba reklamních a propagačních
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filmů a reklamních předmětů, prodej a pronájem zboží, splátkový prodej, prodej
mobilních telefonů sítě Paegas, realizace 5. ročníku filmové přehlídky KAFKA, provoz
rozhledny Bílá hora - 14.500 návštěvníků.

O

byvatelé města a zájmové organizace

Městský dechový orchestr
Městský dechový orchestr Kopřivnice je od roku 1993 přímým pokračovatelem tehdy
zaniklého Dechového orchestru mladých, který byl založen v roce 1973. Po celou dobu je
uměleckým vedoucím, kapelníkem a duší orchestru pan Alois Hrnčárek. Orchestr dnes
tvoří kolem 70 amatérských muzikantů z Kopřivnice a okolí, které spojuje láska k
dechové hudbě ve všech jejich podobách. Široký repertoár orchestru postavený zásadně
pro široké spektrum posluchačů zahrnuje skladby renesanční, klasické, romantické i
současné - od operních předeher přes árie z operet, muzikálů či filmů, populární písně,
skladby současných českých autorů i klasickou dechovku. Spolupráce s několika
zpěvačkami a zpěváky rozšiřuje repertoár zejména při slavnostních koncertech. Jako
každý správný moderní dechový orchestr spolupracuje se skupinou mažoretek
V listopadu obdržel orchestr pozvání na Dny evropské kultury do Mexika. Jde o
čtrnáctidenní akci, která proběhne v řadě měst po celém Mexiku.
Úspěchem pro náš orchestr skončila i ostravská soutěž dechových orchestrů.V
konkurenci šesti orchestrů ve vyšší soutěžní třídě skončil třetí a porazil mimo jiné i
dopředu favorizovaný orchestr Vítkovák. První místo ve zmiňované třídě si do Rakouska
odvezli konzervatoristé z Feldkirchenu a na druhém místě skončil orchestr ZUŠ z Ostravy
- Zábřehu pod vedením Karla Brii.

Loutkoherecký soubor Rolnička
Loutkoherecká skupina Rolnička, která dodnes plní sál Loutkového divadla, letos
oslavila půl století své existence. Pro připomenutí tohoto jubilea připravili loutkáři
poměrně rozsáhlou brožuru. K výročí loutkáři rovněž nastudovali svou zatím
nejvýpravnější pohádku Tygřík Petřík, která měla premiéru již v loňském roce. Poněvadž
Rolnička slavila významné výročí, je namístě připomenout několika větami historii
skupiny. Samotná Rolnička byla založena v lednu roku 1950 a už o rok později, 28. ledna
1951, odehrála na nově vybudované loutkové scéně v tehdejším Závodním hotelu Tatra
své vůbec první představení. Tím byla pohádka O zlaté rybce v režii Františka Červenky.
Od doby svého vzniku soubor bez problémů fungoval patnáct let do roku 1965, kdy se na
čtyři roky odmlčel. Znovu se začali loutkáři scházet až o čtyři roky později jako Loutková
scéna Závodního klubu ROH Tatra Kopřivnice a řada tehdejších členů se objevuje na
jevišti dosud.
Dalším významným mezníkem pro kopřivnické loutkáře byl rok 1977, kdy Závodní
hotel, ve kterém byla jejich tehdejší scéna, musel ustoupit stavbě správní budovy Tatry.
Dalším zlomem v historii souboru byl rok 1980, kdy došlo k jeho rozdělení na dvě části.
Zhruba v té době začali místní loutkáři intenzivně spolupracovat s profesionály z
ostravského Divadla loutek. Na počátku devadesátých let se vedení Rolničky ujala Alena
Svobodová, která v jeho čele stojí dodnes. Během pěti desetiletí dokázali amatéři z
Rolničky nastudovat přes sto dvacet premiér. S mnohými svými inscenacemi sbírali
nejrůznější ocenění na soutěžích a festivalech.
Mezi nejúspěšnější patřil zájezd do
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Francie v roce 1987, pro který byla dokonce nastudována hra ve francouzštině a v jehož
průběhu bylo hercům dokonce nabídnuto angažmá v Irsku. Pravděpodobně nejúspěšnější
hrou padesátileté historie Rolničky je adaptace Čapkova textu O pejskovi a kočičce.
Přestože pohádka měla premiéru již v listopadu 1991 a má za sebou notně přes stovku
vyprodaných repríz, je stále na repertoáru a diváky žádaná.

Schůdky
Podobnou uměleckou formací je sdružení mladých loutkářů souboru Schůdky. Je již
dlouhodobě uznávaným loutkovým souborem našeho města, vystupujícím především v
Loutkovém divadle. Soubor založil pan František Červenka v roce 1974 a od počátku je
jeho vedoucím. Píše také scénáře, dělá choreografii a ve spolupráci s výtvarníky
připravuje scény k jednotlivým hrám. Pan Červenka celkem zpracoval a nastudoval
kolem 130 inscenací. Vystoupení souboru za posledních deset let zhlédlo kolem 15 000
dětí i dospělých. Počet členů souboru se pohybuje nad 30 osob (včetně dospělých).

Pěvecké sdružení Kopřivnice pracovalo pod vedením Jany Altrichtrové. Skládalo
se z padesáti členů. V roce 2001 uskutečnilo 30 vystoupení, z toho 14 samostatných
večerních koncertů, 5 vystoupení v přehlídkách nebo společně s jinými sbory a sólisty. V
červenci pěvecké sdružení koncertovalo v Itálii v Castiglione del Lago. V říjnu se
prezentovalo koncertem v Technickém muzeu v Kopřivnici. Koncert proběhl pod názvem
Lidové písně v různých úpravách. V programu bylo několik lidových písní v úpravě
dirigenta souboru Pavla Altrichtra. V prosinci odjel sbor na zájezd do partnerského města
Zwönitzu v SRN a uskutečnil tam tři koncerty. Po návratu v Kopřivnici a okolí proběhlo
ještě sedm vánočních koncertů ve spolupráci s komorním orchestrem ZUŠ MIS Music.

Chata „Červený kámen“ nebo také „Lyžařská chata“ se rok od roku stává
vyhledávanějším místem pro trávení volného času s dětmi. Již dávno neslouží pouze
lyžařům. Během celého roku je dějištěm mnoha akcí pro děti i dospělé. Původní
lyžařskou chatu vybudovanou pod Červeným kamenem převzala do pronájmu od Města
Kopřivnice firma Foto Morava s.r.o., se sídlem na ul.Máchova, počátkem roku 1998. Za
dvě stě padesát tisíc v ní byly provedeny stavební úpravy interiéru. Od chladicího boxu,
přes interiér baru až po turistické ubytování zhruba pro osmnáct lidí. Pořádají se zde
svatby, stužkovací i maturitní večírky, výroční schůze a další společenské akce. Od
podzimních měsíců do jara jsou každou druhou sobotu pořádány country večery pro
veřejnost. Kapelu tvoří členové místního klubu paraglidingu, kteří mají na chatě téměř
domovskou základnu. Chata je celoročně využívána ke spoustě dalších aktivit. Firma se
věnuje pořádání akcí pro děti jako např. Pohádkový les, Cesta za pokladem, Slet
čarodějnic, pořádání příměstských táborů nebo sportovních podniků jako například
Everest, různých cyklistických a běžeckých závodů a turistických pochodů. Část akcí
firma organizovala ve spolupráci s jinými subjekty v Kopřivnici.

Regionální muzeum Kopřivnice
Velmi zajímavé akce připravilo v tomto roce Regionální muzeum Kopřivnice,
vedené p.Lenkou Hodslavskou.
V Muzeu Fojtství proběhly tyto výstavy:
leden – březen – výstava „Kamenná krása Novojičínska“
Jednalo se o putovní výstavu, jejíž hlavním organizátorem byl Okresní úřad v Novém
Jičíně, referát životního prostředí. Dále na výstavě spolupracovali Ostravské muzeum,
Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s..
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Výstava charakterizovala a dokumentovala vybrané lokality na Novojičínsku,
geologické pochody a jejich vliv na krajinu ve vybraných oblastech (doplněna o výskyt
fauny a flory), popisovala horninové prostředí okresu, dokumentovala ochranářskou
činnost a jednotlivé chráněné lokality a útvary, přírodní zdroje, nerostné suroviny a jejich
těžbu.
K výstavě bylo uspořádáno 5 přednášek, dle učebních osnov jednotlivých ročníků,
kterých se účastnily ZŠ z Kopřivnice. Přednášky vedla RNDr Jiřina Kábrtová, ředitelka
Ostravského muzea.
duben – červen – výstava „Dětský svět“
Výstava dokumentovala významné etapy života dítěte a prezentovala předměty, které
ho v jednotlivých obdobích obklopují a doprovázejí. Autorem výstavy byli pracovníci
Muzea Těšínska, výstava byla dále organizována ve spolupráci s Muzeem Beskyd, sídlem
ve Frýdku-Místku.

červenec – září – výstava hutního skla fy Barovier&Toso CZ, s.r.o.(prodejní
výstava)
Kolekce vystavovaného skla pocházela ze vsetínské sklárny Barovier & Toso Cz, s. r.
o. Vystavované sklo bylo svým charakterem velmi vyhraněné a jedinečné. Základními
prvky jsou moderní tvar, originální ztvárnění a velmi rozmanitá barevnost, což je dílem
především českých designerů, se kterými sklárna intenzivně spolupracuje. Soubory
nápojového skla, slavnostních číší, vázy, misky, talíře svícny a těžítka nadchly i ty
nejnáročnější návštěvníky.

říjen – prosinec – výstava obrazů Jindry Treuchelové
Výstava probíhala u příležitosti nedožitých 70-ti let od narození autorky, výstava tvořila
jakýsi průřez dílem . Bylo zde možno zhlédnout obrazy, art protisy, autolaky, kresby.

Mezi významné události roku se zařadilo i předání busty akademického
sochaře Josefa Hrdličky našemu městu. Dne 16.10. 2001 byla předána pracovníky
Velvyslanectví ČR v Bělehradě busta akademického sochaře Josefa Hrdličky (1915 –
1998) s názvem Matka. Autor sochy je kopřivnickým rodákem, v mládí však Kopřivnici
opustil. Žil, studoval a tvořil v Jugoslávii, kde absolvoval Akademii výtvarných umění. Je
autorem mnoha soch a jeho dřevěné reliéfy zdobí fasády četných bělehradských domů.
Posledním přáním umělce bylo dopravit a umístit bustu Matka, která zobrazuje autorovu
matku, do místa rodiště, do Kopřivnice. O její předání se zasloužila jeho manželka
Danica. Původně dřevěnou plastiku nechala vyhotovit v bronzu a následně ji předala
velvyslanectví. Nyní je tedy busta umístěna v muzeu Fojtství, kde je součástí expozice
kopřivnických rodáků.

