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Úvod
Rok 2006 přinesl Kopřivnici mnoho významných změn. Byl také rokem
komunálních voleb, o kterých je podrobněji psáno v kapitole o politickém životě ve
městě. Do víru městského života silně zasáhlo i nevyzpytatelné počasí. Krutá zima
omezila pohyb ve městě, zkomplikovala dopravu do škol i do zaměstnání a neblaze se
podepsala také na místních komunikacích.
Největší změnu ale pocítili všichni obyvatelé města a přilehlých obcí, když se
radnice konečně přestěhovala do nového působiště – bývalé ředitelské budovy Tatry.
Do té doby byly jednotlivé odbory úřadu rozptýleny v několika budovách a nyní se
konečně soustředily na jednom místě. Zároveň se změnilo po volbách i vedení radnice a
došlo k restrukturalizaci úřadu. Jak úředníci, tak i občané se konečně dočkali
důstojnějšího prostředí a přehlednějšího rozložení kanceláří. Koncem roku se tak značně
zjednodušilo vyřizování osobních a pro mnohé i pracovních věcí na úřadě a většina
občanů to přivítala s povděkem. Budovu definitivně opustila Tatra, a tak se změnila také
její noční tvář, předtím charakterizovaná svítícím neónem s logem Tatra – Terex.
Hospodářský život v Kopřivnici se rovněž obrátil k lepšímu. Po letech stagnace a ztrát
se stabilizoval podnik Tatra a začal hospodařit s kladným hospodářským výsledkem.
Poklesla také nezaměstnanost díky rychle se rozvíjející průmyslové zóně, v níž našly
místo další zahraniční firmy, nabízející práci především odborně vzdělaným mladým
lidem. Řada nových zaměstnanců je vysílána na zaškolení a stáže do zahraničí, nové
podniky navazují spolupráci s místními školami i univerzitou v Ostravě. Značně se tak
zvýšila i kupní síla obyvatelstva – stačilo se zastavit v kteroukoliv hodinu v přeplněném
Kauflandu nebo projet se přecpanými ulicemi sídlišť, kde je naprostý nedostatek
parkovacích míst a odkud pomalu vymizely staré škodovky a byly nahrazeny novými a
drahými vozy.
Rok 2006 byl velmi bohatý i na kulturní události. Středem kulturního dění ve
městě byl stále kulturní dům, který zásoboval obyvatele města takovým množstvím
programů, které kulturněji založení jedinci nemohli ani stihnout. Další oživení přinesl
katolický dům, místní umělecké školy a kulturní spolky. Město Kopřivnice bylo v tomto
roce prudce se rozvíjejícím městem pulsujícím společenským, hospodářským, kulturním
i politickým životem v tom kladném smyslu.
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Kopřivnický kalendář, tak jej přinášely Kopřivnické
noviny
LEDEN
 Zastupitelé i krajský úřad podpořili projekt na vznik vysoké školy neuniverzitního
typu v Kopřivnici. Počet nezaměstnaných evidovaných na zdejší pobočce úřadu práce
meziročně klesl o 120, problémy působili dlouhodobě nezaměstnaní. Těm většinou
scházela potřebná kvalifikace a často i chuť pracovat.
 S příchodem Nového roku došlo k rozšíření pravomocí strážníků městské policie.
Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy společnými silami chtějí usilovat o co
největší rozmach v regionu.
 Nový rok přinesl plánované sloučení logopedické mateřské školy se speciální školou
pro děti s více vadami.
 Automobilka Tatra prodala dvacetiprocentní podíl CPR městu Kopřivnici a Institutu
svazu průmyslu ČR.
 O dvě perokresby Zdeňka Buriana se rozrostla sbírka rodákových děl vlastněná
kopřivnickou radnicí. Za grafiky zachycující druhohorního ještěra a pravěkého lovce
zaplatilo město sedmdesát tisíc korun.
 Dvanáct přihlášek se sešlo do uzávěrky tří témat grantů na rozšíření nabídky
volnočasových aktivit ve městě.
 Prvním novým občánkem Kopřivnice v roce 2006 se stala Erika Haluzová.
 Sportovní hala SOUS byla poprvé dějištěm významného volejbalového turnaje
žákovských reprezentačních výběrů všech krajů České republiky s názvem Memoriál
Richarda Myslíka. Výběr Moravskoslezského kraje se třemi kopřivnickými zástupci
obsadil mezi čtrnácti týmy deváté místo.
 V areálu sjezdovky na Červeném kameni byla po mnoha letech obnovena lyžařská
škola pro mládež. Prvního kurzu se zúčastnilo na čtyřicet dětí.
 Výnos 6. ročníku Tříkrálové sbírky přinesl necelých šest set tisíc korun.
 Vítězem již třináctého ročníku tradičního Novoročního turnaje ve futsalu (dříve
známého pod jménem Superior Cup) se v hale ZŠ E. Zátopka stal legendární
kopřivnický celek Agro.
 Prezentace města jako součásti Sdružení Beskydy-Valašsko na veletrhu cestovního
ruchu RegionTour v Brně byla suchopárná a neatraktivní.
 V Kopřivnici se uskutečnila valná hromada Svazku měst a obcí regionu
Novojičínska, jejímž cílem bylo projednání společné žádosti o dotaci na kanalizaci.
 Pozemek o rozloze třiceti tisíc metrů čtverečních koupila německá firma Seeber CZ,
s. r. o., zabývající se výrobou plastových komponentů pro automobilový průmysl za
4,26 mil. Kč.
 Úvodním turnajem odstartoval na kurtech v Relaxcentru na Kasárnách druhý ročník
kopřivnické squashové ligy neregistrovaných hráčů.
 Cimbálová muzika Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou vyprodala kopřivnický
kulturní dům. Nejznámější cimbálovka v zemi místnímu publiku hrála novinky ze svého
repertoáru stejně jako osvědčené písně.
 Symbolickým výkopem byla zahájena výstavba sedmého závodu v průmyslové zóně
– německé firmy Rieger, která je výrobcem ohýbaných, lisovaných a vstřikovacích dílů
pro automobilový průmysl.
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 Novým předsedou tatrováckých odborů se stal Pavel Baroň.
 Místní undergroundová legenda, kapela „Něco jiného nezávislého“, se po devíti
letech mlčení vrátila na pódium. Jedinečný koncert v klubu Nora kapela absolvovala jen
po pár zkouškách a přesto přecpanému hudebnímu sálu předvedla skvělou show, která
byla navíc součástí nultého ročníku recesního plesu taneční skupiny Direkt.
 Do funkce jednatele společnosti Centra podnikání a rozvoje, s. r. o., nastoupil Jiří
Huške.
 Na linkovou autobusovou přepravu město ročně připlácí 1,22 milionů korun.
 Dopravcům způsobily problémy se zamrzáváním zimní nafty teploty klesající v noci
pod -20 °C.
 Do seznamu významných osobností města přibudou dva rodáci z Mniší – Augustin
Hajdušek a Ignác Galia.
 Počet obyvatel k 31. lednu 2005 klesl za rok o 66 na 23 399.
ÚNOR
 Poetickou pohádkou Až přijde kocour Vojtěcha Jasného odstartoval v kopřivnickém
kině Puls Projekt 100. Přestože v celorepublikovém měřítku šlo již o dvanácté
pokračování putovní přehlídky artových filmů, v Kopřivnici se Projekt 100 zastavil
podesáté.
 Na mistrovství ČR ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní, které se uskutečnilo v
Plzni, si v kategorii dorostenců překvapivě vystřílel kopřivnický Marek Wiszczor
stříbrnou medaili.
 Kopřivnickou radnici navštívila europoslankyně za KSČM Věra Flasarová. Její zájem
vzbudil osud technických památek města.
 Kopřivnice si nechala zpracovat Místní program zlepšování kvality ovzduší a
Koncepci odpadového hospodářství.
 Karatista Milan Burget vyhrál v Českých Budějovicích druhé kolo Národního
poháru. Byl to vynikající návrat po dlouhodobém zranění lokte.
