KRONIKA
KOPŘIVNICE
ROK 2005

Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec

KRONIKA ................................................................................................................... 1
Úvod ........................................................................................................................... 3
Kopřivnický kalendář................................................................................................ 4
Leden ........................................................................................................................ 4
Únor .......................................................................................................................... 5
Březen ....................................................................................................................... 5
Duben........................................................................................................................ 6
Květen ....................................................................................................................... 7
Červen ....................................................................................................................... 7
Červenec ................................................................................................................... 8
Srpen ......................................................................................................................... 9
Září............................................................................................................................ 9
Říjen........................................................................................................................ 10
Listopad .................................................................................................................. 11
Prosinec................................................................................................................... 12
Politický život v Kopřivnici..................................................................................... 13
Volené orgány, městský úřad ....................................................................... 13
ZASTUPITELSTVO MĚSTA................................................................................ 13
Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2005 ................................... 14
RADA MĚSTA....................................................................................................... 16
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE ........................................................................ 17
Oddělení dopravy a silničního hospodářství........................................................... 18
Životní prostředí...................................................................................................... 21
Ovzduší ................................................................................................................... 21
Odpady.................................................................................................................... 21
Nebezpečný odpad .................................................................................................. 22
Autovraky ............................................................................................................... 22
Vodní hospodářství ................................................................................................. 22
Údržba Kopřivničky v pramenní oblasti................................................................. 23
Vodní nádrž Šostýn................................................................................................. 23
Havárie.................................................................................................................... 23
Deratizace města ..................................................................................................... 23
Lesní hospodářství .................................................................................................. 24
Myslivost ................................................................................................................ 25
Zajištění migrace obojživelníků.............................................................................. 25
Čistírna odpadních vod ........................................................................................... 26
Hospodaření, podnikání a výstavba ...................................................................... 27
Průmyslová zóna..................................................................................................... 27
Brose ....................................................................................................................... 28
Závod Dura ............................................................................................................. 29
Bang&Olufsen, s. r. o. ............................................................................................ 29
Tatra ........................................................................................................................ 30
Slévárna Tafonco, a. s............................................................................................. 31
CNM COM ............................................................................................................. 32
Péče o občany ......................................................................................................... 39
Obyvatelstvo ........................................................................................................... 39
Počet obyvatel v městských částech ............................................................ 40
Péče o občany ......................................................................................................... 41
PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE 2005 ............. 46
Školství .................................................................................................................... 49
Mateřské školy:....................................................................................................... 49
2

Základní školy......................................................................................................... 50
Střední a vyšší školy ............................................................................................... 52
Ostatní školská zařízení .......................................................................................... 52
Mimoškolní činnost dětí a mládeže ....................................................................... 53
Kulturní a společenský život ve městě ................................................................. 54
Nejvýznamnější akce, pořádané městem: ............................................................... 54
Kulturní zájmové útvary – spolky a skupiny, rozvíjející svou činnost v Kopřivnici
a okolí v roce 2005: ................................................................................................ 56
Ze života Kopřivnice ............................................................................................... 57
Oslavy 60. výročí osvobození................................................................................. 57
Masarykovské fórum na téma ohrožení člověka .................................................... 58
Výročí malíře Zdeňka Buriana ............................................................................... 59
Zajímavosti ze života města ................................................................................... 72
Zajímavosti z obcí................................................................................................... 74
Sport ve městě ........................................................................................................ 75
Ze sportovních událostí roku: ................................................................................. 77
Akce pořádané v rámci mezinárodních vzahů v roce 2005 ............................ 78
Závěr ........................................................................................................................ 81

Úvod
Rok 2005 byl pro město rokem náročným a úspěšným. Podařilo se
takřka zaplnit naši průmyslovou zónu, zahájili jsme výstavbu další víceúčelové
haly z prostředků Phare v průmyslovém parku. Růst nezaměstnanosti se v
našem městě stabilizoval, avšak s koeficientem nezaměstnanosti nemůžeme
být spokojeni a je nutno hledat další potenciální zdroje pro jeho snížení.
Byla zahájena generální rekonstrukce nové budovy Městského úřadu v
bývalé správní budově Tatry s předpokladem přestěhování do konce měsíce
října roku 2006. Zahájili jsme také jednání s Českou poštou o možnosti
přemístění do této budovy, aby co nejvíce institucí, se kterými může občan přijít
do styku, bylo tzv. „pod jednou střechou“.
Během roku 2005 se podařilo realizovat řadu významných investičních
akcí v rámci možností schváleného rozpočtu města. Můžeme se pochlubit
novou expozicí našeho významného rodáka Zdeňka Buriana v nově
rekonstruované budově Šustalovy vily, kde je prezentována i věhlasná
kopřivnická majolika. Bylo přistoupeno ke generální opravě objektu Fojtství, kde
bude prezentována bohatá historie města. Občané Lubiny s povděkem převzali
nově vybudovaný a dlouho připravovaný chodník napříč obcí. Není však účelem
vyjmenovávat zde všechny investice, které se realizovaly. Na další rok
přecházejí dlouhodobé akce, jako např. nutné odkanalizování místních částí,
pokračuje realizace projektu regenerace sídliště „Sever“, modernizace
tepelných sítí města, připravuje se architektonická studie úpravy centra města.
Jedná se o urychlení obchvatu města Příbora s napojením na průmyslovou
zónu, včetně kruhové křižovatky v Lubině. Nadále se vyvíjí maximální úsilí o
přiznání státní dotace na dostavbu Domova důchodců.
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Zastupitelé schválili novou vyhlášku o veřejném pořádku, stejně jako
navýšení částky za odpady o 60 korun na 430 korun. Radnice vyhlásila
veřejnou soutěž na provozovatele kulturního domu.
Kolektivní smlouva slibuje tatrovákům růst mezd o 2,5 procenta.
Radnice obdržela 36 žádostí o granty, když koncem roku vyhlásila pět
témat.
Dechový orchestr Kopřivnice získal Zlaté pásmo na soutěžním
Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Praze. Úspěchu dosáhl v
konkurenci devíti orchestrů ve své vyšší třídě.
Vokální soubor Facies musicae pořídil svou první nahrávku.
Zaznamenání vánočního programu finančně podpořila také Evropská
unie.
Chlapecký tým florbalistů ZŠ E. Zátopka zvítězil v okresním semifinále
družstev základních škol a kvalifikoval se do finále.
Město se rozhodlo pomoci slovenským Tatrám při likvidaci škod
napáchaných větrnou smrští finančním darem.
Juniorské družstvo kopřivnických hokejistů se v 1. lize probojovalo mezi
elitní osmičku, čímž se oprostilo od záchranářských starostí a mohlo v
klidu sbírat prvoligové zkušenosti.
Kopřivnice se prezentovala na brněnském veletrhu cestovního ruchu
Region Tour jako součást atraktivní oblasti.
Vůbec poprvé se v Kopřivnici uskutečnily okresní přebory ve stolním
tenise mužů. Umožnil to vznik herny při ZŠ sv. Zdislavy.
Plavkyně Petra Klosová se třikrát probojovala do finále pátého dílu
Světového poháru, který se konal v Berlíně. Úspěšná byla v disciplínách
50 m VZ (5. místo), 100 m VZ (5. místo) a 100 m PZ (7. místo).
Florbalisté ZŠ Emila Zátopka prodloužili šňůru své neporazitelnosti v
okrese na neuvěřitelných 10 let, když opět zvítězili v okresním finále
družstev základních škol.
Kruh přátel hudby hostil Brno Brass Band. Originální čistě žesťové
seskupení vyzrálých muzikantů zahrálo úpravy osvědčené klasiky, ale
zabrousilo i do swingových vod a současné vážné hudby.
Radnice chce soutěží snížit své pohledávky na nájmu.
V návrhu rozpočtu se pro letošní rok počítá s částkou téměř 500 milionů.
Místostarosta Milan Bureš se stal členem horní komory parlamentu.
Kopřivničan, malíř krajinek, Josef Martini se ve zdraví dožil devadesáti
let.
Pionýrská skupina Obránců míru dostala nové prostory pro svou
klubovnu na sídlišti Sever.
Správa sportovišť zakoupila sněžný skútr na úpravu běžkařských tras.
Letošní ročník soutěže Rallye Barcelona - Dakar skončil bez Tomáše
Tomečka i Karla Lopraise.
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Občanské sdružení Hájenka připravilo informační letáky o přírodních
krásách Podbeskydí.
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Grantová komise z 36 projektů vybrala jen osmnáct.
Vrcholily nákladné opravy Lašské (nově Šustalovy) vily
Pavla Janošová vybojovala na badmintonovém mistrovství ČR v Plzni
stříbrnou medaili spolu s Tomášem Kopřivou z Dobrušky ve smíšené
čtyřhře.
Jiří Novák nahradil ve funkci místostarostu Milana Bureše, který
rezignoval z postu uvolněného člena rady města.
Ministerstvo ani kraj nepodpořily vznik střední umělecké školy v
Kopřivnici.
V azylovém domě byla zavedena přísnější pravidla.
Vyznavači díla malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana si připomněli sté
výročí narození tohoto slavného kopřivnického rodáka. Sto let od
narození rodáka a malíře Zdeňka Buriana odstartovalo množství
kulturních akcí ve městě. Vyšla i dopisnice věnovaná Zdeňku Burianovi.
Na libereckém mistrovství ČR mladších žaček v krasobruslení získala
kopřivnická Hana Kubátková bronz.
Ve vlčovické zóně byl položen základní kámen společnosti Erich Jaeger.
Radnice vyhrála soud s Komerční bankou.
Město vyčlenilo 300 tisíc korun na výsadbu nové zeleně.
Krajské zastupitelstvo schválilo dotaci pro město na projekt „Rozvoj
Regionálního muzea Kopřivnice“.
Počet obyvatel v Kopřivnici a místních částech je 23 465 obyvatel.
Na trestním oznámení, které podal Ivan Telařík na prezidenta republiky,
nebyly policií shledány důvody pro zahájení trestního stíhání.
Terénní pracovník Renarkonu vyměnil vloni narkomanům 6 372
injekčních stříkaček.

Březen
•
•
•

•
•
•

Z postu ředitele Terex Tatry a předsedy představenstva byl bez udání
důvodu odvolán Zbyněk Keisler.
Dětské centrum získalo díky sponzorským darům nový automobil,
zejména od nadace Duhové energie energetické společnosti ČEZ.
Vokální skupinka S-Kvartet pokřtila své debutové CD Studna se
spirituály a úpravami známých evergreenů. Křest s koncertem měl také
charitativní rovinu a jeho výtěžek putoval do Dětského centra v
Kopřivnici.
Kopřivnici a automobilku navštívil premiér Stanislav Gross.
U pomníku TGM bylo připomenuto 155. výročí narození našeho prvního
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
V místních částech se uskutečnily veřejné schůze obyvatel s vedením
města.
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Vyvěšením vlajky a Zvonkovým pochodem vyjádřilo vedení radnice a
mladí lidé odpor proti čínské okupaci Tibetu.
Soubor místního studentského divadla Bílá ponožka si ve Valašském
Meziříčí zajistil doporučení k postupu na celostátní přehlídku Šrámkův
Písek.
Výběrová komise doporučila zachovat současného provozovatele
kulturního domu firmu Ludvík Moravia, která tak dostala přednost před
Agenturou Fox.
Zastupitelstvo udělilo čestné občanství in memoriam místnímu rodákovi,
skladateli Zdeňku Petrovi. Autor řady ve své době populárních písní
spolupracoval s R. A. Dvorským a později nahradil Jaroslava Ježka v
Osvobozeném divadle Voskovce a Wericha.
Členka BK Kopřivnice Pavla Janošová přepsala dějiny českého
badmintonu, když na juniorském mistrovství Evropy v nizozemském
městě Den Bosch získala bronzovou medaili.
Město prodalo pozemek v průmyslové zóně dánské firmě Bang&Olufsen,
s. r. o.
Radnice nechala zpracovat projekt, na základě kterého by se mohla
zlepšit kvalita ovzduší ve městě.
Opuštěné zemědělské objekty v Mniší a Drnholci ničili zloději a
vandalové.

Duben
•

•

•
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•
•
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Prezident republiky Václav Klaus v Jízdárně Pražského hradu zahájil
největší výstavu obrazů Zdeňka Buriana v historii. Soubor stovek
známých děl z pravěku stejně jako neznámé volné tvorby ukryté v
soukromých sbírkách se těšil tak obrovskému zájmu návštěvníků, že
výstava musela být neplánovaně prodloužena. Vernisáže se účastnilo i
vedení města Kopřivnice
Karatista Milan Burget dokázal obhájit svůj titul na mistrovství republiky,
které se konalo v Ústí nad Labem. Tímto vítězstvím si také zajistil
nominaci na květnový evropský šampionát v Tenerife na Kanárských
ostrovech.
V areálu automobilky rozběhla zkušební provoz firma na výrobu
plastových oken CNM COM Kopřivnice, s. r. o.
Místostarosta Jiří Novák byl zvolen do rady Zdravých měst. Kopřivnice
hostila zástupce Národní sítě Zdravých měst, kteří se zajímali o
problematiku městských center.
17.dubna byly zahájeny oslavy 60. výročí počátku organizovaného
volejbalu v Kopřivnici. Oslavy pokračovaly dalšími akcemi během celého
roku.
Město začalo pracovat na variantě výstavby vlastní kotelny.
Město si připomnělo Den Země mimo jiné i tzv. debatní ligou, které se
zúčastnilo vedení města s žáky základních škol.
Devatenáctý ročník přehlídky netradičního divadla Kopřiva 2005 byl
nejúspěšnější pro královéhradecké divadlo Dno. Jeho hra Paris si
odvezla Cenu za umělecký přínos i největší sympatie diváků.
V Lubině přivítali dalších deset novorozených občánků.
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Zastupitelé hledali vhodné místo pro novou teplárnu.
Zastupitel Lumír Pospěch rezignoval na svůj mandát z důvodu přijetí
nového zákona o střetu zájmů.
V Katolickém domě se uskutečnilo první setkání kopřivnických Slováků.
Ministr obrany Karel Kühnl při návštěvě automobilky jednal o zakázkách
pro armádu.
Kopřivnický malíř Zdeněk Babinec otevřel v galerii na Fojtství svou
rozsáhlou samostatnou výstavu s názvem Metallica inspirovanou
především říznou hudbou stejnojmenné kapely.
Letošního prvního kopřivnického plochodrážního závodu se zúčastnilo
11 jezdců z Česka, Německa a Rakouska. Vítězem tohoto klání se stal
domácí odchovanec Adrian Rymel závodící v barvách Markéty Praha.
Občané si připomněli 60. výročí osvobození od fašizmu.
V kulturním domě proběhl 9. ročník Beskyd Model Kit Show.
Václav Langer vydal Almanach k 60. výročí ukončení 2. světové války.
Dětská cimbálová muzika ZUŠ Zdeňka Buriana vystupovala společně s
legendami valašského folkloru. Na jednom pódiu se sešla s Jarmilou
Šulákovou a cimbalistou Janem Rokytou.
Stále se jedná o likvidaci skládky neutralizačních kalů.
Skejtaři se dočkali přestěhování u-rampy a jiných překážek do prostoru
letního stadionu.
Radnice finančně přispěla na rozšíření znalostí žáků z dopravní výchovy.
Zakládající člen místní ODS a její předseda Petr Chromečka rezignoval
na funkci předsedy a na členství v ODS.
Na výměnný pobyt přijeli francouzští vozíčkáři.
Na místním hřbitově vznikne kolumbárium.

Červen
•
•
•
•
•

•

U místního vydavatelství PiperRecords vychází singl Satellite kopřivnické
formace Nierika. Singl měl předcházet vydání druhého alba ohlášeného
na závěr roku, jeho vydání se však o něco zpozdilo.
Rada schválila záměr využití objektu bývalého domu dětí a mládeže na
klub seniorů, ve sklepních prostorách by mělo být kontaktní
streetcentrum pro drogově závislé.
Uskutečnil se osmý ročník Sportovních her zdravotně handicapovaných
Dvě stovky mladých divadelníků se sešly v domě dětí na přehlídce
Bedna. Nejúspěšnějším představením bylo ’vendelínovské’ Nemůže
muže.
Druhému ročníku přehlídky dovedností Schody dominoval tanec ve
všech podobách. Diváci ocenili taneční skupinu Efekt, největší umělecký
přínos podle jejich názoru mělo vystoupení souboru Limetka z DDM a
znovu vidět chtěli produkci další taneční skupiny Dream.
Krajský soud v Ostravě potvrdil verdikt úředníků radnice ohledně
neuznání honitby Honebního společenstva Kopřivnice.
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Z důvodu námitky výběrové firmy, která neuspěla u výběrového řízení,
se odsunul otevření muzejních expozic na září.
Nad myšlenkami T. G. Masaryka a jejich odkazem se zamýšleli
představitelé tuzemského politického a společenského života - Šiklová,
Moserová, Ruml, Klvaňa, Zvěřina a další na devátém ročníku. Téma
letošní diskuze bylo věnováno Člověku v tísni.
Německá firma Brose slavnostně otevřela svůj výrobní závod v
průmyslové zóně.
Město připravilo rozpočtový výhled na tři roky.
Anglický Congleton i Kopřivnice chtějí užší spolupráci.
Začaly práce na nasvětlení přechodu pro chodce mezi házenkářským
hřištěm a Komerční bankou.
Společnost Komterm, a. s., se stala stoprocentním vlastníkem Energetiky
Tatra, a. s.
Na žákovském mistrovství ČR v plavání vybojovali místní plavci tři tituly.
Nikola Zátopková zvítězila v disciplíně 100 m M a Patrik Svoboda na trati
50 m VZ. O třetí zlato se postarala štafeta dívek na 4 x 50 m VZ ve
složení Nikola Zátopková, Zuzana Münsterová, Kateřina Zátopková a
Kristýna Huráková.
Veřejnost měla poprvé možnost prohlédnout si interiéry zrekonstruované
Šustalovy vily. Otevření objektu provázel kulturní program a bylo
součástí také cyklu akcí Týden Zdeňka Buriana v rodném kraji.
Soud sice zrušil novelu zákona o střetu zájmů, která zakazovala šéfům
příspěvkových organizací zastávat také funkci zastupitele, ale Lumír
Pospěch z důvodu vlastní rezignace se nemůže vrátit zpět.
Na plánovacím víkendu měli občané možnost se přímo na místě vyjádřit
k tomu, jak by mělo vypadat náměstí TGM.
Domov Salus získal nového ředitele - Karla Radiměřského.

Červenec
•
•

•
•
•
•
•

6.července již tradičně proběhly oslavy k uctění památky Mistra Jana
Husa
Milan Burget se na šampionátu v polské Wroclavi stal akademickým
mistrem Evropy v karate ve váze do 65 kg, když v dramatickém finále
udolal reprezentanta Srbska 9:8 v prodloužení. Díky tomu si vybojoval
nominaci na mistrovství světa, které bude letos v USA.
Na dorosteneckém mistrovství ČR v plavání získala Markéta Skurková 2
zlaté a 1 stříbrnou medaili. Celkově kopřivnická výprava dovezla z
Pardubic, kde se šampionát uskutečnil, 10 medailí.
Sice se zpožděním, ale nakonec přece jenom došlo k pronájmu
větřkovické přehrady. Areál tak nadále bude poskytovat návštěvníkům
služby, na které byli po léta zvyklí.
Krajský normativ si vyžádal změny v domě dětí a mládeže.
Na základních školách se jako každé prázdniny započalo se stavebními
opravami.
Petra Klosová reprezentovala naši zemi na plaveckém mistrovství světa
v Montrealu, kde v polohové štafetě 4 x 100 m přispěla k vytvoření
nového českého rekordu.
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Před zraky necelých tří tisícovek diváků se na místním zimním stadionu
utkali kopřivničtí hokejisté s hráči Jágr teamu. Větší koncentraci
světových hokejových hvězd naše město ještě nezažilo. Domácí
nakonec podlehli Jágr teamu 3:13
Úřad práce eviduje růst zájmu o veřejně prospěšné práce.
V Dětském centru se začala budovat multifunkční zahrada Zdeňka
Buriana.
Rekonstrukce správní budovy bude postupovat podle úspornějšího
finančního projektu a bude rozložená do etap.
Za první pololetí letošního roku vyplatila radnice na sociálních dávkách
29 milionů korun.
Z Problémové knihy dopravy bylo vyřešeno prozatím jen devět bodů.
V regionu stále chybí práce pro osoby se zdravotním postižením.
Radnice se chystá prodávat další bytové domy.
Dvanáctihodinový příval taneční hudby, ale také velký propadák, takový
byl letní Red Stone, festival klubu Nora. Neúspěch navíc zřejmě
znamenal konec festivalů tohoto typu v Kopřivnici.
Kolekci zhruba 120 let staré majoliky, která bude vystavena v Šustalově
vile, rozšířila keramika ukrytá v bedně pod podlahou včelína. Nalezl ji
potomek frenštátské továrnické rodiny Křenků David Kryške.
Skejtařům vadí chybná instalace u-rampy v areálu na letním stadionu za
1,2 miliony korun.

Září
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tři skupiny pracovníků pracovaly na úpravách vyhlášek města.
O pozemky v průmyslové zóně projevily zájem dva subjekty.
Povodňová komise monitorovala stav hladiny Lubiny.
Město zvažovalo zakoupení autorských práv k dílu svého slavného
rodáka Zdeňka Buriana.
České dráhy nechají opravit železniční přejezd na ulici Husově u zimního
stadionu.
O rozkvět turizmu se nyní bude starat nový manažer turistické destinace
Kopřivnicko, který začal pracovat na městském úřadě.
Házenkáři po několikaleté pauze opět vstoupili do nejvyšší celostátní
soutěže.
V průmyslové zóně Bang&Olufsen položil základní kámen svého
místního závodu.
Město nechalo zpracovat návrh okružní křižovatky v Lubině.
Firma Slumeko vyměnila 1 315 dopravních značek z 1 600.
Radnice zaplatila městské policii přenosný laserový radar, který bude
využívat ve spolupráci s Policií ČR.
Otevřely se dvě ze tří nových muzejních expozic: výstava v přízemí
Technického muzea připomíná osobnost a výkony Emila Zátopka a v
Šustalově vile je otevřeno muzeum věnované zdejší keramické výrobě,
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Zdeňku Burianovi a dalším rodákům. Dana Zátopková, která expozici
věnovanou svému manželovi osobně otevřela, slíbila, že ji doplní.
Spojení české a japonské hudební tradice se odrazilo i v názvu
koncertního projektu zdejšího vokálního souboru Facies Musicae a
japonské klavíristky Yukiko Sawa. Kromě vystoupení v místním
Katolickém domě se uskutečnila série koncertů po celé severní Moravě.
Dana Zátopková otevřela 17. září dvě úplně nové muzejní expozice,
jednu věnovanou jejímu manželovi a druhou určenou Zdeňku Burianovi a
místní majolice. Rekordní počet 204 závodníků se vydal na trať Běhu
rodným krajem Emila Zátopka z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm.
Stejně jako v minulých ročnících i letos měla start na starosti manželka
legendárního běžce Dana Zátopková.
KČT Kopřivnice uspořádal 3.9. již XXII. Ročník oblíbeného pochodu
Lašskem-Valašskem. Zúčastnilo se 60 turistů.
Brněnská společnost Tenza posuzovala variantní řešení vytápění
Kopřivnice.
Logopedickou školku postihlo stěhování do prostor Dětského centra.
Proběhly Dny zdraví s Revírní bratrskou pokladnou.
Na plochodrážním stadionu se utkaly reprezentační výběry jezdců
Polska a ČR. Český výběr deklasoval mladé polské plochodrážníky, když
nejlepším z našich byl kopřivnický odchovanec Adrian Rymel.
Radnice se rozhodla podpořit investora, který chce v Kopřivnici stavět
čtyřpodlažní bytové domy.
Nezaměstnanost ve městě překročila průměr okresu.
Vláda rozhodla, že terénní vozy pro armádu nakoupí v Tatře.
Kopřivnický polygon opět hostil vyznavače tuningu aut.
V centru za pizzerií byla schválena výstavba nového ubytovacího
zařízení.

Říjen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pěvecké sdružení Kopřivnice doprovázené částí komorního orchestru
absolvovalo zájezd do jižní Francie. Sbor koncertoval v Girandol a
Valdériez.
Zastupitelé schválili proces změny územního plánu.
Firma Baspro chce koupit pozemky v blízkosti Komerční banky a postavit
polyfunkční dům.
Praktičtí lékaři zahájili jednodenní stávku.
Dům dětí změní od příštího roku zřizovatele - z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje přejde pod město.
Správou bytů ve vlastnictví města je i nadále pověřena realitní kancelář
Rekaz.
Firma Brose věnovala Dětskému centru čtyři tisíce euro.
Radnice přemístila pokladnu do nových prostor ve správní budově.
Třiatřicet dětí našeho regionu je z rozhodnutí soudu v ústavech.
Na mistrovství ČR juniorů v karate v Brně nenalezla kopřivnická
závodnice Soňa Hejduková přemožitelku a zaslouženě získala titul, čímž
se jako jediná dívka nominovala na juniorské mistrovství světa na Kypru.
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Místostarosta Jiří Novák jel do Prahy prosadit skládku neutralizačních
kalů do plánů ministra Sobotky.
Budova Muzea Fojtství dostává novou střechu, která má vydržet 30 let.
Radnice vydala katalog dostupných sociálních služeb.
Město chce utratit šest set tisíc korun za propagační fotografie.
V rámci Týdne knihoven proběhla přednáška o kineziologii.
Den otevřených dveří Dury využilo k návštěvě sedm set lidí.
Na Severu byla zahájena II. etapa regenerace sídliště Sever, která se
týká prostoru před Základní školou 17. listopadu a ulice České.
Veleúspěšné bylo účinkování kopřivnických vzpěračů na republikovém
mistrovství juniorů do 20 let. Svěřenci trenéra Luďka Kašpárka zde
získali tři medaile, konkrétně v kategorii do 62 kg vybojoval zlato Ondřej
Driják a druhé místo obsadil Radek Enčev. V kat. do 77 kg přidal stříbro
také Tomáš Číp.
Cena za teplo a teplou vodu se zvýšila o jedenáct procent pro
domácnosti s centrálním vytápěním.
Závod Dura letos výrazně zvyšuje produkci i obrat.
Od ledna by měla platit nová pravidla pro přidělování bytů.
V Lubině se buduje 947 metrů dlouhý chodník, upravují se autobusové
zastávky a veřejné osvětlení. Do oprav chodníků a cest se investovalo
2,6 milionu korun.
Místní klub karate při ASK Tatra pořádal v hale SOUS již 6. ročník
mezinárodního turnaje Morava Open, kterého se zúčastnilo 217
závodníků. Mezi ženami bez rozdílu hmotností se blýskla vítězstvím
Soňa Hejduková.
Místní oddíl kulturistů Urtica obsadil 2. místo ve druhé lize a pro tento rok
si zajistil postup do vyšší soutěže.
Krytý bazén byl dějištěm 10. ročníku Velké ceny města Kopřivnice v
plavání, kde se představila celá česká špička. Nejvýraznějšími
osobnostmi byli reprezentanti Květoslav Svoboda, Michal Rubáček (oba
Znojmo) a domácí Petra Klosová.
Elektronická siréna byla z městského úřadu přemístěna na správní
budovu.

Listopad
•
•
•
•
•
•

Průmyslová zóna opět získala cenu za celospolečenský přínos: loni
obsadila první místo, letos třetí.
Předseda vlády Jiří Paroubek a plejáda hvězd české pop music
vystoupili v Kopřivnici na charitativním koncertě, který vynesl 200 tisíc
pro zdejší domov pro rodiče a děti v tísni Salus.
Radnice zvažuje prodej ubytovny Pod lesem.
Lidé si připomněli vznik republiky.
Zhruba 350 účinkujících se sešlo na přehlídce tvorby handicapovaných
dětí Motýlek 2005. Kulturní dům díky diváckému zajmu tradičně praskal
ve švech.
Kopřivnický Kruh přátel hudby hostil světově uznávaného violového
virtuosa a pedagoga Lubomíra Malého.
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Zastupitelé odmítli vyúčtování loňské dotace pro klub Nora.
Lubinská malotřídka oslavila 105. výročí založení.
Údržba a opravy dětských hřišť stály 320 000 korun.
Sdružení alternativních básníků Vítrholc a zdejší kapela Nesselsdorf se
sešly na zdařilém undergoundovém večírku v klubu Nora.
Asi největším koncertem roku ve městě se stalo vystoupení kapely
Čechomor. Vyprodaný kulturní dům měl možnost slyšet hudbu z
posledního alba Co se stalo nové, ale i starší skladby.
Kopřivnice uctila památku všech válečných veteránů.
Vyprodaný náklad novin způsobila informace o stížnostech nájemníků na
provozovnu Zdravé výživy na ulici Štefánikově, které vyvolaly zájem tří
kontrolních orgánů. Noviny údajně skoupili vlastníci provozovny.
Na krátkou návštěvu radnice a automobilky přijel předseda ODS Mirek
Topolánek.
Shodnou adresu s městským úřadem už má 137 Kopřivničanů.
Radnice chce rozdělit dvě stě tisíc korun na granty.
Kopřivnice hostila návštěvníky 3. ročníku KoprConu.
V kostele sv. Bartoloměje se malbám na stěnách dostalo péče
restaurátorů.
Proběhly Kopřivnické kraťasy. Hostem dalšího ročníku festivalu krátkých
filmů Kopřivnické kraťasy byl mimo jiné také animátor a režisér Aurel
Klimt, který publiku osobně představil svou kompletní filmografii.
Dětský loutkoherecký soubor Schůdky oslavil třicet let své existence
minifestiválkem se soubory z okolí.
Zimní stadion byl dějištěm 33. ročníku velké ceny v krasobruslení O
tatrováckou brusli. Během dvoudenního programu vyjezdily domácí
závodnice tři medaile.
Z průzkumu veřejného mínění prováděného firmou Augur Consulting, s.
r. o., vyplynulo, že občané jsou spokojeni s bydlením, ve městě se cítí
poměrně bezpečně, 73 % je spokojeno s volnočasovými aktivitami.
Vodu z Markétina pramene a Hladného je nutné převařit.
Kulturní dům opět sužují útoky vandalů.