V Technickém muzeu mohli návštěvníci spatřit kromě stálé expozice i několik
atraktivních výstav. V březnu až červnu to byla výstava Vavříny pro Tatru,
dokumentující závodní, sportovní a soutěžní éru desítek jezdců, kteří v minulosti
proslavili značku NW (Nesslsdorfer Wagenbau Fabriks Gessellschaft) a TATRA na třech
kontinentech.. Na více než 250 dobových fotografiích dokumentovala 103 let, po kterých
se posádky s kopřivnickými vozy účastnily závodních akcí. Tedy od začátku, r. 1899, kdy
na Klusácké dráze ve vídeňského Prátru obsadily kopřivnické vozy NW Wien a
Nesselsdorf prvá dvě místa až po šesté vítězství posádky K. Lopraise s vozem T 815
Puma v nejtěžším pouštním marathonu světa Rallye Paříž – Dakar v r. 2001.
Měsíce červen – říjen patřily výstavě dětských prací „Zdeněk Burian očima
dětí“. Jednalo se o výtvarný projekt dětí dvou kopřivnických škol, inspirovaný dílem
kopřivnického rodáka – akademického malíře Zdeňka Buriana. Projekt připravili žáci ZŠ
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na ul.Alšova ve spolupráci s žáky ZUŠ Zdeňka Buriana. Výstavě dominovaly třímetrové
modely dinosaurů, prostorové objekty navozující atmosféru pravěku a řada ilustrací,
provedených technikou kvaše (oblíbená technika mistra Zdeňka Buriana).
V červnu proběhl koncert dechového orchestru u Slovenské strely, v prosinci koncert
pěveckého sboru pod vedením p. Altrichtera v objektu muzea.

V prosinci byla otevřena výstava „Se značkou Tatra za poznáním“. Výstava
dokumentovala prostřednictvím více než 400 snímků a map kolem 40 expedic, dálkových
a propagačních jízd se značkou Tatra. Na devadesáti výstavních panelech byly k vidění
archivní materiály dokumentující cesty od první dálkové jízdy Presidenta z Kopřivnice do
Vídně v roce 1898 až po výpravy z posledních let. Naprostá většina vystaveného
materiálu pocházela z vlastního archivu muzea. Několik fotografií však pocházelo i ze
soukromých sbírek. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout přes čtyři sta fotografií
zachycujících tatrovky a jejich uživatele v desítkách různých exotických zemí pěti
světadílů. Autorem výstavy byl historik muzea Karel Rosenkranz.

M

uzeum manželů Zátopkových přilákalo návštěvníky dalším unikátem vystavilo nové běžcovy trofeje
Reprezentační bunda, Zlatý řád Mezinárodní atletické unie či trofej Asociace
sportovních novinářů pro ’atleta století’ jsou nově součástí expozice Emila a Dany
Zátopkových v nejvyšším patře zdejšího muzea. Nové exponáty, ke kterým patří také
startovní číslo 203, se kterým Zátopek běžel na olympiádě v Londýně, zapůjčila muzeu
paní Zátopová výměnou za sošku, která by se měla stát předlohou atletovy sochy v
životní velikosti, která má být odhalena v Lausanne.

Š

kolství

Z

ákladních škol působilo na území Kopřivnice devět. Kromě standardní výuky se
každá škola snaží v rámci svých možností nějak profilovat. Tato profilace záleží
především na kvalitách a složení pedagogickým sborů na školách.
Základní škola Náměstí se zaměřuje na sportovně orientované třídy (plavání, hokej), má
školní sportovní klub a vlastní hudební soubor.
Základní škola Emila Zátopka na ul.Pionýrské se rovněž zaměřila na sport. Má také
sportovní klub, disponuje sportovní halou, organizuje sportovní akce. Kromě této činnosti
podporuje zejména výuku ekologie, informatiky a cizích jazyků.
Základní škola dr.Milady Horákové na ul.Obránců míru se orientuje na estetickou a
výtvarnou výchovu, je úzce propojena s uměleckou školou MIS music, má svůj sportovní
klub, podporuje výuku informatiky a cizích jazyků.
Základní škola na ul.Alšova je jednou ze dvou škol v okrese Nový Jičín s rozšířenou
výukou cizích jazyků. Kromě této orientace se profiluje především v oblasti informatiky a
výtvarné výchovy. Nabízí dětem také kroužky digitální fotografie a počítačové grafiky. S
informatikou je spjata i činnost redakce školního časopisu.
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Základní škola na ul.17.listopadu je zaměřena sportovně, má svůj sportovní klub,
podporuje atletiku, basketbal, volejbal, jógu, preferuje také informatiku, cizí jazyky,
žurnalistiku.
Základní škola sv.Zdislavy je církevní školou, jejíž prioritou je vzdělávání a formování
dítěte v duchu křesťanské etiky a integrace zdravotně postižených dětí. Pracuje podle
projektu Obecná škola. Nabízí svým žákům mimo jiné výuku sborového zpěvu, hry na
flétnu, práci s keramickou hlínou, zapojení do divadelního souboru.
Mezi základní školy patří také Zvláštní škola, zřízená krajem. Toto speciální zařízení
připravuje žáky pro zapojení, případně plnou integraci do běžného občanského života.
Používá speciálních výchovných a vzdělávacích metod. Na škole působí také kroužek
informatiky, keramiky a stolního tenisu.
Do přehledu základních škol patří i malotřídní zakladní školy v Lubině a v Mniší. Obě
se shodně zaměřují na výtvarné činnosti, v Lubině dále na hudební výchovu, v Mniší pak
na tělovýchovu a jazykové činnosti.
V základních školách se v tomto roce učilo 3 351 žáků a vyučovalo je 231 pedagogů.
Tabulka s udáním počtu žáků, pedagogů a zaměstnanců :
Počet
žáků,
tříd k datu
30. 6.
1. 9.
Příspěvkové organizace zřízené městem
Náměstí
383
402
Mgr. Jitka Kalužová
Husova 340
15
17
Základní škola
ředitel
adresa

Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791
Dr. Milady Horákové
Mgr. Lumír Pospěch
Obránců míru 369
Alšova
Mgr. Milan Bureš
Alšova 1123
17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225

634

Zaměstnanci
pedagogů/ext.
k datu
30. 6. 1. 9.

správy

ŠJ

26/1

24/7

7

9

42

40/1

11

8

40

41

10

8

36

34

9

8

42/1

38/1

12

7

3

3

1

1

642

28

26

734

696

30

29

570

535

22

21

666

615

29

26

Organizační složky zřízené městem
Mniší
Mgr. Ivana Volná

32

33

41

Mniší 66
Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60

2
39

46

4

4

1

1

4

Příspěvková organizace zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
Sv. Zdislavy
Ing. Pavel Janek
Štefánikova 117

207

210
18/1

10

18/1

5

10

Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Zvláštní škola
Mgr. Aleš Čabla
Štramberská 189

Celkem

93

85

9

9

3358

3264

13

13

4

224/3

215/1
60
0
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Významným zařízením pro děti je kopřivnické Dětské centrum na ulici Bedřicha
Smetany. Jeho zřizovatelem je kraj. Je určeno dětem s kombinovanými vadami,
autismem, tělesně postiženým dětem, dětem se srdečními vadami, očními, sluchovými a
řečovými poruchami, dětem s omezenou hybností, mentálním postižením i s poúrazovými
stavy. Zahrnuje: 4 oddělení speciální mateřské školy, 2 speciální třídy pomocné školy, 2
rehabilitační oddělení (rehabilitační plavání, hipoterapie),1 oddělení školní družiny.
Ředitelkou je Mgr.Dagmar Jančálková, centrum má devět tříd a věnuje se 62 žákům. V
zařízení působí 21 pedagogů.
V červenci 2001 došlo ke změně názvu zařízení. Nový název zní: Speciální škola pro
žáky s více vadami.

Střední školy v Kopřivnici
Střední odborné učiliště strojnické na ul.Husově řídil Ing.Antonín Šugárek. V
tomto roce mělo 447 žáků, kteří se učili deseti oborům : autoelektrikář, automechanik,
elektrikář – slaboproud, klempíř, lakýrník, mechanik – seřizovač, mechanik opravář,
provozní technik, strojní mechanik a zámečník.
Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a obchodní akademie
pracovala pod vedením Ing.Jaroslava Ponce. Studovalo na ní 663 studentů. Studenti si
mohli vybrat mezi těmito obory :
strojírenství, management strojírenství, obchodní akademie, technické lyceum, vyšší
odborná škola, ekonomika podniku a management, obor strojírenství, management
strojírenství – studium při zaměstnání.
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Od prvního července se zřizovatelem této školy stal místo ministerstva školství krajský
úřad. Nově nemusí odvádět nájmy vybrané od firem sídlících v budově školy do státního
rozpočtu, ale kraj tyto prostředky ponechává škole pro rozvoj hlavní činnosti. Dalším
pozitivem je půlmilionový limit určený pro stavební úpravy budovy školy, o kterém
ředitel už nemusí dále jednat. Omezené nejsou také investice do movitého majetku.
Ředitel Jaroslav Ponec hodnotí tuto situaci kladně, ale přesto se obává, že škola dostane v
příštím roce málo peněz na svůj provoz.
K dalším školským a zájmovým zařízením patřily především umělecké školy.

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana na ul.Štramberské ,řízená p.Hanou
Vyhlídalovou, nabídla prostřednictvím 31 uměleckých pedagogů rozvoj talentu 655
žákům v tanečním, hudebním a výtvarném oboru. Kromě hlavní školní budovy v
Kopřivnici měla dvě pobočky – ve Štramberku a v Rybí.

První soukromá ZUŠ MIS music, o.p.s., řízená p.Petrem Suttnerem, zaměstnala
13 externích a 14 interních učitelů. Nabídla umělecké vzdělání 493 dětem v oborech
výtvarném, tanečním i hudebním.
Škola se nachází na ul.Obránců míru a má pobočky v Šenově, Štramberku, Rybí a
Sedlnici.
Celkem tedy rozvíjelo v uměleckých školách své nadání 1148 dětí z Kopřivnice a okolí.
Další možnost zajímavého prožití volného času nabízel kopřivnický Dům dětí a
mládeže. Pobočky měl také ve Štramberku a v Kletné. Organizoval 70 kroužků, z nichž
část působila v klubu Kamarád. 1 114 dětí tak našlo zábavu v tomto zařízení pod vedením
šesti interních a 62 externích pracovníků.
Zajímavou mimoškolní činnost nabízely také organizace Pionýr a Svaz skautů a skautek
České republiky, působící v našem městě.