 Za pouhé dva dny se vyprodaly vstupenky na koncert písničkáře Jaromíra Nohavici.
Ostravský umělec bavil své publikum tentokrát sám pouze se svou kytarou a
heligonkou.
 Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2006 ve výši 520 milionů v rozpočtové
oblasti a v ekonomické oblasti činí další zdroje 150 milionů korun. Do rozpočtu se vešla
rekonstrukce výtahu v kulturním domě a navýšení finančních prostředků pro firmu
Slumeko, s. r. o., z důvodu zvýšených nákladů na zimní údržbu. Evžen Milčinský
vystřídal v křesle zastupitele Milana Bureše.
 Komorní koncert populárního houslového virtuosa Pavla Šporcla se pro nadprůměrný
zájem publika uskutečnil ve velkém sále kulturního domu. Mozartovy a Dvořákovy
skladby hrál Šporcl v nové image, ze které už vypadl jeho typický šátek na hlavě.
Sedmdesát milionů musí během následujících pěti let investovat Oblastní stavební a
bytové družstvo do oprav výtahů ve svých domech.
 Dánský výrobce luxusní elektroniky Bang&Olufsen zahájil výrobu se 120
zaměstnanci. V létě 2007 počítá, že bude zaměstnávat 200 lidí.
 Na počátku měsíce proběhly kontroly na střechách všech budov v majetku města z
důvodu hrozby zřícení pod tlakem sněhu, jeho odstranění v akutních případech přišlo na
134 tisíc korun. Město plánovalo začít letos stavět svůj záložní zdroj na teplo a
rekonstruovat primární rozvody.
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BŘEZEN
 Na posledním jednání zastupitelů byl schválen dodatek Pravidel prodeje bytových
domů, bytů a nebytových prostor.
 Ve velké tělocvičně zimního stadionu se uskutečnil 14. ročník mistrovství Moravy v
silovém trojboji. Borci z kopřivnického oddílu URTICA zde vybojovali tři zlaté a jednu
stříbrnou medaili, čímž si hlasitě řekli o nominaci na republikový šampionát. Starší
žačky volejbalového klubu ŠSK Kopřivnice fungujícího při ZŠ 17. listopadu zakončily
svou pouť seriálem Českého poháru a celkově mezi více než šedesáti družstvy obsadily
krásné páté místo v republice.
 Zájem, který publikum v celé zemi věnovalo divadelní adaptaci knihy Hrdý Budžes,
se nevyhnul ani Kopřivnici. Bára Hrzánová, v roli školou povinné Helenky osobitým
způsobem prožívající normalizační éru, nadchla svým výkonem vyprodaný sál
kulturního domu.
 Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje na svém mimořádném zasedání přijala
postup při potvrzení ptačí chřipky u onemocnění drůbeže a volně žijícího ptactva na
území kraje.
 Technické muzeum a závod Bang&Olufsen navštívil ministr průmyslu a obchodu
Milan Urban. Terex uvažuje o prodeji svého 80% podílu v kopřivnické Tatře.
 Skupinka Kopřivničanů si připomněla výročí krvavého potlačení povstání Tibeťanů
proti čínským okupantům, tzv. Den Tibetu, zvonkovým pochodem.
 Vedení radnice jednalo v Praze s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou o postihu
za administrativní pochybení při čerpání dotací a odstranění skládky neutralizačních
kalů.
 Místo plánovaných dvě stě tisíc rozdělila kopřivnická radnice mezi devět žadatelů o
grant pouze sto šedesát tisíc korun. Město vyjde vstříc občanům a vymění v průběhu tří
až pěti let alergenní topoly v horní části Husovy ulice za platany.
 Nejdřív cestovatelská beseda a následně koncerty Bottlewash Bandu a Kukulínu s
legendárním bigbeatovým houslistou Janem Hrubým. Tak vypadal první ročník
komponovaného večera u příležitosti irského svátku svatého Patrika. Irská hudba a
tanec přilákaly do kulturního domu lidi, kteří byli navíc odění do tradiční irské zelené
barvy.
 Ve finále městské hokejové ligy zvítězil tým Siemens nad družstvem Bah 7:4 a stal
se nejúspěšnějším kopřivnickým amatérským celkem.
 Kopřivnický klub Nora přivítal čerstvé držitele žánrového Anděla, pražskou kapelu s
krkolomným názvem Ememvoodoopöká, na pódiu klubu jí sekundovala známější
alternativní kytarová partička OTK.
 Big Band zdejší soukromé ZUŠ MIS music poprvé uvedl samostatný celovečerní
koncert.
 Masarykovské diskuzní fórum za účasti socioložky Jiřiny Šiklové, předsedy
poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, poslanců Ivana Langra a Martina Římana a
ředitele Rádia Svobodná Evropa Pavla Pecháčka se uskutečnilo už podesáté.
 Ředitel místní vyšší odborné školy, střední průmyslové školy a středního odborného
učiliště Jaroslav Ponec získal nejvyšší pedagogické ocenění z rukou ministryně školství
Petry Buzkové a další ocenění z rukou prezidenta Václava Klause.
 DDM oslavilo 5. výročí působení v nových prostorách na ulici Kpt. Jaroše.
 Tomáš Melčák se z hasičských her v Hongkongu vrátil se zlatou medailí.
 Tatra opouští svou administrativní budovu.
 Radnice ocenila 14 pedagogů u příležitosti Mezinárodního dne učitelů.
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DUBEN
 Milan Burget obhájil v Hustopečích titul mistra republiky v karate v disciplíně
kumite do 65 kg a kvalifikoval se tímto na evropský šampionát.
 Vlčovický fotbalový klub získal od fotbalového svazu třistatisícovou dotaci na
výměnu trávníku, zbytek, tj. 289 tisíc korun, doplatí město.
 Skupina Nierika koncertem na půdě domovského klubu Nora pokřtila své druhé
album. Cédéčko s titulem Poison On Your Spoon obsahuje jedenáct písní a kapela jej
uvedla oproti debutu v sestavě posílené o další kytaru.
 Florbalisté FBC Vikings Kopřivnice se překvapivě prodrali vyřazovacími boji play
off 2. ligy až do finále, ve kterém však podlehli ve dvou utkáních TJ Sokol Vinohrady a
v premiérové sezoně ve druhé lize skončili na senzačním druhém místě.
 Kopřivničtí hokejisté ve věkové kategorii 5. tříd se pod vedením trenéra Jaroslava
Vaška stali v Praze mistry ČR, což se místnímu hokejovému klubu podařilo vůbec
poprvé v historii.
 Jedenáct divadelních představení, ale také výstava, dokumentární film a brožurka o
historii přehlídky byly připraveny u příležitosti dvacátého ročníku přehlídky
netradičního Divadla Kopřiva 2006. Cenu publika si odvezlo bratislavské Túlavé
divadlo, porota ocenila další slovenský soubor Divadlo Partyzánské a herecká cena
připadla tanečnímu divadlu ProART.
 Šestadvacátý ročník silničního běhu Štramberská desítka se stal kořistí Ireny Šádkové
a Romana Hurtíka.
 Na veřejném slyšení se sešlo vedení města se sportovci, kteří se vyjadřovali k
plánované rekonstrukci letního stadionu.
 Pražský rapper DJ Gipsy představil publiku v Noře svůj originální projekt Gipsy CZ,
ve kterém kombinuje hip hop s rockovou muzikou i cikánským folklorem.
 Kabelová televize zařadila program ČT4 do volně šířené nabídky.
 Se sto tisíci musí Správa sportovišť Kopřivnice vystačit při údržbě osmdesáti
dětských hřišť.
 Díky sněhové nadílce a připravenosti společnosti Červený kámen, s. r. o., která mimo
jiné instalovala spodní přibližovací vlek, se neobyčejně vydařila zimní lyžařská sezona.
Nezvykle tuhá zima si vyžádala dvojnásobek oprav na vodovodním řadu oproti jiným
letům, zimní údržba přišla firmu Slumeko, s. r. o., na sedm milionů korun.
 Obvodnímu oddělení Policie ČR nově velí Tomáš Dohnal.