Prosinec
•
•
•
•
•

•
•

Poplatek za odpady bude navýšen o dvacet korun.
Jízdní řády doznaly letos hodně změn.
Provoz na Husově ulici zpomalují dva retardéry.
Tatra letos snižovala průběžně stav zaměstnanců o 30 měsíčně. K 31.
prosinci zaměstnávala 3 400 lidí.
Velkou cenu města Kopřivnice ve vzpírání ozdobil v domácích barvách
závodící Jiří Orság novým českým rekordem. V nadhozu dostal nad
hlavu neuvěřitelných 180 kg a výrazně přispěl kopřivnickému družstvu k
celkovému vítězství.
Vysokou úroveň měla Velká cena Kopřivnice v badmintonu. Mezi
konkurencí reprezentantů se prosadila domácí Pavla Janošová ziskem 3
stříbrných medailí.
Osmdesátihektarová průmyslová zóna je téměř zaplněna, zbývá
posledních šest hektarů.
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Ministr životního prostředí Libor Ambrozek přislíbil podporu financování
likvidace staré skládky neutralizačních kalů.
Tří základní školy získaly granty na osm set tisíc korun.
Radnice řeší zneužívání sociálních dávek.
Na plaveckém mistrovství Evropy v italském Terstu se skvěle uvedla
Petra Klosová. V disciplíně 100 m PZ se dostala až do finále, kde v čase
1:02,32 obsadila výtečné 5. místo. Toto umístění bylo nejlepší mezi
našimi reprezentantkami.
V průmyslové zóně si koupil pozemek další investor - nizozemská
společnost MGG Czech, ale s výstavbou chce začít později.
Odborníci mapují na školách drogovou scénu v regionu.
Badmintonistka Pavla Janošová byla v Praze u příležitosti každoročního
předvánočního setkání nejúspěšnějších sportovců ČR oceněna
ministryní školství jako nejlepší hráčka ČR.
Firma Slumeko, s. r. o., koupí od města budovu, ve které má sídlo, za
4,5 milionů korun.
Radní potvrdili svůj záměr dražit ubytovnu Pod lesem.
Subdodavatel Brose, firma Rieger, začal stavět v průmyslové zóně.
Rekaz musí dodržet tříměsíční limit na údržbu obecních bytů.
Radnice chce zřídit webový kalendář akci v Kopřivnici.
Změnu názvu oslavila Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189
Dnem otevřených dveří.
Plán Tatry je pro příští rok podle slov předsedy představenstva Igora
Vlčka výrazně konzervativní. Tatrováci si podle kolektivní smlouvy v
příštím roce polepší o 4,5 procenta.

Politický život v Kopřivnici
Volené orgány, městský úřad

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2002
v počtu 23 členů, jehož činnost bude ukončena na podzim roku 2006 uplynutím
volebního období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok
2005 (podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
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V roce 2005 se uskutečnilo celkem 7 řádných zasedání, 3 mimořádné
zasedání a 9 pracovních seminářů, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo
v tomto složení:
Příjmení, jméno
člena ZM
BŘEZINA Karel
BUREŠ Milan, Mgr.
GREPLOVÁ Eliška
CHROMEČKA Petr
JANČÁLKOVÁ Dagmar,
Mgr.
JANEK Alois
JANEK Pavel, Ing.
JAŠEK Oldřich, Ing.
JALŮVKA Jan Ing.
(od 27. 5. 2005)
JELÍNEK Roman, MUDr.
KAPICA Milan
KRAJČÍR Zdeněk, Mgr.
KRYŠKE Vladislav
KUBOŠ Karel, RSDr.
LAKOMÝ Robert, MVDr.
NAVRÁTIL Jan, Mgr.
NOVÁK Jiří
PAVELKA Josef, Ing.
POLÁŠEK Luděk, Ing.
POSPĚCH Lumír, Mgr.
(do 26. 5. 2005)
RYSOVÁ Dagmar
SUMBAL Jiří, Ing.
ŠULA Jaroslav, Ing
TICHÁNEK Jiří
Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS

Politická
příslušnost
SNK,bezpartijní
ODS
KSČM,bezpartijní
ODS
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
SNK,bezpartijní
KSČM
ČSSD
ODS
KSČM
US-DEU,bezpartijní
ČSSD
ODS
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL,bezpartijní
SNK,bezpartijní
ODS
KDU-ČSL
ČSSD

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

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2005
1. vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
•

č. 1/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
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•

č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- dodatek č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Kopřivnice
- dodatek č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Kopřivnice

2. finanční a majetková rozhodnutí, projekty, studie města, různé …
schválení:


























uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou na částku Kč
35 000 000,rozpočtu města Kopřivnice na rok 2005
uzavření dohod o přistoupení k závazkům
uzavření dotačních smluv na nájem sportovních zařízení v roce 2005
pravidel delegování zástupců města do orgánů společností
zpráv o činnosti Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva města za
rok 2004
plánu práce Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva města na rok
2005
dotačních smluv z rozpočtu města na rok 2005 na činnost a provoz
neziskových subjektů, působících v oblasti sociálních služeb
prodeje a výkupu pozemků
smlouvy o zpracování Koncepce odpadového hospodářství
dotačních smluv na činnost sdružení a na uspořádání tradičních akcí
v roce 2005
rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2005
poskytnutí dotace:
 Klubu házené Kopřivnice
 Regionálnímu muzeu Kopřivnice, o. p. s.
záměru pořídit změnu č. 8 územního plánu města Kopřivnice ve
prospěch lokalizace nového tepelného zdroje
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč
100 000,pro organizační složku města Kopřivnice Klub Kamarád na
projekt „Rekreačně výchovný tábor a taneční víkend pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“
závěrečného účtu města Kopřivnice na rok 2004
rozpočtového výhledu města na období 2006 – 2007
smlouvy o zpracování Místního programu zlepšování kvality ovzduší
smlouvy o financování akce z grantového schématu Jednotný
komunikační styl 2004 v rámci Společného regionálního operačního
programu
dle § 20 odst. 7 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Návrhu zadání
změny č. 8 územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí
Lubina, Mniší, Vlčovice
pojmenování ulice v lokalitě Kopřivnice – Sever na „Moravská“
postupu realizace projektové přípravy modernizace tepelných sítí města
Kopřivnice a výstavby tepelného zdroje
stanov dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí regionu Novojičínska“
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zásad pro poskytování účelových dotací města
pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města
zapsání Augustina Haiduška a Ignáce Galii do seznamu významných
osobností města Kopřivnice

udělení:
 čestného občanství města Kopřivnice panu Zdeňku Petrovi –
hudebnímu skladateli in memoriam

RADA MĚSTA
jako 7člený výkonný orgán města působila v roce 2005 v tomto složení:

starosta města:

Jiří Tichánek

místostarostové:

Vladislav Kryške
Mgr. Milan Bureš (rezignace 3. 2. 2005)
Jiří Novák (zvolen 3. 2. 2005)
Mgr. Zdeněk Krajčír

členové:

Karel Březina
Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef
Jiřík.
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o
obcích a další úkoly, vyplývající z potřeb města.
V roce 2005 se uskutečnilo celkem 15 řádných a 24 mimořádných schůzí
rady města.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:

Výbor zastupitelstva města
finanční
kontrolní
komise rady města
pro výchovu a vzdělání
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality
stavebně dopravní
sportovní

předseda
Ing. Jiří Sumbal
Milan Kapica
předseda
Ing. Pavel Janek
Mgr. Jarmila Filipová
Pavel Obrátil
Vlastislav Mark
Jan Mužík
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letopisecká
komise místních částí:
- Vlčovice
- Lubina
- Mniší

Ladislav Kostelník
Václav Prašivka
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Letos ještě sídlil na ulici Záhumenní č.1152
Uspořádání
Uvolnění členové zastupitelstva města plní úkoly dané zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích (obecním zřízení):
Jiří Tichánek - starosta města pro zahraniční vztahy, právní záležitosti a
městskou legislativu, dopravu a silniční hospodářství
Vladislav Kryške - místostarosta pro správu majetku, finance a rozvoj
podnikání
Jiří Novák

- místostarosta pro záležitosti zdravotní a sociální problematiky
občanů, bydlení, životní prostředí, informační systémy a projekt
Zdravé město a Místní agenda 21

Mgr. Zdeněk Krajčír - místostarosta pro školství, kulturu, sport a cestovní ruch,
místní záležitosti veřejného pořádku, prevenci kriminality,
Městkou policii a projekt modernizace tepelného hospodářství
města
Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík - řídí a kontroluje činnost všech odborů
městského úřadu

Nový senátor z Kopřivnice – Milan Bureš
Patnáctého prosince 2004 složil Milan Bureš (ODS) do rukou Petra
Pitharta ústavou předepsaný slib a stal se oficiálně členem horní komory
parlamentu. V průběhu první schůze Bureš získal místo v senátním Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Nový senátor bude k dispozici i občanům ve svém volebním obvodu.
Původně chtěl otevřít kancelář v Kopřivnici, ale nenašel pro ni vhodné místo.
Jeho kancelář bude proto sídlit na novojičínském náměstí.
Místostarosta a nyní senátor Milan Bureš již v listopadu 2004 avizoval, že
bude rezignovat z postu uvolněného člena rady města. Z prosincového
zasedání byl tento program stažen, neboť Bureš skládal slib a ve stejném
termínu zasedal i Senát. Už při schvalování programu navrhl Karel Kuboš
(KSČM), aby se jednalo o snížení počtu uvolněných členů rady města ze čtyř
na tři. To ale neprošlo. Bureš z pověření rady ODS navrhl na uvolněný post
svého stranického kolegu Jiřího Nováka. Ten byl později zvolen a ujal se funkce
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místostarosty. Koncem roku 2005 se senátor Bureš přestěhoval do Frenštátu
pod Radhoštěm, což znamenalo jeho odchod ze zastupitelstva města i
z kopřivnického politického života.
Změny postihly hned z kraje roku i místní ODS. Novým šéfem zdejší
ODS byl zvolen Josef Jalůvka, někdejší starosta, poslanec a náměstek
hejtmana. Místopředsedou kopřivnických občanských demokratů se stal
místostarosta Jiří Novák. Zvolení Josefa Jalůvky předsedou místní ODS lze
chápat jako jeho návrat do místní politiky. Předsedou místní ODS se Jalůvka
stal poprvé, i když v devadesátých letech působil již na postu místopředsedy.

Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Oddělení řeší záležitosti související s činností silničního správního úřadu,
speciálního stavebního úřadu a v oblasti taxislužby i jako úřadu dopravního.
Připravuje taktéž podklady pro úpravu jízdních řádů ve veřejné autobusové
dopravě a stanoviska k licencím. Vede rovněž agendu stanic měření emisí a
vykonává dohlídky státního odborného dozoru u provozovatelů taxislužby a
provozovatelů stanic měření emisí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství vykonával v období 01.01.-31.12.2005
v rámci své působnosti, stejně jako v období minulých, státní správu v těchto
oblastech :
doprava a silniční hospodářství
taxislužba
stanice měření emisí
přestupky v dopravě
řidičské průkazy
evidence vozidel
autoškoly - zkušební komisaři
Nedílnou součásti výkonu státní správy je i činnost kontrolní. A to jak ze
strany odboru dopravy nad dodržováním zákonů různými subjekty – taxislužba,
Stanice měření emisí a Autoškoly, tak i kontrola výkonu státní správy na
odboru, prováděná orgánem vyššího stupně – Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje.
Oddělení přestupků
 Oddělení řeší záležitosti související s nehodami a jízdou pod vlivem alkoholu
a taktéž problematiku zákonného pojištění vozidel. Soudní znalec byl přizván
pro objasnění ke složitým případům. V těchto případech došlo zároveň ke
zvýšení nákladů řízení z 1.000,- Kč na 2.500,- Kč.
Agenda funguje na odboru od počátku roku 2004.
Podněty k řízení jsou dodávány z České kanceláře pojistitelů a Policie ČR.
Oddělení řidičských průkazů a evidence vozidel
Řidičské průkazy
 K datu 31. 12. 2005 bylo v územně správním obvodu evidováno 42 146
obyvatel, z nichž je 23.390 řidičů .
Evidence motorových vozidel
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 K datu 1. ledna 2005 bylo v územním obvodu registrováno 25.964 vozidel.
4.407 vozidel je zatím stále nezařazeno v rámci celého okresu Nový Jičín.
Autoškoly - zkušební komisaři
 V územním obvodu je provozováno 6 autoškol.
Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí 2 zkušební
komisaři podle předem projednaného plánu. V případě opakování zkoušky se
zkušební komisaři u žáků střídají.
Kontrolní činnost.
 Ve dnech 14.-15. dubna 2005 proběhla na zdejším odboru dopravy a
silničního hospodářství kontrola, provedená z pověření č. 099/16/2005 ředitelky
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly byl výkon
státní správy na úseku dopravy a silničního hospodářství se zaměřením na
taxislužbu, místní komunikace, silnice II. a III. tříd, přestupky v dopravě,
autoškoly, evidence řidičů a vozidel a schvalování stanic měření emisí, a to za
období 2. pololetí roku 2004.
Kontrolní skupina závěrem konstatovala, že v kontrolovaných oblastech
nebyly zjištěny výraznější nedostatky ve výkonu státní správy v přenesené
působnosti, jednotlivé agendy jsou vedeny přehledně a systematicky, na dobré
úrovni. Až na drobné výjimky ( chyby nebo nepřesnosti formálního charakteru a
absence výkonu státního odborného dozoru v daném období ) nebyly shledány
nedostatky vyžadující změnu nebo zrušení správních aktů mimo odvolací
řízení.
Problémová kniha dopravy
Největším problémem, který trápí všechny obyvatele města, není trvale
zchátralý stav některých místních komunikací, ale problémy s parkováním
vozidel. Automobilů je ve městě rok od roku víc a víc. Téměř u každé křižovatky
na sídlištích, u každého přechodu pro chodce, dochází k trvalému porušování
dopravních předpisů nevhodným parkováním. Nevhodně zaparkovaná vozidla
jsou častou příčinou dopravních nehod. K tomu přichází i skutečnost, že vozidla
jsou stále větších rozměrů a mnoho lidí již používá pro drobné podnikání
dodávková vozidla, která pak brání výhledu při výjezdech z bočních uliček i z
parkovacích míst.
Již před třemi lety zpracovala architektonická kancelář Arkal, s. r. o.,
Frýdek-Místek Problémovou knihu dopravy města Kopřivnice. Ta vznikla na
základě jednání při sestavování strategického plánu. Problémová kniha dopravy
je stále živý dokument, který je průběžně sledován, vyhodnocován a doplňován
o aktuální nové problémy. Kniha mapuje největší problémy a popisuje dopady
na obyvatelstvo a navrhuje opatření na jejich řešení. Smysl vytvoření
problémové knihy spočívá v tom, že slouží jako podkladový materiál pro
plánování oprav a investic a do jisté míry i pro tvorbu rozpočtu města. V
současné době obsahuje osmdesát šest dopravních problémů.
V roce 2005 bylo splněno devět bodů, pro dalších pět jsou připraveny
projekty a na tři jsou zpracovány studie. Zpracované projekty jsou připraveny
tak, aby se na nich mohlo začít pracovat, například vydávat stavební povolení,
jakmile to umožní volné finanční prostředky v rozpočtu města. Z Problémové
knihy dopravy bylo například již řešeno parkování na ulici Wolkerově,
bezbariérové přechody u Komerční banky a další. Bezbariérové přechody však
přinesly nové nebezpečí. Děti a mládež, jezdící na kolech i kolečkových
bruslích po chodnících, často bez zpomalení a bez rozhlédnutí vjíždí na
přechody a stávají se tak příčinou krizových situací.
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Parkování v centru
Od tohoto roku je zaparkování v centru Kopřivnice mnohem snazší. Část
zaměstnanců Tatry totiž začala parkovat uvnitř areálu automobilky na
pozemcích, které firma v uplynulých měsících uvolnila. Tatra pozemky uvolnila
v souvislosti s celkovou restrukturalizací. Jedním z jejích cílů je koncentrovat
výrobu v co nejmenším prostoru .Tím že firma uvolnila některé budovy a
pozemky, zmenšila střežený prostor svého areálu. Pozemky jsou ale i nadále
soukromým majetkem společnosti a slouží zejména potřebám jejích
zaměstnanců, dodavatelů a nájemců. Přístup na tyto uvolněné pozemky zůstal
omezen a regulován především z bezpečnostních důvodů. Uvolněné pozemky
a budovy má Tatra v úmyslu prodat. Tyto nemovitosti byly identifikovány a
nabídnuty, přičemž o těchto nabídkách byla informována agentura Czechtrade,
stejně jako regionální agentury a město Kopřivnice. Automobilkou uvolňované
prostory budou i nadále sloužit komerčním účelům.
Na pozemky, které Tatra uvolnila uvnitř svého areálu, se nyní dá dostat
již dvěma způsoby. Kromě volného příjezdu od centra města mezi skladovými
budovami a budovou závodního zdravotního střediska, je nyní zaměstnancům a
návštěvníkům automobilky k dispozici také bývalá vrátnice číslo pět u zimního
stadionu. V tomto prostoru mohou řidiči mířící do Tatry využít také nové plochy
pro zaparkování svých vozů. Vstup do samotného závodu, jehož cílem je
všechny provozy co možná nejvíce koncentrovat kolem hlavní montážní haly,
zůstává na stejném místě. Zaměstnanci i návštěvníci podniku ji najdou mezi
bývalou hasičárnou a hlavní jídelnou.
Reflexní značky
Do konce roku 2006 byly vyměněny téměř všechny dopravní značky za
reflexní. Ty, které ještě zůstaly, budou vyměněny na jaře 2006. Městské
komunikace má na starosti firma Slumeko a stará se o zhruba 1 600 dopravních
značek. Slumeko ročně na údržbu dopravních značek potřebuje kolem půl
milionu korun a dalších dvě stě padesát tisíc na vodorovné dopravní značení.
Ovšem ne o všechny dopravní značky ve městě se stará Slumeko. O silnice I.
třídy se stará kraj, o II. a III. třídy místní Středisko správy silnic
Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. Některé značky patří soukromým
vlastníkům, a tito se musí o jejich výměnu postarat sami. Ve správě Slumeka je
svislé a vodorovné dopravní značení při místních komunikacích v majetku
města Kopřivnice.
Cyklobusy
Pro zájemce o výlety připravil Moravskoslezský kraj a Connex Morava, a.
s., pět cykloturistických linek do nejoblíbenějších turistických oblastí severní
Moravy a Slezska - do Beskyd a Jeseníků. Turisté z Kopřivnice tak mohou
jezdit do Beskyd cyklobusy. Už od počátku května začaly jezdit cyklobusy do
Beskyd a o měsíc později i do Jeseníků. Tyto speciální linky jezdily vždy o
víkendech a ve dnech státních svátků. O letních prázdninách jezdily denně.
Jednu z linek využívali především Kopřivničané, kteří se s ní dostali do
Frenštátu, Trojanovic, Rožnova p. R., Velkých Karlovic a na Dolní Bečvu,
Čarták, Sedlo, Bumbálku, Třeštík a Bílou.
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Tuning Motor Show
Motorističtí nadšenci a především vyznavači stále populárnějšího tuningu
se již potřetí sjeli do Kopřivnice. Tuning Motor Show na zkušebním polygonu
Tatry připravili titéž organizátoři, kteří vloni v dubnu přilákali do Kopřivnice 16
tisíc a v září pak 10 tisíc diváků.
Soutěžilo se již tradičně o poháry za nejlepší tuning a audiovýbavu v
autech, ale také o vítěze atraktivních sprintů, a to hned v několika kategoriích.
Pokud budou účastníci akce dostatečně disciplinovaní, mohli by si všichni, kdo
dorazí na polygon autem, vyzkoušet také jízdu po klopeném oválu. Během dne
dvakrát vystoupil Leoš Mareš, který na akci přivezl své ferrari, a kromě mnoha
dalších atrakcí se diváci mohli potěšit i pohledem na monopost F1. Místo
původně ohlášeného mclarenu to byl loňský vůz toyoty. Původně přislíbený vůz
stáje jedoucí ve stříbrných barvách byl totiž poškozen.

Životní prostředí
Ovzduší
Státní správa
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán
ochrany ovzduší vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, pro celé správní území města, jako obce s
rozšířenou působností.
Dle tohoto zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje
o vyměření poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů, vede
evidenci středních stacionárních zdrojů a evidenci vyměřených poplatků za
znečišťování ovzduší.
O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a
poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Orgán ochrany ovzduší ukládá
provozovateli pokuty za nesplnění některé z povinností dle zákona o ochraně
ovzduší. Provozovateli, který neplní povinnosti stanovené tímto zákonem uloží
orgán ochrany ovzduší opatření ke zjednání nápravy.

Odpady
Komunální odpad
V roce 2005 bylo na území města Kopřivnice a místních částí
vyprodukováno a společností SLUMEKO, s. r. o. Kopřivnice svezeno celkem 5
631 tun komunálního odpadu, z toho 64 tun odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití byl předáván k odstranění na
řízených skládkách odpadů, a to především na skládku SKLADEKO, s. r. o.
Staříč nebo ASOMPO a. s. v Životicích u Nového Jičína.
Výkopová zemina byla deponována na meziskládce a následně využita
při dalších stavbách. Tříděný odpad byl předáván k využití zpracovatelům
jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina, odpad ze zeleně byl
předáván na kompostárnu ke zpracování na kompost.
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Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad odevzdávali občané města a místních částí
především do mobilní sběrny nebezpečných odpadů, která během roku dvakrát
objížděla určená stanoviště. V průběhu celého roku odevzdávali občané
nebezpečné odpady ve sběrně v areálu dotřiďovací linky. Shromážděný
nebezpečný odpad byl pak předáván k využití nebo odstranění osobám s
příslušným oprávněním.
Tříděný odpad
Významným zkvalitněním prováděného třídění využitelných složek
odpadu z komunálního odpadu je dotřiďovací linka, kde probíhá průběžně
finalizace třídění plastů, papíru a obalů typu Tetrapack předtříděných občany
města do barevně odlišených kontejnerů. Během roku 2005 bylo předáno k
dalšímu využití 484 tun vytříděného odpadu.
Sběr použitých baterií
Koncem roku 2004 se město Kopřivnice zapojilo ve spolupráci s firmou
ECOBAT s. r. o., Praha do sběru použitých suchých baterií. Bylo zřízeno 25
sběrných míst - mateřské a základní školy, VOŠ, SOŠ a SOU a dále Dětské
centrum, Klub Kamarád, SLUMEKO s. r. o., Kulturní dům Kopřivnice a Městský
úřad Kopřivnice. Ve školním roce 2004/2005 proběhla soutěž ve sběru
použitých baterií a to ve dvou kategoriích – mateřské školy a základní školy.
Byly přijímány veškeré tzv. suché baterie nebo akumulátory do hmotnosti 750 g
– knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, monočlánky, ploché
baterie, 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo
ručního nářadí. Celkem se nasbíralo 520 kg baterií, které byly odevzdány k
recyklaci společnosti ECOBAT, s.r.o. Praha.

Autovraky
V listopadu r. 2004 měli občané Kopřivnice poprvé možnost zbavit se
zdarma vraků svých nepojízdných automobilů. V rámci této akce, která se
uskutečnila u příležitosti evropského Dne bez aut, byly k ekologické likvidaci
předány čtyři automobily.
V květnu r. 2005 město Kopřivnice opět připravilo svým občanům akci,
při které se mohli zdarma zbavit vraků svých nepojízdných automobilů. V rámci
této akce, která se uskutečnila u příležitosti Dne Země, bylo k ekologické
likvidaci předáno již sedmnáct automobilů.

Vodní hospodářství
Udržovací práce na mlýnském náhonu v Lubině
V rámci postupné údržby mlýnského náhonu Lubina byly v říjnu a listopadu
2005 provedeny udržovací práce upraveného koryta náhonu (3. etapa) v délce
600 m. Koryto bylo vyčištěno, upraveno, nátrže břehů opraveny kamennou
rovnaninou, odstraněna nepovolená skládka odpadu, vyřezány keře zasahující
do profilu koryta atd. V horní části mlýnského náhonu Lubina - Rybníková byly v
délce asi 120 m odstraněny sedimenty v mocnosti až 30 cm.
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Údržba Kopřivničky v pramenní oblasti
V úseku nad letním koupalištěm na horním toku Kopřivničky byl vyčištěn
lapač splavenin. Vyčištění lapače splavenin nad železniční trati zajistil správce
vodního toku Kopřivnička – Zemědělská vodohospodářská správa Nový Jičín.

Vodní nádrž Šostýn
V okolí vodní nádrže byl posečen travní porost. Provádění údržby a
oprav nádrže bude prováděno podle nového „Provozního řadu a manipulačního
řadu vodního díla Šostýn“, který byl zpracován v roce 2005.

Havárie
Stejně jako v předchozích dvou letech, i v roce 2005 zajišťoval odbor
životního prostředí a zemědělství nepřetržitou havarijní službu pro případ
havárií na vodních tocích, při kterých dochází k ohrožení nebo znečištění
povrchových a podzemních vod. V průběhu roku vyjeli pracovníci k osmi
ohlášeným nebo zjištěným případům.

Deratizace města byla prováděna především v objektech a zařízeních města.
Pro větší účinnost zásahu byli k provedení deratizace ve stejném období
vyzýváni i další vlastníci objektů ve městě (např. Oblastní stavební bytové
družstvo, REKAZ, Severomoravské vodovody a kanalizace, Energetika Tatra,
OKD, a.s. Ostrava, soukromé prodejny potravin, bytová družstva). Deratizace
města probíhala i v kanalizačních sítích v místních částech Lubina, Větřkovice
a Mniší. Nástrahy byly pokládány na základě průzkumu výskytu hlodavců v
termínu od 27. 6. až 17. 8. 2005. Celkově bylo použito 122 ks nástrah ve
staničkách a 105 kg přípravků ve voskových blocích nebo granulích. Pravidelně
prováděná deratizace vede ke stagnaci zamoření města těmito nepříjemnými
hlodavci.
Městský úřad Kopřivnice zajišťuje pro celé správní území města
Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností výkon státní správy podle
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,.
Jedním z důsledků útlumu zemědělské výroby je i snižování počtu
zemědělsky využívaných ploch. Tento, na jednu stranu příznivý jev, přináší na
druhé straně do krajiny negativní prvky. Jedním z nich je zvyšující se množství
ploch, které nikdo neudržuje. Na neudržovaných plochách bují plevel a
následně se šíří i na pozemky udržované. Protože nekontrolovaný výskyt a
šíření plevelů může ohrožovat životní prostředí, zdraví lidí či zvířat, je nutno
tento nešvar odstraňovat. V průběhu roku 2005 bylo provedeno šetření 28
pozemků ve vlastnictví fyzických osob a 17 pozemků ve vlastnictví právnických
osob.
Vlastníci zaplevelených pozemků byli orgánem rostlinolékařské péče
písemně vyzýváni, aby vhodným způsobem, např. sečením, plevel ve
stanoveném termínu odstranili. Protože byly tyto pozemky ošetřeny, žádné
pokuty nebyly uloženy.

23

Lesní hospodářství
a) Hospodaření v městských lesích
Těžební a pěstební práce v městských lesích prováděla v průběhu roku firma
Miroslav Mareček z Kopřivnice. Činnost odborného lesního hospodáře
vykonával Ing. Jaromír Hutyra z Lichnova.
Těžba dřeva
V roce 2005 bylo vytěženo celkem 803,46 m3 dřeva. Mýtní úmyslná těžba byla
provedena v porostech 6C14, (zbytek porostu buku na jižní straně Pískovny),
7C8b (domýcení řediny po napadení lýkožroutem smrkovým), 7D5b/0
(rekonstrukce porostu převedeného do lesního půdního fondu – ředina –
přeměna druhové skladby) a v porostu 2A10 (mýtní úmyslná těžba o rozsahu
cca 1,1 ha, na ploše 0,8 ha provedena holoseč a na ploše 0,3 ha výběr podpora přirozeného zmlazení). Mýtní úmyslnou těžbou bylo na ploše cca 1,35
ha vytěženo celkem 620,39 m3 dřeva. Předmýtní úmyslnou těžbou výchovnou
bylo vytěženo 66,32 m3 a těžbou nahodilou (vývraty, souše, kůrovec) 116,75
m3.
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů byla prováděna prořezávkami a předmýtními
úmyslnými těžbami na ploše 8,22 ha.
Zalesňování
Zalesňování bylo prováděno na ploše 1,62 ha, z toho na 1,26 ha bylo
provedeno první zalesnění po mýtní úmyslné těžbě. Na ploše 0,36 ha bylo
provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých a poškozených
v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 11 525 ks sazenic, z toho 5 425 ks
smrku, 900 ks borovice lesní, 3 300 ks buku, 1 300 ks lípy, 300 ks dubu, 150 ks
javoru klenu a 150 ks modřínu evropského.
b) Státní správa
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů. V rámci
této kompetence vykonává dozor nad řádným hospodařením v lesích podle
lesního zákona a dbá na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Používat lesní pozemky k jinému účelu lze jen na základě rozhodnutí o jejich
odnětí. Následující tabulka uvádí rozsah odnětí pozemků z lesního půdního
fondu (LPF) v m2.
Rozsah odnětí pozemků z LPF
rok
území obce Kopřivnice
správní obvod města Kopřivnice

2003
0
4 765

2004
46 815
51 292

2005
971
1340

Kůrovcová kalamita z let 2003-2004 byla v roce 2005 již na ústupu, rozsah
napadeného dříví byl až o polovinu menší než v roce 2004. Přesto odbor ŽPZ
jako orgán státní správy lesů prováděl v lesích fyzické kontroly zpracovávání
napadeného dříví. K nápravě protiprávního stavu byli vlastníci lesa vyzváni v 17
případech. Pokuta za neprovedení uložených opatření byla odborem ŽPZ
uložena jen ve 2 případech, neboť vlastníci lesa nezpracovali kůrovcové dříví
ve stanoveném termínu ani po písemné výzvě.