Katolická beseda v Kopřivnici
Ojedinělou akcí celostátního významu se stala Výstava betlémů. Během jejího trvání –
od 23.11. do 26.12.2001 ji navštívilo 12 512 návštěvníků. Na výstavě, instalované
v Katolickém domě, byly k vidění exponáty z Kopřivnice a okolí, z blízkých i
vzdálených lokalit celé republiky a dokonce ze zahraničí. Práci lidových i profesionálních
umělců doplňovaly práce dětí místních i okolních škol a kroužků.
Další zajímavou akcí byl víkendový seminář Léčivá píšťalka vedený prof.Václavem
Žilkou. Tradičně nejpopulárnější byl Dětský maškarní ples a již X.country bál. Na
podzim se zde konala Přehlídka pěveckých sborů. V suterénních prostorách má klubovnu
oddíl Junáka. Během roku se zde uskutečnila dvě divadelní představení, pět koncertů,
šestnáct přednášek, 148 komerčních akcí (prodejních a předváděcích).
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Město Kopřivnice podpořilo sport v závěru roku mimořádnou více než
třičtvrtěmilionovou částkou. O finanční injekci rozhodlo ve čtvrtek 15. listopadu na svém
devatenáctém zasedání zastupitelstvo města. Rada města zastupitelstvu předložila ke
zvážení fakta týkající se celkem čtyř sportovních klubů. V jednom případě se jednalo o
finanční příspěvek na dopravu a nájem, v dalších třech pak o prominutí pohledávek
Správy sportovišť města Kopřivnice sportovním klubům. Všechny zastupitelstvo
schválilo.Kritickou finanční situací ohrožená existence Klubu házené přiměla
zastupitelstvo ke schválení příspěvku na dopravu a nájem ve výši 350 000 korun.
Od nepříjemných dluhů spojených s nájmem byl oproštěn hokejový, tenisový a
fotbalový klub. Hokejovému klubu bude za nájem ledové plochy a nebytových prostor za
období 23. 10. 1996 až 30. 6. 1998 prominuta částka ve výši 347 088 Kč.

Asociace sportovních klubů sdružuje celkem 16 klubů s celkovým počtem 1259
členů.
Seznam klubů :
Klub pěší turistiky
Klub vodní turistiky
Cykloturistiky
Atletika
Badminton
Karate
Vzpírání
Šachy
Nohejbal
Kulturistika
FSC – krasobruslení
Cyklo Art Bike klub
Sportovní gymnastika
Stolní tenis
Turistický klub mládeže
ASPV

Samostatných sportovních klubů je v Kopřivnici 22 a sdružují dalších více než
3 200 členů.
Seznam klubů :
Klub malé kopané Kopřivnice
Klub vodních sportů SKOKAN
Hockey club Kopřivnice
FC Kopřivnice
Jóga v denním životě
Klub házené Kopřivnice
TJ Spartak Lubina
Tenisový klub Kopřivnice

44

FC Vlčovice – Mniší
TJ Sokol Kopřivnice
Klub českých turistů
Maraton klub Kopřivnice
Auto klub plochá dráha
TJ Start Kopřivnice – minigolf
LC Kondoři Kopřivnice
Billiard club Kopřivnice
Junák
Klub volejbalu
SKI Klub TATRA
Tatra Veterán Car Club
Tenis klub Vlčovice
Mezi hlavní sportovní zařízení ve městě patří krytý bazén, který navštívilo během roku
140 000 návštěvníků, letní koupaliště s 37 000 návštěvníky, řada zařízení, v nichž
návštěvnost nelze sledovat jako například zimní stadion, letní stadion, areál házené, hala
házené, areál odborného učiliště, tenisový areál a hřiště v Lubině, Vlčovicích a Mniší.

Z činnosti některých klubů :
ASK Tatra – akce pro veřejnost
-

7. ročník Grand Prix v badmintonu
Velká cena Superioru – krasobruslení
Velká cena Kopřivnice v šachu
Tatrovácká brusle
Velikonoční tatar – závody ve sportovní gymnastice
Cena Kopřivnice ve vzpírání
Okresní a oblastní přehlídky pódiových vystoupení
Kopřivnický drtič – maratón horská kola
16. ročník cyklomaratonu „24 hodin Lichnov“
Morava Open v karate
Silák roku – silový víceboj mládeže

Klub malé kopané
-

exhibiční turnaj k oslavě desetiletí klubu
XIV. ročník Kopřivnické ligy malé kopané
Mistr kopřivnické ligy malé kopané a vítěz ligového poháru KMK - R.U.M.
Kopřivnice se stal držitelem XI. ročníku Superpoháru, který se hrál v sobotu 3.
listopadu 2001, a ukončil tak letošní sezonu soutěží v malé kopané.
Letos 5. dubna to bylo deset let, co se začala psát historie Klubu malé kopané v
Kopřivnici.
Impulsem vedoucím k založení klubu byla popularita malého fotbalu, který se až do roku
1991 v Kopřivnici hrával pod hlavičkami dílenských, závodních výborů a ostatních
organizací. Na jejich popud již dávno před založením klubu vznikla mužstva. K těm
pilotním patřila Stará Garda, Dalas 54’, Tučňáci, Stadion, AC-TON či Radegast 84’. Zde
určitě stojí za to trochu odbočit.
Pečlivě vedená kronika prozrazuje, že v současné době už hraje z výše jmenovaných
klubů ligu jen Stará Garda a Dalas 54’. K těm, kteří pamatují počátky ligy, patří ještě
Elán, dříve hrající pod názvem Meteor, a Sokol Závišice, který svůj název pozměnil na
Everton. Na místě je určitě i zmínka o vynikajícím Radegastu 84’, daném dohromady
pozdějšími zakladateli klubu Vlastimilem Kočím a Luboslavem Kapsou. Dnes už
neexistuje, zanikl v roce 1999, ale číslo 84, značící rok založení, připomíná, že doba jeho
působení rozhodně nebyla krátká a podle záznamů i velmi bohatá na úspěchy. Celkem
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šestkrát se stal mistrem ligy, čtyřikrát vyhrál ligový pohár KMK a pětkrát zvítězil v
superpoháru. U Dalasu 54’ už je číslo za názvem méně výmluvné, ale vězte, že právě v
roce 1954 se narodila většina jeho zakládajících členů.
Zmíněnými výbory byly organizovány nejen turnaje, ale od jara 1988 i liga. Obojí vzal
v roce 1991 pod svá ochranná křídla klub, který se nechal zaregistrovat jako samostatný
právní subjekt pod ministerstvem vnitra. Do pilotní soutěže ligy se na jaře roku 1988
zapojilo 247 hráčů. Počet zájemců od té doby vzrostl téměř na dvojnásobek. Už v roce
vzniku klubu bylo registrováno 450 členů, momentálně je to 480. Jak přibývalo
fotbalistů, měnila se i podoba ligy. Tak například v sezoně 88/89 se hrály tři ligy po devíti
mužstvech, o dva roky později čtyři ligy o stejném počtu mančaftů. Od sezony 92/93 jsou
ligy znovu jen tři. První a druhou hraje 16 mužstev, třetí tolik, kolik se přihlásí.
Letošní sezonou 2001 vstoupil Klub malé kopané Kopřivnice do nového modelu
hracího systému, jaro - podzim. Přihlášeno bylo celkem 39 mužstev a zaregistrováno 518
hráčů a 12 členů klubu. Uplynulé soutěže se zúčastnila mužstva nejen z Kopřivnice, ale
také z okolí, za která nastoupili hráči jak z našeho okresu, tak i z jiných měst (Vsetín,
Havířov aj.).
Nejúspěšnějším týmem se stal R.U.M. Kopřivnice, jenž získal všechny tři trofeje, jaké
jsou možné v soutěžích KMK Kopřivnice získat. Je mistrem XIV. ročníku Kopřivnické
ligy malé kopané, nezaváhal ani v ligovém poháru KMK a stal se vítězem jeho XI.
ročníku. V Superpoháru KMK nedal šanci svým soupeřům a odnesl si i tuto trofej. Dalo
by se říci, že si bez problému poradili se všemi svými soupeři, a získali tak pověstné
treble. To se podařilo v minulosti jen dvěma týmům, a to Radegastu 84" a VS. Oil Agru.

Maratón klub Kopřivnice
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Atletická liga žáků
Běh do vrchu
Jarní test
Zátopkova desítka
Běh Velkými Albrechticemi
Vagonářská desítka
Korida
Letní test
Podzimní test
Hornická desítka
Předvánoční běh

TJ Start Kopřivnice – dráhový golf
V 2001 se minigolfový klub zformoval tak, aby mohl začít hrát soutěž družstev. V jarní
části se hráči po zimní přestávce rozehrávali na minigolfových hřištích severomoravských
měst. Průměrně dosahovali v tabulce od 9.-15 . místa v průběžném pořadí jednotlivců.
Tím se taky prezentovali na přeboru Moravy, konaném v Bystřici p./ H, kde nejlepšího
umístění dosáhl Martin Kladiva /kat. muži/ a Ivan Macho /kat. žáci, junioři/, kteří se
dostali do semifinále.
V červenci po mistrovství republiky v minigolfu, se vrátil do rodného kopřivnického
oddílu extraligový hráč, československý rekordman, přeborník ČSR, několikanásobný
přeborník Moravskoslezského kraje Leopold Holub. Ten se také oficiálně ujal trénování a
koučování kopřivnických minigolfistů. Po podzimní části se právě s jeho zkušenostmi
dostali v tabulce II.ligy družstev kopřivničtí minigolfisté po třicetileté existenci
minigolfového klubu na historický největší úspěch, a to na 3 místo. Předsevzetím
Leopolda Holuba je dostat družstvo minigolfistů do I. ligy.

Klub vodních sportů Skokan
Kopřivnický plavecký klub Skokan si počátkem prosince připsal na své konto další
vynikající úspěchy. Z Plzně, která hostila mistrovství ČR dospělých, dovezla sedmičlenná
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výprava tři medaile. Na stupně vítězů vystoupila v západočeské metropoli celkem třikrát
juniorská reprezentantka Petra Klosová. Po loňském, takřka zázračném stříbru tak
potvrdila, že definitivně patří do české seniorské špičky. V osobním rekordu dohmátla
jako druhá na 100 m polohově, stejné místo jí patřilo na 50 m motýlek a třetí příčka pak
na 100 m volný způsob. V obou posledně jmenovaných disciplínách a navíc pak i na 50
m volný způsob vytvořila nové české dorostenecké rekordy, na kraulové stovce dokonce
dvakrát. V nejkratším sprintu splnila B limit na mistrovství Evropy v Antverpách, do
nominace se ale nevejde, jelikož mohou jet jen dvě závodnice na disciplínu. Vynikající
formu potvrdil i Jan Staník. Skvělé je především 5. místo na trati 100 m znak, kterou
Staník poprvé zaplaval pod hranici 59 vteřin, ale parádní vizitkou jsou i osobní rekordy
na 200 m znak a 200 m v. zp.
Úspěchy sklízeli také desetiletí. Dvě zlaté hned v prvních dvou disciplínách! Na
nejvyšší stupeň si pro ni vystoupali Daniel Merta (50 m znak) a Kateřina Staroňová (200
m v. zp.). Jedničkou byl zcela jistě Merta, který kromě zlata na znakové padesátce
dohmátl jako první i na 50 m prsa a přidal ještě stříbro (100 m prsa) a bronz (100 m
znak).
V prosinci se konal i v Chomutově plavecký šampionát. Účastnila se ho i kopřivnická
juniorská reprezentantka Petra Klosová a Jan Staník. Petra přivezla z mistrovství čtyři
zlaté a dvě stříbrné medaile, Jan dvě stříbrné a dvě bronzové. Pro kopřivnické plavce to
byl obrovský úspěch. Oba plavci byli nominováni na lednové mezinárodní závody do
Ženevy.

Klub krasobruslení
Prim v kategorii nováčků hrála na opavském Axel Paulsenu (20. 10.) děvčata z
kopřivnického klubu krasobruslení. Barbora Fojtíková (1.), Kristýna Výborná (2.) a
Gabriela Seibertová (3.) totiž kompletně zabraly stupně pro vítěze. Bára Fojtíková byla z
trojice kopřivnických nováčků nejlepší i na ostravské Velké ceně, která se jela 3.
listopadu. Porazila nejen své klubové kolegyně, ale i všechny ostatní soupeřky a
zaslouženě vyhrála.