 Už popáté se v Kopřivnici uskutečnila Tip Cars Tuning Show.
 Přes 85 procent obyvatel zaplatilo včas poplatek za odpady.
KVĚTEN
 Město nemusí z rozhodnutí ministerstva financí vracet dotaci 22,43 milionů korun za
administrativní pochybení při jejím čerpání.
 O víkendu proběhl desátý ročník modelářské akce Beskyd Model Kid Show 2006, na
které vystavovalo tisícovku modelů přes 200 účastníků i ze zahraničí.
 Tradiční jarní plochodrážní závod přilákal do ochozů mnoho příznivců tohoto
motocyklového sportu. Radost jim určitě udělal domácí odchovanec Adrian Rymel,
který v mezinárodní konkurenci vyhrál ve všech svých jízdách a stal se jasným
celkovým vítězem.
 Dvě stě patnáct děvčat a tři chlapci, teď úplně všichni žáci tanečního oboru, opět
připravili Jarní taneční koncert. Celkem se 46 tanečních čísel vešlo do více jak
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tříhodinového programu. Pro velký zájem měl koncert dvě reprízy a ještě byla uvedena
čtyři zkrácená představení pro školy.
 Radnice přijala nová pravidla pro udělování čestného občanství města, ceny města a
titulu významná osobnost.
 Dánský výrobce luxusní elektroniky Bang&Olufsen zahájil za účasti dánského
velvyslance Jorgena Bojera oficiálně výrobu. Také firma Erich Jaeger po ročním
fungování slavnostně otevřela výrobní a kancelářské prostory svého podniku.
 V konkurenci třiatřiceti hudeb z celé republiky získala žákovská cimbálovka místní
ZUŠ Zdeňka Buriana třetí místo. Navíc si mladí muzikanti odvezli z Břeclavi také
zvláštní cenu poroty za přirozené využití cimbálu.
 Kopřivnický tým házenkářů se pro další rok udržel v nejvyšší soutěži, když mu
poměrně solidně vyšel závěr sezony. Nakonec svěřenci trenéra Miroslava Bartoně
obsadili v extralize osmou příčku.
 Zástupcům sedmi tuzemských cestovních kanceláří byl představen turistický
mikroregion Kopřivnicko, včetně připravených balíčků zážitků.
 Za účasti ministra kultury Vítězslava Jandáka bylo po rekonstrukci slavnostně
otevřeno muzeum na Fojtství. Kromě budovy, která prošla nákladnou rekonstrukcí, byla
zpřístupněna veřejnosti nová, moderní expozice věnovaná výrobě kočárů a historii
nejbližšího regionu.
 V domě dětí a mládeže proběhla tradiční jarní divadelní přehlídka Bedna. Pátý ročník
Bedny ovládli domácí divadelníci z pořádajícího Údivadla, diváci se dočkali celkem
šestnácti různých představení.
 Uskutečnil se 9. ročník Celostátních sportovních her zdravotně handicapovaných dětí
a dospělých.
 Na finálovém turnaji mistrovství republiky v ledním hokeji amatérů slavili úspěchy
hráči vítěze kopřivnické městské ligy HC Siemens, kteří ve finále porazili mužstvo
Libchava Predators 3:2 a stali se amatérskými hokejovými šampiony.
 Město převzalo v průmyslové zóně dokončenou halu, jejíž výstavba byla
spolufinancována Evropskou unií.
 Pěvecké sdružení Kopřivnice připravilo Jarní koncert. Smíšený pěvecký sbor uvedl
program s hudbou Dvořáka, Beethovena, ale i Jaroslava Ježka. Nechyběly skladby,
které měly připomenout mozartovské výročí.
 Město začalo bezplatně přistavovat a vyvážet velkoobjemové kontejnery u
zahrádkářských oblastí.
ČERVEN
 Město si nechalo zpracovat projekt na rekonstrukci mlýnského náhonu ve Vlčovicích.
 V dražbě byla prodána ubytovna pod lesem včetně pozemků za 5,1 milionů korun.
 Volby do dolní komory Parlamentu ČR v Kopřivnici vyhrála těsně ČSSD před ODS,
v republikovém průměru vyhrála ODS s tříprocentním náskokem.
 Tomáš Tomeček ve své inovované závodní tatře s kolegou Vojtěchem Morávkem
zopakoval triumf ve 2 300 kilometrů dlouhém závodě marockou pouští s názvem Orpi
Maroc.
 Podle studie vypracované odborníky ze Sdružení Scan drogová scéna v regionu
výrazně nevystupuje z průměru.
 Třetí ročník přehlídky dovedností nazvané Schody opět naplnil kulturní dům. Asi
čtyřicítka převážně tanečních, ale i hudebních či pěveckých čísel byla protkána
soutěžemi a zábavou pro malé i velké. Kopřivnické publikum na Schodech také objevilo
místní mladou rockovou kapelu Burnout, které diváci udělili cenu Repete.
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 S cílem prezentovat Kopřivnicko jako atraktivní turistický region uspořádala
Kopřivnice výstavy v partnerských městech v Německu a Itálii.
 V Technickém muzeu je otevřena výstava věnovaná dílu nedávno zesnulého českého
automobilového designéra, ale také závodníka Václava Krále, který část své
profesionální kariéry zasvětil i spolupráci s Tatrou.
 Městský dechový orchestr Kopřivnice koncertoval pro publikum, ale i televizní
kamery. Ostravské studio ČT s místním orchestrem natáčelo pořad do cyklu ’A tuhle
znáte?’. Medailonek kopřivnického souboru tento cyklus pořadů uzavře.
 Kopřivnická mládežnická házená se dočkala úspěchu, na který čekala patnáct let.
Družstvo starších žáků vybojovalo na brněnském mistrovství ČR stříbrné medaile, když
první skončila podle očekávání Karviná a třetí místo vyválčilo Nové Veselí.
 Zastupitelé schválili závěrečný účet města za loňský rok, který skončil přebytkem ve
výši 20 863 300 korun. Radní nevydali souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro
stavbu bytového komplexu Kopřivnice – Západ.
 Malíř a cestovatel Jan Skořepa vystavoval své obrazy divoké exotické přírody ve
výstavní síni na Fojtství. Malíř své umění zdokonaloval pod vedením Zdeňka Buriana a
jeho vliv je ve Skořepových dílech jasně patrný.
 Na letním mistrovství republiky v plavání dorostu, které se konalo v Ústí nad Labem,
vybojovaly Nikola Zátopová a Martina Nogová bronzové medaile.
 Titul mistra kopřivnické bowlingové ligy obhájil tým Tygríků, který v dramatickém
finále nakonec přehrál družstvo Baracuda.
 Hejtman kraje Evžen Tošenovský ocenil nejlepší studenty středních škol. Mezi třiceti
vybranými byl i Petr Najvar z místní střední školy.
 Po více než deseti měsících vstoupil do finále projekt Podpora cestovního ruchu na
Kopřivnicku.
 Zastupitelstvem prošel návrh snížení počtu zastupitelů o dva na jednadvacet v příštím
volebním období.
 Vedoucí Klubu Kamarád se po výběrovém řízení stala od poloviny měsíce Iva Fojtů.
 Radnice usiluje o získání ulice Panské, která je v současnosti majetkem automobilky.
 Tatra zveřejnila loňský čistý zisk, který po zdanění činil pět milionu korun.
 Běh Terryho Foxe tradičně přilákal děti z mateřských a základních škol, účast
veřejnosti byla spíše symbolická.
ČERVENEC
 Na velkém evropském festivalu dechových hudeb v německém Rastede si Městský
dechový orchestr Kopřivnice připsal další významný úspěch, když zvítězil v kategorii
Harmonie a jeho dirigent Alois Hrnčárek si přivezl trofej pro nejlepšího dirigenta.
Areál u Lyžařské chaty na Červeném kameni ožil prvním ročníkem festivalu ’Jentak
Fest’. Desítku kapel spojovalo jejich alternativní směřování, v programu byly i místní
kapely Nesselsdorf, Milano nebo Limbo.
 Radnice vypsala soutěž na realizaci návrhu ceny města. Byla dokončena další část
etapy regenerace sídliště Sever před Základní školou 17. listopadu.
 V polovině prázdnin byla v suterénu Šustalovy vily otevřena nová soukromá galerie.