24

Myslivost
Na území města Kopřivnice a místních částí se nacházejí honitby
Kopřivnice (586 ha) a Lubina (763 ha). Část katastrálního území Drnholec nad
Lubinou je součástí honitby Příbor I., část katastrálního území Vlčovice je
součástí honitby Lichnov-Bordovice. V honitbách, které se nacházejí na území
města se chová srnčí zvěř, bažant obecný a zajíc polní. Výjimečně se zde
objevuje migrující zvěř jelení a černá (prase divoké). Zvěř chovají a loví
uživatelé honiteb, v honitbě Kopřivnice Myslivecký spolek Kopřivnice, v honitbě
Lubina Myslivecké sdružení Lubina. V honitbách Kopřivnice a Lubina bylo v
roce 2005 uloveno 46 ks srnčí zvěře, 4 ks prasete divokého, 61 ks zajíce
polního, 160 ks bažanta obecného (část z voliérového chovu) a 8 ks kachny
divoké.
V Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně se každý rok koná
chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře za účelem posouzení chovné kvality
zvěře a kontroly lovu zvěře. V roce 2005 se přehlídka uskutečnila v termínu od
16.3. do 10.4.
Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Lašská naučná stezka vedoucí okolo Kopřivnice je cílem nejen vycházek
turistů a návštěvníků města, ale i terčem různých vandalů. Z tohoto důvodu je
nutná její pravidelná údržba, kterou tvoří především výměna rozbitých
ochranných plexiskel a oprava poškozených tabulí. V roce 2005 byla provedena
kompletní oprava informačních tabulí zastavení ,,Váňův kámen“, ,,Kamenárka“
a ,,Bílá hora“, protože z nich byly koncem roku 2004 zcizeny tabule i krycí
plexiskla. Nové plexisklo bylo instalováno na tabuli zastavení ,,Janíkovo sedlo“.
Na propagaci Lašské naučné stezky byly v roce 2005 vydány letáky,
které mají za úkol nalákat turisty z blízkého i vzdáleného okolí k její návštěvě a
návštěvě města.
Údržba luk v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především
výskytem chráněných rostlin z čeledi vstavačovitých a jako takové vyžadují
pravidelnou údržbu, tedy sečení dvakrát ročně s důsledným odstraňováním
posečené hmoty.
Náklady na údržbu luk v roce 2005 ve výši 99 tis. Kč byly téměř plně
hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci
Programu péče o krajinu.

Zajištění migrace obojživelníků
Migrace obojživelníků z jejich zimovišť k místům rozmnožování probíhala
s malými přestávkami od 26.3. téměř do 15.4.2005. Po celou tuto dobu byly
podél komunikace I/58 mezi Lubinou a Vlčovicemi u vlčovického rybníka a v
lokalitě Dražné umístěny zábrany s padacími pastmi, které bránily migrujícím
obojživelníkům, aby skončili pod koly automobilů. Obsluha pastí, tzn. jejich
vybírání a přenos obojživelníků přes obě komunikace do bezpečí, zajišťovalo
občanské sdružení Hájenka Kopřivnice. Celkově bylo přeneseno 604 jedinců
skokana hnědého a 9 jedinců ropuchy obecné. Náklady, které činily 11 tis. Kč,
hradilo ze svého rozpočtu město.
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Ke zlepšení možností rozmnožování obojživelníků byly v sadu Hůrský
zhotoveny dvě malé vodní tůňky, které přišly městský rozpočet na 10 tis. Kč.
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stanici, která pečuje o zraněná a jinak
handicapovaná zvířata rovněž z okolí Kopřivnice, dotaci na provoz a údržbu
stanice ve výši 10 tis. Kč.
Územní systém ekologické stability
V roce 2005 byla v prostoru Červeného kamene, Vlčovic a Štramberka
provedena revize územního systému ekologické stability. Vzniklé projekty
poslouží jako podklad pro změny územních plánů jak samotných obcí, tak
velkého územního celku Beskydy. Náklady na zhotovení dokumentace činily 50
tis. Kč.
Významné krajinné prvky
Koncem roku 2005 vydalo město Kopřivnice propagační letáky
seznamující širší veřejnost s přírodními zajímavostmi okolí Kopřivnice. Letáky s
názvem Významné krajinné prvky Kopřivnicka představují zdejší Louky, Skály a
hrad Šostýn, posledně jmenovaný objekt nejen z historického hlediska, ale i
jako zajímavou botanickou a zoologickou lokalitu.

Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod v Kopřivnici (ČOV), kterou vlastní a provozují
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., byla uvedena do
provozu v roce 1961. V průběhu dalších let postupně procházela stavebními a
technologickými úpravami zajišťujícími intenzivnější čisticí proces. Vzhledem k
současným, stále přísnějším legislativním podmínkám přistoupily SmVaK
Ostrava, a. s., v letech 2002 až 2003 k rekonstrukci biologického stupně
čistírny. Po 13 měsících zkušebního provozu byla dne 1. října 2004
rekonstruovaná ČOV uvedena do trvalého provozu. Kopřivnická čistírna
odpadních vod je z hlediska instalované technologie mechanicko-biologickým
zařízením s dlouhodobou aktivací s nitrifikací, denitrifikací a oddělenou
regenerací kalu.
V Kopřivnici žije podle posledních statistických údajů za rok 2004 celkem
20 712 trvale bydlících obyvatel, z nichž je 20 680 napojeno na kanalizaci a
ČOV. Bohužel, dodnes není vyřešena kanalizace v přilehlých obcích,
spadajících pod Kopřivnici. A tak obyvatelé rodinných domků nedobrovolně
znečišťují životní prostředí využíváním starých jímek a septiků. Se vstupem ČR
do EU vysvitla naděje na brzské vyřešení tohoto problému. Bohužel se ale
podařilo vyřídit výjimku – tedy termínový odklad, do kdy bude muset být každý
rodinný dům připojen ke kanalizaci.
Čištěním procházejí i odpadní vody dovážené kanalizačními vozy. Za loňský rok
bylo v kopřivnické čistírně odpadních vod vyčištěno celkem 2,3 milionů m3
odpadních vod, což představuje 73 l/s.
Proces čištění odpadních vod je možno přirovnat k samočištění
povrchových vod probíhajícímu běžně v přírodě díky bakteriím, kterým
organické znečištění slouží jako zdroj energie a látek pro syntézu biomasy. Na
stejném principu pracují čistírny odpadních vod, jen s tím rozdílem, že jde o
intenzivní a cílený proces. Při vyšší produkci splaškových vod v obydlených
oblastech je samočisticí schopnost povrchových vod ve srovnání s
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produkovaným znečištěním zcela nedostatečná, a proto tyto odpadní vody je
nutno čistit cíleně na čistírnách odpadních vod.
Samotný proces čištění odpadních vod je nesmírně složitý a přísně
kontrolovaný proces. Splaškové vody procházejí nejprve technologickými
objekty mechanické části čištění: od hrubého předčištění - přes lapák štěrku,
lapák písku a česle - až do usazovací nádrže. Mechanicky předčištěná odpadní
voda je dále přiváděna do biologického stupně, který tvoří aktivační nádrž a
dosazovací nádrže. Rozpouštěné organické látky tvoří zhruba 70 % všech
organických látek v odpadní vodě, takže na nerozpuštěné organické látky
připadá pouze 30 %. Z toho vyplývá, že rozhodující částí procesu je biologický
stupeň. V průběhu čisticího procesu vznikají technologické odpady - písek,
shrabky a stabilizovaný kal. Shrabky a písek jsou ukládány na řízenou skládku,
odvodněný kal je předáván k dalšímu zpracování do kompostárny.
Výsledkem celého čisticího procesu musí být zaručeno bezporuchové
čištění odpadních vod s dosažením požadované kvality ukazatelů zbytkového
znečištění ve vyčištěných odpadních vodách vypouštěných zpět do toku.

Hospodaření, podnikání a výstavba
Průmyslová zóna
Osmdesátihektarová průmyslová zóna se již úspěšně zaplnila a volná
plocha se koncem roku pohybovala mezi pěti až šesti hektary. Byla schválená i
podepsána smlouva o prodeji více než šestihektarového pozemku výrobci
hliníkových komponentů pro automobilový průmysl, společnosti MGG. Město
Kopřivnice staví už druhou nájemní halu v sousedství dokončovaného závodu
firmy Bang&Olufsen. Hrubá stavba již druhé nájemní haly o rozloze 2 880 metrů
čtverečních je již pod střechou a podle investičních pracovníků radnice je z 85
procent hotova. Práce na druhé nájemní hale jsou koncem roku v mírném
předstihu oproti plánu a termín dokončení na konci května 2006 zřejmě bude
dodržen. Vedení města připravilo výběrové řízení na budoucího zájemce. Ten
bude mít možnost si výrobní prostory v průmyslovém parku pronajmout za
podobných podmínek jako slévárenská firma Cirex sousední objekt. Investice
města do Průmyslového parku ve Vlčovicích pokračovaly i v letošním roce,
prodloužena byla páteřní komunikace až k místu, kde se na ni napojil přístup k
závodu Bang&Olufsen a také silnice vedoucí k nájemním halám postaveným
díky dotacím z fondů EU. Této silnici už chybí jen svrchní asfaltová vrstva, která
bude položena až v jarních měsících, aby ji zima zbytečně nepoškodila.
Dura, jako první podnik usídlený ve zdejší průmyslové zóně, získala v
roce 2001 svou parcelu za symbolickou cenu 1 Kč za metr čtvereční. Větší část
pozemku užívá ke svému podnikání.
Problém se ale stalo využití jedenapůl- až dvouhektarové plochy, které
Dura nevyužívala a s s jejichž využitím zatím nepočítá ani v dlouhodobějších
plánech. Město, které má předkupní právo na pozemky Dury, chtělo nejdříve
toto území odkoupit zpět a nabídnout dalším investorům. K dohodě však
nedošlo, důvodem byla cena. Následně se z předkupního práva chtěla vyplatit
sama Dura, která by pak pozemky sama prodala novému zájemci. Na
pozemcích původně v držení firmy Dura nyní vyroste výrobní podnik Rieger.
Subdodavatel již fungujícího podniku Brose začne v jeho těsném sousedství
stavět dvoulodní výrobní halu v dubnu příštího roku a v říjnu už by měl rozjet
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výrobu se zhruba šedesáti zaměstnanci. Smlouva, která stvrdila vstup
německého výrobce plastových a kovových součástek pro automobilový
průmysl, byla podepsána koncem roku. Řešit se bude ještě pozemek firmy
Laird Groupe, která plochu v průmyslové zóně získala směnou za jinou parcelu
v Lubině, na které se měl před šesti lety stavět závod Draftex. Firma Laird zatím
nejeví zájem stavět v průmyslové zóně a tak možná dojde k prodeji pozemku
jiné firmě.

Brose
Německá firma Brose počátkem června za účasti řady hostů oficiálně
otevřela svůj výrobní závod v Kopřivnici. Přední světový výrobce polohovadel
autosedaček a zamykacích systémů automobilů už přitom ve vlčovické
průmyslové zóně fungoval zhruba půl roku a s devíti sty šedesáti pracovníky je
prozatím tamním největším zaměstnavatelem.Tato významná firma si vybrala
za místo své investice Kopřivnici proto, že je zde potenciál technicky zdatných,
erudovaných lidí a velká tradice automobilního průmyslu.
Kopřivnická pobočka Brose vyrostla za 10 měsíců na pozemku víc jak
100 tisíc metrů čtverečních, samotná výroba zabírá plochu asi 18 tisíc metrů
čtverečních a po mateřském závodě v německém Coburgu je druhým největším
z víc jak 37 výrobních lokalit Brose v 19 zemích světa. Dynamicky rozvíjející se
firma, která dodává více jak 40 světovým značkám automobilů a jejíž výrobky je
možné najít v každém čtvrtém automobilu, má podle svých představitelů zájem
své působení v Kopřivnici v příštích letech dále rozvíjet. Firma plánuje i
vybudování vývojových pracovišť, která zatím sídlí výhradně v Německu.
Celková hodnota investice v Brose se pohybuje okolo 45 milionů eur.
Veřejná podpora poskytnutá podniku dosáhla podle náměstkyně ředitele
agentury CzechInvest Hany Chlebné zhruba sumy 560 milionů. Osmnáct
milionů přispěl stát na nově vzniklá pracovní místa a dalšího půldruhého milionu
na rekvalifikace a zaškolení, zbytek sumy pak připadl na poskytnuté daňové
prázdniny.
Celá skupina Brose plánuje roční obrat ve výši 2,2 miliardy eur a jen
kopřivnický závod se na této sumě má podílet částkou 180 milionů.
Koncem roku do kopřivnické průmyslové zóny vstoupil nový investor.
Zastupitelé schválili prodej pozemků o rozloze 60 275 m2 firmě MGG Czech, s.
r. o., Ostrava za kupní cenu 9 041 250 korun.
Firma MGG Czech se zabývá výrobou, vývojem, marketingem a prodejem
výrobků pro automobilový průmysl a výrobou výměníků tepla. V Ostravě již
postavila MGG závod na lití hliníkových kol. V Kopřivnici by chtěla tato firma
postavit závod na výrobu hliníkových výrobků. Vzhledem k tomu, že MGG hodlá
v Kopřivnici stavět slévárenský provoz, počítá s dlouhým procesem schvalování
a povolování a stavět by se tak mělo začít nejdříve ve druhém pololetí roku
2007. Vzhledem k tomu, že firma se zavázala zaměstnat do roku 2013
minimálně dvě stě zaměstnanců, byla jí poskytnuta veřejná podpora ve výši 1
808 250 korun. Prvních třicet zaměstnanců by mělo najít práci v MGG do 31.
července 2009.
Vybudování závodu MGG, který by měl produkovat především velké
hliníkové odlitky, jejichž odběratelem jsou ze 70 procent automobilky,
představuje investici ve výši asi 1,5 miliardy korun. Podnik bude růst postupně,
první krok investice by podle manažerů MGG měl představovat objem asi 20
milionů euro. Holanďané chtějí ve svém novém podniku s vysokým stupněm
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automatizace zaměstnat do osmi let minimálně asi 200 lidí a vybírat si chtějí z
tuzemských odborníků.

Závod Dura
Letošní rok byl zlomovým bodem ve vývoji zdejší filiálky společnosti
Dura, vyrábějící komponenty pro automobilový průmysl. V roce 2003 začala
Dura v průmyslové zóně s ročním obratem 1,6 milionů euro, vloni činil obrat
závodu 15,3 mil. a v r.2005 dosáhl úrovně 32,4 milionů euro. Zvyšování prodeje
plánují v Duře i na další roky. V příštím roce plánuje firma obrat okolo 45
milionů euro. V dlouhodobých plánech do roku 2009 se počítá zhruba se
zdvojnásobením stávající úrovně prodeje.
Před dvěma lety Dura zaměstnávala necelých sedmdesát lidí, nyní je to již o
dvě stovky více. V průběhu příštího roku má počet pracovníků závodu znovu
stoupnout o dalších padesát lidí. Tím se počet obsazených pracovních míst
zvedne na 320, a společnost tak splní jednu z podmínek udělení investičních
pobídek, kterou bylo obsazení 294 nových pracovních míst nejpozději do konce
října příštího roku.
Expanze firmy má pokračovat i v dalších letech a s každým novým zákazníkem
či vyráběným produktem přichází do výrobního závodu nová linka, jež musí být
obsazena lidmi, kteří ji budou obsluhovat. U těch jednoduchých jsou to třeba jen
3 lidé na směnu, složitější linka může zaměstnat třeba osm v jedné směně a při
třísměnném provozu 24 lidí.
Dura nevyrábí na sklad, a proto je na každé navýšení potřeby zákazníka
nucena reagovat zvýšením produkce například přidáním další směny.
Do Kopřivnice mají v příštím roce přicházet jak linky přestěhované z
jiných závodů Dury v západní Evropě, tak také zcela nové výrobní technologie.
Zatímco v současnosti je využití kapacity stávající haly 55%, v příštím roce má
podle plánů stoupnout na osmdesát a dále se zvyšovat. Kopřivnická Dura navíc
disponuje územní rezervou, na které by mohla svůj provoz dál rozšířit. Své
řadicí systémy obnášející řadicí konzolu a příslušné kabely, které je propojují s
převodovkou, mechanismus parkovací brzdy i lanka spojující motory s
plynovými pedály či táhla zajištující otvírání kufrů dodává Dura do řady
automobilek. Kromě Fordu, Peugeotu, VolksWagenu nebo Volva jsou mezi
jejími zákazníky také mladoboleslavská škodovka či nová továrna na malé vozy
TPCA v Kolíně.
V budoucnu se bude firma ucházet o dodávky pro Hyundai, který zvažuje
investici v Česku, a také dalšího korejského výrobce KIA, jenž staví závod v
Žilině. Jsou to automobilky s velkou plánovanou produkcí a navíc mají stát
velmi blízko.

Bang&Olufsen, s. r. o.
V březnu se městu podařilo prodat další pozemek v průmyslové zóně
Novým investorem se stala Dánská firma Bang&Olufsen, s. r. o., Praha, která
od loňského roku podnikala v pronajatých prostorách v areálu akciové
společnosti Tatra, a měla zájem o pozemek v průmyslovém areálu o rozloze 96
757 metrů čtverečních. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého
posudku o ceně obvyklé, což bylo 180 korun za metr čtvereční, a firmě
Bang&Olufsen byla odečtena veřejná podpora ve výši sto tisíc eur. Město tak
obdrželo po podpisu smlouvy 14 425 760 korun. (Kopřivnice tento pozemek
prodala za 17,4 mil. Kč. Konečná částka, kterou město obdrží však činí pouze
14,4 mil Kč. Investorovi totiž bude započítána veřejná podpora 100 000
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EURO.) Veřejná podpora byla firmě poskytnuta proto, že se ve smlouvě
zavázala zaměstnat do tří let dvě stě pracovníků. Pokud by to nesplnila,
obsahuje smlouva sankci. Počátkem roku ve firmě pracovalo osmdesát lidí.
Zahájení výstavby závodu v Kopřivnici bylo prioritou firmy a výstavba tak
byla dokončena do konce roku. V konečné fázi by se tento závod měl stát
celosvětovým střediskem pro distribuci náhradních dílů.
Dánský investor si vybral kopřivnický průmyslový park ze 42 lokalit po
celé Evropě. Dánská společnost Bang & Olufsen vyrábí luxusní audio a video
techniku, která je známá po celém světě nejen díky svým výborným technickým
parametrům, ale zejména originálnímu designu. Vyrábět bude i komponenty pro
špičkovou reprodukci zvuku a bezdrátové telefony.V roce 1925 firmu založili
Svend Olufsen a Peter Bang na farmě Quistrup nedaleko města Struer, kde
společnost sídlí dnes. Na severní Moravě má tradici výroba televizorů a
gramofonů značky Tesla a v nedalekých Hranicích již dva roky vyrábí moderní
televizní obrazovky společný podnik nizozemského Philipsu a jihokorejské
společnosti LG. Vedle tohoto masového výrobce bude Bang & Olufsen působit
jako menší, ale prestižní "butik". Firma totiž oslovuje ty nejnáročnější a
nejmovitější klienty a její výrobky lze v Česku koupit ve dvou značkových
prodejnách v Praze a Ostravě a v omezené nabídce na několika dalších
místech. Nejlevnější televize značky Bang & Olufsen stojí 55 tisíc korun,
nejdražší model v pražské prodejně stojí 650 tisíc korun.
Zástupci investora spolu s dodavateli stavby vložili do základové desky
nového podniku hliníkový tubus vyrobený technologií, jakou Bang&Olufsen
používá při vzniku svých přístrojů. Dovnitř válečku byly vloženy nejen obvyklé
dokumenty o stavbě a první stránky dánských a českých novin, ale také dálkový
ovladač, který byl vůbec prvním výrobkem, který Bang&Olufsen v Kopřivnici
vyrobil.

Tatra
Tatra začala splácet ztráty z minulých let. Akcionáři na valné hromadě
automobilky v červnu souhlasili, že zisk, který podnik v minulém roce vykázal,
bude po odečtení zhruba 39 milionů do rezervního fondu použit na úhradu
enormních ztrát minulých let.
Akciová společnost Tatra v minulém roce prodala 1 701 vozů a vytvořila
čistý zisk téměř 794 milionů, přitom ještě v roce 2003 byl její hospodářský
výsledek -485 milionů. Jak přiznali i členové vrcholného vedení automobilky,
pozitivní výsledek hospodaření byl výrazně ovlivněn rozpouštěním rezerv a
opravných položek z minulosti.
Podle vedení společnosti se už začínají pozitivně projevovat
restrukturalizační kroky z minulých let a i ve výhledu jsou tatrováci optimističtí.
Restrukturalizační opatření mají pokračovat i letos. Firma chce pokračovat ve
snižování nákladů a i nadále chce nadměrné kapacity odpovídající roční výrobě
až patnácti tisíc nákladních automobilů přizpůsobovat současným potřebám a
požadavkům trhu.
Zakonzervován nezůstane ani personální stav. Vloni Tatra průměrně
zaměstnávala 2 192 lidí, oproti předchozímu roku 2003 tak došlo ke snížení
stavu o 252 zaměstnanců. Propouštění se přitom týkalo především technickohospodářských pracovníků, kterých z firmy odešlo 124. Odešel také zhruba
stejný počet režijních dělníků, ale ve výrobě poklesl stav dělníků jen o pouhých
šest lidí. K 31. prosinci zaměstnávala včetně dceřiných společností asi 3 400
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lidí. Měsíčně uvolňovala v průběhu roku kolem 30 zaměstnanců. Takové
snižování stavů pak nemělo charakter hromadného propouštění.
Na podzim Tatra získala významnou zakázku.
Má se stát dodavatelem středních terénních automobilů pro Českou
armádu, aniž by musela projít výběrovým řízením. Ve středu 21. září padlo
konečné vládní rozhodnutí. Pro kopřivnickou automobilku se tak uzavřela snaha
získat strategickou zakázku za zhruba pět miliard korun.
Do roku 2014 Tatra vojsku dodá 977 kusů vozů s typovým označením R
210. Ty nahradí všechny dosud používané typy, tedy především zastaralé
Pragy V3S a automobily sovětské výroby, jejichž průměrné stáří je nejméně
pětadvacet let. Ve střednědobém plánu činnosti a rozvoje resort obrany již
vyčlenil nezbytné finanční prostředky pro realizaci této investice.
Ministr Karel Kühnl se již několikrát vyjádřil v tom smyslu, že tatrovácké
vozy plní charakteristiky vojenských produktů a cena, kterou jednáním s
kopřivnickým výrobcem dosáhne, bude navíc pro stát i nejvýhodnější.
Preferenci domácího výrobce navíc ocenilo i ministerstvo průmyslu a ve vzácné
shodě s vládou nákup v Tatře podporují i opoziční strany.
Přestože pětimiliardový kontrakt byl pro Tatru velmi významný, jeho vliv
na zdejší trh práce bude zřejmě zanedbatelný. Jednak bude Tatra vozy dodávat
během období osmi let a navíc vozy budou montovány především z dílů, které
nejsou tatrovácké výroby, a proto se obchod nijak zásadním způsobem na
zaměstnanosti neprojeví.
Koncem roku se ale objevila další významná zakázka – tentokrát pro
armádu v Indii. Pokud by kontrakt vyšel, je prý možné, že by se situace v
automobilce obrátila a ve druhém čtvrtletí příštího roku by mohlo dojít i ke
zvýšení počtu pracovníků. Podle předsedy představenstva Tatry a jejího
finančního ředitele Igora Vlčka byl nastartován pozitivní trend, který má Tatru
dostat do ziskového stavu i bez rozpouštění opravných položek a rezerv.

Slévárna Tafonco, a. s.
Slévárna Tafonco, a. s., patří mezi jeden z mnoha zdrojů znečišťování
ovzduší v Kopřivnici a blízkém okolí. Vedení této společnosti proto přijalo
rozhodnutí aktivně se zapojit do projektu Zdravé město, místní Agenda 21. Pro
zlepšení kvality ovzduší jsme v posledních pěti letech investovali značné
finanční částky. Byla provedena ekologická opatření na zdrojích znečišťování
ovzduší jako např. kupolových pecích, lakovně, jádrovně, které vedly k
výraznému snížení emisí znečišťujících látek. Posledním zdrojem s významným
vlivem na kvalitu ovzduší ve městě, který vyžadoval nutnost řešení, byla tavírna
oceli a tvárné litiny.
Z tohoto důvodu byla v loňském roce zahájena realizace akce
rekonstrukce odprašovacího zařízení dvou elektrických obloukových pecí.
Spočívala v náhradě stávajících mokrých hladinových odlučovačů za mnohem
účinnější moderní suchý textilní filtr. Zařízení bylo navrženo tak, aby zajistilo
dokonalé zachycení všech prachových podílů v odpadním plynu z obou pecí a
bylo schopno plnit i nové zpřísněné zákonné emisní limity. Zkušební provoz
nové filtrační stanice byl zahájen v měsíci listopadu 2004. Při kontrolním měření
bylo zjištěno, že koncentrace tuhých znečišťujících látek na výstupu ze zdroje
se snížila z dřívějších cca 50 mg/m3 odpadního plynu na hodnotu nižší než 1
mg/m3, což je hluboko pod novým emisním limitem.
Celkové vyhodnocení přínosu provozování nově instalovaného filtračního
zařízení na kvalitu ovzduší ve městě bylo provedeno porovnáním množství
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emisí tuhých znečišťujících látek vypouštěných z elektrických obloukových pecí
za rok v období před a po rekonstrukci odprašovacího zařízení.
Realizace akce rekonstrukce odprašovacího zařízení dvou elektrických
obloukových pecí byla úspěšná a přínosná velmi výrazným snížením
negativního dopadu provozu slévárny na kvalitu ovzduší ve městě. Tímto
slévárna přispěla k realizaci Plánu zdraví projektu Zdravé město, místní Agenda
21 Kopřivnice.