Klub házené
Dvě sezony se trenér házenkářského týmu Miroslav Bartoň musel vyrovnávat s
porážkami. V té letošní nastal obrat o 360 stupňů. Hned na úvod přišla čtyři vítězství a
vedení v I. lize. Kopřivnice se vrátila mezi elitu. Prvoligové vítězství, jehož dosáhla, je již
samo o sobě obrovským úspěchem. Bohužel, v Praze byla nakonec poražena Allriskem
Praha. Přesto lze sezónu hodnotit jako úspěšnou.
Klub uspořádal 40.ročník mezinárodního turnaje mužů „O pohár Tatry“ a řadu
mládežnických turnajů. Mezi nejvýznamnější patřily turnaj st.dorostu – 7.ročník Gala
Cup, mladšího dorostu – 10.ročník „O pohár rady města Kopřivnice“ pro starší a mladší
žactvo a 13.ročník turnaje minižáků „O velikonoční zvon“.
Klub hezky opravil stadion házené, na kterém se sportovně vyžívá velká část
kopřivnické mládeže. Klub měl v tomto roce 397 členů a z toho většinu ve věku od 8 do
19 let.

Kopřivnický Tenisový klub
Od pátku 26. října mohou členové klubu i široká veřejnost využívat ke hře halu se
zrekonstruovaným povrchem K havárii vodovodního potrubí a tím i zničení původního
povrchu nisaplast došlo v únoru, k dohodě mezi městem a firmou pak 10. července s tím,
že již na podzim chtěli tenisté začít halu využívat. Objekt patří městu a právě ono
uhradilo téměř polovinu částky, kterou si za rekonstrukci podlahy ve vytopené hale
účtovala firma Sportovní podlahy Zlín. Celkově vše přišlo téměř na jeden a půl milionu
korun. Nový povrch - Conipur HG, je elastická polyuretanová sportovní podlaha. Jde o
povrch, který je bezešvý, trvale elastický, odolný proti vlhkosti, protiskluzový, snadný na
údržbu a lehce opravitelný. Jeho životnost činí minimálně 20 let.
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Tenisový klub měl pět závodních družstev – dospělé, dorost, 2x žáky a mladší žáky.
Nejvýznamnějších úspěchů dosáhli pro klub O.Kovalák (1.místo na turnaji v Karviné),
K.Kolářová (okresní přebornice ve dvouhře i čtyřhře, 1.místo na turnaji v Rožnově p.R.),
K.Štěrbavá (1.místo na turnaji v Otrokovicích, 2.místo v okrasním přeboru)

Karate
Karatistka Soňa Hejduková prodloužila svou neporazitelnost v této sezoně.
Přemožitelku nenašla ani na mezinárodním klání Bohemia Cup, které hostilo 17.
listopadu Ústí nad Labem. Ve váhové kategorii do 60 kg sedmnáctiletých byla naprosto
suverénní. V severočeském Ústí, kam se sjela velice kvalitní konkurence z Německa,
Ruska, Slovenska a České republiky, bojoval i Milan Burget. Představil se jak v soutěži
družstev, tak jednotlivců. Burget vypomohl juniorskému reprezentačnímu týmu ke druhé
příčce.
Kopřivnické karate si ale připsalo koncem listopadu ještě jeden - největší úspěch. Milan
Burget a Soňa Hejduková se v Brně stali mistry ČR. Navíc Burget ke zlatu ve své váze
přidal i stříbro v kategorii bez rozdílu hmotnosti. Burget si vítězstvím vybojoval i
nominaci na únorové mistrovství Evropy v Německu.

Klub vzpírání
Vzpěrač Radek Enčev se v sobotu 3. listopadu stal mistrem České republiky juniorů ve
vzpírání. Na šampionátě, který hostil Havířov, startoval patnáctiletý Enčev v hmotnostní
kategorii do 50 kg. Ke zlaté medaili v kategorii do osmnácti let jej katapultoval výkon
125 kg ve dvojboji (55 kg v trhu a 70 kg v nadhozu). Zároveň získal bronz v kategorii do
dvaceti let.
Kopřivnické vzpírání v Havířově zastupovali celkem čtyři borci a pocit radosti z medaile
si vychutnávali i Miroslav Macháč a Pavel Rusek.
Patnáctiletý Macháč (kat. do 18 let) získal v hmotnostní kategorii do 85 kg stříbro za
výkon 222,5 kg ve dvojboji (102, 5 kg trh, 120 kg nadhoz). Výsledek jej zařadil do české
reprezentace juniorů do 16 let. Sbírku doplnil bronzem Pavel Rusek (kat. do 18 let). V
téže váze skončil pátý Jaroslav Janošec.
Kopřivnický oddíl vzpírání uspořádal letos jedinou akci a ta skončila jasným triumfem
domácích borců. Velká cena, konaná v sobotu 1. prosince, byla soutěží družstev i
jednotlivců žákovské kategorie (12 - 14 let) a Kopřivnice v ní potvrdila, že mezi žáky
patří k absolutní české špičce. Tým ve složení Martin Enčev, Radek Hruškovský, Josef
Čupori a Ondřej Driják zvítězil ziskem 638 bodů, přičemž druhý Bohumín za ním zaostal
o plných 55 bodů. Právě kopřivnický Ondřej Driják byl vyhlášen nejlepším jednotlivcem.
Při tělesné váze 46 kg předvedl vynikajících 75 kg v nadhozu.
Stejně jako v minulém roce vybojovalo i letos žákovské družstvo na mistrovství České
republiky stříbro. V severočeských Teplicích se 17. listopadu konal šampionát.
Kopřivnice, která se tam vydala coby suverén moravské ligové soutěže, patřila k
favoritům a svou roli i potvrdila. Nejvíce bodů (240) pro tým získal Ondřej Driják, který
při tělesné hmotnosti 46 kg předvedl ve dvojboji výkon 130 kg (trh 57,5 kg, nadhoz 72,5
kg). Tímto výkonem zároveň splnil limit pro zařazení do reprezentace České republiky.

Klub českých turistů
Klub českých turistů se společně s dalšími příznivci turistiky podílel na vybudování
Lašské naučné stezky. Bude se také podílet na údržbě informačních tabulí a značení
stezky. Vybudování stezky zajišťoval odbor životního prostředí Městského úřadu. V
sobotu 4.srpna byla Lašská naučná stezka slavnostně otevřena a na její
šestnáctikilometrovou trasu se šestnácti zastaveními vyrazili první turisté.
Šestnáct tematických tabulí rozmístěných na trase vedoucí od kopřivnického nádraží
přes Brdy, Šostýn, Červený kámen, Kamenárku, vrchol Bílé hory a Váňův kámen zpět k
nádraží nabízí turistům, ale i místním zajímavé informace o historických a přírodních
pamětihodnostech.
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Vybudování celé stezky včetně turistického značení stálo zhruba 160 000 korun.
Značení stezky se hned v následujícím měsíci stalo terčem vandalů a došlo k ničení
tématických tabulí, zejména tabule na vrcholu Červeného kamene.
Již počtvrté se uskutečnil v Kopřivnici Běh Terryho Foxe, který se konal v sobotu 23.
června. Počasí účastníkům přálo a běhu se zúčastnilo celkem čtyři sta dvacet čtyři
účastníků, kteří mohli tratě v délce jednoho a necelých pěti kilometrů uběhnout a trať 5,3
km projet na kole. Částka, která se letos vybrala, dosáhla výše 19 305 korun a bude
věnována na boj s rakovinou. Běh v deset hodin odstartoval a ihned se zapojil do
startovního pole místostarosta Zdeněk Krajčír. Na tomto sportovně-charitativním klání
nechyběl ani tentokrát i zástupce hejtmana Josef Jalůvka. V rámci doprovodného
programu vystoupila před kulturním domem i taneční skupina ZUŠ pod vedením učitelky
Vraspírové. Po doběhnutí prvních běžců začaly i vědomostní soutěže pro děti.

Rallye Beskydy
Dvaaosmdesát přihlášených veteránů stanulo v sobotu 1.září na startu tradiční Rallye
Beskydy pořádané Tatra Veteran Car Clubem Kopřivnice. Letošní dvaatřicátý ročník
rallye byl pořádán k 105. výročí narození Josefa Veřmiřovského. Jeho cílem bylo nejen
vzpomenout sportovních úspěchů tohoto závodního jezdce Tatry dvacátých a třicátých let
minulého století, ale zároveň poukázat na jeho záslužnou práci v kopřivnickém
Technickém muzeu. Start účastníků byl tradičně na Horní Bečvě v rekreačním středisku
Retaso a cíl na Pustevnách. Trať v celkové délce 80,5 kilometrů vedla přes Rožnov pod
Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Hodslavice, Nový Jičín, Rybí, Štramberk, Kopřivnici,
Lubinu, Tichou, Trojanovice a Ráztoku. Absolutní vítězství zůstalo doma zásluhou
Bedřicha Johna, který soutěžil s T 57 kabriolet, druhým absolutním vítězem byl František
Prosecký junior s T 805 sanitkou. V jednotlivých kategoriích odstupňovaných podle stáří
vozidel zvítězil již zmiňovaný Bedřich John, Jaroslav Stehlíček s Tatrou 600 a Ctibor
Veleba z Velké Bíteše. V kategorii zahraničních účastníků si pro prvenství dojel německý
účastník Werner Kratzat ve vozidle T 603. Kategorii nákladních automobilů vyhrál
František Prosecký

Rallye Paříž – Dakar
Karel Loprais opět zvítězil ve světoznámé rallye a navíc vytvořil další rekord. Při
čtrnácti účastích na rallye se mu již šestkrát podařilo dosáhnout až na nejvyšší metu, a tím
vyrovnal rekord doposud nejúspěšnějšího účastníka závodu, francouzského motocyklisty
Stéphana Peterhansela. Přesto, že na začátku rallye měla posádka Tatra Marathon Teamu
problémy, postupně se její postavení zlepšovalo a Loprais krůček po krůčku stoupal ke
svému dalšímu úspěchu.Vydatně mu pomohla také smůla dalších jezdců. V polovině
závodu zmizel z cesty druhý český účastník kategorie a velký konkurent Tomáš
Tomeček. V té době vedoucí jezdec průběžného pořadí se totiž po technických
problémech a dvacetihodinové penalizaci rozhodl ze závodu odstoupit. O tři dny později
ukončil závod také Rus Vladimír Čagin, čímž ze hry vypadly také obávané Kamazy a
Lopraisovi již neměl kdo cestu za vítězstvím pokazit. Do cíle poslední dvacáté etapy
dojel tatrovácký speciál PUMA s posádkou Loprais - Kalina - Hamerla za necelých
čtyřiadevadesát hodin s osmihodinovým náskokem před druhým Japoncem Jošimasou
Sugawarou. Karel Loprais se svým týmem si domů přivezl šestý triumf z nejtěžší terénní
rallye světa