Zahajovací expozici tvořila díla ostravské malířky Věry Tošenovské. Galerie se podle
jejího kurátora bude věnovat prezentaci současného výtvarného umění, ať už malířství,
grafice či sochařství.
 XIV. všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo čtyřiadvacet místních sokolek.
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SRPEN
 Po třech letech mění automobilka majitele, kterým se stala skupina investorů v čele s
dosavadním členem dozorčí rady Ronaldem Adamsem.
 Jubilejního desátého ročníku nezávodního cyklomaratonu Kopřivnický drtič se
zúčastnilo více než 450 cyklistů.
 Sbor dobrovolných hasičů Mniší vyhrál krajskou soutěž v požárním sportu a
postupuje na mistrovství republiky.
 Házenkářský tým si v jubilejním 45. ročníku mezinárodního turnaje O pohár Tatra, a.
s., vybojoval solidní druhé místo.
 Do podzimních komunálních voleb půjdou v Kopřivnici čtyři parlamentní strany a
čtyři mimoparlamentní politické subjekty.
 V Kopřivnici se poprvé zastavil Pojízdný kinematograf bratří Čadíků. Na hřišti ZŠ dr.
Milady Horákové týden promítal české filmové komedie. Na hřišti školy také probíhaly
programy spojené s tradičním předpouťovým Bartolomějským večerem.
 Projekt Podpory zdraví ve Zdravém městě Kopřivnice získal dotaci z ministerstva
zdravotnictví ve výši 135 tisíc korun.
 Diváci se v kině Puls dočkají nového zvukového systému Dolby Digital.
 Město uvažuje o vybudování studny pro potřeby krytého bazénu z důvodu úspory za
vodu.
 Kopřivnici navštívila delegace z italského družebního města Castiglione del Lago.
ZÁŘÍ
 Kopřivnice se loučila s prázdninami. Program pro nejširší skupinu lidí odstartovalo
pohádkové divadelní představení, následoval koncert kapely Burnout, který potěšil
hlavně teenagery, a večer definitivně prázdninám odzvonil energií nabitý koncert kapely
Fleret se zpěvačkou Jarmilou Šulákovou.
 V muzeu v Šustalově vile uvedli do provozu badatelské pracoviště a první fragment
svého zamýšleného elektronického archivu.
 Kopřivničtí házenkáři vstoupili do další extraligové sezony bez některých opor, jako
byl Gřes nebo Prepsl.
 Víc než měsíc před pražskou premiérou mělo místní publikum možnost vidět
konverzační komedii Kachna na pomerančích s Veronikou Žilkovou a Martinem
Stropnickým v hlavních rolích.
 Za první pololetí radnice vyplatila na sociálních dávkách téměř 31 milionů korun.
 Kopřivnická atletka Irena Šádková byla členkou českého reprezentačního družstva na
mistrovství světa v běhu do vrchu, které se konalo v turecké Burse. Toto družstvo
nakonec také díky Šádkové vybojovalo krásné stříbrné medaile.
 Čtvrtého ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnilo přes 150 běžců z
tuzemska i zahraničí.
 S představením Veletuctový spasitel dorazilo do Kopřivnice populární divadlo Vizita.
Improvizace Jaroslava Duška bavily návštěvníky klubu Nora.
 Dobrovolní hasiči z Mniší skončili na mistrovství republiky v požárním sportu na 3.
místě.
 Na bývalých pozemcích Tatry proběhlo slavnostní otevření komplexu společnosti
UnionOcel, která obchoduje s hutním materiálem.
 Součástí programu Evropského týdne mobility byla veřejnosti k posouzení
představena výstava návrhu cyklostezek ve městě.
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 Firma MGG Czech odstoupila od smlouvy a nebude v průmyslové zóně stavět
pobočku.
 Florbalovému týmu FBC Vikings se podařilo navázat na úspěchy z minulé sezony a v
úvodním zápase 1. ligy mužů si poradili s týmem Vsetína.
 Oficiálním novým vlastníkem Tatry se stala společnost Blue River, která zaplatila za
akcie automobilky přes 26 milionů dolarů. Do tří let chce vyrábět 2 500 vozů ročně.
 Hana Maciuchová ztělesňující hollywoodskou star Judy Garland zahájila cyklus
divadelního předplatného tragikomedií ’Na konci duhy’ z repertoáru pražského Studia
Dva. Kromě herectví mohli diváci obdivovat i pěvecké kvality populární herečky.
 Malotřídní škole v Mniší byla udělena výjimka, a mohla tak být otevřena další třída.
 Skončila rekonstrukce výtahu v kulturním domě.
 Místní koupaliště za celou sezonu navštívilo pětatřicet tisíc lidí.
 Zatímco k zápisu do prvních tříd přišlo 311 dětí, do škol z důvodu odkladu nastoupilo
pouze 246 žáků.
 U příležitosti Běhu rodným krajem Emila Zátopka došlo k navržení další spolupráce
mezi partnerskými městy.
 Dvoumilionovou dotaci od města dostalo Regionální muzeum Kopřivnice.
 Osvětou ke Dni bez aut prošlo 259 dětí.
 Plakátovací plochy ve městě dostanou postupně jednotný ráz.
ŘÍJEN
 Netradiční pondělní termín si pro vystoupení v klubu Nora vybralo rakouské trio Tres
Hombres. Přestože na koncert si ve všední den našla cestu jen hrstka posluchačů,
energický jazz prorostlý s rockem patřil k nejzajímavějším koncertům roku.
 Jen několik posluchačů přilákal do kulturního domu koncert Ester Kočičkové, ta se
po boku klavíristy Lubomíra Nohavici představila v roli originální šansoniérky a své
písně glosovala nelítostnými sarkasmy.
 Občané si vybrali úvodní znělku rozhlasu ze šesti melodií. Autorem vítězné znělky je
Lubomír Svoboda.
 Starosta Jiří Tichánek s místostarostou Vladislavem Kryškem oficiálně otevřeli
novou radnici. Vešel v platnost nový systém dotačních programů, který sjednocuje
pravidla pro poskytování dotací.
 Klavírní kvarteto Ensemble Martinů se svými nástroji a Lukáš Hurník jako průvodce
koncertním večerem zahájili další sezonu Kruhu přátel hudby. Posluchači museli na
zahajovací koncert čekat, umělce totiž zbrzdila zácpa na dálnici.
 Třináct a půl hodiny projekcí krátkých filmů nabídl už pátý ročník Kopřivnických
Kraťasů. Na přehlídce krátkých filmů byly k vidění jak studentské filmy, tak díla
renomovaných tvůrců, jako jsou Fero Fenič či Karel Zeman.
 Komunální volby v Kopřivnici vyhrála ODS s osmi zastupiteli. O mandáty se
podělilo pouze šest stran z osmi. Radniční koalici tvoří ODS, ČSSD a SNK.
 Ligová sezona soutěží malé kopané skončila. Ve druhé lize zvítězil kopřivnický tým
1. FC Bari a třetí liga se stala kořistí novojičínského nováčka soutěže Perpetum Promile.
 Desátý ročník soutěžní přehlídky tvorby malých televizních a filmových studií Kafka
přinesl nejen bilancování, ale podle porotců se na něm sešlo také obrovské množství
vynikajících dokumentů a dalších snímků.
 Svou novou desku Lewis Neptune představili publiku v klubu Nora Moimir
Papalescu & The Nihilists. Na koncertě spojujícím alternativní kytarovou muziku s
elektronikou navíc předskakovala domácí formace Nesselsdorf.
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 Na jedenáctém ročníku Velké ceny města Kopřivnice v plavání se mezi sto osmdesáti
plavci z celé republiky sešla tuzemská špička. Při neúčasti domácí Petry Klosové se stal
nejúspěšnějším plavcem Květoslav Svoboda.
 Radnice získala z Evropského sociálního fondu dotaci na vzdělávání svých
zaměstnanců.
 Postupně bude v Kopřivnici pokáceno tři sta stromů z devíti tisíc z důvodu napadení
škůdci poškození atd.
LISTOPAD
 Do čela radnice se po osmi letech dostal opět Josef Jalůvka (ODS), místostarosty se