CNM COM
V areálu automobilky začala vyrábět další soukromá firma, čímž se počet
firem v Kopřivnici dále rozrostl. V hale za Lidlem, jež v minulosti patřila Tatře,
začala provoz firma CNM COM Kopřivnice, s. r. o. Tato firma vyrábí plastová
okna a dveře nejen pro soukromý, ale i veřejný sektor.
Tyto prostory firma koupila od firmy Aqua Morava koncem roku 2004 a
ihned začala s jejich úpravami. Na počátku firma zaměstnala patnáct lidí, ale
jejich počet se postupně zvyšoval
Dosud byl v těchto prostorách podobný provoz, takže při jednáních o
změně v užívání haly nebyla složitá jednání. Bývalá firma měla náročnější
provoz. Na Tatře je ale nová firma závislá v odběru energií. Větší část
pracovníků, kteří v CNM našli práci, přišla z úřadu práce. Pro město je dobré,
že začíná být i pestřejší nabídka zaměstnání. V Kopřivnici už není jen
automobilový průmysl, ale i elektronika a nyní také i výroba plastových oken.
Union Ocel
Jen pár desítek metrů od Průmyslové zóny ve Vlčovicích vyrostl nový
areál, který dal práci zhruba stovce lidí. Úpravárenský a skladovací komplex
měla v Kopřivnici stavět společnost Union Ocel, nakonec ale vznikl pod
hlavičkou PLS II, s. r. o. Šlo v podstatě jen o administrativní změnu. Investor se
nezměnil, majitelé Union Oceli pouze z organizačních důvodů založili firmu,
která převzala rozpracovaný projekt v Kopřivnici. Budování nového
průmyslového areálu zajistila firma Boss Management Group, a. s., jejímž
technickým ředitelem byl Jaroslav Poruba.
První známky toho, že investor má zájem podnikat v Kopřivnici, se
objevily již před třemi lety. Tehdy měla společnost zájem postavit svůj areál v
blízkosti nákladového nádraží, to však nenašlo podporu v zastupitelstvu. Firma,
která ke své činnosti nutně potřebuje železniční vlečku, tak začala hledat jiné
vhodné lokality a chvíli zvažovala dokonce protažení kolejí do podnikatelského
parku. Nakonec se nejvhodnějším řešením ukázalo postavit areál v blízkosti
tatrovácké brány číslo šest. Od automobilky investor koupil zhruba 47 tisíc
metrů čtverečních pozemků bývalého centrálního staveniště.
Stavební povolení firma získala v květnu minulého roku. Stavět se sice
fyzicky začalo až letos v dubnu, ale přípravné práce běžely už v posledních
měsících loňského roku. Několikaměsíční zdržení bylo zapříčiněno právě
organizačními změnami u investora. Centrem úpravárenského a skladovacího
areálu se stala ocelová opláštěná hala zhruba o rozměrech 120 x 81 metrů.
Zkušební provoz se rozběhl v září, definitivní dokončení všech prací
souvisejících s realizací nového podniku je pak plánováno až na začátek
příštího roku.
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Komterm
Společnost Komterm, a. s., se stala 15. června stoprocentním vlastníkem
Energetiky Tatry, a. s.. Ke stejnému datu jmenovala do funkce ředitele této
společnosti Vladislava Tesaře. Devětačtyřicetiletý Tesař pracoval v minulosti v
Zetoru Brno, Prumyslovestě Brno a také v Komtermu.
Změny územního plánu
V současné době má město Kopřivnice jednu územně plánovací
dokumentaci, která ve své historii - od roku 1994 - prošla několika úpravami.
Nejstarší část se vztahuje k sídelnímu útvaru města Kopřivnice, která byla
schválena již 17. listopadu 1994. O rok mladší dokumentace zahrnuje místní
části Lubinu, Mniší a Vlčovice.
Od r.1994 bylo s veřejností projednáno a zastupitelstvem města
schváleno sedm změn územního plánu a u osmé právě probíhá dlouhodobý
schvalovací proces. Při pořizování jednotlivých změn se jednalo především o
změnu funkčního využití u lokalit, úpravu územních systémů ekologické
stability, přeložku komunikace I/58, odkanalizování místních částí apod. Celkem
došlo k projednání a schválení pětatřiceti dílčích úprav.
Za dobu platnosti územního plánu města Kopřivnice se několikrát
změnily právní předpisy, které však nebyly vždy aktuálně promítnuty do
schválených změn. Odbor územního plánování, památkové péče a marketingu
kopřivnického městského úřadu obdržel v průběhu minulých tří let již přes
dvacet dalších žádostí na změnu územního plánu města Kopřivnice.
Samotný proces pořízení a schválení nového územního plánu je
dlouhodobý proces. Ten byl zahájen rozhodnutím zastupitelstva o pořízení
územního plánu obce, které učinili na svém zasedání 22. září a dokončen by
měl být někdy na přelomu let 2007/2008.
Prodej městských domů
Radnice letos získala za prodej čtrnácti bytových domů 32,3 milionů
korun. Ty byly zaplaceny při podpisu kupních smluv, přičemž dva kupující
využili možnosti splátek. Třináct domů bylo prodáno právnickým osobám
vytvořených z řad nájemců - družstvům a jeden byl rozdělen na jednotlivé
jednotky a prodán do vlastnictví fyzických osob - nájemcům, přičemž byly
prodány všechny jednotky v domě.
Na základě žádostí nájemců byly zastupitelstvem do prodeje zařazeny
další tři bytové domy.
Nová výstavba
O obecní pozemky za garážemi za benzinovou pumpou ve směru na
Nový Jičín projevili letos zájem dva investoři, kteří předložili kopřivnické radnici
samostatně zpracované záměry čtyřpodlažní bytové výstavby. Město
Kopřivnice nemá s ohledem na předpokládané priority - domov důchodců,
kanalizace v místních částech, tepelné hospodářství a další - v rozpočtovém
výhledu dostatek financí pro výraznější vlastní bytovou výstavbu, proto se
investice soukromého kapitálu do nové bytové výstavby v Kopřivnici zdála pro
radnici jako zajímavá. Pozemky již byly územním plánem určeny pro bytovou
výstavbu - rodinné domy a nízkopodlažní bytovou výstavbu. Pro to, aby mohla
radnice rozhodnout, se kterým investorem bude dále jednat, požádala oba
zájemce, aby zpracovali své záměry formou zastavovací studie. Předložené
záměry investorů se lišily v dopravní obsluze, počtu předpokládaných bytů,
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jejich velikostí, vybavením a mobiliářem, způsobem výstavby atd. Záměrem
obou je postavit čtyři bytové bloky, v nichž by mohlo být až sto bytů. Počet a
velikost bytů závisí na podrobnějším marketingu firem, který stanoví typy
velikostních kategorií bytů. Ty by měly být jedno- až čtyřpokojové, nejmenší by
měl mít velikost 34,3 a největší 128,6 metrů čtverečních. K tomu bude i
následný počet příslušných garážových stání. Zastupitelé se při hlasování
přiklonili na stranu investora zastoupeného v předkládaných materiálech
záměrem architekta Zdeňka Quitta z architektonického Q studia v Novém
Jičíně. S tímto investorem by lo zahájeno jednání o přípravě kupní smlouvy s
následným prodejem obecních pozemků za cenu podle znaleckého posudku.
Přehrada v Lubině
V polovině června se sešli z podnětu místní organizace Českého
rybářského svazu Frenštát zástupci města, Tatry, Komtermu, hygieny a kraje.
Cílem schůzky bylo vyřešit neutěšenou situaci v úklidu na větřkovické přehradě
v Lubině z důvodu absence provozovatele a ujasnění si vztahů a dalších
postupů v provozu areálu. Přehrada i nadále bude plnit funkci zásobárny
technologické vody pro Tatru v případě nedostatku vody v řece Lubině. Oba
majitelé pozemků, jak Tatry, tak vlastník Energetiky Komterm, se nebránili
tomu, aby na přehradě byl i nadále zachován rekreační provoz, na kterém se
však nechtějí sami podílet.
Město na základě ověření posledních údajů nevlastní v areálu žádné
nemovitosti. Zájem o pronájem areálu projevili pouze Martin David z Nového
Jičína a Iveta Skurková z Kopřivnice. S provozem areálu chtěli začít co
nejdříve. Navíc projevili přání o pořádání alespoň jedné kulturní akce měsíčně,
která by částečně pokryla jinak ztrátový provoz areálu. Stávající zařízení po
technické stránce nevyhovují předpisům Evropské unie a bude nutno vložit
počáteční investici minimálně ve výši sto tisíc korun. Větřkovická přehrada je
zařazena mezi tzv. koupací oblasti, které slouží k rekreačním účelům a její voda
patří v bývalém okrese k nejkvalitnějším.
110let kostela sv.Bartoloměje
V letošním roce oslavil kopřivnický kostel sv. Bartoloměje 110 let své
existence. Objekt prý patří k nejlepším novogotickým stavbám u nás. Farní
chrám v novogotickém stylu se Kopřivničtí rozhodli postavit, aby nahradili již
nevyhovující dřevěný kostel, který staletí stával v prostoru starého hřbitova
nedaleko Fojtství. Podle plánů vídeňského architekta Sheneho a jeho kolegy
Smykala z Olomouce se začalo stavět na jaře 1893. Přestože vybrané místo se
ukázalo příliš měkké a muselo se neplánovaně zpevňovat betonem, stavba
postupovala díky přízni počasí velmi rychle. Už do zimy dostali stavebníci
hrubou stavbu kostela pod střechu a dokončena byla na jaře 1895. Ve stejnou
dobu byla provedena také výmalba interiéru, která je předmětem současných
restaurátorských prací. Autorem vnitřní výzdoby stěn byl mistr Kot působící sice
ve Vídni, ale pocházející z nedalekého Příbora.
Vybavení kostela pak novému chrámu věnovali většinou vysoce
postavení občané. Například hlavní oltář zaplatil továrník Adolf Šustala a
varhany jeho bratr Josef.
Malba je původní, a tedy sto deset let stará. V prostoru presbytáře byla
ale poškozena nejenom stářím ale i někdejším zatékáním. Vzhledem k tomu, že
střecha již byla opravena a zatékání odstraněno, mohly práce pokračovat uvnitř
kostela.
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Restaurování presbytáře začalo bezprostředně po kopřivnické pouti, tedy
na začátku září a trvalo zhruba dva měsíce, kromě opravy a vyčištění maleb
byla také provedena rekonstrukce elektroinstalace v celém kostele. Jen
samotné zrestaurování presbytáře přišlo na 200 tisíc korun. Práce prováděla
trojice restaurátorů Blanka Valchářová, Jan Coufal a Pavla Vosádková. Úkolem
bylo zachránit co nejvíce z původní výmalby kostela, odstranit z nich letité
nánosy a předvést lidem, jak interiér kostela vypadal v době svého vzniku.
Restaurátoři si museli nejprve poradit s velmi silnými vrstvami usazenin, prachu,
sazí, mastných sazí, ptačího trusu, a nebo dokonce i větším znečištěním, jako
jsou větvičky, kousky listí nebo ptačí hnízda. Po mechanickém oprášení
štětečky přišla na řadu speciální čisticí hmota, nebo dokonce organická
rozpouštědla. Vzhledem ke stáří malby se v některých místech restaurátoři
potýkali s tím, že klih pojící pigmenty byl zničen a vzory se stíraly. Tento
problém se týkal především světlých odstínů. Malba byla zpevněna speciální
pryskyřicí a místy doplněna domalbou.
Opravu kostela podpořilo město ze svého rozpočtu a zbytek zaplatila
farnost. Kopřivnický kostel, přestože jde o jednu z nejstarších a nejcennějších
budov ve městě, stále není kulturní památkou. Proces zapsání bartolomějského
kostela do seznamu kulturních památek se však již rozběhla a možná již příští
rok by se kostel mohl stát kulturní památkou, a to by mohlo také pomoci získat
další dotace na opravy maleb. O dotace a zdárný průběh prací se zasloužil
hlavně místní farář Karel Doležel. Další práce budou prováděny podle
harmonogramu ještě dva roky.
Změny v krytém bazénu
Vloni se na kopřivnickém krytém bazénu přistavila také nová ochlazovna,
jež bude využívána zájemci o saunováni. Ta byla předána do provozu 13.
prosince 2004. Její výstavbu prováděla společnost Martinák - Zajíc a město za
ni zaplatilo 499 374 korun. Do užívání bylo předáno i další zařízení – vodní
chrlič. Mládež a také starší občané začali toto zařízení hned od počátku roku
hojně využívat na masáže zad a krční páteře. Rok 2005 ukázal, že to byla
správná investice která všem návštěvníkům bazénu zpříjemnila pobyt v něm.
Další novinkou v bazénu se stal zvedák pro imobilní občany. Po jeho uvedení
do provozu tak začali bazén využívat i občané, kteří potřebují vodní rehabilitaci
a do této chvíle byli od této možnosti odříznuti.
Dětská hřiště
Údržba a opravy dětských hřišť stály letos 320 000 korun. V Kopřivnici je
přes osmdesát dětských hřišť s různým vybavením. Jejich údržbu měli na
starosti pracovníci Správy sportovišť Kopřivnice. Ti během letošního roku
opravovali rozbité houpačky, vyměňovali písek v pískovištích. Na opravy měli v
rozpočtu vyčleněno tři sta dvacet tisíc korun a opravy prováděli od dubna do
července. Radnice má zpracován záměr, podle kterého by se měla renovovat
jen některá dětská hřiště tak, aby splňovala normy Evropské unie. Z tohoto
plánu však sešlo z důvodu nedostatku potřebných finančních prostředků. Pro
zkvalitnění pískovišť vytipovali pracovníci Správy sportovišť deset dětských
hřišť, která byla na noc přikrývána plachtou. Ta vydržela jen na jednom hřišti, a
to na ulici I. Šustaly. Na ostatních se buď ztratily nebo byly zničeny. Za jednu
plachtu přitom město v průměru zaplatilo kolem patnácti set korun. Ředitel
Správy sportovišť Milan Gilar navrhnul, aby bylo zbudováno jedno či dvě dětská
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hřiště, na které by maminky s dětmi docházely. Hřiště by mohlo být vybaveno
více atrakcemi a jeho provoz by byl hlídán.
Nová rampa pro skateaře
Nový skateboardový park se letos objevil na letním stadionu. Nový
veřejný sportovní areál byl otevřen po kolaudaci 11. května, někteří nedočkavci
už ho ale využili i dříve. Kovové překážky včetně populární u-rampy se pod
Červený kámen přestěhovaly z areálu Klubu Kamarád na sídlišti Sever pro
stížnosti občanů na hluk. Radnice za přemístění areálu zaplatila 1,16 milionu
korun. Oplocený areál na nové zpevněné ploše s původními překážkami nabídl
vyžití všem vyznavačům adrenalinové jízdy na skateboardech, in-line bruslích a
freestylových kolech. Podmínkou pro návštěvu skateparku je používání
chráničů a ochranných přileb. Park začala spravovat Správa sportovišť
Kopřivnice. Ta také vypracovala provozní řád, závazný pro všechny uživatele
parku.
Řada skateařů ale spokojena s přestěhováním není. Vyznavačům
skateboardingu, in-line bruslařům i těm, kteří se věnují trikům na BMX kolech,
nevadí ani tak značná vzdálenost od centra města, ale především technické
parametry nového areálu. Problematická je především u-rampa, která je
nešťastně umístěna ve svahu. Znemožňuje to její plné užívání poněvadž při
nájezdu totiž rampa vynáší. Poněvadž ji ale schválil revizní technik a další
úpravy nedoporučil, k dalším úpravám nedojde. Nevyhovující parametry areálu
pod Červeným kamenem se zřejmě podepisuje i na návštěvnosti. Zatímco dříve
byla průměrná návštěvnost okolo dvaceti lidí za den, dnes ji provozovatelé
odhadují sotva na polovinu. Mnozí zkušenější skateaři z Kopřivnice potvrzují, že
raději váží cestu do příborského skateparku, než aby navštěvovali nevyhovující
doma.
Zpřístupnění nového areálu mělo negativní dopad na prostředí stadiónu.
Tento druh sportu přitahuje pozornost místních vandalů, kteří systematicky ničili
zařízení stadionu. Zničili mimo jiné i oplocení areálu, pokladny letního stadionu
a další zařízení. Pravidelně vynášené odpadkové koše uživatelé ignorují a
odpadky jsou nejen v celé areálu, ale především za jeho plotem v prostorách
letního stadionu. Denně jsou tam rozházeny láhve od alkoholických nápojů.
Zahrada Zdeňka Buriana
Během prázdninových měsíců byla dokončena úprava zahrady speciální
školy pro žáky s více vadami. Rok se vypracovávala studie a projektová
dokumentace ve spolupráci s profesorem Pavlem Škarkou a jeho studenty z
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, protože se hledalo optimální řešení, které by
uspokojilo potřeby handicapovaných dětí. Handicapované děti jsou stejné jako
všechny ostatní, jen mají ztížené podmínky pro život. Smyslem celého projektu
bylo vybudování bezbariérové zahrady se speciálním mobiliářem a řadou
zákoutí, které by inspirovaly a rozvíjely dětskou fantazii, a umožnily tak rozšířit
terapii o venkovní stanoviště, kde budou moci trávit svůj čas v přírodě i děti s
těžkou a hlubokou formou postižení.
Zahrada byla pojmenována po Zdeňku Burianovi, protože stejně jako
ilustrace kopřivnického rodáka, tak i zahrada vychází z dětských představ o
romantice a dobrodružství. Její základ tvoří čtyři nejdůležitější symboly života voda, oheň, vzduch a země. Základním kritériem pro zpracování projektu byla
maximální dostupnost všech prvků v zahradě pro co nejširší okruh dětí s
různým stupněm postižení. Mobiliář zahrady je proto přizpůsoben nejen jejich
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požadavkům, ale vychází z předpokládaných aktivit, které zde budou
organizovány v průběhu celého roku. Pro děti tak je nyní k dispozici stanový
přístřešek pro skupinovou výuku, kopec určený nejen pro zimní sportovní
aktivity, speciální víceúrovňové pískoviště umožňující přístup i dětem na vozíku
nebo dřevěné průlezky, v kterých se mohou pohybovat i imobilní děti. Ohniště,
vyvěrající pramen a další atraktivní stanoviště stejně jako terén celé zahrady
byly přizpůsobeny pro jízdu na invalidním vozíku. Přestavba zahrady si
vyžádala dvoumilionovou investici.
V rámci realizace projektu zahrady došlo i k zajímavé spolupráci ZUŠ
Zdeňka Buriana se Speciální školou pro žáky s více vadami. Díky soutěži, která
byla vyhlášena ke 100. výročí narození Zdeňka Buriana, vznikla zajímavá
sbírka dětských výtvarných děl plošného i prostorového charakteru. Pod
vedením ředitele ZUŠ Z.Babince vznikly velké prostorové objekty, které byly po
ukončení výstavy instalovány v nově otevřené zahradě. Rovněž další práce ze
soutěže byly použity k výzdobě interiéru centra. Protože výtvarná soutěž Svět
dobrodružství a fantazie bude probíhat každoročně, bude interiér školy
pravidelně obměňován.
Nový chodník v Lubině
V Lubině byl na podzim vystavěn nový chodník, vedoucí od křižovatky u
„pyramidy“ až do Větřkovic k hasičské zbrojnici. Radnice v jednacím řízení bez
uveřejnění oslovila k podání nabídky pět firem. Všechny oslovené firmy
předložily nabídky a nabízená cena se pohybovala kolem 4,7 milionů korun. Po
následné licitaci klesla nabídková cena na konečných 4 240 000 korun. Vítězná
firma Japstav Morava, s. r. o., vybudovala chodník v podzimních měsících.
Chodník dlouhý 947 metrů a široký od 1,6 až do dvou metrů. je určen nejen
místním, ale především letním kopřivnickým návštěvníkům přehrady, diskoték a
dalších akcí ve Větřkovicích. Dosavadní chůze po úzké cestě byla zejména
v letních měsících velmi nebezpečná. Občany Lubiny tak bude trápit již pouze
stále odkládané řešení chodníku podél silnice na Frenštát. Ta se po vybudování
nových podniků v Průmyslovém parku stává díky stálému proudu zásobujících
kamiónů pro chodce stále nebezpečnější.
Pro zvýšení bezpečnosti a na přání občanů byla část chodníku
osvětlena, od servisu až po křižovatku před fotbalové hřiště. Dojde také k
nasvětlení dvou přechodů, které budou vybudovány, neboť chodník nelze vést
jen po jedné straně silnice. První nasvětlený přechod bude u autobusové
zastávky ‘U Váhy’ a druhý za zatáčkou ‘za vodárnou’, kde chodník povede po
druhé straně silnice. Firma Miroslava Kurečky z Kopřivnice za stavbu osvětlení
chodníku i přechodů obdrží od radnice osm set tisíc korun.
Oprava střechy Fojtství
Na Fojtství došlo k výměně šindelové střechy. Nová by měla vydržet
dalších 30 let. Budova muzea Fojtství, kterou město vloni v listopadu získalo od
Tatry, byla pokryta zhruba třiceti osmi tisíci smrkovými šindeli zhotovenými
tradiční technologií.
Naposled se střecha Fojtství upravovala v devadesátém roce v rámci
opravy muzea, tehdy se životnost šindelů odhadovala na dvojnásobek
skutečnosti. Bohužel bylo tehdy použito nekvalitní dřevo, a proto byly šindele
prohnilé. Tehdy byl správcem muzea Fojtství dnešní starosta Jiří Tichánek.
Nové, pod tlakem impregnované šindele, mají vydržet minimálně 30 let. Je ale
možné, že při správné údržbě vydrží i půlstoletí. Kromě střechy samotného
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muzea byly nové šindele položeny také na přilehlé stodole s expozicí kočárů a
také na oplocení celého areálu. Také vstupní brána byla opravena.
Na podzim byla zahájena také druhá etapa opravy Fojtství, která počítá
se sanací zdiva v suterénu a zateplením podkroví včetně výměny podhledů v
tamním galerijním prostoru. Druhá část rekonstrukce přijde na 2,47 milionu a
protáhla se do dalšího roku kvůli nepřízni počasí. Na opravu chráněné budovy
dohlíželi také památkáři a přispělo na ni třímilionovou dotací ministerstvo pro
místní rozvoj. Zbylé náklady pokrylo město z vlastního rozpočtu.
Od 27. července pracovala firma VCES Praha na rekonstrukci podlahy
a osvětlení tělocvičny na Základní škole Emila Zátopka. Provedla demontáž
svítidel a rozebrala parkety. Jako první byla rekonstruována světla a až poté
podlaha. Vyměněn byl také rozhlas a časomíra. Za rekonstrukci této haly město
zaplatilo 2 600 000 korun. Firma VCES se zavázala, že rekonstrukce bude
ukončena k poslednímu srpnu a od září tak mohli opět prostory využívat jak
házenkáři, tak škola.
Slumeko má nádrž na naftu
Firma Slumeko v rámci zefektivnění provozu vozového parku vystavěla
ve svém areálu nádrž na naftu o objemu devíti tisíc litrů s jedním výdejním
stojanem. Nejedná se o klasickou čerpací stanici pro veřejnost. Nádrž bude
sloužit pouze pro firmu a její nájemníky. Její vybudování představovalo investici
ve výši 300 až 350 tisíc Kč s návratností do pěti let.
Firmě to přineslo především časovou úsporu, neboť do té doby měla
sjednaný odběr u čerpací stanice ve Štramberku, kam musela vozidla zajíždět.
Měsíčně firma čerpá až pět tisíc litrů a tím, že naftu má nyní přímo od
dodavatele, ušetří zisk obchodníka.Firma bude mít i lepší kontrolu čerpání
pohonných hmot, neboť údaje ze stojanu jsou přenášeny přímo do počítačové
evidence. Podobné nádrže mají vybudovány i jiné firmy, které mají vlastní
vozový park. Ve Slumeku se jedná o pětatřicet vozidel a mechanizmů. V rámci
připomínkového řízení nebyla podána na odbor životního prostředí žádná
připomínka k výstavbě nádrže. Také radnice neměla žádné výhrady, jež by si
vyžádaly zásah do dokumentace. Samotná výstavba byla zahájena ihned po
ukončení stavebního řízení koncem září.
Stavba nové cukrárny a kavárny
Z bývalé masny za ZUŠ Zdeňka Buriana u kostela má vzniknout v
příštím roce kavárna a cukrárna. Letos jsou práce na budově již v plném
proudu. Budova, částečně skrytá za Základní uměleckou školou Zdeňka
Buriana a kostelem, unikala pozornosti veřejnosti. Protože však zároveň tvoří
součást náměstí T. G. Masaryka, byl o její osud zvýšený zájem. Objekt bývalé
masny, který dlouhá léta chátral, odkoupili manželé Michenkovi s tím, že
přízemní část opravili, a ta v současnosti slouží jako sídlo podnikání majitelovy
firmy, která se zabývá vývojem, výrobou a testováním mikroprocesorových
zařízení. V nástavbě pak vznikla bytová jednotka. Letos se dokončovala část
přízemí, přímo sousedícího s náměstím. Tam možná již příští rok vznikne
kavárna s cukrárnou. Manželé Michenkovi se shodli v názoru, že v žádném
případě nepůjde o podnik s výčepem, ale o jednoduše, moderně a hlavně
útulně zařízenou kavárnu, ve které uvažují o možnosti poskytovat internet
hostům. Budovat se má i venkovní posezení a hrací koutek pro děti.
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Prodej majetku města
Radnice bude nabízet k odprodeji budovy, které již nebude potřebovat
Vedení města řeší, co se zbytným majetkem, tedy budovami, které už radnice
nepotřebuje. Jednou z budov, na jejíž rekonstrukci nemá radnice dostatek
financí, je ubytovna pod lesem. Město za ni v roce 2001 zaplatilo v dražbě 1
800 000 korun. Od té doby se na záchovnou údržbu ubytovny vydalo z rozpočtu
města čtyři sta tisíc a za projektovou dokumentaci, která řešila celkovou
rekonstrukci objektu, město zaplatilo dalších 540 000 korun.
V rámci připravované rekonstrukce ubytovny na 18 bytů a 18
ubytovacích buněk se nikdy o dotaci nežádalo, neboť tato akce nedostala
prioritu v rámci rozpočtů minulých let. Celkové náklady stavby by podle
projektové dokumentace činily dvaadvacet milionů a z dotace na osmnáct bytů
by město pokrylo jen dílčí část. Nakonec Rada rozhodla, aby se ubytovna
nabídla k prodeji. Město se zabývalo i problémem, co s budovami, které budou
uvolněny po sestěhování úředníků do správní budovy. O budovu naproti
Kauflandu projevila zájem firma Slumeko. Co se týče budovy Městského úřadu
na ulici Záhumenní, ta bude nabídnuta realitním kancelářím.
Změny na místním hřbitově.
Na místním hřbitově vznikne kolumbárium. Letos vznikla nová možnost
uložení uren na místním hřbitově. Dva odbory městského úřadu se domluvily a
nechaly zpracovat studii na rekonstrukci městského hřbitova v Kopřivnici.
Důvodem byla potřeba vyřešení nevyhovující zeleně a idea výstavby
kolumbária.
Bloky, kam bude možné ukládat urny s popelem, se začaly stavět
západně od smuteční síně. Kolumbárium přišlo město na 400000,-Kč.
Současně se stavbou kolumbária se prováděla i rekonstrukce osvětlení jak
hřbitova, tak i přilehlé ulice Hřbitovní. Na hřbitově byly problémy také se zelení.
Ta začala být přerostlá a nevyhovující. Zpracovaný projekt řešil jednak revizi
současného stavu zeleně, ale i pěších komunikací, veřejného osvětlení a
umístění odpadních nádob. Pro oblast zeleně byl projekt zpracován až do fáze
osazovacího plánu pro realizaci. Zahrnoval inventarizace stávající zeleně a
postup, co by se mělo ořezat a co přesadit, případně co odstranit a jak
postupovat při výsadbě. Místní hřbitov je v současné době naplněn asi jen z
jedné čtvrtiny. Proto se radnice rozhodla jej částečně řešit jako parkovou
plochu.
Pokud by se provedla celá rekonstrukce zeleně najednou, musela by
radnice vydat z rozpočtu částku ve výši 1,5 milionu korun. Odbor životního
prostředí letos nedisponoval takovým množstvím financí. Realizace bude tedy
probíhat po etapách z náhradních výsadeb. Celá rekonstrukce zeleně by měla
být dokončena do deseti let.

Péče o občany
Obyvatelstvo
Počet obyvatel trvale bydlících: 23 399
z toho:
11 893 žen
( 50,83 procenta)
11 506 mužů ( 49,17 procenta)
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Počet obyvatel v městských částech
městská
velikost
počet obyvatel
část
území
Kopřivnice 2506
20 630
Lubina
152
1 507
Mniší
45
698
Vlčovice
45
564
Celkem
2748
23 399
Matrika
Matrika městského úřadu provádí v matričním obvodu (tzn. Kopřivnice včetně
místních částí a obec Závišice) zápisy narozených dětí, úmrtí občanů, povoluje
změny jmen a příjmení, vystavuje druhopisy matričních dokladů a výpisy z
matričních knih pro použití v České republice i v cizině, ověřuje opisy listin a
podpisy občanů.
Od 1.1.2003 jako obecní úřad obce s rozšířenou působností nově přijímá
žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR, organizuje obřady u
příležitosti složení státoobčanského slibu, provádí legalizaci dokladů určených
pro cizinu a vystavených matričními úřady v Příboře, Petřvaldu a Štramberku,
provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u těchto matričních úřadů.
Nezaměstnanost v roce 2005
Přibylo nezaměstnaných z řad bývalých drobných živnostníků
V evidenci úřadu práce bylo 1900 až 2000 nezaměstnaných. Počet se stále
pohyboval.
Do evidence úřadu práce se v prvních lednových dnech hlásili především
lidé, kteří přišli o své místo ve sféře služeb, a velkou skupinu tvořili také lidé
samostatně výdělečně činní. Tito živnostníci ukončili své podnikání, převážně
však na omezenou dobu. Nyní jsme v období útlumu trhu.
Oživením na trhu práce pak bylo to, že do práce se postupně vrátili lidé,
kterým v závěru roku skončily smlouvy na dobu určitou, ale také to, že se
rozběhly ve větší míře veřejně prospěšné práce, a to jak krátkodobé, tak roční z
programu Šance určeného dlouhodobě nezaměstnaným lidem. Na snížení
nezaměstnanosti se podílela také Průmyslová zóna ve Vlčovicích. Postupně se
zvyšovala zaměstnanost v Brose, a to jak najížděním výroby, tak postupným
odpadáváním rožnovských zaměstnanců, které nahrazovali místní. Pokračovala
výstavba závodu Erich Jaeger a také v Duře postupně nabíhala výroba. V
letošním roce byly spuštěny další linky a rozběhla se směnnost na linkách.
Letošní zaměstnanost v podnicích v průmyslové zóně:
Dura
170
B&O
70
Brose
550
Cirex
118
Erich Jaeger
0
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Péče o občany
Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví se v r. 2005 určitým
způsobem stabilizovala a odbor zajišťoval průběžně nejen výkon státní správy
na úseku dávkové agendy, agendy soc. služeb a sociální hospitalizace, řešil
však také celou řadu mimořádných situací na úseku sociálně právní ochrany
dětí a mládeže, péče o staré a zdravotně postižené občany - mimo běžné
agendy na těchto úsecích.
Poprvé za cca 15 let došlo k poněkud výraznějšímu meziročnímu
poklesu v čerpání dávek soc. péče – a to zejména na úseku péče o rodinu a
děti, méně příznivá situace je naopak na úseku péče o nezaměstnané bezdětné
a ostatní skupiny obyvatel.
Z pohledu praktických zkušeností zaměstnanců odboru SVZ lze tento
vývoj v r. 2005 vnímat jako odraz několika faktorů, které ovlivnily tyto změny.
Jedná se zejména o tyto skutečnosti:
stabilizace na trhu práce – během roku nebyly zaznamenány výrazné či
mimořádné výkyvy v procentu nezaměstnaných v mikroregionu Kopřivnice i na
okrese Nový Jičín.
výrazněji se v tomto roce projevil pozitivní vliv novely zákona o soc.
potřebnosti ( č. 482/1991 Sb. ve znění pozd. předpisů ) – zejména v nutnosti
prokazování aktivní účasti poživatele dávek soc. péče o získání pracovního
místa, přísnější sankce uchazeče o zaměstnání z důvodu maření spolupráce s
ÚP - prodloužení doby vyřazení z evidence ÚP z tohoto důvodu z původních 3
na 6 měsíců = po tuto dobu také nenáleží soc. dávky, zohledňování
mimořádných příjmů žadatelů o dávky, důsledné zohledňování majetkových
poměrů apod.)
účinnost novely zákona o zaměstnanosti - od 1. 10. 2004 ( zejména je to
patrné u absolventů škol a uchazečů o zaměstnání starších 50 a 55 let )
pozitivní dopad pro zaměstnanost v regionu mělo vytvoření nových
pracovních míst firmami, umístěnými v Podnikatelském areálu Vlčovice - práci
zde našlo cca 60 poživatelů dávek soc. péče. Naopak negativem je uzavírání
krátkodobých prac. poměrů – stává se poměrně často, že někteří zaměstnanci
těchto firem končí prac. poměr ve zkušební době, příp. v krátké době dohodou
o ukončení pracovního poměru
průběžné uvolňování zaměstnanců z
a.s. TATRA – TEREX se
neprojevilo výrazným způsobem na počtu žadatelů o dávky soc. péče ( vznik
nároku na podporu v nezaměstnanosti, nástup do zaměstnání v nových firmách
)
narůstajícím problémem jsou dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou
bezprostředně ohrožení sociálním vyloučením. Tento problém je patrný nejen v
oblasti dávkové agendy a výkonu státní správy na úseku péče o občany spol.
nepřizpůsobené, stává se však viditelnějším i na veřejnosti v rámci města. Pro
budoucí období bude patřit jeho řešení k nejožehavějším.
V oblasti samosprávných činností zajišťuje odbor SVZ :
-

v péči o staré a zdravotně postižené občany :