8.září firma Foto Morava pořádala již tradiční sportovně recesní akci
Everest. Jejím cílem je opakované zdolávání vrchu Červeného kamene. Na vrcholu
nejvyšší hory světa člověk imaginárně stane v okamžiku, kdy dominantu kopřivnického
okolí zvládne nahoru a dolů celkem 39krát. Startovalo se u lyžařské chaty v 10.30.
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P

éče o obyvatelstvo

Tři sta osmdesát tisíc korun z rozpočtu Kopřivnice investovala do prevence kriminality
na svém území. Kromě jednadvaceti tisíc, které město vydalo na spoluúčasti u projektů
podpořených ministerstvem vnitra, investovala radnice peníze do osmi různých akcí.
Největší sumu, 132 tisíc korun, zastupitelé schválili záměru, který by měl vyřešit
problémy v lokalitě ulic Horní, Alšovy a Štramberské. Problémy vznikající především
poblíž domů, do kterých město vystěhovává notorické neplatiče a nepřizpůsobivé
nájemníky svých bytů. Přistoupilo se k vybudování chybějícího dětského hřiště,
složeného částečně z repasovaných komponentů a částečně z nově nakoupeného
materiálu. Kromě hřiště byla v této lokalitě – na ulici Horní - otevřena také pobočka
klubu Kamarád, v podstatě klubovna, umístěná ve sklepních prostorách. Otevření
prostoru, kde je zatím jednou týdně připravován program především pro děti z
nepřizpůsobivých rodin, které město do této oblasti vystěhovává, má přispět k vyřešení
neklidné situace v problémové lokalitě. Návštěvníci nové pobočky klubu Kamarád na
ulici Horní vyzdobili stěny klubu svými malovanými podobiznami.
Druhou nejvyšší sumou, sto desíti tisíci, město podpořilo projekt odboru životního
prostředí. Za tyto peníze byly upraveny některé části městské zeleně, aby nebránily ve
výhledu řidičům. Zpřehlednění některých míst by mělo bránit tomu, aby se ve stínu keřů
děly nekalosti.
Dvacet tisíc na realizaci projektu resocializace dětí postižených poruchami rodiny a
chování získala místní zvláštní škola. Stejnou sumu získal také azylový dům Salus na
propagaci své linky důvěry – především na vytištění letáčků a samolepek.
.
Nová pravidla pro ubytování vstoupila letos v platnost v domě s pečovatelskou službou.
V domě s pečovatelskou službou v Kopřivnici se provozuje účelové zařízení pečovatelské
služby pro staré a zdravotně postižené občany od roku 1996. Je určeno buďto pro denní
pobyt, občan zde tráví pouze část dne, nebo krátkodobý pobyt, který omezen dobou tří
měsíců, v odůvodněných případech lze ubytování smluvně prodloužit. K původnímu
záměru tak zvané školky pro seniory se přestala záhy domovinka z nedostatku zájmu
veřejnosti využívat.
Rozšíření možnosti využívání domovinek si vyžádalo vydání nových pravidel pro
krátkodobé ubytování občanů v ubytovacích kapacitách domu s pečovatelskou službou,
která byla schválena radou města. Žádost o krátkodobé ubytování v domovinkách si může
podat invalidní nebo starobní důchodce, který potřebuje pomoc jiné osoby a ocitl se
dočasně v bytové tísni, případně bez potřebné pomoci blízkých osob (potřeba lázeňské
péče, hospitalizace, případně dovolené osob, které jinak o občana pečují). Dále je
domovinka určena pro invalidního nebo starobního důchodce, který je čekatelem na byt v
domech s pečovatelskou službou na území města Kopřivnice, případně je čekatelem na
umístění v domově důchodců a je v situaci, která mu znemožňuje pobyt v dosavadním
bydlišti. Ve výjimečných případech se mohou obyvateli domovinky stát i ostatní občané,
zejména pak obyvatelé azylového domu v Kopřivnici, kteří žijí dlouhodobě bezúhonným
životem pracujícího občana a je u nich naděje na získání bytu. Pokoje jsou plně
vybavené, s vlastním sociálním zařízením, umývadlem a sprchovým koutem. V DPS jsou
pravidelně pořádány bohoslužby v kulturní místnosti, na přání je možno zprostředkovat
návštěvu duchovního na pokoji
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Významnou událostí bylo otevření Ústavu sociální péče s denním pobytem - Centra pro
zdravotně postižené občany ve Vlčovicích. Dne 20. 2. 2001 byl slavnostně otevřen.
Kapacita zařízení je stanovena pro třicet osob. Nákladem půl milionu vznikla prostorná
dílna s tkalcovskými stavy, učebna, herna s tělocvičnou a jídelna. Do budoucna se počítá
s tím, že dovybaví prostory pro košíkářskou a keramickou dílnu, aby tak klientům mohlo
být nabídnuto širší spektrum možností pracovní terapie.

Z

dravotnictví

Mezi nejvýznamnější změny v této oblasti patří otevření léčebny dlouhodobě
nemocných na poliklinice v Kopřivnici. O otevření léčebny dlouhodobě nemocných se
zasloužil management kopřivnické polikliniky Therápon 98, a. s., v čele s ředitelem
Františkem Zapletalem. Pacientům bylo nabídnuto jednačtyřicet míst v devíti
čtyřlůžkových a pěti nadstandardních jednolůžkových pokojích. Za nadstandard ve formě
samostatného užívání pokoje, barevné televize, rádia a telefonu si bude muset pacient
připlácet sto korun.
Zařízení, které stálo dvakrát víc než všechny stavební úpravy, odpovídá nejmodernějším
trendům - ve čtyřech osách pohyblivé postele se speciálními dekubitačními matracemi, z
nichž jedna přijde na jednadvacet tisíc korun, noční stolky, které jednoduchou úpravou
převezmou funkci jídelního pultu tak, aniž by pacient opustil lůžko. Celý interiér
střediska následné péče je vyveden v kombinaci tmavého dřeva a tyrkysové barvy.
Obědy s ohledem na dietní požadavky pacientů jsou dováženy v termoportech z
nemocnice v Novém Jičíně, ostatní strava je připravována přímo v zařízení léčebny
dlouhodobě nemocných. Nově vybudovaným zařízením vzniklo celkem dvaadvacet
pracovních míst pro střední zdravotní kádry, tj. ošetřovatelky, zdravotní sestry, technický
personál a lékaře. Do funkce vedoucího lékaře nastoupil Petr Huvar, který přešel do
střediska následné péče z interního oddělení novojičínské nemocnice.
Léčebna dlouhodobě nemocných vznikla v původně administrativní části polikliniky
propojením s tzv. dialýzou, kterou se přes všechny snahy minulého vedení nepodařilo ani
po několik let trvajících problémech uvést do provozu. V rámci okresu je obdobná
léčebna k dispozici pacientům pouze v Odrách.
Při vyřizování formalit na ministerstvu zdravotnictví se zjistilo, že v republice
neexistuje druhé obdobné zařízení, kdy polikliniku spravuje soukromá společnost a
zároveň provozuje zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty.
Kopřivnická poliklinika Therápon 98 postupně rozšiřovala zdravotnické služby. V září
byla otevřena kardiologická ambulance pod vedením MUDr. Petra Huvara, známé a
uznávané osobnosti v tomto oboru a regionu. Od 1. října jsou v provozu další dvě nové
zdravotnické ambulance poskytující občanům služby, za kterými museli v zájmu svého
zdraví cestovat do jiných zdravotnických zařízení. Ambulanci pro alergologii a klinickou
imunologii vede odborná specialistka MUDr. Jana Bajerová. Pacienti se mohou
objednávat i telefonicky na základě doporučení praktického lékaře. Otevření
kardiologické ambulance je výrazným pokrokem v poskytování zdravotnických služeb
polikliniky. Pod vedením MUDr. Jana Sklenáře bude ambulance denně v provozu.
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Další změnou na poliklinice bylo přestěhování a rozšíření specializované prodejny
zdravotnických potřeb do vestibulu polikliniky. Důvodem pro toto opatření byla
skutečnost, že málo lidí vědělo o existenci této prodejny a sháněli si zdravotní pomůcky
obtížně mimo Kopřivnici. Sortiment zboží je maximálně široký a v případě potřeby je
nedostatkové zboží ihned objednáno. Bohužel, stalo se tak na úkor šatny pro návštěvníky
polikliniky, potřebné zejména v zimním období.
Prodejna v rámci polikliniky funguje od roku 1995. Přestěhováním se rozšířila i
prodejní doba tak, aby se přizpůsobila potřebám obyvatel.

P

éče o památky

V roce 2001 poskytlo město na záchovné práce v lokalitě Šostýna kolem 150 tisíc
korun. Opravy se prováděly i na „Starém hřbitově“ – byla vyspárována obvodová zeď a
opraveny schody u Šustalovy hrobky. Oprava si vyžádala kolem 30 tisíc korun.
Nezanedbatelnou částkou Kopřivnice přispívá i na provoz Muzea Zdeňka Buriana ve
Štramberku – ročně 60.000,-kč.
V Lubině obdržela Římskokatolická farnost Lubina 1OO tisíc korun na předláždění
prostranství u kostela.
V Kopřivnici obdržela Římskokatolická farnost 30 tisíc korun na opravu schodů před
kostelem a dalších 30 tisíc korun na restaurování obrazu.
Hrad Šostýn v roce 2001
Zmínka o záchranných pracích zbytků kdysi významného hradu Šornšteinu, nyní
zvaného Šostýn, byla již několikrát v městské kronice uvedena. V roce 2001 na opravách
pracovala skupina pěti občanů, z nichž tři byli z Kopřivnice – Ladislav Kostelník, Pavel
Letý a Pavel Šimůnek, další dva pak dojížděli – Pavel Blažej z Ostravy a Jaroslav
Pietrowskí z Karviné.
Práce byly zaměřeny hlavně na výkopy v dělícím příkopu mezi pahorkem s věží a
hradním jádrem s palácem. Celý příkop byl zaplněn až třímetrovou vrstvou kamenů a suti
z rozbořených budov. Po odstranění této vrstvy se objevilo nové prostranství – původní
nádvoří, které v době existence hradu bylo přemostěno u jižní hradby do vstupní věže
hradního jádra. Při odkryvu byly v suti u paty věže nalezeny opracované pískovcové
kvádry vstupního portálu věže, opatřené kovovými spojovacími prvky ve tvaru protáhlé
podkovy.
Důležitou fází oprav bylo zjištění průběhu jihozápadní hradby, uzavírající prostor mezi
tělesem čtyřhranné věže a budovy u hlavní kruhové obranné věže – bergfritu. Z hradby
byla odkryta její vnitřní lícní strana se základem. Prokázala se tak její návaznost na zdivo
budovy u kruhové věže. Odkryté zdivo bylo zčásti zpevněno vyspárováním.
Další výzkumné práce byly vedeny snahou zjistit tloušťku obvodových zdí a hradeb. Ta
je prozatím prokázána v hloubce 1,5 metrů přes dva metry. Během prací bylo nalezeno
množství částí keramických nádob a zbytky nádobkových kachlů.
Významná etapa v dalším postupu odkrývání minulosti a záchraně zbytků hradu byla
dána tím, že v rozpočtu města Kopřivnice byla na tento rok vyčleněna finanční částka,
umožňující zajistit stavební firmu pro nutné stavební úkony. Vedení stavebních prací se
ujal odbor majetkové správy a rozvoje městského úřadu. 1.června proběhla na hradě
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schůzka odborníků, mezi nimiž byl starosta Jiří Tichánek, PhDr.Pavel Kouřil,
Ing.Miroslav Plaček, Vladimír Zákutný, Ladislav Kostelník a Zdeněk Šerý, aby posoudila
stav hradního zdiva a stanovila další postup prací. Odborným dozorem byli pověřeni
Ing.arch.Jaroslav Novosad a Mgr.Pavel Stabrava.
Práce v prostorách sklepů hradního paláce se 7.srpna ujala firma ZPS Hranice se
stavební četou z Kopřivnice. Ještě před zahájením jejich prací bylo nutno provést
drenážní kanál podél paty zdi. Toho se ujala skupinka dobrovolníků a byl vytvořen příkop
hluboký 60-80 cm pod úrovní stávající roviny podlahy. Při výkopu bylo nalezeno velké
množství zbytků kachlí, zlomky prakových koulí různé velikosti a zbytky spálených
trámů se zachovalou strukturou dřeva. Byla odkryta část snad původní podlahy, tvořené
cihlovou mazaninou. V dalším průzkumu se bude pokračovat v příštím roce. Stavební
firma zajistila zdi sklepů, aby nedocházelo k jejich dalšímu rozpadu, a provedla další
nezbytné úpravy, potřebné k fixaci odkrytých částí a umožňující pokračování výkopů.
Firma ukončila práci 30.srpna, částečně z důvodů trvalé nepřízně počasí, znemožňující
provádění prací tohoto druhu.