stali Vladislav Kryške (ODS), Zdeněk Krajčír (ČSSD) a Dagmar Rysová (SNK).
 Rozjela se výroba v nové hale společnosti Dura Automotive Systems.
 Ústavní soud zrušil některé části vyhlášky města O veřejné zeleni.
 Desátý ročník Motýlka byl v mnohém rekordní. Na pětihodinovém maratonu
vystoupení se podílelo celkem 460 účinkujících z řad tělesně i mentálně
handicapovaných dětí z celé republiky, ale i Slovenska a Polska.
 Žákovský florbalový tým ZŠ Emila Zátopka obsadil druhé místo na sportovní
olympiádě Moravskoslezského kraje.
 Poslední závod seriálu Lašské běžecké ligy vyhrál Robert Šádek a mezi ženami
dominovala jeho manželka Irena. Celkovým vítězem běžecké ligy se stal Pavel Michna,
v kategorii žen zůstala trofej u Ireny Šádkové.
 Karatista Milan Burget zvítězil na třicátém ročníku mezinárodního prestižního
turnaje Bohemia Cup v Praze.
 Divadlo Sklep se po čtyřech letech vrátilo před kopřivnické publikum s novou verzí
své tradiční Besídky. Kopřivnický kulturní dům se navíc s dalšími místy, kde se divadlo
zastavilo, stalo místem vzniku scének a skečů pro její příští ročník.
 Kopřivnická taneční soutěž Tatra slavila čtyřicátiny. Stala se tak nejdéle existující
soutěží ve společenských tancích v přímé řadě za sebou u nás a kromě soutěžení na
špičkové úrovni se publikum dočkalo i řady vynikajících doprovodných vystoupení.
Slovácké divadlo z Uherského Hradiště přivezlo do Kopřivnice moderně pojatou
inscenaci Shakespearova Richarda III. s Tomášem Šulajem v titulní roli, který
dokazoval i zdejšímu publiku, že si cenu Thálie rozhodně zasloužil.
 Místní dobrovolní hasiči převzali novou cisternovou automobilovou stříkačku od
ministerstva vnitra za 5,5 milionů korun.
 Jiří Tichánek vystřídal Zdeňka Krajčíra ve funkci předsedy místní organizace ČSSD.
 Čtvrté setkání fanoušků sci-fi KoprCon 2006 přilákalo více než dvě stovky nadšenců
z celé republiky.
 Nezaměstnanost se podařilo na Kopřivnicku snížit o více než 2,5 procenta.
 Kulturní dům bude hlídat kamerový systém.
PROSINEC
 Badmintonové družstvo BK Tatra Kopřivnice se ve druhé celostátní lize probojovalo
do vyřazovacích bojů o postup do vyšší soutěže.
 V rámci zimního krizového plánu vybuduje město lůžka pro nouzové nocování pro
bezdomovce.
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 Celkem 126 krasobruslařských nadějí se sjelo do Kopřivnice u příležitosti
čtyřiatřicátého ročníku pohárového závodu O tatrováckou brusli. Domácí
krasobruslařky zde získaly tři bronzové medaile.
 Krytý bazén byl dějištěm zimního mistrovství ČR v plavání čtrnáctiletých za účasti
165 závodníků z padesáti klubů celé republiky. Domácí plavec Patrik Svoboda zde
pětkrát dokázal zvítězit. Stolní tenisté z ASK Tatra Kopřivnice se probojovali do čela
krajské soutěže a hodlají postoupit do divize. David Kunčar získal pět medailí na
mistrovství ČR třináctiletých v Kladně.
 Kopřivnická elektropunková kapela Nesselsdorf po téměř desíti letech existence
vydává své první regulérní album. CD s jedenácti skladbami nese název Cross Your
Shadow a vyšlo na místní značce Piper Records.
 Město zvýšilo poplatek za komunální odpad pro příští rok z 450 korun na 498, nově
budou poplatek platit i majitelé chat. Probíhají přípravy na podání návrhu na dotaci na
III. etapu regenerace sídliště Sever.
 Automobilka získala armádní zakázku na 556 středních terénních vozů za 2,6 miliard
Kč.
 Pravděpodobně jednou z vůbec nejvydařenějších akcí roku byl koncert Ondřeje
Havelky a jeho bandu Melody Makers. Koncert, který měl připomenout písně Jaroslava
Ježka z repertoáru Osvobozeného divadla, doslova zvedl ze sedadel beznadějně
vyprodaný kulturní dům.
 Martina Nogová se v Plzni stala dorosteneckou mistryní republiky v plavání na 100
m motýlek.
 Okresní finále ve florbale školních klubů starších žáků bylo kopřivnickou záležitostí,
když vítězný tým ZŠ E. Zátopka porazil ZŠ Milady Horákové 7:2.
 Domácí Nierika, jeseničtí Priessnitz a pražští Tata Bojs se sešli na jedinečném
koncertě pořádaném společně kulturním domem a klubem Nora v Kopřivnici.
Trojkoncert ve velkém sále nabídl nejen premiéry písniček, ale například i rozloučení s
dlouholetou hostující zpěvačkou Tata Bojs Klárou Nemravovou.
 Psi v útulku mají elektricky vyhřívané boudy.
 Alois Janek rezignoval na post předsedy okresního výboru KDU-ČSL.
 Pohotovost se v Kopřivnici stěhuje od Nového roku do novojičínské nemocnice.
 Základní škola v Lubině dostala ze státního rozpočtu sedmnáctimilionovou dotaci na
dostavbu tělocvičny.
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Politický život ve městě
Volby v Kopřivnici
Komunální volby v Kopřivnici vyhrála již potřetí za sebou Občanská
demokratická strana.
Do volebních místností v Kopřivnici a místních částech přišlo jen necelých sedm
tisíc občanů, což je jen 37,43 procent voličů. Počet lidí, kteří využili svého práva volit,
se snížil v porovnání s volbami v roce 2002 o dvě procenta. Přesto v některých
volebních místnostech musela radnice doplnit volební urny, neboť do nich nešlo
vhazovat obálky.
Tentokrát se volilo jednadvacet zastupitelů z osmi kandidujících politických
stran, sdružení či hnutí, na rozdíl od předešlých voleb, kdy se sice vybíralo také z osmi
stran, ale zastupitelstvo čítalo třiadvacet členů. O mandáty se nakonec po přepočítání
hlasů podělilo pouze šest stran, neboť Moravané a Hnutí za lepší bydlení nedosáhli
zákonem požadovanou pětiprocentní hranici v zisku hlasů. ODS získala osm mandátů,
což je v porovnání s předešlými volbami o dvě místa v zastupitelstvu víc. ČSSD
skončila druhá se ziskem pěti mandátů. Toto zastoupení v zastupitelstvu Kopřivnice si
sociální demokraté drží již třetí volby za sebou. Třetí v pořadí v zisku mandátů byli
komunisté, které budou v nastávajícím období zastupovat pouze tři zastupitelé, což je o
jednoho méně než v uplynulém období. Shodně po dvou zastupitelích získali křesťanští
demokraté a Sdružení nezávislých Kopřivnice, obě strany dostaly po dva mandáty.
Zatímco u KDU-ČSL došlo ke snížení o dva členy, u SNK je to o jednoho. Poslední
stranou, která získala zastoupení v zastupitelstvu, jsou Nezávislí, kteří získali jedno
místo.
Lidé si mohli vybrat tři způsoby volby, buď dát hlas straně, nebo si vybrat
jednadvacet zastupitelů a třetí možnost byla kombinací jednotlivců a strany.
Do čela radnice se po osmileté pauze vrátil Josef Jalůvka. Uplynulé období
hodnotil jako dobu, kdy se naplňovaly některé záměry strategického plánu města z roku
1996. Ne ale všechny. Zejména v oblasti tepelného hospodářství se město dostalo do
slepé uličky. On sám nastoupil se záměrem zpracovat plán rozvoje města na zhruba
patnáct let dopředu za účasti zastupitelů, odborníků z úřadu i veřejnosti a zájmových
skupin. Konkrétní cíle budou stanoveny v novém strategickém plánu ekonomického
rozvoje. Do roka by měly být zpracovány záměry ve formě jednotlivých projektů nebo
projektových záměrů s cílem získat na ně peníze z Evropské unie. K tomu bude nutné v
hospodaření města vytvořit zdroje na spolufinancování projektů.