Kluby důchodců
Městský klub důchodců - se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 1074
Klub důchodců Mniší-Vlčovice - se sídlem v Kulturním domě Mniší
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Podpora Klubů důchodců ze strany města Kopřivnice spočívá v úhradě
neinvestičních nákladů prostor pro činnost členů KD a dále pak je finančně
podporována kulturní, společenská, zájmová a sportovní činnost jejich členů. V
r. 2005 město podpořilo uvedené aktivity našich seniorů částkou 57.373,- Kč.
Město Kopřivnice dále umožňuje občanskému sdružení " Asociace
zdravotně postižených - smíšená organizace Kopřivnice " využívat pro svou
činnost prostory Klubu důchodců Kopřivnice, Štefánikova 1074 a rovněž jejich
aktivity - zejména v oblasti sportovní činnosti - město podporuje svými dotacemi
- nejznámější akcí jsou již tradiční Sportovní hry pro zdravotně postižené - v r.
2005 již proběhl 8. ročník. Sportovních her se účastní soutěžící z řad
handicapovaných občanů z celé ČR. Město již tradičně na tuto akci přispívá
Asociaci zdravotně postižených částkou 50.000,- Kč.
Společenský aktiv pro seniory
Úkoly vyplývající z Pravidel společenského aktivu pro seniory ( tato
Pravidla schválila Rada města Kopřivnice ) zajišťuje v oblasti péče o seniory
odbor SVZ. Upravují možnosti čerpání prostředků na zajištění :
- společenských akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech ( Seniorská
odpoledne )
- zajištění blahopřání jubilantům - dle Pravidel
- zajištění vánočních dárků občanům města, žijícím v domovech důchodců a
ústavech soc. péče
Pro tyto účely město vynaložilo v r. 2005 : 36.150,- Kč
Sociální hospitalizace
V r. 2005 pokračovala spolupráce města s a.s. THERÁPON 98, se sídlem
Kopřivnice, Štefánikova 1301 ve věci poskytování ústavní sociální péče ve
zdravotnickém zařízení - s finanční podporou města. Této formy péče využilo v
r. 2005 celkem 12 občanů města, náklady ze strany města činily na tuto formu
péče celkem : 228.715,- Kč.
Osobní asistence
Tato soc. služba, kterou na území města Kopřivnice vykonává o.p.s. Podané
ruce - Společnost pro osobní asistenci se sídlem ve Frýdku - Místku byla
občanům nabídnuta i v r. 2005. O tuto službu požádalo celkem 4 občané,
podpora města pro uvedenou obecně prospěšnou společnost činila částku:
37.900,- Kč
Sociální služby města Kopřivnice
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. řídil Mgr. Jaromír
Navrátil. Středisku soc. služeb byly svěřeny do správy Domy s pečovatelskou
službou : DPS Česká 320 - 101 bytových jednotek, 5 ubytovacích kapacit pro
krátkodobé umístění ( domovinky )- 10 lůžek, DPS Masarykovo náměstí 650 27 bytových jednotek
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Počet občanů, žijících v DPS města byl v roce 2005 136 - z toho 40 mužů a 96
žen. V obou objektech je poskytována pečovatelská služba a domácí
ošetřovatelská péče ( rovněž pro pečované v terénu )
Na DPS Česká jsou k dispozici pro obyvatele DPS i ostatní občany
města tyto služby: rehabilitace, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví, prádelenské
služby – tyto jsou poskytovány v rámci úkonů pečovatelské služby, nikoli pro
komerční účely
V r. 2005 byla poskytnuta pečovatelská služba celkem 351 občanům ( z
toho dovoz obědů 305 )
Domovinku využilo v r. 2004 celkem 20 klientů.
Velká část práce Střediska sociálních služeb se však odehrává mimo jejich
vlastní objekty v domácnostech jednotlivých klientů, kde je zajišťována
pečovatelská služba a také domácí zdravotní péče. Pečovatelky střediska
pomáhají klientům s jejich osobní hygienou, domácími pracemi a zajišťují také
praní prádla a obědy včetně jejich rozvozu. Domácí zdravotní péče Home Care
pak klientům nabízí aplikaci injekcí, odběry krve, převazy, ošetřovatelskou
rehabilitaci, podávání léků a podobně. Letos tuto službu, kterou preferuje také
politika zdravotních pojišťoven, využívalo asi 170 klientů
Středisko sociálních služeb provozuje také další dvě specifická zařízení.
Jedním z nich je Azylový domov pro dvacítku bezdomovců na ulici Horní a
Ústav sociální péče Kopretina, který nabízí lidem denní pobyt a pracovní terapie
dospělým s mentálním nebo kombinovaným postižením.
Azylový dům pro muže a ženy vedla p. Anežka Fabiánová.
Kapacita domu na Horní ulici byla 20 míst. V r. 2005 využilo ubytovací
služby 39 mužů a 6 žen. Daleko přísnější pravidla než v minulosti musí
dodržovat bezdomovci, kteří chtějí najít úkryt před mrazem na půdě azylového
domu na ulici Horní v Kopřivnici. Alkohol je v azylovém domě naprosté tabu,
kouřit se smí jen na vyhrazeném místě a daleko důsledněji se dohlíží na
dodržování domovního řádu či noční absence klientů.
Kapacita zařízení je dvacet lidí. Pokoje poskytují možnost ubytování pro
sedmnáct mužů a tři ženy. Rozdíl mezi noclehárnou a azylovým domem je ale
zásadní. Tady má klient svou stabilní postel, svoji skříň. K dispozici je kuchyň,
kde si může uvařit, a pračka, kde se dá za poplatek vyprat. Na rozdíl od
nocleháren fungujících ve velkých městech, které otvírají v deset večer a ráno
zase své obyvatele vyexpedují, u nás může člověk bez domova trávit čas i
během dne. Zavedení přísnějšího režimu bylo motivováno především snahou o
udržování jistého kvalitativního standardu zařízení, které neslouží jen k
přespávání, ale mělo by být pro lidi na dně odrazovým můstkem zpět do
normálního života.
V zimním měsících je kapacita azylového domu muži využívána na sto
procent.Ženy využívají zřídka. Ve městě chybí prostor, kde by alespoň v
největších mrazech mohli v bezpečí přečkat noc bezdomovci neochotní nebo
neschopní dodržovat daná pravidla azylového domu. Místnost se základním
hygienickým vybavením a jednoduchými pryčnami, kde by mohli bezdomovci
strávit noc chráněni před mrazem, by měla vzniknout ve sklepních prostorách
azylového domu. Část prací už dokonce byla provedena, na dokončení záměru
však zatím scházejí potřebné peníze. Situace bude vyřešena až v roce 2006.
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Ústav sociální péče pro zdravotně postižené občany s kombinovanými
vadami ( denní pobyt ) " KOPRETINA " se sídlem ve Vlčovicích řídila Bc. Marie
Zemanová, od 1. 6. 2005 – p. Monika Petrová
V roce 2005 bylo v ústavu umístěno 16 osob.Byly pro ně připraveny kulturní i
sportovní aktivity, rehabilitační zázemí, pracovní terapie ( tkalcovská dílna, ruční
práce, košíkářství, drobné stolařské práce ),taneční terapie, hipoterapie,
plavání…
Nestátní zařízení soc. služeb ve městě
SALUS, o.p.s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a
mládež se sídlem v ulici Tyršově řídila p. Helena Valentíková, od 1. 6. 2005 –
Mgr. Karel Radiměřský
Účel zařízení :
- poskytuje dočasné ubytování pro rodiče a děti v nouzi
v rámci domova jsou k dispozici 3 pokoje pro řešení krizových situací Krizové centrum pro děti a mládež
V době, kdy do funkce nastupoval současný ředitel Karel Radiměřský, byl stav
konta tohoto nestátního sociálního zařízení takový, že by nevydržel bez
podpory do konce roku. Novému řediteli se ale podařilo zajistit několik dalších
sponzorů. Z Nadace Charty 77 prostřednictvím fondu RWE Transgas obdrželi
50 tisíc na úhradu energií. Dále se podařilo uspět s grantem u nadace Pomozte
dětem, která přispěla částkou 170 tisíc korun. Tím byl chod zařízení
stabilizován. Dalších dvě stě tisíc výtěžku z charitativního koncertu Lidi lidem se
stalo pro domov Salus rezervou pro překonání krizového období na začátku
příštího roku.
Azylový dům pro matku a dítě v Kopřivnici pod různými názvy funguje už
od roku 1997. Vždy šlo o nestátní zařízení, které se muselo spoléhat především
na nadační fondy a sponzorské dary firem, měst i jednotlivců. Původně dům v
Ptačí čtvrti sloužil jen rodičům s dětmi v těžké životní situaci, po přístavbě
přibylo také krizové centrum pro samotné děti.
V současnosti Salus obývá šest matek s desítkou dětí a jedna
devatenáctiletá slečna užívá také pokoj v krizovém centru Čtyřlístek. K
přetíženosti domu přispívá i fakt, že pobyty jednotlivých klientek jsou nyní
znatelně delší než v minulosti. Dnes už jen výjimečně jsou to třeba čtrnáctidenní
pobyty, drtivá většina klientek zůstává až tři měsíce, které jsou stanoveným
maximem. Obce mají málo sociálních bytů a řešení kritických situací je proto
zdlouhavější. Nový ředitel by v příštím roce chtěl rozjet projekt terénního
pracovníka, který by pomáhal především mladým, ne zcela dobře fungujícím
rodinám přímo v jejich zázemí.
Čtyřlístek
- poradenská činnost, aktivní pomoc při řešení mimořádných životních situací
klientů Domova
Kapacita zařízení : 20 míst, z toho 6 lůžek pro krizové centrum
V roce 2005 zařízení využilo 50 rodičů s dětmi ( 17 matek a 33 dětí ) a 9 dětí
na krizovém lůžku. Podpora zařízení ze strany města Kopřivnice v r. 2005 byla
300.000,- Kč
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Katalog dostupných sociálních služeb
Městský úřad Kopřivnice, odbor sociálních věcí ve spolupráci s
neziskovými nestátními organizacemi vydal Katalog sociálních služeb
poskytovaných v Kopřivnici. V něm mohou lidé nacházející se v krizové situaci
najít adresu zařízení, na které se mohou obrátit o pomoc, kde jim poradí či
poskytnou službu. Nápad na vydání katalogu se zrodil na setkání pracovní
skupiny Zdravého města zabývající se sociální problematikou.
Katalog je rozčleněn podle okruhu působení - na rodinu a děti, seniory a
občany se zdravotním handicapem, občany v přechodné krizi a občany
společensky nepřizpůsobené, ostatní sociální a zdravotní služby.
Občané v katalogu nalezli kontakty na všechny poskytovatele sociálních
služeb ve městě. Katalog mohou obdržet občané na požádání například v
pediatrických ambulancích, u praktických lékařů, na poliklinice, ale také na
radnici na odboru sociálních služeb.
Změny na poliklinice
Nestátní zdravotnické zařízení společnost Therápon 98, a. s., zakoupilo
nové přístroje na vyšetření zažívacího traktu. Jedná se o špičkové diagnostické
přístroje, nejmodernější v kraji.
Začaly sloužit k vyšetření zažívacího traktu, tedy jícnu, žaludku a
dvanáctníku, ale i konečníku a tlustého střeva. Základem je miniaturní kamera,
která přenáší obraz na připojený videosystém. Přístroje umožní kopřivnickým
lékařům diagnostikovat i ta onemocnění, která nemusela být staršími přístroji
zaregistrována. Investice do nového přístrojového vybavení přinese především
možnosti velmi časné diagnostiky poruch zažívacího traktu.
Příprava na porod
Poliklinika Therápon 98, a. s., v Kopřivnici zahájila na Středisku domácí
péče ve spolupráci s gynekologickými lékaři rozšířenou péči o těhotné a
„šestinedělky“. Péče je poskytována ve formě návštěvy těhotné a ženy po
porodu v jejím domácím prostředí. První návštěva je měsíc před porodem.
Náplní této návštěvy je předporodní příprava - informace o celkovém postupu
porodu, možnosti porodní analgezie, nácvik správného dýchání při porodu,
úloha otce u porodu, šestinedělí a jeho průběh, kojení (správná technika,
význam …). Náplní návštěvy v šestinedělí (3x) je podpora kojení, nácvik
správné techniky kojení, péče o porodnická poranění, raná péče o dítě. Tyto
návštěvy jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Každé úterý probíhá ve dvouhodinových lekcích cvičení pro těhotné a
příprava k porodu v rehabilitačním středisku na poliklinice Therápon 98, a. s.
Cílem tohoto cvičení a předporodní přípravy je udržet těhotné ženy v dobré
kondici - jak tělesné, tak i psychické - a tím vytvořit předpoklady pro zdárný
vývoj plodu a připravit těhotnou ženu na porod - aby jeho průběh byl co
nejlepší. Tyto návštěvy a cvičení provádí specializovaná, akreditovaná porodní
asistentka Radka Hyvnarová.
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PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE 2005
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
Vzhledem k organizačním změnám v oblasti prevence kriminality a
protidrogové prevence, kterou město v rámci svých úkolů plní bylo v měsíci
červnu rozhodnuto změnu názvu „Komise prevence kriminality“ na „Komise
prevence kriminality a protidrogové prevence“ a byl nově vymezen okruh
působnosti Komise prevence kriminality a protidrogové prevence. Komise se
sešla v novém složení v prosinci 2005.
Předseda komise prevence kriminality a protidrogové prevence: Pavel Obrátil
Manažer prevence kriminality: Blanka Mikundová
NZDM - KLUB KAMARÁD
•
je nízkoprahový klub pro děti a mládež. Vznikl v rámci aktivit směřujících
k humanizaci sídliště Sever.
•
je zařízení sociálně výchovné a preventivní činnosti a je určen především
ke smysluplnému využívání volného času dětí, které vyžadují zvláštní pozornost
pro to, že žijí v nepříznivých sociálních nebo výchovných podmínkách
•
provoz byl zajištěn 4,5 stálými pracovníky:
vedoucím klubu, který je současně managerem prevence kriminality a
romským poradcem
programovým pracovníkem, který je současně protidrogovým
koordinátorem
2 technicko-výchovnými pracovníky
jednou pracovnicí na poloviční pracovní úvazek. (úklid)
•
Dobrovolníci Klubu Kamarád : I v roce 2005 klub spolupracoval s
dobrovolníky: Pavlem Obrátilem, Janem Ryšálkem, Michalem Oračkem, Emílií
Fillovou, Davidem Monsportem, Zuzkou Hrnčiárovou, Petrou Jaškovou,
Romanem Polehlou a Dále přibyly: Petra Máchalová, , Saša Podolská, Martina
Janištínová, Vojtěch Horváth, Josef Horváth, Alice Uherková Vytvářeli pro děti
programy, nebo se podíleli na realizaci větších akcí pořádaných našim
zařízením. Většina výše jmenovaných je sdružena v Občanské sdružení “Máš
čas?“. OS „Máš čas?“ si klade za cíl rozšířit nabídku pro návštěvníky Klubu
Kamarád a ostatní lidi, kteří se zajímají o zdravý způsob života.
Klub Kamarád na Francouzské:
Provozní doba je od pondělí do pátku od 13.00 do 18.00 hodin.
Průměrný počet dětí navštěvujících naše zařízení je 37,94. Některé akce
přilákají i 60 dětí. Nejvíce návštěv jsme zaznamenali v květnu ø 42,23 dětí/den
a v prosinci ø 43,63 dětí/den, měsíc s nejmenší účastí byl říjen ø 33,95 dětí/den
. Národnostní poměr je cca 85 % Romové, zbytek ostatní.
Počet dětí, které alespoň jednou v průběhu roku navštívily KK nebo se
zúčastnily nějakého programu, víkendového vícedenního programu, nebo
táboru je 220.
Kumulovaná návštěvnost v období od 3. ledna do 28. prosince byla 7 968,
otevřeno bylo 210 dnů v roce + 4x víkendová akce a 14 denní tábor.
Klub na ulici Horní:
Klub na ulici Horní měl otevřeno i v roce 2005. Otevíracím dnem je úterý od
13.00 do 18.00. hodin.
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Průměrný počet dětí navštěvujících tuto pobočku je 10. V některé dny přišlo i 18
dětí. Počet dětí, které alespoň jednou navštívily pobočku je 44. Poměr
národností je 68 % rómové, 32% ostatní. Kumulovaná návštěvnost byla 410
dětí, otevřeno bylo 41 dnů. Věkové rozpětí od 3 do 12 let.
AKTIVITY KLUBU KAMARÁD V RÁMCI PREVENCE
MINIŠKOLIČKA:
Doučování v Klubu Kamarád
Zde se 22 žáků a od nového školního roku 11 doučovalo předměty 1.- 4.
ročníku. Vyučování probíhalo v době od 14.00 - 18.00 a výuku zajišťovala
aprobovaná učitelka.
KRIZOVÁ PORADNA „PAPRSEK“:
Provoz zabezpečoval tým složený z psychologa a dvou pracovníků školených v
krizové intervenci. Otevřeno bylo každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.
Problémy, s kterými se lidé přicházeli poradit, se nejvíce dotýkaly profesního
zaměření, vztahů dětí z rozvrácených rodin a problémů se školou, nebo s
drogami. Počet kontaktů - 41.
VÍKENDOVÉ VÍCEDENNÍ AKCE:
Byly uspořádány 4 víkendové akce s přespáním v Klubu nebo mimo Kopřivnici.
Akcí se zúčastnilo 60 dětí.
REKREAČNĚ VÝCHOVNÝ TÁBOR
Tábor se konal 30.7.-12.8.2005 na táborové základně v Olbramkostele
(okr. Znojmo). Zúčastnilo se 33 dětí a 5 dospívajících v tzv. instruktorském
oddíle. Z toho 29 dětí bylo z rodin, které žijí na hranici životního minima
Personálně byl zajištěn 13 pracovníky.
Na uspořádání tábora a jednoho víkendového pobytu byla poskytnuta dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 000,- Kč.
PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Výzkumná studie: "Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb
určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín"
Město zpracovává výzkumnou studii v oblasti drog pro celé území bývalého
okresu Nový Jičín ve spolupráci se sdružením SCAN Tišnov, o.s.
Projekt je zaměřen na zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb
určených jeho uživatelům v regionu bývalé územně-správního celku, okresu
Nový Jičín. Studie bude realizována v rámci pěti pověřených obcí: Bílovec,
Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín a Odry. Projekt je podpořen
dotací Moravskoslezského kraje ve výši 138.000,- Kč. zúčastněné obce se
podílejí finančními příspěvky podle počtu obyvatel. Výsledky studie budou
známy v polovině roku 2006.
Terénní práce:
Renarkon o.p.s. realizuje na území města výměnný terénní program.
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Protidrogovým koordinátorem byl Michal Raška
DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE
Sociální začleňování
Proběhla akce ke zmapování situace v oblasti sociálního začleňování s cílem
iniciovat další aktivity v této oblasti.
Romské poradenství:
•
Zajišťuje komunikaci a další vztahy romských komunit na území
správního obvodu města Kopřivnice s orgány samosprávy a jinými orgány a
organizacemi vč. návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských
komunit do sociálních vazeb měst a obcí
•
Provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské
problematice
•
Pomáhá při řešení problémů romských komunit v oblasti občanského
soužití, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních a dalších
Romskou poradkyní byla Blanka Mikundová
Dětské centrum
Počátkem roku se v Dětském centru podařilo rozjet projekt Prevence raného
ohrožení dítěte v rámci Centra denních služeb, jehož cílem byla včasná
diagnostika raného ohrožení dítěte, léčebná rehabilitace a rozvoj rozumových a
emočních dovedností. Na realizaci projektu se podařilo získat finanční
prostředky z nadace Pomozte dětem. Komplexnost přístupu zajistil tým tří
pracovníků - rehabilitační pracovnice, speciální pedagog (somatoped) a
logoped. Pro dvacet dětí od narození do 3 let, kterým je tato péče doporučena
dětským lékařem, byly připraveny jednou týdně půlhodinové konzultace, na
kterých byly rodičům dítěte vysvětleny rehabilitační a další postupy z oblasti
speciální pedagogické péče a logopedické terapie. Na základě odborných
instruktáží rodiče poté mohli pokračovat ve cvičeních doma a zároveň mohli
spolurozhodovat o volbě programů, případně i četnosti návštěv. V názvu
projektu je na prvním místě uvedena prevence. Právě ta napomáhá správnému
vývoji například nedonošeného dítěte tak, že se časem ukáže, že není třeba
Centrum denních služeb nadále navštěvovat.
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Školství
Mateřské školy:
Počet
Název, telefon
vedoucí učitelka
adresa

správní Zaměření zájmové
ch
činnosti
tříd dětí ped.
zaměst
nanců
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města,
ředitelka Zdeňka Krišková, sídlo v MŠ Krátká – organizace sdružuje 9
pracovišť
zdravý způsob života,
ekologická výchova
včetně účasti v
MŠ Jeřabinka
projektech, vytváření
vedoucí učitelka
podmínek pro tělesnou,
Věra Hanzlíková
3
75
5,5
5
duševní i sociální
Zdeňka Buriana 967
pohodu prostřednictvím
her a prožitkového
učení, projekt Lego
Dacta.
rozvíjení pohybových
MŠ Krátká
aktivit, zdravý životní
vedoucí učitelka Hana
styl, ekologie, rozvoj
Štrbáková
4
100 8
8
osobnosti dítěte pomocí
Krátká 1105
prožitkového učení
a vhodných her,
spolupráce s rodinou
MŠ Francouzská
ekologie, zdravý životní
Dana Lörinczová
styl, estetická výchova s
4
100 7,5
5
Francouzská 1180
využíváním přírodních
materiálů
MŠ Pionýrská
smíšené skupiny dětí Anna Dětská
rozvoj interpersonálních
3
75
5,5
4
Pionýrská 727
vztahů, péče o děti s
vadami zraku
tělesná zdatnost a zdraví
MŠ Ignáce Šustaly
dětí, prevence
Soňa Miková
negativních jevů,
3
75
5,5
4,5
Ignáce Šustaly 1120
ekologie, estetické
aktivity, akce pro rodiče
a děti
MŠ Záhumenní
zdravý životní styl,
Lenka Šafářová
3
75
6
4,5
výtvarné aktivity
Záhumenní 1148
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MŠ Česká
Hana Maková
Česká 549
MŠ Lubina
Ivana Rečková
Lubina 199
MŠ Mniší
Eliška Greplová
Mniší 132

3

75

6

4

2
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3

2

1

25

2

2

ekologie, tělesný rozvoj
dětí, estetická činnost
(hudební, výtvarná,
dramatická, keramika)
zdravý způsob života,
projektové učení, rozvoj
partnerských vztahů s
rodinou
rozvíjení
interpersonálních vztahů
mezi dětmi, rozvoj
vztahu k přírodě

Celkem
26 645 49
39
Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem – organizace
sloučená k 31. 12. 2005 se Speciální školou pro žáky s více vadami na ul. B.
Smetany
Speciální MŠ pro děti
s vadami řeči
Mgr. Jarmila Žáčková
2
20
4
1
logopedie
Sokolovská 406
Celkem

28

665 53

40

Základní školy
Základní škola
ředitel
adresa

Počet
žáků,
tříd k datu
30. 6. 1. 9.
Příspěvkové organizace zřízené městem
ZŠ dr. Milady Horákové
930
833
Mgr. Lumír Pospěch
Obránců míru 369
39
35
Od 1. 1. 2004 ZŠ sloučena
s ZŠ Kopřivnice -náměstí
591
582
ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791

ZŠ Alšova
Mgr. Milan Chaloupka
Alšova 1123
ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225

25

24

486

465

19

19

490

458

21

20

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

61

57

správ
y

16

ŠJ

14

38

38

10

5

29

29

7

7

30

50

30

10

15

Zaměření

sportovně
orientované třídy
(plavání,lední hokej)

škola s rozšířenou
výukou TV –
házená,
doplňkový sport –
krasobruslení.
Ekologie,
informatika, cizí
jazyky
rozšířená výuka
jazyků, informatiky
a výpočetní techniky
dyslektické třídy,
třídy s rozšířenou
výukou tělesné
výhovy (kopaná chlapci, volejbal -

dívky), žurnalistika,
EVVO, sborový zpěv
Malotřídní základní školy
ZŠ Mniší
Mgr. Ivana Volná
Mniší 66

18

2

1
48

ZŠ Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60

15
2

1

1

52

3
(4 ročníky)

4

4

1

1

Příspěvková organizace zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
195
192
ZŠ sv. Zdislavy
Ing. Pavel Janek
Štefánikova 117

9

15/1

9

15/1

4

2

0

výchova
a vzdělávání žáků
se specifickými
vzdělávacími
potřebami, výuka
probíhá podle
vzdělávacího
programu zvláštní
školy a učebního
plánu schválených
MŠMT pod č. j.
22980/97-22 s cílem
dosažení
základního
vzdělání.
Mimoškolní činnost
probíhá formou
zájmových útvarů
(keramika, stolní
tenis, aerobic,
výpočetní technika,
angličtina hrou

Zvláštní škola
Mgr. Aleš Čabla
Štramberská 189

9

tříd

13

8

13

4

Estetická výchovahudební a výtvarný
směr
Výuka anglického
jazyka
od 2. ročníku
Výchova
a vzdělávání podle
schváleného
vzdělávacího
programu
s důrazem na
tradiční hodnoty

Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
75
78

Od 1. 1. 2006 je změněn
název školy:
Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189,
příspěvková organizace

výtvarné
a pohybové aktivity
informatika od 1.
ročníku

správních
pedagogů zaměstnan
ců

dětí

Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
Speciální škola pro žáky
Odborná rehabilitační,
s více vadami
logopedická, speciální
Mgr. Dagmar
pedagogická péče
Jančálková
MŠ speciální
4
32
9
Speciální škola
7
42
19
Celkem
11
74
27
10
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Střední a vyšší školy
Rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje byla Vyšší odborná
škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie sloučena se Středním
učilištěm strojírenským Kopřivnice a od 1. 9. 2003 se stala nástupnickou
organizací sloučených škol s novým názvem.
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, p. o.
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel:
Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
Počty žáků
obor
Strojírenství
Obchodní akademie
Technické lyceum
Management strojírenství
(dálková forma)
Celkem SOŠ
Mechanik seřizovač
Automechanik
Autoelektrikář
Klempíř
Lakýrník
Elektrikář
Zámečník
Mechanik elektrotechnických
zařízení
Nástrojař
Provozní technika
Celkem SOU
Střední školy celkem
Ekonomika podniku a management
Strojírenství
Celkem VOŠ
Vyšší a střední školy celkem

k 30. 6. 2005
188
187
172

k 1. 9. 2005
206
196
151

30

29

577
115
89
33
56
20
24
38

582
109
90
35
58
21
0
40

23

33

55
48
501
1 078
183
48
231
1 309

44
53
483
1 065
196
51
247
1 312

Ostatní školská zařízení
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel: KÚ MSK
Ředitel:
Mgr. Babinec Zdeněk
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 294
Pobočky:
Štramberk, Rybí
Počet pedagogů interních: 14
Počet pedagogů externích: 16
Počet žáků celkem:
609
52

První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s.
Ředitel:
Petr Suttner
Sídlo:
Obránců míru 892, 742 21 Kopřivnice
Počet pedagogů interních:
17
Počet pedagogů externích:
13
Počet žáků celkem:
420

Mimoškolní činnost dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským
krajem
Ředitelka:
Eva Müllerová
Sídlo:
Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077,
Pobočky:
Štramberk, Nádražní 450, tel. 556 813 019
Mateřské centrum Klokan, Francouzská ul. ,
Kopřivnice, tel. 556 811 737
Turistická stanová základna Kletné 64, 556 736 819
Počet kroužků:
104 kroužků, počet členů 1278
Počet zaměstnanců:
15 interních, 70 externích
Počet pořádaných akcí:
386 – účast 17 328 osob
21 – účast 760 osob
Počet táborů:
Počet vzdělávacích prog. : 17 – účast 362 osob
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok: 1 199 dospělých, 1 268 dětí
Počet soutěží:
21 – účast 602 soutěžících