M

ístní části

Lubina
Již potřetí za sebou se sešli ve státní svátek Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, tedy ve čtvrtek 5. července, obyvatelé místní části Lubiny - Sýkorce. Před
třemi lety zde vybudovali svépomocí zvoničku a kříž, kterou jim posvětil místní farář
Pavel Dvořák, a od tohoto data započali slavení tzv. sýkorské poutě.
V letošním roce místní obyvatelé postavili kapličku a zakoupili sochy slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. I letos nechyběl na slavnosti farář Pavel Dvořák, který opět
posvětil sošky i kapličku.
Vloni na přelomu měsíce října a listopadu se konala v Katolickém domě v Lubině
výstava s názvem ’Drnholec, Sýkorec a Větřkovice ve starých fotografiích a jejich život
od založení do konce poddanství’. Práci se shromážděním zmíněných fotografií si dal
místní rodák Jiří Kutáč, který chodil po domech a vyhledával ty nejvhodnější fotografie.
Na popud starosty města Jiřího Tichánka byla vydána kniha s názvem „Jak se žilo
kolem Lubiny a dobové fotografie z Drnholce, Sýkorce, Větřkovic“. Ke zmíněné
publikaci starosta napsal i předmluvu. Knihu v nákladu pěti set kusů vydal městský úřad
a grafickou úpravu a tisk provedla firma Beatris Dobrá.
Počátkem listopadu oživila kulturní dění v Lubině zajímavá výstava. Výstava byla
věnována celému jednomu století historie kostela sv. Václava v Lubině od jeho
vysvěcení až po současnost.. Autorem expozice byl místní historik Jiří Kutáč. Materiály
pro výstavu vyhledal v okresním archivu a prozkoumal i farní kroniky. Po dobových
fotografiích a ostatních reáliích pátral také v rodinách místních starousedlíků. Expozice
byla otevřena mimo jiné i v době svátku všech svatých, kdy do kostela a na hřbitov mířily
kroky mnoha lidí. Velká část si přitom prošla i dvě místnosti, do kterých se výstava
musela vměstnat. Na výstavě bylo možné najít informace o současném větřkovickém
kostele a také o jeho dvou dřevěných předchůdcích. Své místo zde našly zmínky o všech
farářích, zvonech či chrámovém sboru, který si shodou okolností v tomto roce připomněl
osmdesát let existence.

53

Výročí vysvěcení kostela (70 let) připadlo na devětadvacátého září. Při této příležitosti
proběhla v Lubině ještě jedna výstava. V Katolickém domě byla instalována výstavka
připomínající historii obou budov. Malou expozici připravila Společnost Katolického
domu a bylo možno si prohlédnout i několik vzácně dochovaných fotografií a jiných
dokumentů.
Významnou měrou se na kulturním dění v této místní části podílí i Český svaz žen
Lubina. V roce 2001 měla organizace 38 členek. Ve spolupráci s místní školou a školkou
pořádala organizace maškarní ples pro děti, velikonoční a vánoční výstavu, pěveckou
soutěž „Lubinský zpěváček“, večer s dechovou hudbou Javořina a zájezd pro rodiče
s dětmi do Hynčic, Krnova a Raduně. Většina akcí se neobejde bez spolupráce s dalšími
organizacemi : Společností katolického domu, Svazem zahrádkářů a Místní komisí.
Společnost katolického domu zorganizovala v prostorách katolického domu tři divadelní
představení a tři výstavy a také 10.ročník Svatováclavské révy – celostátní přehlídky
křesťanské poezie. Činnost místní pobočky Českého zahrádkářského svazu je úzce spjata
s jimi rekonstruovanou nemovitostí domu zahrádkářů na křižovatce v Lubině. V domku
provozují plně využívanou moštárnu. Ke každoročně pořádaným akcím patřil Ples
zahrádkářů, zájezd na Flóru do Olomouce, výstava ovoce i zájezd do vinného sklepa
v Mutěnicích.

Mniší
O dění v obci se stará především Osvětová beseda Kopřivnice-Mniší. V místním
kulturním domě uspořádala v roce 2001 řadu plesů, koncertů a diskoték. V sále KD
během celého roku probíhaly zkoušky tanečního kroužku, pořádaly se prodejní i
předváděcí akce a konala se zde i řada soukromých oslav občanů. Ve své klubovně se zde
pravidelně scházejí důchodci. Osvětová beseda se starala o údržbu a opravy kulturního
domu, č.p.132-obecního domu, údržbu hřiště i zeleně před oběma budovami.

Vlčovice
Dění v obci ovlivňuje především místní komise. Pro místní občany uspořádala v tomto
roce obecní ples, dětský ples, vánoční turnaj ve stolním tenisu, podílela se na úpravě
bývalé MŠ a její přestavbě na Centrum pro postižené občany. Zorganizovala také
III.setkání rodáků z Vlčovic. Místní komise je pětičlenná a scházela se jednou měsíčně.
Na veřejné schůze s občany zvala i zástupce z vedení města.
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H

ospodářský život

Tatra
Celkem sto devadesát tři milionů korun bylo letos v kopřivnické Tatře vynaloženo na
investice. Ve srovnání s rokem dva tisíce, kdy automobilka proinvestovala sto sedmdesát
dva a půl milionu, jde o zhruba dvanáctiprocentní nárůst. Nutnost investic považuje za
základní prioritu také nový vlastník Tatry - americká společnost SDC. Ta hodlá jen v
prvních dvanácti měsících svého působení v Tatře investovat zhruba 436 milionů, k
čemuž se zavázala v kupní smlouvě. V rozsáhlých investicích chce pokračovat i nadále.
Letos byla převážná část investic směřována na nákup nových výrobních technologií.
Podnik tak například disponuje dvěma novými obráběcími centry, stejným počtem CNCřízenými svislými soustruhy, plazmovým řezacím strojem a dalšími zařízeními včetně
nářadí a speciálních přípravků. Tatra investovala i do počítačových informačních
systémů. Došlo k rozšíření informační sítě a k modernizaci systému pro konstrukční a
vývojové práce. Největší investicí směřovanou k ochraně životního prostředí bylo
dvaadvacet milionů na vybudování nové čističky odpadních vod z podniku. Betonová
nádrž na dešťovou vodu,která vyrůstá v areálu tatrovácké čističky,pojme po dokončení až
1 470 metrů krychlových znečištěné vody a má průměr čtyřiadvacet metrů. Součástí je i
čerpací stanice a řídící a regulační zařízení. Dále stavba zahrnuje také rekonstrukci
vyústění stoky do potoka Sýkorečka tak, aby bylo možné regulovat odtok zachycených
vod a další zařízení.
Při plánování investic bylo pamatováno také na další zefektivňování provozu.Byla
zrekonstruována část regálových zakladačů ve skladovém hospodářství. V oblasti úspor
energie došlo v roce 2001 k sestěhování skladů a výdejen nářadí, přičemž další finanční
prostředky byly vynaloženy na regulační a měřicí systém energie.
Tatrováčtí obchodníci přivezli z letošního ročníku moskevského autosalonu zakázky v
celkovém objemu dvě stě osmdesát až tři sta vozů. Největší zájem měli ruští zákazníci o v
Moskvě vystavovaný model Jamal SK 4 a dále o jednostranné sklápěče, stejně jako o
těžké návěsové tahače. Na ruské straně stále stoupá zájem o nákladní automobily Jamal,
jejichž sériové dodávky do zemí bývalého Sovětského svazu započaly v průběhu roku
2000
Pouhé tři dny před koncem minulého roku oznámila společnost SDC International
završení procesu jejího majetkového vstupu do kopřivnické Tatry. Na poslední chvíli se
tak podařilo odvrátit hrozbu zrušení výjimky ze zákazu veřejné podpory udělené
antimonopolním úřadem, které by znamenalo pro automobilku krach.SDC za majoritní
víc jak 91% balík akcií Tatry zaplatí 380 milionů korun, během prvního roku od prodeje
bude přitom nový majitel muset do automobilky investovat zhruba 436 milionů korun,
pokud by se tak nestalo, bude muset zaplatit stejně vysokou pokutu.
Součástí nákladů na vstup do Tatry je také čtyři sta milionů na smazání dluhů firmy.
Celkem tak SDC zaplatí zhruba 1,2 miliardy korun. SDC oznámila, že v jejím držení
zůstane kontrolní jednapadesátiprocentní balík akcií, zbývající 40,61procentní podíl v
Tatře pak SDC prodá svému strategickému akcionáři, společnosti Terex Corporation.
Zhruba osm procent akcií automobilky zůstává v držení drobnějších akcionářů.
Spřízněnost SDC s Terexem, který je významným výrobcem supertěžkých nákladních
automobilů, byl jedním z důvodů, proč manažeři kopřivnické automobilky preferovali
právě tohoto zájemce o vstup do společnosti. SDC a Tatra plánují využít rozsáhlou
globální síť Terexu k distribuci vozidel Tatra. Terex disponuje celosvětovou sítí dealerů
ve více jak tisíci lokalitách ve více než 60 zemích světa.
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Tatra by naopak měla Terexu pomoci v regionech, kde je již dlouhodobě zavedeným
dodavatelem, tedy hlavně v Rusku, Indii a Číně. Tatra by navíc podle představitelů SDC
měla pro Terex vyrábět také značné množství komponentů v zajímavé ceně i kvalitě.