VOLENÉ ORGÁNY, MĚSTSKÝ ÚŘAD
Zastupitelstvo města
A) Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2002
v počtu 23 členů, jehož činnost je ukončena na podzim roku 2006 uplynutím volebního
období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 2006
(podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2006 se uskutečnilo celkem 5 řádných zasedání, 3 mimořádná zasedání a 6
pracovních seminářů, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
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Příjmení, jméno
člena MZ

Politická
příslušnost

Karel BŘEZINA
Jaroslav BĚLAŠKA
(od 15. 08. 2006)
Mgr. Milan BUREŠ
(do 03. 02. 2006)
Eliška GREPLOVÁ
Petr CHROMEČKA
(do 14. 08. 2006)
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Pavel JANEK
Ing. Jan JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
MUDr. Roman JELÍNEK
Milan KAPICA
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR
Vladislav KRYŠKE
RSDr. Karel KUBOŠ
MVDr. Robert LAKOMÝ
Evžen MILČINSKÝ
(od 07. 02. 2006)
Mgr. Jan NAVRÁTIL
Jiří NOVÁK
Ing. Josef PAVELKA
Ing. Luděk POLÁŠEK
Dagmar RYSOVÁ
Ing. Jiří SUMBAL
Ing. Jaroslav ŠULA
Jiří TICHÁNEK

SNK, bezpartijní
ODS

Účast na
zasedáních ZM
seminářích ZM
8/6
2/1

ODS

0/0

KSČM, bezpartijní
ODS

6/5
0/0

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

6/5
8/3
6/2
8/4
7/1
6/3
6/6
7/6
6/4
6/6
5/1
7/4

ČSSD
ODS
KSČM
ČSSD
SNK, bezpartijní
ODS
KDU-ČSL
ČSSD

7/4
8/6
8/4
7/3
7/5
5/4
7/5
8/6

Poznámka:
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
ODS Občanská demokratická strana
SNK Sdružení nezávislých Kopřivnice
US-DEU Unie svobody – Demokratická unie

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2006
Volební období 2002 – 2006
 Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních
podniků
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č. 2/2006, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 města Kopřivnice
o závazných částech územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí Lubina,
Mniší, Vlčovice
č. 3/2006, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 4/2006, O odpadech
 Finanční a majetková rozhodnutí, projekty, studie města, různé:
schválení:
rozpočtu města Kopřivnice na rok 2006
závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2005
rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2006
rozpočtového výhledu města Kopřivnice na období 2007 – 2008
zpráv o činnosti Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města
Kopřivnice za rok 2005
plánu práce Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
na rok 2006
 Poskytnutí dotace např.:
Hockey Clubu Kopřivnice
Klubu házené Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice – Mniší
Klubu volejbalu Kopřivnice
FBC Vikings Kopřivnice
Klubu vodního sportu Kopřivnice
ASK Tatra Kopřivnice
Klubu malé kopané Kopřivnice
Regionálnímu muzeu Kopřivnici, o. p. s.
Domu dětí a mládeže Kopřivnice
Katolické besedě Kopřivnice
Římskokatolické farnosti Kopřivnice
Českému rybářskému svazu Příbor
Českému svazu včelařů Kopřivnice
Českému svazu ochránců přírody Nový Jičín
a další
...schválení
prodeje a výkupu pozemků
uzavření dohod o přistoupení k závazkům
pojmenování ulice v lokalitě Kopřivnice nad ZŠ Alšova na: „Duhová“
zásad pro udělování čestného občanství města a cen města
nákupu cisternové automobilové stříkačky
plánu odpadového hospodářství města Kopřivnice
plánu společných zařízení navržených v rámci jednoduchých pozemkových
úprav – silnice I/58 Příbor –obchvat
změny č. 9 územního plánu města Kopřivnice
poskytnutí finančních dotací z fondu rozvoje a rezerv města Kopřivnice
působícím v sociálních službách pro zdravotně postižené občany
dotačních programů
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vzetí na vědomí:
zprávy o činnosti Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o., za rok 2005
zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
a zároveň zrušení výborů Zastupitelstva města Kopřivnice ke dni 20. 10. 2006
zprávy o hospodaření v lesích města Kopřivnice za rok 2005 a 2006
vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice za rok 2005
stanovení:
počtu členů Zastupitelstva města Kopřivnice pro volební období 2006 – 2010 v počtu 21
členů
B) Zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v listopadu 2006
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se konalo dne 1. 11. 2006.
Počet členů byl stanoven na 21 ve složení:
Příjmení a jméno
MUDr. Rudolf BABINEC
Mgr. Dagmar
JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Josef JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
Mgr. Sylva JEŽOVÁ
Milan KAPICA
(do 10. 11. 2006) Petr
ČERNOCH
(od 10. 11. 2006) Robert
KASÍK
Ing. Miroslav KOPEČNÝ
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR
Vladislav KRYŠKE
RSDr. Karel KUBOŠ
MVDr. Robert LAKOMÝ
Ing. Josef PAVELKA
Dagmar RYSOVÁ
Marie STREITOVÁ
Ing. Jiří SUMBAL
Ing. Lubomír ŠKAPA
Ing. Jaroslav ŠULA
Ivan TELAŘÍK
Jiří TICHÁNEK