Pionýrská skupina Obránců míru
vedoucí:
Božena Klimecká
sídlo:
Francouzská 1197, Kopřivnice
počet oddílu: 3
počet členů: 102
Junák-svaz skautů a skautek České republiky – středisko Kopřivnice
vedoucí střediska: Ing. Zdeněk Michálek
sídlo:
Kopřivnice, Husova 1312
počet oddílů:
6
počet členů:
208
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Kulturní a společenský život ve městě
Nejvýznamnější akce, pořádané městem:
Obecní ples
Položení kytice k památníku TGM při příležitosti 155. výročí narození TGM
Den učitelů
Sportovec roku 2004
Položení kytice k pomníku Obětí světových válek - výročí osvobození ČR
Poslední zvonění
Běh rodným krajem Emila Zátopka – 3. ročník
Oslavy státního svátku Vznik samostatného Československa
Nejvýznamnějším organizátorem kulturních akcí pro veřejnost byl Kulturní dům
Kopřivnice, o jehož chod se stará více subjektů:
Tím největším byl Ludvík Moravia, s. r. o. provozovatel Kulturního domu
Kopřivnice a kina Puls. Ředitelem byl Lubomír Sazovský
Z nejvýznamnějších akcí:
Taneční soutěž Tatra
seniorské odpoledne
program k Mikuláši - venku
program k Silvestru
oslavy 5. a 8. května - koncert MěDO + výstava
oslavy 28. října
1 květen - zábavné odpoledne
letní program 7 - 8měsíc - promenádní koncert
letní program 7 - 8měsíc - divadelní nebo hudební akce
letní program 7 - 8měsíc - soutěžní odpoledne s diskotékou
odzvonění prázdninám
Motýlek
Den dětí s programem
Mikulášské odpoledne
studentská přehlídka divadel
Divadelní předplatné
Cyklus koncertů vážné hudby
Cyklus programů pro školy
Filmový klub
Film a škola
Představení pro seniory
Koncerty
Besedy
Akce pro děti - divadelní neděle
Akce pro děti - dětský karneval
zábavný program s hostem
Divadla a zábavné programy
Kino - Projekt 100
Kino - Bijásek představení pro děti
Kino - Jednotlivá filmová představení
Výstavy
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Dalším subjektem, sídlícím v prostorách KD byl ALTERNATIVE MUSIC
NORA CLUB
Jeho provozovatelem byl Vítězslav Váňa.
Počet návštěvníků v roce 2005:
- statistické číslo návštěvnosti na akcích klubu je 8 280 za rok. Skutečnost byla
ještě vyšší a to z důvodů, že se na spoustu akcí neplatilo vstupné.
Počet akcí za rok 2005: 130
Roční příspěvek města Kopřivnice na činnost: 500 000 Kč
Nejvýznamnější akce:
Koncerty (rock, jazz, taneční hudba atd.)
Koncerty (začínající soubory)
Koncerty (nadregionálního významu)
Taneční party (rock, techno, hiphop atd)
Přednášky, workshopy a autorské čtení
Poslechové večery – videoprojekce
Výstavy
Divadla
Drogová problematika
Festival
Některé z pořádaných akcí jsou svým zaměřením multižánrové a jednotlivé
druhy akcí se navzájem prolínají nebo doplňují.
Další aktivity mimo klub:
Agentura klubu Nora zastupuje jako umělecká agentura a management několik
místních skupin a skupin republikového významu:
Zastupovaní umělci:
Údery Údy, Nierika, Lu, Tata Bojs, Priessnitz, Umakart, Reynok, Here a
OTK
dohromady cca 180 vystoupení za rok 2005 po celé ČR a vystoupení v
zahraničí
účast na největších festivalech v ČR a SK jako: Big chill Praha, United
Islands Praha, Pohoda Trenčín 2005, Rock For People 2005, Love Planet 2005,
Colours Of Ostrava 2005
vystoupení pro ČT, Stanici O, Prima a MTV
Klub Nora společně s firmou Ludvík Moravia s.r.o. se podílela na technicko
organizačním zabezpečení těchto festivalů (konkrétně - stavba pódií stanů,
elektro rozvody, osvětlení festivalů, produkce, pořadatelská služba)
- Colours Of Ostrava – největší festival na Moravě a jeden z největších v ČR
- Boskovice 2005 – (tradiční festival alternativní kultury – jedna z největších akcí
tohoto druhu v ČR)
- Praha – Babí léto v Bohnicích – v rámci týdne pro duševní zdraví – pořádaný
za podpory MK, MZ/ ČR

Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace se sídlem na Obránců
míru 368. Jeho ředitelem byl Mgr. Vladan Jílek
Předmětem činnosti této organizace bylo zabezpečování informačních,
propagačních, vzdělávacích, osvětových a kulturních služeb a služeb v oblasti
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cestovního ruchu, určených veřejnosti. Organizace spravovala a provozovala
Městskou knihovnu, Městské informační centrum a Loutkové divadlo
Některé výstupy z činnosti knihovny roku 2005:
- almanach ke 135. výročí zahájení činnosti knihovny „Proměny kopřivnické
knihovny“
- almanach dětských literárních a výtvarných prací „Kouzelný stroj na pohádky“
- almanach „Šuplíky 2005“
- výstava „Historie knihovny ve fotografiích“
- zprovoznění nových www stránek knihovny www.kdk.cz
- spuštění automatizovaného výpůjčního systému LANius na pobočce Sever a
zavedení jednotného čtenářského průkazu
- otevření III. a IV. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici ve spolupráci s
Ostravskou univerzitou
Některé výstupy z činnosti informačního centra roku 2005:
vydání turistického průvodce města v jazyce polském
propagace Kopřivnice ve Slovenské republice
služby ekologické a houbařské poradny
zprostředkování výlepové služby pro Kopřivnici a Příbor
zprostředkování prodeje vstupenek pro Loutkové divadlo
V části kulturního domu sídlí Regionální muzeum
Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
Jeho zakladatelem je Město Kopřivnice a TATRA a . s.
Ředitelkou v roce 2005 byla Bc. Lenka Hodslavská
Počet návštěvníků: Technické muzeum – 69 340
Muzeum Fojtství – 2 637
Šustalova vila – otevřeno od září 2005 – 637
Ostatní kulturní zařízení:
Osvětová beseda Vlčovice – organizační složka města
Vedoucí:
František Beseda
Osvětová beseda Mniší – organizační složka města
Vedoucí:
František Merta
Společnost KD Lubina
Předseda:
Jan Matula
Katolická beseda v Kopřivnici – občanské sdružení
Statutární zástupce:Ing. arch. Kamil Mrva – předseda výboru KB

Kulturní zájmové útvary – spolky a skupiny, rozvíjející svou činnost
v Kopřivnici a okolí v roce 2005:
Camerata – historická hudební společnost
Country skupina „Cizinci“
DREAM - taneční skupina se zaměřením na disco tance
Efekt – Taneční skupina
EX – TACE - brak dance
FACIES MUSICAE – vokální soubor
CHEMIX - hudební kapela
ILUZE – taneční skupina scénického tance
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Jóga v denním životě
Komorní orchestr Kopřivnice - zaměření na barokní a klasickou
hudbu
LINE DANCE - taneční klub (krokové variace)
Moravský anděl – melodický rock
Občanské sdružení Život a zdraví Kopřivnice
O. P. Jazz Band
TS RELAX ORIENT a FLAMENGO – taneční klub
Pěvecké sdružení Kopřivnice
Sága – taneční hudba
Sdružení přátel městského dechového orchestru Kopřivnice
Sdružení členů a přátel tanečního souboru Zdeňky Havlové
Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - Loutkoherecké divadlo
Rolnička
Sdružení mladých loutkářů „Schůdky“ Kopřivnice
Step klub „Happy girls“ Kopřivnice
Sunar band
TNT – taneční kapela
LIMBO – funky-jazz
RPP – divadelní soubor
BAD BOYS
TS MEGA DANCE
METEOR – hudební skupina
Duo „KIWI“, „p. ivo band“ – hudební skupina
The Pigment

Ze života Kopřivnice
Oslavy 60. výročí osvobození
V neděli 8. května začaly oslavy 60. výročí osvobození od fašismu
pietním shromážděním u pomníku padlých před ZŠ na náměstí v Kopřivnici.
Důstojnost slavnostnímu aktu položení věnců u pomníku u příležitosti kulatého
výročí zvýšila také vojenská čestná stráž. Starosta Jiří Tichánek nejprve ve
svém projevu připomněl řadu údajů o válce, kterou označil za nejstrašnější
konflikt v novodobých dějinách lidstva. Asi po půlhodinové vzpomínce byl
program přesunut do kulturního domu. V jeho nejvyšším patře před expozicí
Emila Zátopka proběhla vernisáž výstavy věnované období osvobozování.
Kurátorem výstavy byl Jiří Jurok z novojičínského muzea. V expozici byly
použity dokumenty, fotografie, ale i dobové reálie dokumentující konec druhé
světové války v Kopřivnici, okolních městech a obcích. V rámci vernisáže byla
také devíti místním členům Svazu bojovníků za svobodu udělena pamětní
medaile ministra obrany. Výstava byla veřejnosti přístupná v prostorách
Pomněnky v kulturním domě.
Samotné oslavy v den státního svátku uzavřel slavnostní koncert
Dechového orchestru města Kopřivnice v kinosále PULS.
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Masarykovské fórum na téma ohrožení člověka
Jako každoročně se sešly v březnu v Kopřivnici osobnosti české politiky,
žurnalistiky i společenskovědních oborů. Tentokrát to bylo 14.března na
devátém ročníku fóra „Myšlenky TGM a současnost“. Stejně jako v minulých
letech i tentokrát převzala nad celou akcí záštitu Svobodná Evropa se svým
ředitelem Pavlem Pecháčkem. Téma, které letos přípravný výbor vybral, znělo
„Člověk v ohrožení“. Šlo o široké téma, které obsáhlo všechno od terorismu
přes válečné konflikty a ekologii až po globalizaci. Masaryk ve svých
předvolebních vystoupeních v našem kraji upozorňoval na řadu jevů, které
ohrožují člověka a jeho plnohodnotný život. Jako prezident republiky viděl
největší ohrožení státu a jeho obyvatel v nedemokratických režimech a
národnostních konfliktech.
První, kdo se po hudebním úvodu a přivítání starosty Jiřího Tichánka
dostal ke slovu, byla Jaroslava Moserová, někdejší kandidátka na prezidentku a
uznávaná lékařka. Mluvila především o nebezpečích z nedostatku vzdělání a
přebytku násilí ve světě kolem nás. Známá lékařka, vědkyně a překladatelka se
již od devadesátých let pohybuje také v politice. Byla členkou České národní
rady, velvyslankyní v Austrálii a na Novém Zélandu, působila v Unescu,
zasedala v Senátu. Následující řečník, publicista Jiří Ješ, uchopil organizátory
nastolené téma „Člověk v ohrožení“ ze zcela jiné perspektivy a v komentáři,
který napsal už před osmi lety, upozornil především na ekologické hrozby.
Jeden z tradičních účastníků Jan Ruml ve svém příspěvku hovořil z pozice
dlouholetého ministra vnitra. Podle něj je hlavní problém v tom, že lidstvo už se
neupíná k univerzálním měřítkům morálky, ale každý jednotlivec sám určuje, co
je dobré a co zlé. Socioložka Jiřina Šiklová zase s odkazem na Masarykovy
práce přišla s tezí, že člověka v současnosti nejvíc ohrožuje snaha o
bohorovnost a zároveň nedostatek jakéhokoliv přesvědčení.
Poprvé také na „Myšlenkách“ mluvil europoslanec Jaroslav Zvěřina. Jako
člověk z oboru psychiatrie si za základ svého příspěvku vybral především
Masarykovu práci o sebevraždě. Soudobá společnost podle Zvěřinových slov
trpí ztrátou víry, naděje, lásky a z toho pramenící existencionální prázdnotou.
Jeden z nejzajímavějších proslovů s sebou přivezl další nováček na
kopřivnickém fóru, publicista a někdejší mluvčí prezidenta Klause Tomáš
Klvaňa.
Podle jeho slov sice v současnosti čelíme reálné hrozbě globálního
terorizmu, ale v podstatě se lidstvo může cítit bezpečněji než v dobách atomové
hrozby studené války. Pocit číhající hrozby mají na svědomí globální média,
která vysílají čtyřiadvacet hodin denně z celého světa a vytvářejí dojem, že svět
se řítí do katastrofy.
Tradiční host kopřivnického setkání, předseda poslanecké sněmovny
Lubomír Zaorálek, sice souhlasí, že bezpečnostní situace republiky je
výjimečně dobrá, čelíme ale podle něj komplikovanějším rizikům než v
minulosti. Poslední slovo měl host všech devíti dosavadních ročníků akce a
ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček. Ve svém příspěvku varoval
před sílícím antiamerikanizmem, který je prý už dnes jakousi vizitkou pravého
Evropana.
Závěr akce už byl jen odlehčením v podání domácích recesistů z Direktu.
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Výročí malíře Zdeňka Buriana
Kopřivnický rodák byl malířem, kterého znají snad všichni obyvatelé
české kotliny a který se dokázal především v odborných vědeckých kruzích
prosadit i daleko za hranicemi. Že byl Burian malířem pravěku, ví snad každý a
mnoho lidí si ho spojuje také s dobrodružnou literaturou dětství a dospívání, o
jeho životních a uměleckých osudech se toho ví už daleko méně. U příležitosti
stého výročí narození kopřivnického rodáka, malíře a ilustrátora Zdeňka
Buriana, jenž se narodil 11. února 1905, byla instalována v prostorách
Technického muzea příležitostní poštovní přepážka zřízená Českou poštou. V
ní bylo možno zakoupit a poslat ve dnech 10. až 12. února příležitostnou
dopisnici opatřenou příležitostným razítkem a takém platnou poštovní známku s
kuponem. Na dopisnici i známce byl zobrazen Zdeněk Burian. Orazítkovat
dopisnice příležitostným razítkem bylo možné i po dobu dalších deseti dní, a to
na hlavní poště v Kopřivnici. Poté bylo razítko deponováno v Poštovním muzeu
v Praze a zůstává trvale v majetku České pošty. Na vydání známky, dopisnice a
razítka participovali Česká pošta, kopřivnická radnice, místní filatelistický klub a
také zaměstnanci Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku, kteří navrhli přítisk a
příležitostné razítko.
Česká pošta připravila k letošnímu jubileu vydání známky podle obrazu
Z. Buriana zobrazujícího mamuta. Známka vyšla počátkem listopadu v rámci
každoroční emise Umělecká díla na známkách. Její nominální hodnota byla 22
Kč. Místní klub filatelistů vydal v září 2005 dvě příležitostné dopisnice a razítko,
jež byly věnovány 80. výročí narození legendárního běžce Emila Zátopka a akci
Běh rodným krajem Emila Zátopka.
Zdeněk Burian v číslech
• Narodil se v Kopřivnici 11. února 1905 v Kopřivnici. Byl ženatý s manželkou
Františkou, která zemřela v roce 1979, měl dceru Evu. Zemřel 1. července
1981.
• Celkový počet umělcových prací se odhaduje na 1 392 olejomaleb, 329 kvašů,
temper a pastelů a 14 352 perokreseb.
• Ilustroval asi 500 knižních titulů, stejný počet povídek a asi 600 knižních
obálek.
• První samostatnou výstavu měl Burian v září 1952 ve Výstavní síni Na
Příkopě v Praze.
• Největšího uznání se mu dostalo až na sklonku života a skutečně
reprezentativní výstavy jeho díla v nejlepších pražských galeriích (ve Výstavní
síni Mánesa, v Galerii Václava Špály a ve Výstavní síni Albatrosu) se
uskutečnily až v roce jeho úmrtí.
Satisfakcí, i když posmrtnou, bylo uspořádání obrovské výstavy na jaře 2005
v největší výstavní síni v ČR – Jízdárně Pražského hradu. Výstava byla
uspořádána pod patronátem prezidenta ČR – Václava Klause, který se účastnil
i vernisáže a dokonce zasvěceně pohovořil o Burianovi. Výstava patřila mezi
nejnavštěvovanější výstavy v Praze v posledních letech. Na rozdíl od mnoha
jiných výstav, tuto nikdo nekritizoval a téměř všichni byli ohromeni obrovským
rozpětím Burianovy tvorby. Organizátorům se podařilo sehnat ze soukromých
sbírek i taková díla, která i znalci Burianova díla viděli poprvé a o jejichž
existenci veřejnost vůbec netušila. Zároveň s výstavou byly vydány dvě
reprezentativní obrazové publikace věnované Burianovu dílu a obsáhlý katalog
k výstavě. Výstava byla zajímavá nejen tím, že návštěvníkům umožnila vidět
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stovky originálních prací včetně těch, které doposud znali pouze z knižních
reprodukcí, ale především představováním neznámého Zdeňka Buriana. Podle
kurátora Vladimíra Prokopa tam bylo vystaveno přes 120 dosud nikdy
nereprodukovaných prací.
Už samotný název pražské expozice Zdeněk Burian 1905 - 1981
napovídal nejen to, že šlo o kompletní malířovu retrospektivu, ale také fakt, že
výstava byla připomínkou stého výročí malířova narození. Kromě stovek
Burianových originálů ze sbírek soukromníků, galerií, muzeí a vzdělávacích
institucí celé republiky (několik zapůjčila i kopřivnická radnice) výstava ukázala
také obrovskou škálu knih, které opatřil ilustracemi. Celá expozice byla
koncipována tak, aby zaujala co nejširší publikum. Děti zaujaly velké prostorové
instalace s mamutem nebo tematické puzzle a jejich rodiče pak zase dosud
neznámá šíře Burianovy tvorby sahající až k experimentům s téměř
impresionistickými výrazovými prostředky. Současně s výstavou měla svou
premiéru obsáhlá Burianova knižní monografie a neméně zajímavý katalog.
Regionální muzeum Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na
základě společného rozhodnutí Tatra, a.s. Kopřivnice a Města Kopřivnice, dne
22.12. 1997, a to podpisem Zakládací smlouvy společnosti. Ředitelkou RMK je
Lenka Hodslavská.
Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.:
- KOZ II – Technické muzeum automobilů, Záhumenní 369, 742 21
Kopřivnice
- Muzeum Fojtství Záhumenní č.p. 1, 742 21 Kopřivnice
- objekt č. 107 - dílny TM, Janáčkovy sady , Kopřivnice
Kopřivnice a nová muzea
I letos se potýkalo Regionální muzeum v Kopřivnici s trvalými finančními
problémy. Finanční situace sice nebyla tak kritická jako před dvěma lety, ale
přesto skončilo hospodaření obecně prospěšné společnosti Regionální
muzeum Kopřivnice v záporných číslech. Nedostatek peněz stále hrozí tím, že
expozice bude strnulá a vystavené vozy se nebudou obměňovat. Muzeum
řešilo situaci zápůjčkami od soukromých sběratelů, ale samo nechalo poslední
vůz zrestaurovat před čtyřmi lety. Finanční krize před dvěma lety vyústila ve
změnu smluv zajišťující prostředky na provoz. Dotace 689 tisíc korun, kterou
Regionálnímu muzeu přiřkli kopřivničtí zastupitelé, také situaci v jeho technické
části nezlepšila. Peníze od města totiž i tentokrát, stejně jako v minulosti,
podporovaly pouze provoz expozice Emila Zátopka, muzea Fojtství a letos nově
také Šustalovou vilu s expozicí rodáků a majoliky. Nedostatek peněz se na
chodu muzea negativně odrážel. Jeho provoz byl zajišťován jen s minimálním
množstvím personálu a peníze na nákup nových exponátů a jejich nákladné
renovace scházely úplně.
Zatímco největší turistické lákadlo Kopřivnice, Technické muzeum,
bojovalo s nedostatkem peněz, odborníci připravovali nové expozice. Budování
tří nových expozic začalo až na jaře 2005 a za všechny tři radnice zaplatila přes
20 a půl milionu korun. Drtivou většinu nákladů, téměř 20,2 milionů, však
pokryly dotace z Evropské unie a krajského úřadu. Díky svému rozsahu a také
nezbytnosti drobných stavebních úprav byla nejdražší expozice v Šustalově
vile, ta přišla na 8,32 milionů. Menší, ale zato technikou nabitá výstava o

60

manželích Zátopkových stála 6,24 milionů a nejlevnější byla zatím
nedokončená výstava na Fojtství, jejíž vytvoření přijde asi na 2,57 milionů.
Tři nové muzejní expozice začaly skutečně lákat do Kopřivnice turisty.
Zcela nová stálá výstava věnovaná zdejší výrobě majoliky a osobnosti malíře
Zdeňka Buriana vznikla v červnu v nákladně zrekonstruované Lašské vile.
Zcela k nepoznání se také změnila expozice na Fojtství a výstava věnovaná
slavnému rodákovi Emilu Zátopkovi. Všechny tři akce byly provázány do
jednoho tzv. turistického balíčku, který byl postaven na rozvoji Regionálního
muzea Kopřivnice. Kompletní náklady vyšly zhruba na dvacet milionů korun.
Zahrnovaly především vytvoření samotných expozic, ale také další doprovodné
náklady, jako byl nákup Muzea Fojtství a národopisných sbírek, propagaci či
mzdové náklady realizačního týmu. Zhruba 15 milionů z pořizovacích nákladů
pokryla dotace ze strukturálních fondů EU, 1,4 milionu poskytl kraj a 3,5 milionů
zaplatilo ze svého rozpočtu město Kopřivnice.
Expozice na Fojtství a nová expozice Zátopkova památníku jsou dílem
brněnského studia Ulma. Autoři projektu se rozhodli pro výstavy velmi
moderního designu. Expozice Emila a Dany Zátopkových zůstala v budově
Technického muzea, ale ze špatně dostupného třetího patra byla přesunuta do
přízemního Car Show Roomu - prostoru, kde byly až doposud instalovány
příležitostné výstavy. Tato místnost se proměnila ve stylizovaný atletický
stadion. Multimediální expozici po obvodu olemoval rozfázovaný pohyb běžce,
k dotvoření iluze přispěla také instalace stadionové časomíry a stylizace tribun,
ze kterých se bude ozývá jásot publika sledujícího Zátopkův triumf na helsinské
olympiádě. Tato expozice i s multimediálním programem byla ze všech tří
projektů nejdražší a její rozpočet pohltil víc jak 7,3 miliony korun. Výrazně
moderní prvky se objevily i na Fojtství. Nová výstava sleduje historický vývoj
města a měla mít podoby Řeky času, zároveň byla realizována tzv. Kočárová
cesta, která znázorňuje hlavní vývojové stupně ve zdejší produkci. Náklady na
realizaci přesáhly 4,4 miliony korun. Tvůrci demontovatelných expozic ve všech
případech počítají s jejich dvacetiletou životností. Pro řadu občanů, kteří jako
první zhlédli expozici na Fojtství, bylo nové řešení velkým překvapením.
Prostor, hustě zaplněný skleněnými vitrínami vůbec nekoresponduje s lidovou
architekturou, kterou budova Fojtství zcela jistě je, Návštěvník na každém kroku
musí dávat pozor, aby o některou skleněnou vitrínu nezavadil a nezpůsobil si
zranění nebo muzeu škodu. V patře pak zůstala výstavní síň, která svými
častými výstavami trvale láká návštěvníky k prohlídce výstav i celého muzea.
Pro veřejnost zůstala nová expozice letos ještě uzavřena z důvodu celkové
opravy objektu. Noví návštěvníci tak musí počkat zřejmě až do května 2006.
Zřejmě nejpovedenější podoba muzejní expozice s výstavními vitrínami a
rámy, obsahující trojrozměrné sbírky a obrazový a textový materiál, byla
otevřena v Lašské vile. Kromě díla Zdeňka Buriana se návštěvníci mohou
dozvědět i o dalších významných jménech zdejšího uměleckého života a
důkladně poznat historii keramické výroby v Kopřivnici. Náklady na realizaci
dosáhly 7 miliónů korun.
Šustalova vila
Dnešní Šustalova vila byla postavena pro syna zakladatele zdejší
kočárovky Josefa Šustalu. Když po druhé světové válce rodina odešla do
zahraničí, vila připadla státu a z iniciativy Emila Hanzelky se proměnila v
muzeum. K tomuto účelu sloužila až do roku 1997, kdy se muzeum
přestěhovalo. Nyní se objekt opět vrátil k využití v muzejnictví.
61

Po osmi letech, kdy byla zavřena, a po náročné rekonstrukci za zhruba
28 milionů korun, se veřejnosti otevřela jedna z mála kopřivnických stavebních
památek - klasicistní Šustalova vila z roku 1889. Slavnostní otevření vily v parku
Edvarda Beneše se uskutečnilo v sobotu 25. června a doprovázel ho program
pro děti i dospělé.
V rámci slavnostního dopoledne před vilou bylo uděleno čestné
občanství hudebnímu skladateli a kopřivnickému rodákovi Zdeňku Petrovi.
Samotnému slavnostnímu aktu, kdy certifikát o čestném občanství za svého
zesnulého otce převzal syn Jiří, předcházelo krátké vystoupení místního
pěveckého sboru. Pěvecké sdružení Kopřivnice pod vedením sbormistryně Evy
Pajdlové zazpíval šest kopřivnických písní, upravených pro sbor Zdeňkem
Petrem. Petr byl v mládí rovněž členem tohoto sboru. V dalším bloku svého
vystoupení PSK přidalo ještě Janáčkovy Hukvaldské písně a další skladby.
Po tomto vystoupení před vilou a promluvě starosty města, provedení
zápisu do pamětní knihy a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže došlo v poledne
ke slavnostnímu otevření rekonstruované budovy. Všichni hosté i návštěvníci si
mohli prohlédnout celou budovu od sklepa až po půdu. Podle původních plánů
měla být v Lašské vile už instalována stálá expozice o kopřivnických rodácích a
zdejší tradici keramické výroby, tu však lidé uviděli až po prázdninách, a tak je v
restaurovaných interiérech čekala kolekce prací přihlášených do výtvarné
soutěže pořádané k uctění stého výročí narození malíře Zdeňka Buriana. K
vidění byla také filmová smyčka, dokumentující historii a rekonstrukci
znovuotevřené budovy, a také provizorní výstavka o Zdeňku Burianovi. Hudební
program ještě uvnitř vily v poledne zahájila cimbálová muzika zdejší ZUŠ
Zdeňka Buriana. Poté se hudební produkce přesunuly před budovu, postupně
zahrál Městský dechový orchestr, kapela Camerata hrající historický folk, školní
skupina OG&BA a poslední hodina patřila Big Bandu z MIS music. V prostorách
parku proběhlo také soutěžní odpoledne pro děti Cesta do pravěku v režii
zdejšího domu dětí a mládeže. Ke zdaru celé akce přispělo krásné slunné
počasí.
V rámci této akce byla v přízemí nově zrekonstruované Lašské vily
otevřena od 12 do 18 hodin příležitostná poštovní přepážka, u které si mohli
zájemci zakoupit příležitostní dopisnici s přítiskem portrétu Zdeňka Buriana,
věnovanou k 100. výročí jeho narození v nominální hodnotě 7,50 Kč. Na rozdíl
od únorové byla doplněna textem k oficiálnímu otevření vily s perspektivní
expozicí Zdeňka Buriana. Dále byly nabízeny dopisnice bez natištěné známky a
dopisní obálky, poštovní známky a příležitostné poštovní razítko.
Oslavy stého výročí narození věhlasného malíře a ilustrátora vyvrcholily
sérií akcí pod souhrnným názvem Týden Zdeňka Buriana. První akcí zařazenou
do Týdne Zdeňka Buriana, bylo sobotní slavnostní otevření Šustalovy vily.
Následující den v týdenním programu upozornil na probíhající výstavy
Burianových prací ve Štramberku a také v Žerotínském zámku v Novém Jičíně.
Expozice byly věnované ilustracím dobrodružných a fantaskních knih a
v Novém Jičíně především pravěku.
Na pondělí 27. června štramberské a novojičínské muzeum, stejně jako
Šustalova vila, připravily akci „V ateliéru se Zdeňkem Burianem“. Děti mohly
tento den všechny tři expozice navštívit zdarma, měly k dispozici i výtvarné
potřeby a přímo v muzeu tvořily dílka inspirovaná Burianovou tvorbou. V tentýž
den také v novojičínském muzeu vyhlásili výsledky velké výtvarné soutěže
vypsané pro mladší děti. V úterý 28. června se všichni zájemci vydali na zhruba
tříhodinový tematický výlet po stopách Zdeňka Buriana. Cesta s řadou
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zastavení a odborným výkladem začala v deset dopoledne v centru Kopřivnice
u malířovy pamětní desky, vedla přes Kopřivnici na Kotouč do jeskyně Šipka s
pravěkým překvapením a skončila na náměstí ve Štramberku.
Středa 29. června rozšířila působnost Burianova týdne až do Ostravy,
kde byla v budově krajského úřadu zahájena výstava Zdeněk Burian a jeho
svět. Před čtyřmi lety vzniklá kolekce reprodukcí Burianových ilustrací putovala
po českých velvyslanectvích a kulturních centrech a až nyní ji bylo poprvé
možné vidět i u nás. Jedním z nejzajímavějších podniků celého týdne pak bylo
čtvrteční Audiovizuální setkání se Zdeňkem Burianem ve štramberském
kulturním domě. Už v pět odpoledne měli účastníci programu možnost
poslechnout si autentické nahrávky malířových kytarových improvizací a v
devatenáct hodin je čekal klenot v podobě dokumentárního filmu o Burianovi,
nazvaný Soumrak Indiánů.
Nová kniha Jiřího Tichánka
Nové dílo Jiřího Tichánka tentokrát mapuje šlechtická sídla na FrýdeckoMístecku. Toto dílo volně navazuje na knihu Šlechtická sídla na Novojičínsku,
která vyšla v závěru roku 2003. Tato druhá kniha je oproti první obsáhlejší,
neboť se v ní autor věnuje sedmdesáti sedmi lokalitám.
Na rozdíl od Novojičínska, kdy mu se zpracováním nákresů pomáhal
Zdeněk Šerý, se musel obklopit větším štábem lidí, aby všechno stihl. Patřil
mezi ně Jan P. Štěpánek, který zpracovával rekonstrukce a plánky, Miroslav
Bitter, jenž pořizoval fotografie v terénu, a pan Polášek z frýdeckého muzea,
který zabezpečoval archivní podklady. Zapojen byl i pan Procházku z
Rakouska. Ten zabezpečoval ve válečném archivu ve Vídni povolení nezbytné
pro publikování některých map z vlastnictví archivu týkající se především Šancí
a malých drobných pevnůstek v Pobeskydí, které vznikaly v období tureckého
nebezpečí po 30leté válce. Starosta sbíral podklady pro svou knihu již v
minulosti, v době, kdy pracoval na sídlech Novojičínska. Letos doplnil knihu asi
o jednu třetinu dalších dokumentů. Po vydání knihy se Jiří Tichánek pustil hned
do další práce, v níž se chce zaměřit na oblast Karvinska.
Václav Langer vydal Almanach k 60. výročí ukončení 2. sv. války
Zhruba před deseti lety začal Václav Langer sbírat materiál pro publikaci,
která vyšla v těchto dnech. K 60. výročí ukončení 2. světové války vydal
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně za
finanční pomoci zastupitelů měst Nového Jičína, Kopřivnice, Příbora, Studénky,
Štramberka, Bílovce a Fulneku pět set kusů Almanachu příslušníků
československého zahraničního vojska 1939 - 1945 z území bývalého okresu
Nový Jičín.
Prvotní zájem o místní účastníky zapojené do bojů 2. světové války u
Václava Langra propukl v 70. letech, kdy vyšla kniha o letcích a v seznamu
padlých byli uvedeni čtyři kopřivničané. Protože se však jednalo o západní
letce, nechtěli většinou příbuzní žádné informace sdělovat ani poskytnout
případné fotografie.
Nedůvěra a napětí opadly až po roce 1989, kdy mě mnozí sami vyhledali a
snímky svých příbuzných přinesli. Václav Langer strávil mnoho dní a hodin
pátráním v archivech a nasloucháním vzpomínek pamětníků, kteří útrapy války
přežili, nebo příbuzných těch, kteří takové štěstí neměli.
Veškerý historický materiál čítající stovky fotografií, záznamů,
naskenovaných vojenských knížek, vyznamenání apod.shromažďoval řadu let
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ve svém počítači. Bezpečně podle tváře dokázal identifikovat většinu místních
bojovníků. Své zkušenosti se znalostmi z 2. světové války nejednou zúročil. V
roce 1993 na výstavě na Fojtství, která byla věnována zahraničním letcům, a o
dva roky později ve vydání knihy, v které vzdal hold rodákům z Kopřivnice,
Příbora a Štramberka účastnícím se osvobození Československa. Současná
publikace tak rozšířila svou deset let starou předchůdkyni o další účastníky z
celého bývalého okresu Nový Jičín.
Nakonec jsou v knize zaznamenány informace o 330 účastnících 2. světové
války. Co jméno, to osud, o kterém by se dal napsat vlastní příběh. Nad všemi
však ční Emil Palichleb, letec 311. československé bombardovací perutě,
kterému by Langer časem rád věnoval samostatnou publikaci.
Velmi kladně zhodnotil Langrovu knihu také starosta a historik Jiří
Tichánek.
Konkurz na provozovatele KDK
Důvodem vyhlášení veřejné soutěže bylo vypršení smlouvy stávajícímu
provozovateli kulturního domu, firmě Ludvík Moravia. Stávající smluvní vztah
nebylo možné prodloužit a město muselo přistoupit k vyhlášení soutěže.
Nabídky uchazečů vyhodnocovala výběrová komise složená z radních a
doplněná o odborníky z oboru provozování kultury. Na začátku února její závěry
projednala rada města. Nový provozovatel by měl kulturní dům provozovat a
zajišťovat jeho program po další čtyři roky.. Radnice v termínu obdržela tři
nabídky, kromě stávajícího provozovatele Ludvík Moravia s ředitelem firmy
Lubomírem Sazovským a další místní firmy Agentury Fox vedené Jaromírem
Nalerajem se do tendru přihlásila také opavská společnost Buncol.
Zastupitelé nejdříve svým hlasováním vzali na vědomí všechny tři
nabídky došlé do veřejné obchodní soutěže, konstatovali, že ani jedna z nich
nesplňuje zadané podmínky, a následně šestnácti hlasy z jednadvaceti
přítomných přiřkli exkluzivitu v dalším vyjednávání právě stávajícímu
provozovateli kulturního domu, přestože jeho nabídka je pro město dražší.
Rada města přitom zastupitelům doporučovala vyjednávat o smlouvách jak s
firmou Ludvík Moravia, tak se soupeřící Agenturou Fox. Zatímco Sazovský
žádal dotaci 7,5 milionů korun, konkurenční Naleraj by se spokojil s dotací 5,5
milionů.
Toto rozhodnutí rozhořčilo řadu kopřivničanů, neboť nebyl sdělen důvod,
proč se zastupitelé rozhodli upřednostnit nabídku zhruba o dva miliony dražší.
Spokojeni nebyli ani samotní uchazeči.
Složitý vztah mezi firmou Ludvík Moravia a městem budou i po další čtyři
roky upravovat čtyři vzájemně provázané smlouvy. S největším finančním
objemem pracuje smlouva o poskytnutí dotace, ta bude ročně činit 6,9 milionů
přesto, že původní návrh Ludvík Moravia počítal s částkou o šest set tisíc vyšší.
Provozovatel kulturního domu bude mít také nárok na každoroční navyšování
dotace o míru inflace. Nový smluvní vztah počítá s tím, že město bude dotovat
85 % činností v kulturním domě a na zbylých 15 % si musí provozující firma
sama vydělat. Podle smlouvy dostane provozovatel kulturního domu dotaci v
deseti stejně vysokých splátkách na samostatný, k tomuto účelu zřízený účet,
což má usnadňovat následnou kontrolu. Všechny změny ve smlouvách oproti
minulému stavu směřují k větší průhlednosti. Město nemůže nahlížet do
účetnictví soukromé firmy, i proto byl zřízen samostatný účet, na kterém bude
možné vysledovat nejen užití peněz z dotace, ale také například příjmy ze
64