Zaměstnanost v Kopřivnici však neovlivňuje pouze Tatra.
Mezi nejvýznamnější firmy působící v Kopřivnici a zaměstnávající nad 25
pracovníků patří Tatrarest, Therapon 98, Foto Morava, Cirex, Slumeko,
Kovotrend CZ s.r.o., Galvanovna Tatra, Favea Trade s.r.o., Rekaz s.r.o.,
Finanční úřad, školy, Středisko sociálních služeb, Správa sportovišť
Kopřivnice p.o., Mléčná farma Lubina, s.r.o., z Frenštátu nově přestěhovaná
firma na výrobu jízdních kol Superior, …
Zaměstnanost ovlivňují i zahraniční investoři, podnikající v okolí Kopřivnice.
Mezi nejvýznamnější patří Autopal v Novém Jičíně, Draftex International v
Příboře, Siemens Automobilové systémy ve Frenštátě pod Radhoštěm a
INTERNATIONAL VICTOR COMPANY v Příboře.
Významné procento obyvatel města je zaměstnáno v příspěvkových organizacích a
organizačních složkách.
Mezi firmy s majetkovou účastí města Kopřivnice patří zejména Slumeko, zabývající se
údržbou a úpravami komunikací ve městě, údržbou veřejného osvětlení, správou hřbitova
atd.., Kabelová televize Kopřivnice, provozující mimo jiné rozhlednu na Bílé hoře,
Centrum podnikání a rozvoje, poskytující odborné konzultace, pronájem nebytových
prostor a organizující školící akce a Regionální muzeum.
Ve městě sídlí řada institucí a úřadů. Mezi nevýznamnější patří Finanční úřad, Česká
spořitelna, Komerční banka, Česká pojišťovna, Česká pošta, řada pojišťoven, úřad
práce,…

56

P

očasí v Kopřivnici v roce 2001

Veškeré informace o počasí na základě vlastního sledování poskytl místní amatérský
meteorolog pan Ladislav Kostelník.
Letošní rok měl počasí dosti nepříznivé. Poměrně teplý počátek uspíšil rašení ovocných
stromů, ale deštivé počasí se sněžením v dubnu zahnalo včely zpátky do úlů a stromy
zůstaly neopýleny. To se nepříznivě projevilo na malé úrodě jablek i švestek. Vlaštovky
tohoto roku nebylo vidět, snad ani nepřilétly. Letní počasí vyvrcholilo po deštivém
červenci až v srpnu a podzim také nebyl nejlepší. Předčasně přišla zima a již v listopadu
překvapila město nebývalá sněhová nadílka a následné trvalé mrazy až do konce roku.
Jak se vyvíjelo počasí v jednotlivých měsících.
Teplotní údaje byly sledovány v n.v.340 m, v 06.00 a ve 13.00 denního času.
LEDEN
Po studených posledních dnech prosince 2000 a bílých Vánocích přišel
začátek nového roku s mrazem –10°C, který následovalo oteplení od 3/1 do
8/1 s ranními teplotami od +1°C do +7°C. Sníh na povrchu roztál a vytvořilo
se nebezpečné náledí na silnicích. Od 9.1. do 24.1. se teploty pohybovaly
opět pod 0°C. 14.1. a 19.1. bylo ráno –10°C, 15.1. a 16.1. bylo –8°C a –9°C.
Také denní teploty se pohybovaly pod bodem mrazu. Oteplení nastalo až
koncem měsíce. Od 23.1. do 30.1. vystoupily denní teploty nad 0°C. Sníh
ležel trvale až do 24.1., pak sněhová pokrývka slábla a 27.1. již viditelně pod
kopci roztála. Zůstal pouze na severním svahu Červeného kamene. 31.1. opět
mírně sněžilo. Vítr tento měsíc převládal jižní (JZ-JV). Jasných dnů bylo 7,
zataženo bylo 17 dnů. 9.ledna došlo k zatmění měsíce (ve 21 hod.). Pro mlhu
a sněžení se u nás nedalo pozorovat.
ÚNOR
Prvé čtyři dny byly mrazivé. 3.2. bylo ráno až –11°C. Od 5.2. se značně
oteplilo, ranní teloty dosahovaly +6°C (6.2.) a +7°C (9.2.), denní teploty byly
od šestého do devátého února +10°C až +11°C. K ochlazení došlo od 15.2. na
–3°C a mrazivé teploty trvaly nepřetržitě až do konce měsíce. Nejchladněji
bylo 25.2. až –13°C. Denní teploty byly převážně slabě nad nulou, až 24.2.
klesly pod nulu a 26.2. až na –4°C. Počátkem měsíce nasněžilo do 10cm, 6.2.
bylo bez sněhu, pak sněžilo ve dnech 18 až 20.2., poté hustě sněžilo do 24.2.
i 27.2. V ten den byl stav sněhu na Pustevnách 65cm, na Lysé hoře 100cm,
na Pradědu 135cm. Do 12.2. převládaly jižní větry, pak se vítr obrátil k
severu. Jasných dnů bylo 9 a zataženo bylo 13 dnů.
BŘEZEN
Občas nás ještě vítal ranními mrazíky do –5°C. Ve dnech 9.-12.3. bylo ráno
+7°C, 13.3. +10°C. Tomu odpovídaly i denní teploty. Počátkem měsíce ještě
ležel sníh (do 5.3.). Po tomto datu roztál. Denní teploty s výjimkou dnů 26.28.3 s –1°C až –2°C byly stále nad nulou. 16.3. bylo +10°C, 24.3. +11°C,
8,9,10,12, a 30.3. bylo +12°C. Pršelo nebo sněžilo ve dvanácti dnech. Nízká
mlha byla 4,22,25 a 26.3. Jasné dny byly pouze 4, zataženo bylo 17 dnů.
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DUBEN
Začal velice hezky – až do 12.4. se ranní teploty pohybovaly od +2°C do
18°C 5. a 8.4. s výjimkou 6.4. s –1°C. Denní teploty v těchto dnech se
pohybovaly 1.-4.4. +12 až +16°C a na slunci 22 – 28°C při převážně jasné
obloze. Od 8.4. začaly deště s mlhami, které trvaly až do 23.4. Při ochlazení
na –1°C až –3°C od 13. do 15.4. ještě sněžilo. Sníh se ale neudržel. Od 18.4.
byly ranní teploty již trvale bez mrazu od +2°C do +9°C. 24.4. byla denní
teplota +16°C. Pršelo od 19.4. do 22.4. a silný déšť byl 26.4. Jasných dnů
bylo deset a zataženo bylo 15 dnů. Vítr byl převážně severozápadní. 14.4.
hlásily Jeseníky ještě 80cm sněhu.
KVĚTEN
Ranní teploty byly od +3°C do +14°C, denní již byly vysoké od 18°C do
24°C. Pouze 7.5. bylo jen +6°C. Zvláště teplý byl prvý týden s denními
teplotami 24 až 26°C. 6.května byla bouřka, po ní se vytvořila mlha, která
vydržela do 9.5. s občasným deštěm. Pršelo ještě 18. i 19.5., silný déšť byl
28.5. Jasných dnů bylo 18, zataženo bylo 8 dnů.
ČERVEN
Teplotně byl podobný květnu. Ranní teploty se pohybovaly od +17°C do
+15°C, denní od 12°C do 26°C. Jen 11.6. bylo přes den pouze 9°C. Pršelo ve
14 dnech, nízká mlha byla od 9 do 11.6. Prudký déšť byl 18.6. Jasných dnů
bylo 9, zataženo bylo 13 dnů. Nejnižší ranní teplota , tedy +5°C, byla
6.června, nejvyšší denní teplota byla +26°C byla ve dnech 15. a 28.června.
ČERVENEC
V posledních letech je již tradičně nevlídný, s velkým množstvím srážek,
bouřek a mlh. Teplotně byl příznivý až tropický s vysokou vlhkostí.
Průměrné ranní teploty byly okolo +15°C, 9. a 16.7. bylo ráno +20°C,
nejnižší ranní teplota +10°C byla 3.7. Denní teploty byly od +15°C do
+26°C, 31.7. bylo +28°C. Úmorné vedro bylo 15.7., kdy teplota na slunci
dosahovala +45°C a přešla v odpolední bouřku. Bouřky byly ve dnech 1., 9.,
15., 19. a 26.7. Od 15. do 27.7. denně pršelo. Trvalý déšť od 19.7. způsobil
vyšší stav vody v potoce, k jeho vylití však nedošlo. Ve dnech 3., 4., 17., 21.
a 22.7. nad městem ležely mlhy. 23.7. prudce pršelo. Jasných dnů bylo 8,
zataženo bylo 15 dnů.
SRPEN
Po deštivém červenci přišel srpen s vysokými teplotami a jen občasným
deštěm. Až do 11.8. ranní teploty držely mezi 11 a 17°C, denní do č.8 byly
+24°C až +26°C, 4.8. byly bouřky a 5.8. klesla denní teplota na 14°C. Poté se
oteplilo a až do 28.8. bylo +20°C až +27°C. Teploty na slunci byly nejvyšší
ve dnech 14. až 16.8.,+41 až +45°C. Od 14. do 27.8. byly vyšší i ranní
teploty – od 13 do 20°C. Poslední přišlo ochlazení. 30.8. bylo ráno jen +7°C,
denní teploty poklesly na +12°C. Pršelo ve dnech 4., 23. a 27.8., ve dnech 5.
a 10.8. prudce pršelo. Jasných dnů bylo 17, zataženo bylo 7 dnů. Mlha byla
ve dnech 5.,18.,21. až 24.8.
ZÁŘÍ
I krásné počasí jednou skončí a měsíc září již připomněl blížící se podzim.
Do 8.9. bylo ještě teplo, ranní teploty byly od 7°C do 12°C a denní od 11°C
do 19°C. 9.9. teplota klesla na +6°C. V dalších dnech, s výjimkou 19,27 a
29.9. se ranní teploty držely mezi 8 až 12°C, denní teploty mezi +9°až
+16°C, jen 29.9. bylo přes den +18°C. Velmi často pršelo – v 15 dnech, s