Politická příslušnost
ČSSD, bezpartijní
ODS
KDU-ČSL
ODS
ČSSD, bezpartijní
ODS, bezpartijní
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
ČSSD
ODS
KSČM
SNK, bezpartijní
KSČM
SNK, bezpartijní
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
nezávislý, bezpartijní
ČSSD

volební období 2006 – 2010
schválení, zřízení:
 smlouvy o postoupení pohledávek
 Kontrolního, Finančního a Školského výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
pravidel rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření města v období
od 1. 1. 2007 do dne schválení rozpočtu na rok 2007
 záměru zpracování nového strategického plánu města Kopřivnice
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Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2006 v tomto složení:
A) do 11/06 (ukončení volebního období 2002 – 2006)
Jiří Tichánek
Vladislav Kryške
Jiří Novák
Mgr. Zdeněk Krajčír
Karel Březina
Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek

starosta města:
místostarostové:

členové:

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.
Uspořádání
Uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly dané zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích:
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, životního prostředí, informačních systémů
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,
městskou policii a projekt modernizace tepelného hospodářství
města
Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík
řídí a kontroluje činnost všech odborů městského úřadu
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích
a další úkoly vyplývající z potřeb města.
V roce 2006 (do října 2006) se uskutečnilo celkem 13 řádných a 17 mimořádných
schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města
finanční
kontrolní

předseda
Ing. Jiří Sumbal
Milan Kapica

Komise rady města
pro výchovu a vzdělání
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality a protidrog.
prevenci
stavebně dopravní

předseda
Ing. Pavel Janek
Mgr. Jarmila Filipová
Pavel Obrátil
Vlastislav Mark
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sportovní
letopisecká
pro Projekt Zdravé město a Místní
Agenda 21

Jan Mužík
Ladislav Kostelník
Jiří Novák

Komise místních částí:
- Vlčovice
- Lubina
- Mniší

předseda
Václav Prašivka
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka

B) Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice (1. 11. 2006), vzešlém
z komunálních voleb roku 2006, byla zvolena 7členná rada města ve složení:
Starosta města:
Místostarostové:

Členové:

Ing. Josef Jalůvka
Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Dagmar Rysová
Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek
Ing. Miroslav Kopečný

Nové vedení města podrobněji:
Josef Jalůvka (51 let) Politická příslušnost: ODS od roku 1991. Předchozí zaměstnání:
OSVČ - poradenská činnost v oboru strategického řízení - strukturální fondy, rozvoj
lidských zdrojů, externí pedagog. Po revoluci byl místostarostou, pak starostou,
následně poslancem parlamentu, do roku 2004 náměstek hejtmana zodpovědný za
regionální rozvoj.
Vladislav Kryške (60 let) Politická příslušnost: ODS od roku 2001 (do roku 1969
členem KSČ - vystoupil na vlastní žádost po vstupu vojsk Varšavské smlouvy).
Předchozí zaměstnání: místostarosta v minulém období, dříve obchod. zástupce.
Předchozí politické zkušenosti: V letech 1987 - 1990 poslancem městského národního
výboru. V roce 1990 dosazen Občanským fórem do pozice předsedy městského
národního výboru. V listopadu téhož roku zvolen prvním porevolučním starostou města.
Na konci roku 1994 politiku opustil, v roce 2002 byl zvolen do funkce místostarosty.
Kompetence: rozpočet, územní rozvoj, rozvoj podnikání, majetek a doprava. Mezi jeho
priority patří dobudování a doobsazení průmyslového parku, odkanalizování Lubiny,
úprava komunikace I/58 včetně vybudování kruhové křižovatky v Lubině, domov
důchodců a zkrášlování životního prostředí ve městě.
Zdeněk Krajčír (49 let) Politická příslušnost: ČSSD od roku 1997. Předchozí
zaměstnání: místostarosta města v minulém a předminulém období, dříve ředitel
malotřídní školy v Mniší. Předchozí politické zkušenosti: v letech 1998 - 2006 člen
zastupitelstva, rady města a místostarosta. Kompetence: školství, sport, městská policie,
tepelné hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Jeho největším úkolem je snaha
maximálně naplnit volební program České strany sociální demokracie, zcela určitě
dokončit projekt tepla a snažit se přinést do Kopřivnice co nejvíce peněz ze všech
možných fondů.
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Dagmar Rysová (46 let) politická příslušnost: bez politické příslušnosti. Předchozí
zaměstnání: programová pracovnice kulturního domu.
Předchozí politické zkušenosti: v letech 2002 - 2006 člen zastupitelstva. Kompetence:
kultura, sociální věci a zdravotnictví, bytová problematika a prevence kriminality Chce
se zasadit o lidštější přístup jak k lidem, tak k řešení problémů, které město řeší. S tím
souvisí i výběr toho nejdůležitějšího, co je momentálně prioritou pro město. To je
například domov důchodců, vybudování moderního sportovního areálu či sítě dětských
hřišť. Zde bude třeba hledat peníze zvenčí.

Nová radnice
Ve čtvrtek 12. října starosta Jiří Tichánek společně se svým prvním zástupcem
Vladislavem Kryškem přestřihli symbolickou pásku a uvedli budovu radnice po
rekonstrukci do užívání. Otevření mělo pouze symbolický charakter, protože řada
občanů si své záležitosti vyřizovala již předtím v novém sídle radnice. Úředníci
městského úřadu obsadili 56,1 procent z celkové plochy kanceláří. Spolu s nimi bude
budovu obývat také místní pobočka úřadu práce, kriminalisté Policie ČR a několik
soukromých firem. Do září roku 2007 se do budovy ze stávajících prostor na ulici
Obránců míru má přestěhovat také Česká pošta. Občanům města je tak umožněno
vyřizovat si své záležitosti bez pochůzek po městě v jedné budově. Stavební práce v
budově však probíhaly až do konce roku.
Politicky významné akce ve městě
Den válečných veteránů
V sobotu 11. listopadu v jedenáct hodin uctili představitelé města, bývalí
vojenští letci a pár občanů Kopřivnice památku Dne válečných veteránů. Právě v tento
den je ve všech demokratických zemích Evropy, USA a Kanadě uctívána památka
veteránů, ať už žijících, nebo těch, kteří padli ve všech válečných konfliktech a pomohli
ubránit demokracii. Tento památečný den veřejnost nedoceňuje. Tradičního setkání se
účastní kromě zástupců města pouze pamětníci, kterých stále ubývá. Letos se
k veteránům připojili i kolegové z Příbora.