vstupného na městem dotované akce. V nájemní smlouvě je například
stanoveno, že ročně Ludvík Moravia na nájemném městu zaplatí bezmála devět
set tisíc, za pronájem movitých věcí dalších 385 tisíc. Naopak radnice v rámci
mandátní smlouvy zaplatí firmě Ludvík Moravia víc než 535 tisíc za obstarávání
technické správy, obhospodařování nájemních smluv, zajišťování dodávek
energií a podobně. Pro běžného návštěvníka kulturních akcí v Kopřivnici se
toho mnoho nezmění. Spektrum a množství pořadů, na které je místní publikum
zvyklé, zůstane zachováno.
Kopřivnický výtvarný salón
Kopřivnický výtvarný salón opět po dvou letech přilákal do kulturního
domu děti, rodiče i milovníky umění. Výtvarné práce žáků všech místních
základních, uměleckých i speciálních škol zcela zaplnily velký sál kulturního
domu.
Každá expozice byla něčím originální, pracím ze ZUŠ Zdeňka Buriana
dominoval hmyz, MIS music zase prezentovala busty vytvořené celou věkovou
škálou svých žáků, zvláštní škola představila vydařenou kolekci keramiky a
Dětské centrum pestrou letní louku. Základní škola Emila Zátopka se věnovala
interiérům a návrhům nábytku, to ze 17. listopadu přivezli papírové modely
futuristické architektury nebo extravagantních klobouků. Alšovka představila
Dálným východem ovlivněnou expozici a škola sv. Zdislavy předvedla, že její
žáci zvládají například i techniku malby na hedvábí. Byla to pestrá směs
nejrůznějších námětů, výtvarných postupů a nápaditých ztvárnění. Kurátorem
této výstavy je od jejího vzniku Zdeněk Babinec, kopřivnický výtvarník, který je
zároveň kurátorem celookresní přehlídky obdobné výstavy, organizované
každoročně v Novém Jičíně pod názvem Fantazie. Celá akce nebyla pojata
jako pouze výtvarná záležitost. V prostorách výstavy probíhaly denně od 16:00
koncerty škol určené široké veřejnosti. Toto spojení hudby s výtvarným uměním
se ukázalo velmi vhodné a přilákalo na výstavu řadu občanů. Letošní ročník
výtvarného salónu byl termínově propojený také s výstavkou věnovanou
šedesátému výročí osvobození od fašizmu. Ta už sice skončila, ale ještě
jednou ji bude možné zhlédnout v polovině června v rámci diskuzního fóra
Myšlenky TGM a současnost
Motýlek
Letošní Motýlek, přehlídka tance zpěvu a dramatické tvorby
handicapovaných dětí, se konal v sobotu 5. listopadu. Účastnilo se asi 350
účastníků z 29 zařízení.V pořadí už devátý Motýlek nesl podtitul „mezi
květinkami“. Každý ročník se svým způsobem odlišuje. Letošní podtitul měl
mnoho společného s tématem výtvarné dílny. V té děti motýlkovi pomáhaly
vracet barvu, kterou louce sebrala duha. Samotná přehlídka začala v sobotu ve
dvě odpoledne. Kulturní dům ale ožil přehlídkou již během týdne. Přijíždějící
účastníky čekaly prostorové zkoušky, výtvarná dílna a večer také populární
diskotéka s programem.
Samotná přehlídka uměleckých dovedností dětí s fyzickým či mentálním
postižením byla situována do velkého sálu a trvala přibližně čtyři hodiny.
Celkem bylo připraveno 29 vystoupení. V nich se střídala hudba, divadlo a
tanec. O přestávce pak proběhla vernisáž výtvarné dílny. Stejně jako při
několika posledních ročnících i letos pořadatelé kromě tuzemských přivítali také
návštěvníky z polského družebního města Myszkowa. Celou akci pořádalo
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Dětské centrum, pracující pod vedením ředitelky Dagmar Jančálkové ve
spolupráci s KDK.
Přehlídka pěveckých sborů
V sobotu 5. listopadu si na své přišli místní vyznavači sborového zpívání.
Pěvecké sdružení Kopřivnice (PSK) pozvalo pět obdobných těles na již devátý
ročník Přehlídky pěveckých sborů.
PSK pro přehlídku připravilo pestrý program zahrnující jak starou hudbu
anonymních autorů, tak například trio úprav zdejších písní z pera rodáka
Zdeňka Petra. V programu přehlídky vystoupil také ženský pěvecký sbor ze
Svinova a čistě mužské těleso Akademického pěveckého sdružení Moravan z
Brna. Jeho zpěváci do Kopřivnice přivezli hudbu Smetany, Dvořáka, ale i
úpravy lidových písní. Kvinteto hostů doplnily tři klasické smíšené sbory:
Pěvecké sdružení Klimkovice, Pěvecký sbor Lašan z Brušperku a Pěvecký sbor
města Šternberka. Posluchače čekalo šest zhruba půl hodinových vystoupení.
Přehled vystoupení PSK v roce 2005:
1. 1.června - Kopřivnice - Jarní koncert
2. 25.června - Kopřivnice - otevření Lašské vily
3. 3.července - Kopřivnice - koncert ke 110. výr. vysvěcení kostela
4. 17.července - Štramberk - koncert \\\"Pod věží\\\"
5. 3.září - Nový Jičín - slavnost města N.Jičína
6. 8.října - Mirandol(Francie) - koncert duchovní hudby
7. 9.řijna - Valderiés(Francie) - koncert duchovní hudby
8. 27.října - Šternberk - přehlídka pěveckých sborů
9. 5.listopadu - Kopřivnice - přehlídka pěveckých sborů
10. 17.prosince - Lubina - vánoční koncert
11. 18.prosince - Mniší - vánoční koncert
12. 18.prosince - Příbor - vánoční koncert
13. 24.prosince - Kopřivnice - půlnoční mše
14. 27.prosince - Frenštát p.R - vánoční koncert
15. 27.prosince - Libhošť - vánoční koncert
16. 28.prosince - Starý Jičín - vánoční koncert
17. 28.prosince - Kopřivnice - vánoční koncert

Komorní orchestr
Letos oslavil již deset let existence Komorní orchestr Kopřivnice
koncertem v Katolickém domě. K založení orchestru došlo už v lednu 1995.
Organizátorkou koncertu byla členka orchestru Věra Kahánková. Orchestr
zahrál skladby Corelliho, Glucka, Haydna, Bendu, ale také skladby Leoše
Janáčka a Benjamina Britena a dalších autorů.
Za deset let existence se kádr orchestru takřka zdvojnásobil z desíti
zakládajících členů na stávajících osmnáct až dvacet hráčů. V kopřivnickém
komorním orchestru působí učitelé zdejších hudebních škol, ale spolu s nimi
také jejich žáci a absolventi. Věkový průměr orchestru je jednatřicet let, ale hrají
v něm čtrnáctiletí stejně jako lidé po šedesátce. Uměleckou vedoucí orchestru
je Markéta Melčáková a koncertuje pod taktovkou Petra Davida. Kopřivnický
komorní orchestr je věrným souputníkem Pěveckého sdružení Kopřivnice, se
kterým každoročně absolvuje sérii vánočních koncertů, hudebníci však
vystupují i samostatně. Také jednu nahrávku mají obě hudební tělesa
společnou, na CD s vánočním programem jsou kromě společných skladeb také
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dvě čistě instrumentální. Existují také dvě neprofesionální živé nahrávky
koncertních vystoupení Komorního orchestru.
Facies Musicae
Kopřivnický komorní sbor Facies Musicae má letos za sebou první
soutěžní zkušenost. V závěru listopadu vystoupil v silné konkurenci na
Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v
Praze a umístil se ve stříbrném pásmu.
Soubor existuje jen něco málo přes rok a přesto se odvážil přihlásit se na
tuto už patnáct let trvající a velmi prestižní akci. Uměleckým vedoucím Facies
Musicae je Josef Melnar. Kopřivnický soubor ve své kategorii malých sborů
vystupoval mezi pětatřiceti tělesy, z nichž víc jak dvě třetiny přijely ze zahraničí,
a to nejen z evropských zemí, ale třeba i Singapuru. Ve zhruba
pětadvacetiminutovém programu Kopřivnických zazněly vánoční písně stejně
jako kompozice Petra Ebena Stálá láska. Porota, které předsedal syn
skladatele Ebena David, byla překvapená tím, jak krátce soubor existuje.
Facies Musicae dnes tvoří patnáct zpěváků a zpěvaček. Stejně jako v
loňském roce připravil soubor sérii vánočních koncertů. Dva už absolvoval sbor
v minulém týdnu, další dva jsou plánovány na neděli 18. listopadu. Stěžejním
programem pro letošní rok byl pro soubor projekt Jablúčko a Sakura, čítající
celkem šest koncertů. Počínaje druhým zářím zpívali v Luhačovicích, Darkově,
Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Ostravě a závěrečný koncert se uskutečnil v
Kopřivnici před domácím publikem 17. září. Tato série společných koncertů s
japonskou klavíristkou Yukiko Sawa byla příjemným ozvláštněním hudebních
vystoupení v regionu. Pro secvičení vystoupení navázal soubor spolupráci
s ZUŠ Zdeňka Buriana. Za umožnění zkoušení v koncertním sálu ZUŠ
organizoval soubor koncert japonské klavíristky přímo v ZUŠ a následně
besedu se žáky školy o japonské hudbě..
Kraťasy
V pátek 25.listopadu začala tradiční přehlídka krátkých filmů v kině Puls.
Letos nabídla víc jak pět desítek krátkých a středometrážních filmů
nejrůznějšího zaměření, od pohádek po dokumenty.
Čtvrtý ročník Kraťasů přinesl účastníkům profil jednoho z významných
českých filmařů. Své filmy v Kopřivnici tentokrát osobně prezentoval animátor a
režisér Aurel Klimt. Celá letošní přehlídka měla pohádkový nádech. Už v pátek
večer v kině běžel zhruba dvouhodinový blok z nejznámějších Večerníčkových
seriálů. Kdo do kina dorazil v typické papírové čepici, měl vstup na oslavy
Večerníčkových čtyřicátin zdarma. K lákadlům sobotního programu kromě již
jmenovaného Klimta patřily také dvě série snímků z archivů FAMU. Promítaly
se krátké filmy dnes již věhlasných tvůrců, kteří svou dráhu začínali právě na
pražské akademii. Diváci viděli Kočičinu Věry Chytilové, Člověčinu Fera Feniče,
Králíčka Dušana Kleina i snímky režisérů mladší generace, jako je Jan Svěrák,
Jan Hřebejk, Saša Gedeon nebo Bohdan Sláma.
Závěrečnou tečku Kraťasům 2005 udělalo deset nejlepších snímků
loňské soutěže Aerokraťasy, která dávala šanci amatérským filmařům.
Přehlídka studentského divadla
S velkým ohlasem se setkala letošní Přehlídka studentského divadla. V
hudebním sále v přízemí kulturního domu se počátkem května vystřídalo
celkem pět souborů a diváci zhlédli šest inscenací. Celkem třikrát na přehlídce
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hrály domácí soubory. První z nich, divadelní soubor Smršť, patřící do Údivadla
zdejšího domu dětí, přehlídku zahájil. Jeden z mladších souborů Údivadla uvedl
hru z pera svého člena, čtrnáctiletého Martina Jandory. Jeho Cesta nahoru a
zase dolů byla parodickým příběhem dvou hudebních skupin.
Poté vystoupilo novojičínské divadlo Na Pokraji. Soubor, který
nevystupoval na přehlídce poprvé, přivezl dokonce dvě, i když kratičké
inscenace. Třetím v pořadí bylo vsetínské divadlo M. Thatcherové.
Vsetínští do Kopřivnice přijeli se speciálním představením připraveným
právě pro přehlídku a nazvaným Pátek 13. Pak přišel na řadu Vendelín, také z
místního domu dětí, a jejich feministická komedie Nemůže muže. Právě s touto
hrou soubor uspěl na Harlekýnovi ve Studénce a získal cenu za tvůrčí přístup.
Úspěch na přehlídce mělo na svém kontě také pásmo skečů Ježkovy voči
místního souboru RPP. Tomu toto „komitragické“ představení vyneslo
doporučení k postupu na celostátní přehlídku do Náchoda a tentokrát uzavřelo
program zdejší nesoutěžní přehlídky. Studentská přehlídka v kulturním domě
není v Kopřivnici už dávno jedinou možností setkání s mladým divadlem. Další
nabízí již zavedená „Vánočka“ a „Bedna“ v domě dětí nebo projekt „Prkno“ v
Noře.
Kopřiva
Devatenáctý ročník Kopřivy nabídl divákům devět divadelních
představení, šest filmových projekcí, koncert, výstavu i diskuzi s porotci.
Letošní Kopřiva byla opravdu hodně pestrá. Pro diváky bylo připraveno
pohybové divadlo, loutky, činoherní divadlo studiového typu a mnoho dalšího.
Jednotlivá divadelní představení hodnotila nejen odborná porota v částečně
obměněném složení (herce Miroslava Maršálka nahradil umělecký šéf
zlínského divadla Vladimír Fekar), ale především diváci Kopřivy tradičním
„kuličkovým“ systémem. Přehlídkové dění se odehrálo na celkem čtyřech
scénách. Kromě upraveného velkého sálu a kina se hrálo také v CO krytu pod
kulturním domem a v divadelním sále nedalekého domu dětí. Ke změně opět
došlo na pozici spíkra přehlídky, tím se letos stal moderátor Aleš Juchelka.
Vánočka
Letos proběhl již pátý ročník přehlídky studentského a mladého divadla
v místním domě dětí. Divadelní „Vánočka“ byla spletena obrazně z dvaceti
pramenů. Každý z pramenů přitom odpovídal jednomu souboru a jednomu
samostatnému představení. Vánočka je charakteristická především svou
atmosférou.
Přehlídka byla rozdělená tradičně do dvou dní a začala pátečním
představením domácího divadla Rýpadlo přívětivé prádlo a v jejím průběhu
diváci viděli i kopřivnické divadelníky i hosty z minulých let. V sobotu pak
vystoupili premiéroví účastníci - celkem pět místnímu publiku neznámých
divadel. Nabídka titulů letošní Vánočky byla pestrá stejně jako sestava jejích
hostů. Hrálo se vše od pohádky přes autorské komedie, klasiku Tracyho tygr až
po čistou improvizaci.
Předvánoční přehlídka je také tradičním místem premiér některých
souborů místního Údivadla. Poprvé si pod jeho hlavičkou zahrálo Rýpadlo
přívětivé prádlo a svou kratičkou novinku uvedla také skupina scénického tance
Iluze. Na „My to kuklíme“ přejmenované Těleso XY pro Vánočku připravilo
premiéru hry „Co jsme? V nás“. Stejně jako v minulých ročnících i tentokrát byla
Vánočka přehlídkou nesoutěžní, přesto diváky nejlépe hodnocené divadlo
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neodjelo s prázdnou. O zdárný průběh přehlídky i atraktivní výběr účastníků se
zasloužil především organizátor přehlídky Dan Brchel.
Výstava betlémů
Katolický dům v Kopřivnici opět zaplnily betlémy. Ve velkém sále bylo
instalováno jednadevadesát různých betlémů, zapůjčených většinou ze
soukromých sbírek. Zapůjčili je lidé nejen z Kopřivnice, ale celého okolí. Byla
přivezena kolekce betlémů z Albrechtiček, kde proběhla podobná výstava, nebo
sbírka z Rybí či betlémy členů Betlémářské asociace. Organizátorem výstavy
byl Jiří Navrátil. K vidění byly betlémy nejrůznějšího stáří a také zhotovené z
různých materiálů - klasické betlémy vyřezávané ze dřeva, vypálené
z keramické hlíny ale také papírové betlémy nebo betlém z kukuřičného šustí.
Vystaveny byly i tři historické betlémy, z místního kostela a taky betlém starosty
Tichánka a bývalého senátora Šuly. Výstava byla zpestřena ještě rozsáhlou
prezentací sbírky poštovních známek s vánoční tematikou. Kolekce měla kolem
pěti set dvaceti poštovních známek vydaných v šedesáti zemích světa. Svou
sbírku vystavil i filatelista Josef Pavela. Na vernisáži výstavy, trvající pouze dva
týdny, vystoupil pěvecký sbor.
Příjemnou předvánoční atmosféru výstavy dokreslovalo nejen pečení
perníčků přímo v sále, ale také ukázky pletení zvonečků z proutí nebo výroby
figurek z kukuřičného šustí.
Výstava koní
Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska uspořádal první červencové úterý
v Kopřivnici 4. ročník výstavy koní. Byla určena odborníkům, doprovodný
program širší veřejnosti. Bubla ranč je svou rozlohou a zařízením v rámci
bývalého okresu Nový Jičín k pořádaní obdobných akcí nejlépe přizpůsoben.
V dopoledních hodinách se předvádělo a hodnotilo třináct 3letých koní,
klisny s hříbaty a rodiny. Hodnotící komise byla sestavena z členů rady
plemene český teplokrevník. Účastnil se i předseda Svazu chovatelů koní
Moravy a Slezska a hlavní pořadatel akce František Horník. Bohatý doprovodný
program přilákal odpoledne řadu diváků. Zahrála country skupina Trhanci, k
vidění byla westernová čtverylka, push ball, který se používá při přípravě koní
pro účely policie, stejně jako házená na koních. Velký aplaus sklidila Irena
Kacířová s osmiletou klisnou Dominou za práci s koněm na volno, stejně jako
Láďa Rýc s koněm Jackem při předvádění rychlostní disciplíny objíždění barelů
nebo slalomu mezi tyčemi. Dětské publikum pak nadchla ukázka nahánění krůt
dvouletou fenkou pastevecké border kolie. Finále úterního odpoledne patřilo
soutěžím vozatajů ve dvou kategoriích - jedno a dvouspřeží. Úkolem posádek
bylo na pískovém kolbišti co nejrychleji provést koně s vozíkem devíti brankami
Letní dětské tábory
Letos prošlo tábory přes tisíc dětí. Přes Klub Kamarád letos vycestovalo
na základnu do Olbramkostelu osmatřicet dětí. Tatenice u Lanškrouna si za
letní přechodný pobyt vybralo sto čtyřicet kopřivnických skautů a skautek,
jejichž letní táboření patří k vrcholům celoročního zúročení práce s mládeží.
Pionýrská skupina Obránců míru je léta věrná své táborové základně u
Olbramkostelu na jižní Moravě. Pouze v době, kdy přenechala objekt Klubu
Kamarád, své svěřence odrekreovala v obci Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku.
Letos se na třech turnusech na Olbramu a jednom ve Vyšní Lhotě celkem
vystřídalo sto osmdesát dětí.
69

K nejaktivnějším organizátorům táborů patří Dům dětí a mládeže v
Kopřivnici. Na jeho šestnácti turnusech a dvou turnusech příměstského tábora
se vystřídalo šest set osmdesát dětí. Kromě turistické základny na Kletné u
Suchdola nad Odrou měly děti možnost pobývat ve Valašské a Malé Bystřici, ve
Frenštátě pod Radhoštěm, Větřkovicích u Vítkova nebo ve vodáckých kempech
podél Vltavy.
Po letech, které znamenaly odmlku od porevolučního boomu
příměstských táborů, se organizátoři z domu dětí k jejich realizaci na žádost
rodičů opět vrátili. Letos se ve dvou týdenních turnusech vystřídalo vždy po
dvacítce nejmenších dětí.
Kopřivničtí muzikanti ve Francii
Kopřivnické Pěvecké sdružení s částí zdejšího komorního orchestru
koncertovalo na začátku října ve Francii. Cílem muzikantů ale tentokrát nebyl
Trappes, ale Carmoux v jižní Francii. Tento zájezd byl plně v režii sboru a
orchestru, se kterým kopřivničtí spolupracují. Pětatřicet zpěváků a devět
hudebníků vyrazilo do Francie na pozvání tamního sboru Miraval's.
Kopřivničané odehráli celkem dva koncerty v kostelích městeček Girandol a
Valdériez. Koncertní vystoupení zahrnovaly vždy blok domácích zpěváků, pak
přišli na řadu hosté a v závěru byla uvedena společná část programu. PSK ze
svého repertoáru vybíralo především duchovní hudbu, aby zapadla do
prostředí, ve kterém vystoupení probíhala. Pro Kopřivnické bylo však
vystupování ve Francii velkým zážitkem. Celý zájezd měl charakter výměnného
pobytu, takže i místní publikum bude mít pravděpodobně příští rok v létě
možnost slyšet francouzský sbor v Kopřivnici.
Cimbálová muzika ZUŠ Zdeňka Buriana
Místní dětská cimbálovka se v květnu sešla na pódiu se zpěvačkou
Jarmilou Šulákovou na koncertu „Proměny písničky“. Koncert svým obsahem
potěšil především vyznavače valašského folkloru. Na jednom pódiu se sešli
s dětmi nejen Jarmila Šuláková, ale i cimbalista Jan Rokyta.
Celý koncert byl v sedm večer zahájen programovým blokem cimbálové
muziky ZUŠ a Jarmily Šulákové. Kopřivnická dětská cimbálovka existuje teprve
čtyři roky, ale už má za sebou řadu úspěchů, natáčení pro rozhlas i televizi či
koncertování před hlavou státu. Přímo z vystoupení odjela dětská cimbálovka
do Francie na sérii vystoupení v Trappes u příležitosti oslav 50.výročí
osvobození. Spolu s ní odjel koncertovat do Trappes i komorní orchestr ZUŠ
Zdeňka Buriana.
Skladatel Zdeněk Petr se stal čestným občanem našeho města.
Zastupitelé rozhodli tento titul udělit in memoriam hudebnímu skladateli a
režiséru Zdeňku Petrovi.
Zdeněk Petr se narodil 21. 9. 1919 jako třetí dítě a první syn truhlářského
dělníka kopřivnické Tatry. Už od dětství byl svým otcem veden k hudbě. Ten byl
sice hudebník samouk, ale patřil k zakládajícím členům Pěveckého sdružení
Kopřivnice, a dokonce byl dlouhá léta i jeho zastupujícím sbormistrem. Už na
gymnáziu byl Zdeněk Petr nejen výborným studentem, ale také se aktivně
věnoval hudbě. Zpíval v PSK, sám řídil malý studentský sbor a svou první
skladbu napsal v septimě. Po maturitě přišla nabídka dalšího studia na pařížské
Sorbonně, kterou ovšem zhatila okupace. Krátce poté odešel mladý Petr do
Frenštátu k příbuzným a pak již natrvalo do Prahy.
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V hlavním městě začal studovat architekturu, ze které záhy přesedlal na
studium angličtiny a němčiny. Po uzavření českých vysokých škol v listopadu
1939 začal spolupracovat s tehdejším hitmakerem R. A. Dvorským, u kterého
jen o pár týdnů později získává své první zaměstnání jako zvukový technik a
aranžér. Po válce se Zdeněk Petr vrátil ke studiu na filozofickou fakultu, ale
místo jazyků se už věnoval hudební vědě a estetice. V nakladatelství R. A.
Dvorského spolupracoval s Karlem Vlachem, Karlem Vackem, Vladimírem
Dvořákem a mnoha dalšími osobnostmi uměleckého života. V roce 1947 začala
jeho spolupráce s Voskovcem a Werichem. V Osvobozeném divadle se Petr
podílel na inscenacích Divotvorný hrnec nebo Císařův pekař. Později prošel
řadou postů v rozhlase a hudebních vydavatelstvích.
Napsal řadu skladeb, jeho dílem je i známá hudební komedie na libreto
Vladimíra Dvořáka Sto dukátů za Juana s ústředním hitem Kristýnka. V
seznamu jeho prací je například také šest starých kopřivnických písní, které
upravil a nahrál se smíšeným a mužským sborem.
Schůdky
Místní soubor mladých loutkářů Schůdky letos oslavil významné
jubileum. V loutkovém divadle v Kopřivnici prožil už třicátou sezonu. Výročí
oslavil malým víkendovým festivalem. Na pět představení přišlo od pátku do
neděle na 300 diváků, a oslavy výročí souboru tak proběhly důstojně.
Za třicet let trvání soubor připravil nejméně stejný počet premiér,
bezpočet představení a přilákal spousty dětí nejen na představení, ale i do
svých řad. Historie Schůdků se začala psát v roce 1975, když se rozdělil do té
doby pod společnou hlavičkou fungující soubor závodního klubu na soubor
dospělých a dětských loutkářů. Dnes Schůdky tvoří dvě skupinky loutkoherců.
Početnější je mladší část souboru se sedmnácti herci do devatenácti let,
odrostlejší členové Schůdků, kterých je asi jedenáct, pak vystupují s již
zaběhaným programem Malých scén. Stejně jako druhý zdejší soubor Rolnička
i Schůdky mají svou domovskou scénu v chátrající budově zdejšího loutkového
divadla. Zkoušky probíhají pravidelně dvakrát týdne v pondělí a v pátek vždy od
šestnácti hodin. Vedoucí souboru František Červenka Schůdky chápe také jako
smysluplné vyplnění volného času školáků. Soubor inscenuje pohádkové hry,
ve kterých používá všechny druhy loutek od klasických marionet, přes maňásky
až k velkým loutkám a nevyhýbá se ani užití živé herecké akce. Nejčastěji
vystupují pro domácí publikum, ale divadlo vyjíždí i na zájezdy. Za hranicemi
města je divadlo také úspěšné. Největším úspěchem souboru bylo vítězství v
roce 1997 na národní loutkářské přehlídce v Chrudimi.
Výstava METALLICA na Fojtství
V květnu zahájil další ze svých samostatných výstav kopřivnický
výtvarník Zdeněk Babinec. V podkrovní galerii Muzea Fojtství vystavil kolekci
svých obrazů nazvanou Metallica. Vystavené obrazy byl inspirovány hudbou
skupiny Metallica a konkrétně koncertem, který byl nahrán s doprovodem
velkého symfonického orchestru. Právě toto spojení se stalo inspiračním
zdrojem výtvarníka. Kolekci Metallica tvořilo přes čtyřicet olejů, které autor
namaloval během posledních čtrnácti měsíců. Byly v ní zahrnuty i zcela čerstvé
práce.
Přestože v mnohém byla výstava Metallica nová, v základních rysech
zpracování či volbě tvarů a barev byla patrna kontinuita díla malíře, který je
zároveň ředitelem zdejší státní základní umělecké školy. K dokreslení
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atmosféry na vernisáži zaznělo i několik skladeb Metallicy v podání místních
hudebníků – Filipa Borovského a Bohdana Kotoučka.
Václav Král – osobnost designu
V šedesáti devíti letech zemřel letos proslulý automobilový designér
Václav Král. Ostravský rodák během své kariéry spolupracoval také s
automobilkou Tatra. Pro příborskou filiálku vytvořil návrh modernizace T 613
„Prezident“, jejíž prototyp je k vidění v místním muzeu. Tam je možné vidět také
nerealizovanou studii vyvíjeného vozu T 625 (nástupce limuzín T 613), který
bohužel již nebyl realizován. Jméno Václava Krále je spojeno také se
sportovním speciálem Tatra MTX-01 V8 - Super-Tatra, který dosáhl historicky
prvního českého národního rychlostního rekordu v hodnotě 260 kilometrů v
hodině.
Pionýrská skupina
Ještě v roce 1989 bylo v Kopřivnici sedm pionýrských skupin. Po revoluci
zůstalo deset dospělých, kteří měli sami malé děti a chtěli dále s dětmi
pracovat. Pionýrská skupina Obránců míru zůstala ve městě jedinou skupinou
vykazující činnost, protože ostatní časem zanikly. Zásluhu na tom má Božena
Klimecká, jejíž jméno je natrvalo spjato s pionýrskou organizací a populárními
tábory v Olbramkostelu. V Kopřivnici je jen málo lidí, kteří neprošli táborem v
Olbramkostelu. Klimecká jich zorganizovala 46. V letošním roce základna
oslavila čtvrtstoletí své existence. Společenská budova, padesát stanů, polní
kuchyně a pec, která za celé roky ještě nebyla vyměněna. Každý rok se na
základně otočí čtyři turnusy, což znamená dvě stě dětí a sto dvacet dospělých
zajišťujících chod tábora.
Pionýrská skupina Obránců míru vydává čtvrtletně vlastní zpravodaj
Olbramák a tradičně pořádá okresní kolo soutěže uměleckých žánrů
Sedmikvítek. Kopřivnickým pionýrům se už z celostátního kola v Praze podařily
přivézt dva poháry z výtvarného oboru a jeden v kategorii divadelní.
Těžiště činnosti je v pravidelné práci s dětmi - každotýdenních
schůzkách, sobotních výletech a víkendových pobytech. Dnes je pionýrská
organizace ministerstvem školství uznána jako státní nezisková organizace a
nemá spojení s kdysi propagovanou ideologií. Její činnost komplikují ostatně
tak jako jiným organizacím neplánované investice spojené s provozováním
zařízení. Například dát vodu a elektriku do země, nové hygienické a
bezpečnostní předpisy, co pět let se opakující zkoušky na hlavní vedoucí, které
si musí hradit z vlastní kapsy a každoroční proškolování vedoucích pro práci s
dětmi.