58

častými mlhami (10 dnů). 10.9. byl silný západní vítr. Jasné dny byly čtyři,
zataženo bylo 19 dnů.
ŘÍJEN
Prvá polovina měsíce se snažila ještě potěšit teplými dny, ale závěr již byl
chladnější. Do 12.10. dosahovaly ranní teploty +7°C až +15°C (2. a 8.10.) s
vyššími denními teplotami do 16.10., od +13°C do +21°C (2. a 3.10.). Od
21.10. klesly ranní teploty na +5°až +10°C a denní teploty byly ve dnech 22.
až 29.10. +7 až +8°C. 31.10. se ještě oteplilo na +12°C ráno, přes den až
+18°C. Pršelo pouze ve dnech 4 28.10., slabé dešťové přeháňky byly 22 a
29.10. Častější byly mlhy, ve dnech 17. až 19., 22. a 23.10. Jasných dnů bylo
9, zataženo bylo 8 dnů.
LISTOPAD
Listopad ohlásil příchod zimy. Teplá rána vystřídaly noční mrazíky. Jen
zpočátku měsíce do 8.11. se ranní teploty pohybovaly od 0°do +7°C. Od
10.listopadu klesly trvale pod bod mrazu. Nejchladněji bylo 18.11. s –5°C,
jinak bylo převážně 0°až –3°C. Denní teploty pod 0°C neklesly a pohybovaly
se od 0°do 8°C. Do 18.11. pršelo pouze jeden den. 8. a 19. 11. sněžilo a pak
znovu 23.11., 24.11. a vrstva sněhu dosáhla 15 cm. 29.11. padal sníh s
deštěm. 22.11. foukal silný jižní vítr. Jasných dnů bylo 5, zataženo bylo 16
dnů.
PROSINEC
Prosinec letos přišel s mimořádně tvrdou zimou. V minulých letech býval
poměrně teplý a Vánoce bývaly bez sněhu. V tomto roce však sníh, který
napadl již v listopadu, zůstal ležet a ranní mrazy jej udržely.Ve dnech 8., 9.,
15. a 21.12. bylo –10°C. 14.12. bylo –13°C až –16°C s denními teplotami –
11 až –15°C. V ostatní dny se ráno i přes den pohybovaly teploty mezi 0°a –
7°C. 23.12. bylo ve dne –14°C. Po celý měsíc byla obloha zatažena a časté
byly i mlhy. Sněžilo 12 dnů. 16.12. bylo cca 20cm sněhu. 20.12. bylo již
kolem 30cm sněhu a 23.12. připadlo na 50cm sněhu. Silný vítr tvořil vysoké
závěje. Od 21.12. byla v okresu Nový Jičín vyhlášena sněhová kalamita. Od
28.12. při oteplení na +2°C až +3°C přes den se sněhová pokrývka místy
snížila až na 10cm. Konečně si všichni užili pořádné zimy a opravdu bílých
Vánoc.
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opřivnice a Evropa

Mezinárodní vztahy – kontakty s evropskými městy a partnery
17. – 21.4.2001 se uskutečnily plavecké „putovní“ závody v Trappes (Francie).
Zúčastnili se plavci z Kopřivnice a Congletonu (Anglie). Plavci z Kopřivnice získali
celkem 25 medailí - 13 zlatých, 8 stříbrných a 4 bronzové.
15. – 21.4.2001 navštívil Kopřivnici orchestr z Trappes (Francie).
Místní pěvci a tanečníci byli nezávisle na sobě hosty festivalů v italském partnerském
městě Castiglione del Lago.
14. – 19.5.2001 proběhla návštěva našich dětí ve Zwönitz (Německo). 15 žáků + 2
učitelé ze ZŠ Alšova navštívilo Zwönitz a zúčastnilo se setkání s žáky z Trappes
(Francie) a Zwönitz.
8. – 10.6.2001 odjela na pozvání oficiální delegace našeho města do Myszkówa
(Polsko) na oslavy „Dni Myszkówa“. V rámci oslav se uskutečnilo i vystoupení DIXI
orchestru z Mis Music Kopřivnice.
V polovině července – 13. – 17.7.2001 odjelo do Itálie do partnerského města
Castiglione Pěvecké sdružení Kopřivnice. Bylo jediným zahraničním účastníkem
dvaadvacátého ročníku tamního mezinárodního festivalu pěveckých sborů. Spolu s částí
Komorního orchestru MIS music absolvovali také několik koncertů v okolí. Velké
zážitky pěvcům připravilo italské publikum, které jejich výkony odměňovalo potleskem i
v kostelech. Na přelomu července a srpna, rovněž v Castiglione, vystoupil také Taneční
soubor ZUŠ Zdeňka Buriana a členové Tanečního souboru Zdeňky Havlové.
13. – 22.7.2001 se prezentovali kuchaři z Trappes v hotelu Gong ve Štramberku. Šlo o
reciproční akci za r. 2000.
15. – 28.7.2001 se uskutečnil mezinárodní táborový seminář dobrovolné práce,práce
studentů z Belgie, Španělska, Mexika, Slovenska, Canady, Francie, Německa, Ukrajiny
na Šostýně, hájence a naučné stezce.
Dvanáct dní v první polovině září pobývaly děti z Dětského centra v Kopřivnici a
několik klientů z Kopretiny - Ústavu sociální péče ve Vlčovicích v italském přímořském
letovisku Marotta. K moři se přepravilo přes třicet dětí s průkazkou ZPPP, z nichž
polovina byla upoutána na vozík. Celá akce se uskutečnila za vydatného finančního
sponzoringu Jaromíra Naleraje, majitele Cestovní agentury FOX, který pokryl čtyřicet
procent nákladů. Tato agentura zajistila i vlek za autobus. Děti chodily na procházky,
věnovaly se výchovným programům, zdravotní rehabilitaci, hrám a hlavně koupání v
moři. Ozdravných pobytů se Dětské centrum zúčastňuje každoročně, protože jejich vliv
na zdravotní stránku dětí je nesporný. Zlepšení funkcí pohybového aparátu, dýchání,
astmatických a alergických potíží jsou patrné na každém dětském účastníku.
8. – 10.9.2001 pobývala v Kopřivnici oficiální návštěva - čtyřčlenná delegace z
italského partnerského města Castiglione del Laga v čele s jeho starostou Fiorellem
Primim. Při rozhovorech s vedením města a zodpovědnými pracovníky bylo dojednáno
pro příští rok, že do Kopřivnice přijedou na oplátku pěvci i tanečníci z Castiglione del
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Laga. Dále Italové projevili zájem, aby se náš dětský orchestr zúčastnil tamního
mezinárodního hudebního festivalu.
28.9. – 1.10.2001 pobývala oficiální delegace z Kopřivnice ve Zwönitz (Německo) v
rámci dožínek a farmářského bálu, podepsání smlouvy o partnerství mezi Zwönitz a
Myszkowem (Polsko).
16.10.2001 došlo k předání daru – busty akademického sochaře Josefa Hrdličky,
zástupci Velvyslanectví České republiky v Bělehradě. Busta byla předána jménem paní
Danici Hrdličkové, manželky Josefa Hrdličky, jehož posledním přáním bylo věnovat
jedno ze svých děl – bustu své matky městu Kopřivnici, jako projev stále trvající lásky k
České republice.
19.10.2001 Myszków (Polsko) požádal o zajištění pracovní schůzky 6+ 1 osob na téma
životní prostředí, komunální odpad, služby, psí útulek apod. Sedmičlenná delegace z
polského Myszkowa přijela v pátek 19. října a ujal se jí Ing.Hynek Rulíšek, vedoucí
odboru životního prostředí. Karel Pargač, pracovník informačního a datového centra
kopřivnické radnice, předvedl delegaci práci s grafickým informačním systémem a
digitální technickou mapu města Kopřivnice a její možnosti. Během dalšího programu se
prohlédli dotřiďovací linku komunálního odpadu a psí útulek a kompostárnu v Příboře.
Ve středisku ekologické výchovy v Hájence byli členové delegace seznámeni s
ekologickou výchovou a po cestě zpět se podívali na revitalizaci Kopřivničky. Cílem této
návštěvy bylo vidět co nejvíce, získat hodně zkušeností, kontaktů a domluvit se na další
spolupráci.
8.11.2001 TJ Spartak Lubina sehrál v Lubině na Slovensku fotbalový zápas.
25. – 26.11.2001 do Kopřivnice přicestovaly dvě delegace, jedna z polského Myszkowa
a druhá z německého Zwönitzu. V čele pětičlenné polské návštěvy stál starosta Zbigniew
Knoff a čtyřčlennou německou delegaci vedl místostarosta Peter Löffler. Pracovní
program měly obě společný a byl zaměřen na školství a sport ve městě. Hosté si prohlédli
základní školy 17. listopadu, sv. Zdislavy a Alšovu. V klubu Kamarád byli přítomni
otevření Krizové poradny Paprsek. Delegace také zavítaly do Dětského centra, Ústavu
sociální péče ve Vlčovicích, ZUŠ Zdeňka Buriana a Domu dětí a mládeže.
Sobotní program návštěvy byl zaměřen na sport ve městě, a proto si hosté prohlédli
místní sportovní areály, odpoledne zavítali na přehlídku handicapovaných dětí Motýlek.
30.11. – 6.12.2001 vystupovalo Pěvecké sdružení Kopřivnice v rámci adventních
svátků ve Zwönitz (Německo).
Specialitou Kopřivnice je Francouzské kulturně informační středisko, které celoročně
pracuje pod KDK p.o., otevřeno vždy ve čtvrtek ve 14.00-16.30 hod.
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lovo na závěr aneb ohlédnutí

Letos v únoru obdrželi občané formuláře, jež byly určeny pro sčítání lidí, domů a bytů
ke stanovenému datu - 1. březnu 2001. Sčítání organizoval, řídil a koordinoval Český
statistický úřad. Podívejme se tedy na závěr na malé srovnání – malou statistiku,
ukazující postavení našeho města v rámci okresu a republiky v roce 2001.
Do okresu Nový Jičín je zařazeno celkem sedmapadesát obcí, což je o 12 více než k
poslednímu sčítání lidí, jež se uskutečnilo k 3. březnu 1991. K tomu došlo
osamostatněním některých obcí od měst. Počet obyvatel byl v roce 1991 - 158 767, při
posledním sčítání se počet zvýšil o 1,2 %, tedy na konečný stav 160 643 lidí. Ženy v
populaci převyšují jen nepatrně a celkem jich je 81 728.
Celá naše republika má 10 292 933 obyvatel, z toho mužů je 5 019 381.
Moravskoslezský kraj má ze všech krajů nejvíce obyvatel, a to 1 277 095, za ním je
Jihomoravský - 1 133 916, následuje Středočeský kraj s 1 129 627 obyvateli. V hlavním
městě Praze žije 1 178 576 občanů. Ostatní kraje už nedosahují takového počtu obyvatel.
Na posledním místě v počtu obyvatel je kraj Karlovarský s 306 799 lidmi.
Kopřivnice má 23 840 obyvatel, z toho 12 050 žen. Dětí do 14 let věku je evidováno 4
833, mužů v rozmezí 15 - 59 je 8 054, žen této kategorie je 8 019, mužů nad 60 je 1 247 a
žen 1 687.
Co se týče národnostního složení, v Kraji moravskoslezském se hlásí k české národnosti
1 109 494 lidí, 28 980 osob k moravské, 9 881 k slezské, 42 357 ke slovenské, 4 377 k
německé, 38 249 k polské, 1 977 romské a 41 780 osob se k žádné zjišťované národnosti
nehlásilo.
V Kopřivnici se 21 538 lidí přihlásilo k české národnosti, 1 029 k moravské, 20 k
slezské, 475 ke slovenské, 20 k německé, 65 k polské, 29 k romské a 664 neudalo svou
národnost.
Z celkového počtu 10 292 933 lidí se k věřícím přihlásilo 3 257 895 osob, v Kraji
moravskoslezském z 1 277 095 - 234 359 a v Kopřivnici z 23 840 - 7 511 občanů.
Cizinců žije v celé České republice 104 884, z toho 8 997 jich žije v kraji
Moravskoslezském a jen v Kopřivnici jich žije 216.
Domů v republice je 1 983 521 a 4 369 239 bytů. V Kraji moravskoslezském je domů
182 157 a bytů celkem 507 018. V Kopřivnici je evidováno 1 894 domů, z toho 139
neobydlených, a 9 100 bytů, z toho 421 je neobydlených.
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