Zajímavosti ze života města
Beskyd Model Kit Show 2005
V KDK proběhl ve dnech 7. – 8.května 2005 už 9.ročník mezinárodní
modelářské výstavy a soutěže nazvané Beskyd Model Kit Show za účasti
modelářů z Polska, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Norska, Holandska a
pochopitelně i z České republiky. V prostorách kulturního domu bylo možno
shlédnout 1025 modelů letadel, automobilů, vojenské pozemní techniky, lodí,
staveb, vláčků a figurek. Modely byly vyrobeny z plastu, papíru a jiných
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materiálů dle fantazie a zručnosti modelářů. Do soutěže ve 31 kategoriích bylo
přihlášeno 594 modelů od 189 modelářů a bylo rozdáno kolem 100 cen.
Úspěch slavil kopřivnický modelář Milan Kubáň, který se svými figurkami získal
4 ceny. Některé z modelů byly přihlášeny do soutěže o „Poháry EU“ v osmi
kategoriích. Nejúspěšnějším kopřivničanem byl žák Filip Černý, který ve své
kategorii obsadil 1.místo. Návštěvníci akce si mohli vedle vystavených modelů
prohlédnout i množství stánků prodejců modelářského zboží a doplnit tak
materiál pro výstavbu dalších modelů.
Automobily Tatra národní památkou
Pět vozů z produkce kopřivnické automobilky bylo koncem září povýšeno
na národní památky. Spolu například s vysílačem na Ještědu se národní
památkou staly vozy ze sbírek Národního technického muzea. Vláda rozhodla o
tom, že národním „pokladem“ bude například Präsident z roku 1898, první vůz
vyrobený na našem území, jehož originál je vystaven právě v Praze.
Povýšení na národní památku se ovšem týká pouze konkrétních
automobilů a ne typu vozu, to by totiž byly národní památky k vidění i ve
zdejším muzeu. Všechny vozy mají velkou historickou a technickou hodnotu.
Národní technické muzeum nechalo povýšit například šestilitrový dvanáctiválec
Tatra 80 z roku 1935 užívaný prezidentem Masarykem nebo Tatru 87, ve které
cestovali Hanzelka se Zikmundem. Mezi národní památky se dostala také
konstrukčně přelomová T 11 a aerodynamická T 77a.
Vandalismus v kulturním domě
Kopřivnický kulturní dům se i letos stal terčem útoků vandalů. Labyrint
jeho chodeb a sociální zařízení skýtá spoustu prostoru a zákoutí, kde se mohou
pohybovat party mladých vandalů a ničit vše, na co přijdou. Zaměstnanci
kulturního domu si s nimi něvěděli rady stejně jako městská policie. Vandalové
likvidovali zařízení toalet, vývěsní skříňky a další zařízení objektu. Pro zábavu
ucpávali klozety toaletním papírem a nebo denně vytrhávali filmové plakáty z
plexisklových vývěsek. V podzimních měsících dosahovaly škody denně 1000
až 1500 korun. Celý prostor také neustále znečisťovali a to včetně okolí
kulturního domu. Všude pohazovali plastové misky a láhve, zbytky jídla,
cigaretové nedopalky apod. Uklízet musel během své služby i vrátný. Kromě
partiček mladistvých vandalů se v kulturním domě potýkali také s častou
přítomností narkomanů „čichačů“, což s sebou přinášelo i další rizika. Zejména
narkomani byli často tak agresívní, že několikrát napadli dokonce i vrátného.
Než dorazila policie, vždy se jim podařilo zmizet. Vedení KD proto začalo
uvažovat o instalaci kamerového systému.
Zničená hrobka
Vandalismus v Kopřivnici nezůstává jen v kulturním domu. V posledním
zářijovém týdnu došlo k poškození hrobky rodiny Šustalovy. I když je hrobka
součástí muzea Fojtství, neví se, komu patří. Hrobka je zapsána do státního
seznamu památek a vztahuje se na ni zákon o kulturních památkách. Její
vlastník je povinen o ni pečovat a udržovat ji. Radnice proto zjišťuje další
podrobnosti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sdělil, že
majetek původních vlastníků byl konfiskován a k jeho přechodu na stát došlo
30. října 1945. Město muselo nechat opravit hrobku na své náklady. Městská
rada zvažuje vyřešení hlídání celého objektu Fojtství včetně starého hřbitova
kamerovým systémem.
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Zajímavosti z obcí
Katolický dům v Lubině
Katolický dům slouží celé obci. Pořádají se zde svatby, pohřby, plesy,
divadelní představení, koncerty, pletení adventních věnců... O jeho provoz se
stará Společnost Katolického domu v Lubině v čele s předsedou Janem
Matulou.
Kvůli problémům s pořádkem museli pro jistotu přistoupit k vybírání záloh
předem. Po některých pořadatelích totiž zůstal sál v takovém stavu, že bylo
nutno zařízení čistit a opravovat. Úplně byly zrušeny diskotéky. Docházelo při
nich k ničení obrazů a květin. Zcela selhávala pořadatelská služba. Vybírání
záloh ale vyvolalo napětí mezi některými místními organizacemi a Společností
Katolického domu. Přesto je akcí pořádaných v Katolickém domu celá řada. Na
řadě z nich se vybírá pouze dobrovolné vstupné. Na provoz společnost získává
dotace z města. Ty ale nepokryjí zcela náklady na údržbu, úklid, energie a
topení. Pronajímán je i Malý sál. Malý sál Katolického domu slouží během týdne
ke sportovnímu vyžití - aerobiku, kalanetice, ping-pongu, přes zimu i tréninku
fotbalistů. Od fotbalistů je ale požadován vyšší pronájem, protože balony
okopávají boční obložení, sype se omítka a po nich musí nastoupit úklidová
služba, aby na večerní cvičení pro ženy byl prostor adekvátně připraven.
Katolický dům v Lubině založil kněz Jan Spáčil. Prodal dva grunty zděděné po
rodičích a v roce 1930 nechal ve Větřkovicích (nyní Lubině) Katolický dům
vystavět a dokonce část obce elektrifikoval.
Pouť v Sýkorci
Již posedmé se konala v úterý 5. července pouť v Sýkorci, kterou
připravili obyvatelé této územní lokality pro ostatní občany Lubiny. Ráno o půl
desáté se konala pod širým nebem u kapličky mše, kterou sloužil farář Pavel
Dvořák. Kaplička byla zrestaurována a vysvěcena v roce 1999. O zvonění se
stará paní Bohuška Kutáčová, na jejímž pozemku stojí kaplička. Zvonky znějí
každý den v poledne a večer v šest hodin. Na zvonění dojde také v tom
případě, pokud někdo z ulice zemře.
Zemědělské objekty v Mniší a Lubině (Drnholci)
Kravín v Lubině - Drnholci, ale především kravíny v Mniší jsou nejméně
od druhé poloviny minulého roku terčem pravidelných nájezdů zlodějů a
vandalů. Byly tam vytrhané elektrovodiče, zmizela světla, byly vylomené
všechny dveře, rozbita okna a zmizelo i veškeré další zařízení. Dochází k úplné
devastaci objektů. Současný neutěšený stav budov v Mniší i Lubině, na který
upozorňují také lidé bydlící v jejich blízkosti, má podle předsedy lubinského
družstva kořeny už na počátku devadesátých let. Od té doby se do budov
neinvestovalo a špatná obchodní rozhodnutí stahovala družstvo a všechna jeho
střediska neodvratně k bankrotu. V polovině roku 2003 se objevil nový majitel
staré pohledávky v hodnotě zhruba 12,5 milionu korun s tím, že trvá na jejím
vyrovnání. V té době převládl názor, že by družstvo svůj majetek s tržní
hodnotou asi 40 milionů korun mělo samo rozprodat. Utržená suma by stačila
nejen na splacení dluhů, ale také vyplacení asi deseti procent členských podílů.
Rozjetý výprodej družstevního majetku uloženého především v budovách
ovšem zhruba v polovině loňského roku zastavilo trestní oznámení, které
představenstvo vinilo z nestandardních a nevýhodných obchodů s majetkem.
Tato zpráva zmařila všechny připravované prodeje a potenciální zájemci couvli.
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Autor trestního oznámení tak družstvu velmi uškodil, neboť hodnota
neprodaného majetku od té doby pouze klesala. Od listopadu loňského roku je
Družstvo vlastníků v udržovacím režimu. Veškeré převody majetku byly
zastaveny, a další odprodeje může proto zahájit až konkurzní správce určený
soudem. Prodej bude i tak v budoucnu komplikován, poněvadž půda, na
kterých jsou postaveny, je v soukromém vlastnictví. A tak je docela možné, že
nakonec nebude co prodávat. V Mniší mezitím zmizela střešní krytina skoro z
celé plochy střechy. Plech ze střechy už ale ukradli i v Lubině. Nezastřešené
stavby tak ničí sníh i déšť. Hodnota staveb tak den ode dne klesá.

Sport ve městě
Největší organizací, starající se o rozvoj sportu ve městě byla jako
v předcházejících letech Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková
organizace města, pracující pod vedením zkušeného ředitele Ing. Milana Gilara.
Správa zaměstnávala 28 lidí.
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice:
Prezidentem asociace byl Milan Okřesík. Asociace čítala 15 sportovních klubů a
875 členů.
Počet
Počet
Název
Název
členů
členů
ASPV
230
Kulturistika
15
Badminton
88
Nohejbal
15
Karate
60
Sportovní gymnastika
37
Cyklo bike klub
36
Stolní tenis
50
Cykloturistika
29
Šachy
38
Florbal
50
Turistický oddíl mládeže
52
FSC – Krasobruslení
77
Vodní turistika
22
Vzpírání
36
Pěší turistika
40

Samostatné sportovní kluby a jiné organizace
Název klubu:
AVZO - Autoklub plochá dráha
AVZO - Sportovní střelecký klub
AVZO - Tatra veteran car club
FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice – Mniší
Hockey club Kopřivnice
Klub českých turistů
Klub házené Kopřivnice
Klub malé kopané Kopřivnice
Klub vodních sportů Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
Maratón klub Kopřivnice
SDH Kopřivnice
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SDH Lubina I
SDH Lubina II
SDH Vlčovice
SDH Mniší
Tenisový klub Kopřivnice
Tenisový klub Vlčovice
TJ Sokol Kopřivnice
TJ Spartak Lubina
TJ Start Kopřivnice – minigolf
Oddíl kulturistiky URTICA
Oddíl Aikidó Kopřivnice
Junák Kopřivnice
Junák Lubina
Pionýr Kopřivnice
Sportovní kluby získaly letos větší dotace na nájmy
Zastupitelé schválili sportovním klubům dotace na nájmy sportovních
zařízení ve městě. V rozpočtu města pro rok 2005 je tak počítáno s dotacemi na
nájmy v celkové výši 5 175 724 korun. Nejvíce peněz na nájem dostali Hockey
club - 1 369 950 a Klub vodních sportů - 1 100 400 korun. Navrhované výše
dotací na nájmy sportovních zařízení z rozpočtu města na rok 2005 znamenají
zvýšenou podporu sportu ve městě. Do výše dotací se také promítlo zdražení
energií, a tudíž i zdražení nájmů všech provozovatelů sportovních zařízení.
Hlavní sportovní zařízení ve městě v roce 2005:
Zařízení
Krytý bazén
Letní koupaliště

Letní stadion

Zimní stadion
Lyžařský areál

Tenisový areál
Areál házené
Hala házené
Hala odborného
učiliště

bazén 25 m + dětský bazén, sauna,
ochlazovna
plavecký bazén 50 m, bazén pro neplavce
50 m, dětský bazén, hřiště na plážový
volejbal, tobogan, minigolf, občerstvení
travnatá fotbalová plocha, škvárové hřiště,
lehkoatletická dráha, plochodrážní ovál,
volejbalové a tenisové kurty, občerstvení
krytá ledová plocha, dvě tělocvičny,
vzpírání, fitcentrum, občerstvení
lehká a střední přírodní sjezdovka (celková
délka tratí 300 m, nadmořská výška 540 –
690 m n. m. ), běžecká trať (4 km), lyžařská
chata, občerstvení
antukové tenisové kurty, tenisová hala,
cvičná stěna, občerstvení
asfaltové hřiště, antukové hřiště,
občerstvení
krytá hala, fitcentrum, sauna
krytá hala pro sálové sporty
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Správce
SpSK
SpSK
minigolf – TJ
Start
SpSK

SpSK
Foto
Morava,
Červený
kámen, s. r.
o.
Tenis club
Klub házené
Kopřivnice
ZŠ Emila
Zátopka
VOŠ SPŠ
OA

Kopřivnice
Hřiště Vlčovice
travnatá fotbalová plocha, tři tenisové kurty SpSK
kurty Tenis
klub
Hřiště Lubina
travnatá fotbalová plocha, občerstvení
TJ Spartak
Lubina
Hřiště Mniší
travnatá plocha a antukové hřiště
Osvětová
beseda
Mniší
Přehrada
koupání + vodní sporty, rybaření,
Lubina Tour,
Větřkovice
občerstvení
s. r. o.
Síť cykloturistických Tři kondiční okruhy v okolí Janíkova sedla SpSK
tras v Kopřivnici
+ okruh Paseky a trasa Hukvaldy –
a okolí
Kopřivnice - Příbor
Trasa kolem Červeného kamene
Síť lyžařských
SpSK
běžeckých tras
a Pískovny (kopírují cyklotrasy)
v okolí Červeného
kamene

Ze sportovních událostí roku:
Akce, věnovaná Emilu Zátopkovi
Na ZŠ proběhla třídenní akce zasvěcená Emilu Zátopkovi. S
premiérovou akcí zasvěcenou nositeli jména školy přišla na Základní škole
Emila Zátopka učitelka Naďa Vištejnová. U příležitosti 5. výročí úmrtí
olympionika a kopřivnického rodáka Emila Zátopka uspořádala třídenní
sportovně poznávací maraton turnajů, soutěží, besed a vědomostních testů.
Podstatou akce nebylo pouze sportovní klání, ale hlavně připomenutí úspěchů
a zásluh Emila Zátopka. Škole se podařilo nejen získat finanční podporu
města, ale hlavně skvěle zvládnout organizaci celého podniku, do kterého se
zapojili všichni žáci základní školy. Po dohodě s ostatními vyučujícími byli žáci v
rámci výuky podrobně seznámeni se Zátopkovým životopisem. V hodinách
věnovaných výpočetní technice byl dokonce vytvořen časopis pod názvem
Emilův medailonek aneb Rytíř atletických drah. Získané vědomosti pak žáci
zúročili v prvním dni, kdy absolvovali test o pětadvaceti otázkách. Navíc
postupně všechny třídy zhlédly dokument věnovaný sportovním úspěchům
našeho nejlepšího atleta 20. století. Čtvrtek a pátek byl zcela věnován
sportovnímu klání - nejen lehké atletice, ale i kolektivním turnajům
Volejbal
Kopřivničtí volejbalisté slavili 60 let. Slavili jak vzpomínáním tak i turnaji.
Dnes se přesně neví, kdo první přišel s nápadem začít v Kopřivnici s
volejbalem. Jisté je jen to, že u toho byli pánové A. Polášek, J. Veřmiřovský, L.
Váňa, R. Popelka, M. Bělík, Z. Zima, F. Chalupa, bratři Martináskové a A.
Homola, kteří v roce 1945 založili volejbal pod názvem Sokol Kopřivnice.
Když se k nim o tři roky později přidaly ženy, bylo v Kopřivnici pro
volejbal zaděláno. Začalo se hrát o mistrovské body na hřišti za Katolickým
domem, posléze u sokolovny, chvilku na tenisových kurtech vedle Závodního
klubu, pak krátce na koupališti, aby volejbal definitivně zakotvil na letním
stadionu. Tehdy se hrál krásný volejbal. Borci, mnohdy neskutečně obaleni
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antukou, předváděli užaslým divákům dynamický a výbušný volejbal založený
na obětavé hře v poli a pestrém útoku.
A právě tito pamětníci společně se S. Holubovou, E. Parmovou, O. Axmanovou,
M. Kraftovou, A. Plzákovou a E. Kroupovou vystoupili na pomyslný piedestal,
aby převzali v sobotu 13. září od současných činovníků pamětní listy a plaketku
připomínající vznik volejbalu v Kopřivnici. Když se ke gratulaci přidali žáci s
gerberami a fundovaný slovní doprovod dvou moderátorů slavnostního dne a
kamery České televize, nemohli někteří zadržet slzy. To už byli na
volejbalových kurtech téměř všichni z bezmála tři sta padesáti návštěvníků, více
či méně udýchaných podle let a zdravotního stavu, aby zhlédli síň slávy.
Nad 280 dobovými fotografiemi zavzpomínali, kdy sváděli urputné boje,
na rozbitá kolena a antuku v nich, na balony, tzv. maďary, na to, jak jim to tehdy
skákalo, na kamarády a kamarádky, kterým je už společníkem jen síť nebeská.
Následující zápasy všech věkových kategorií vyústily ve volejbalovou exhibici
starých gard Lachů a Valachů.Celá akce byla zakončena ohňostrojem.

Akce pořádané v

rámci mezinárodních vzahů v roce

2005
13. - 17. 1. 2005
Účast judistů na XIII. ročníku „mezinárodního turnaje v JUDO“. Turnaje se
zúčastnili členové TJ Závisíce - juda, kteří jsou žáci a studenti kopřivnických
škol . Dovezli celkem 5 medailí. Turnaje se zúčastnilo celkem cca 1000 judistů.
Mimo účasti na turnaji pro naše judisty naši přátelé z Trappes připravili
návštěvu Paříže a okolí, projížďku lodí po Seině, bruslení na Eiffelově věži (na
jednom z pater je totiž kluziště). Ubytováni byli ve francouzských rodinách
18. - 23.5. 2005
Akce svátek „MÍRU“ v Trappes (Francie)
Cimbálová muzika a Smyčcový orchestr ZUŠ Zd. Buriana Kopřivnice na
základě pozvání navštívily Trappes, kde vystupovali v rámci akce svátek
MÍRU(pořádaného při příležitosti 60. výročí ukončení II. sv. války). Soubory
vystupovaly v kostele, v sále J.B. Clémenta, při příležitosti otevření nového
náměstí v Trappes.
Mimo jiné byl pro děti připraven program – prohlídka Versailles, Paříže,…
Na tuto akci byly rovněž zaslány výkresy dětí z kopřivnických škol s tématikou
„mír“ (tyto byly vystaveny ve vestibulu radnice v Trappes spolu s pracemi dětí z
ostatních partnerských měst Trappes).
18. - 23.5. 2005
Návštěva handicapovaných osob z Trappes (Francie) v Kopřivnici
Hosté byli přijati na Městském úřadu v Kopřivnici, navštívili Technické muzeum,
prohlédli si Štramberk, Pustevny, skanzen v Rožnově. Byla pro ně zajištěna
projížďka na koních i bowling. Proběhla také pracovní schůzka s výměnou
zkušenosti a návrh na další spolupráci.
Na zpáteční cestě navštívili hosté také Prahu.
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2. - 5.6. 2005
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Congleton (Anglie)
Delegace ve složení - J. Tichánek, D. Jančálková, H. Rulíšek, M. Přívětivý
navštívila partnerské město Congleton u příležitosti setkání partnerských měst
„okresu“ Congleton, které bylo zaměřeno na ekonomický rozvoj a turistiku.
Delegace předjednala tyto projekty:
• spolupráci Dětského centra s podobným zařízením v Macclesfieldu,
• spolupráci USP Vlčovice a Petty Pool Centre,
• krátkodobé výměnné odborné stáže pracovníků kopřivnické radnice a CBC,
které mohou být později rozšířeny i na školská zařízení, podnikatele a další
skupiny zájemců,
• nabídku spolupráce SECE a CRP včetně kontaktů.
16. - 19.6. 2005
Pozvání volejbalistů z Myszkowa (Polsko) na Mezinárodní turnaj kadetů
pořádaný v rámci oslav 60. výročí volejbalu v Kopřivnici. Volejbalisti z
Myszkowa, ale svou účast krátce před akcí odřekli.
17. - 18.6. 2005
Děti ze Speciální školy pro žáky s více vadami v Kopřivnici a dvě pracovnice
této školy se zúčastnily „Dnů Myszkówa“ (Polsko).
Děti a doprovod navštívily a prohlédly si školu Nr3 im Tadeusza Košciuszki.
Paní ředitelka projevila zájem o prohlídku Speciální školy pro žáky s více
vadami v Kopřivnici a výměnu zkušeností. Dále se děti zúčastnily kulturních
vystoupení v rámci Dnů Myszkowa a navštívily zříceninu hradu v blízkém okolí.
Škola projevila zájem o opětovnou účast na akci Motýlek v Kopřivnici
16. - 18. 9. 2005
Návštěva oficiální delegace z Trappes v Kopřivnici
Oficiální delegace z Trappes navštívila Kopřivnici u příležitosti otevření nové
expozice Emila a Dany Zátopkových a expozice Z. Buriana, majoliky a
kopřivnických rodáků a Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Kromě účasti na
programu souvisejícím s těmito akcemi jednala delegace s vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví a s vedoucím odboru financí. Se zástupci města
pak projednala spolupráci obou měst na rok 2006.
16 - 17.9. 2005
3. ročník „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“
Jako každým rokem se zúčastnili běžci z Myszkowa (Polsko)
18. - 24.9. 2005
Návštěva žáků + doprovodu ze ZŠ Alšova v partnerském městě Zwönitz
(Německo)
15 žáků a 2 učitelé ZŠ Kopřivnice, Alšova navštívili školu
Matthes-Enderlein-Gymnasie ve Zwönitz na základě pozvání. Akce byla volným
pokračováním výměnných pobytů žáků z Kopřivnice-Trappes-Zwönitz v letech
2000-2002. Tentokrát jde, ale o výměnu pouze mezi Kopřivnicí a Zwönitz. Žáci
a doprovod bydleli v německých rodinách. Dopoledne se naši žáci zúčastňovali
vyučování ve škole, odpoledne byl doprovodný program – návštěva Drážďan,
muzeí , bazénu, …
V roce 2006 by ZŠ Alšova chtěla pokračovat ve výměně a pozvat děti ze
Zwönitz do Kopřivnice.
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30.9. - 3.10. 2005
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Zwönitz (Německo)
Oficiální delegace z Kopřivnice ve složení - V. Kryške, Z. Krajčír, K. Březina, K.
Kočiš navštívila partnerské město Zwönitz u příležitosti dožínkových slavností.
Delegace předala starostovi města oficiální pozvání k Běhu rodným krajem
Emila Zátopka v roce 2006. Pozvání patřilo i ostatním partnerským městům
Zwönitzu. Německé straně byly rovněž předány informace o možné účasti dětí
a mládeže ve výtvarné soutěži, již pořádá ZUŠ Zdeňka Buriana.
5. - 14.10. 2005
Vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice a Komorního orchestru Kopřivnice
ve francouzském městě Carmaux Na základě pozvání navštívilo Pěvecké
sdružení a Komorní orchestr Kopřivnice město Carmaux. V Carmaux a okolí
(Mirandol, Valdéries) se pak uskutečnilo několik koncertů. Kromě vystupování
byl pro pěvce a orchestr připraven doprovodný zajímavý program.
9.10. 2005
Pozvání starosty města - p. Tichánka na mezinárodní kongres do Lancetu
(Polsko)
Starosta J. Tichánek byl pozván do polského města Lancutu na Mezinárodní
kongres o koněspřežných dopravních prostředcích. Ve sbírkách tamějšího
zámku je totiž umístěno 17 kočárů a bryček firmy Schustala Nesselsdorf .
Město Lancut má eminentní zájem o spolupráci s naším městem.
4. - 6.11. 2005
Účast dětí z Myszkowa (Polsko) na přehlídce „Motýlek“ v Kopřivnici
IX. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí
„Motýlek 2005“ se opět zúčastnila delegace dětí a doprovodu z Myszkówa. Byli
přivítáni na Městském úřadě, zúčastnili se zábavného programu připraveného
pro všechny účastníky v pátek, prohlédli si „Lašskou vilu“ a její expozice,
Technické muzeum, novou expozici Emila Zátopka,…, vystoupili na přehlídce
Motýlek.
20 - 22.9. 2005
Prezentace mezinárodního projektu SOCRATES – C.R.E.A.T.E. na veletrhu
v Českých Budějovicích. Výstavy se zúčastnilo 5 žáků + 3 členové doprovodu
ze ZŠ Alšova.
14.12. 2005
Návštěva dětí a doprovodu z Myszkowa v Dětském centru v Kopřivnici
Škola z Myszkowa projevila zájem navštívit Dětské centrum v Kopřivnici.
V rámci návštěvy měli připravený vánoční program pro děti v centru a malé
dárečky. Prohlédli si celé zařízení a vyměnili si zkušenosti v oblasti péče o
handicapované děti. Navštívili rovněž USP Kopretina ve Vlčovicích a Technické
muzeum v Kopřivnici.
Po celý rok bylo v provozu Francouzské kulturně informační středisko (pracuje
pod KDK, p.o.) o jehož chod se starala Věra Kahánková.
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Závěr
Rok 2005 byl rokem nabitým událostmi a akcemi. Kopřivnice patří mezi
mladá, rychle se rozvíjející města. Díky průmyslové zóně do města přijíždí řada
nových lidí, ať už zaměstnanců z okolí či představitelů zahraničních firem. Díky
nim se rozvíjí služby ve městě, vznikají nové obchody, provozovny, staví se
řady rodinných domů a musí se udržovat komunikace. Mladá generace je práci
v takovýchto firmách již dobře jazykově vybavena. Město se ale nerozvíjelo
pouze po stránce průmyslové. Z uvedeného textu je zřejmé, že město pulsuje
kulturními akcemi, vznikají nové spolky a soubory, staví se nová muzea a
pečuje se o památky. Město Kopřivnice v roce 2005 prostě bylo městem velmi
živým, rychle se rozvíjejícím po všech stránkách.
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