Rozpočet města
Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2006
I. oblast plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb, rezerv) rozpočtu
A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)
•
rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (dle zákona o
rozpočtovém určení daní - viz tabulka č. 1), jejichž inkasovaný objem se ve srovnání s r.
2005 meziročně snížil o cca 0,8 % (o 1 515,3 tis. Kč) z 182 025,8 tis. Kč na 180 510,5
tis. Kč. Dynamika růstu daňových výnosů obce, která v letech 2002 – 2005 dosahovala
v průměru cca 8,3 % ročně, byla přerušena. Původní schválený rozpočet města na rok
2006 počítal s růstem daňových výnosů o 3 – 4 %, a přestože již tento růst na základě
podkladů ministerstva financí zohledňoval snížení dynamiky daňových výnosů, byla
skutečnost poklesu ještě nižší. Uvedená situace se začala v daňových příjmech města
zřetelně projevovat během 2. - 3. čtvrtletí 2006, a proto bylo navrženo a následně
schváleno rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2006, které uvedený propad v
daňových příjmech kompenzovalo. Jednalo se zejména o snížení rozpočtu u daně z
příjmů fyzických osob z daňových přiznání, jejíž skutečně inkasovaný příjem v
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rozpočtu města za rok 2006 byl cca o 10 000 tis. Kč nižší než původně schválený
rozpočet. Ze strany ministerstva financí byla vzniklá situace zdůvodněna legislativními
změnami v oblasti daní ve smyslu zavedení společného zdanění manželů a zvýšením
paušálních výdajů u podnikatelů v souladu s deklarovaným snižováním daňového
zatížení obyvatelstva. Rozpočet daňových příjmů byl tak během roku ve svém úhrnu
upraven (snížen) na částku 179 020 tis. Kč, která byla k 31.12. 2006 překročena o 1 490
tis. Kč, tj. o cca 2,7 %, a skutečnost tak dosáhla hodnoty ve výši 180 510,5 tis. Kč.
Daňové příjmy byly v závěru roku příznivě ovlivněny (podobně jako v případě státního
rozpočtu) lepším inkasem daně z příjmů právnických osob, které dokázalo současně
kompenzovat mírný propad v plnění inkasa daně z přidané hodnoty.
Jak je výše uvedeno – k velkému snížení došlo u inkasa daně z příjmů fyzických
osob z přiznání zahrnující mj. přiznání podnikatelů a současně i podaná přiznání
fyzických osob na základě společného zdanění manželů. Inkaso uvedené daně se skládá
ze dvou částí – první část je tvořena podílem na celostátním výnosu daně stanoveným
procentem a druhá část 30 % daně inkasované podle trvalého bydliště fyzické osoby.
Vývoj této daně v letech 2003 - 2006 přibližuje níže uvedená tabulka. V roce 2006 tak
bylo dosaženo nejnižšího inkasa této daně od 1. 1. 2001, kdy nabyl účinnosti nový
zákon o rozpočtovém určení daní.
Pro informaci lze dále uvést, že se dále podílíme (v přepočtu podle počtu
obyvatel a koeficientu velikostní kategorie obce) na celostátním výnosu daně z příjmů
fyz. osob ze závislé činnosti, daně z příjmů FO vybírané srážkou dle zvláštní sazby,
daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučnými
daňovými příjmy města zůstává mimo výše uvedených 30 % daně z příjmů fyzických
osob z daňových přiznání podle trvalého bydliště fyzické osoby i 100 % výnosu daně z
nemovitostí.
Na uvedeném celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z
přidané hodnoty ve výši 72 641 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 45 686,7
tis. Kč a daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 41 244 tis. Kč (viz tabulka č. 2).
Z výše uvedených skutečností současně vyplývá přímá závislost inkasa
daňových příjmů města na vývoji daňových příjmů státního rozpočtu.
Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní tak představují rozhodující a
opakující se zdroj financování výdajů rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že jsou
připravovány legislativní změny ve smyslu snížení přímých daní (daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti, přiznání, daně z příjmů právnických osob) nebo
úprav ve vztahu k dani z nemovitosti, lze očekávat výrazný vliv těchto změn na zdroje
rozpočtu města. Pokud nebude případné snížení přímých daní kompenzováno např.
růstem výnosů z nepřímých daní (DPH), zvýšením podílu obcí na sdílených daních,
rozšířením počtu sdílených daní (např. o podíl na spotřebních daních) nebo vyšším
hospodářským růstem zajišťujícím vyšší objem daňových příjmů, může dojít k omezení
rozpočtových zdrojů města, a v přímé návaznosti tak i k omezení objemu možných
výdajů financovaných z rozpočtu města. Situace při přípravě daňové reformy bude
průběžně monitorována vč. jejího případného zohlednění v rámci rozpočtového
výhledu.
•
výnos z místních, správních poplatků a ostatních poplatků se na zdrojích
rozpočtu podílí ve výši cca 24 822 tis. Kč (v porovnání s rokem 2005, kdy byly
inkasovány ve výši 22 966,2 tis. Kč došlo k jejich nárůstu o cca 8 %);
o
výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 522,9 tis. Kč se snížil o cca 6,4 % ve
srovnání s rokem 2005, kdy byl inkasován ve výši 558,5 tis. Kč;
o
mírné zvýšení lze zaznamenat u výnosu místního poplatku z veřejného
prostranství, kde celkový výnos dosáhl výše cca 333,5 tis. Kč, výnos správního
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poplatku z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu se ve srovnání
s rokem 2005 snížil o cca 37,5 tis. Kč na hodnotu 611,9 tis. Kč;
o
významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za
výherní hrací přístroje v celkové výši cca 5 422,6 tis. Kč – zaznamenal zvýšení o 16,7
% ve srovnání s rokem 2005, kdy byl inkasován ve výši 4 642,9 tis. Kč. Výtěžek z
provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky 1 793,6 tis. Kč;
o
poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 9 586,9 tis. Kč - došlo
ke zvýšení o cca 4,6 % ve srovnání s rokem 2005, kdy byl inkasován ve výši cca 9 165
tis. Kč;
o
správní poplatky na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství dosáhly
výše cca 4 027,7 tis. Kč, a celkový výnos tak zaznamenal zvýšení o 17,7 % ve srovnání
s rokem 2005, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 3 421,8 tis. Kč;
o
za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování
životního prostředí a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka cca 515,7 tis. Kč,
což znamená pokles o cca 13,6 % ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2005 ve
výši cca 597,2 tis. Kč;
o
za správní poplatky na úseku matriky byla inkasována v roce 2006 částka cca 1
735,5 tis. Kč, která zaznamenala ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo inkasováno cca 1
678,8 tis. Kč, nárůst o 3,3 %;
o
poplatky na úseku stavebního úřadu výše cca 262,8 tis. Kč (v roce 2005 = 209,1
tis. Kč) a poplatky na úseku sociálních věcí ve výši 7,5 tis. Kč;
•
vlastní (nedaňové) příjmy města ve výši cca 18 101,6 tis. Kč jsou tvořeny příjmy
města z doplatků školkovného, příjmy Městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů,
příjmy z pronájmu majetku, příjmy z pokut, nadměrný odpočet DPH apod., přičemž ve
srovnání s rokem 2005 zaznamenaly zvýšení o cca 5 98,5 tis. Kč;
•
úvěr byl do zdrojů rozpočtu v roce 2006 zapojen ve výši 47 635,4 tis. Kč;
•
kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši cca 28 357 tis. Kč (byly ovlivněny
zejména příjmy z prodejů bytů, nebytových prostor, pozemků vč. infrastruktury) a ve
srovnání s rokem 2005, kdy bylo dosaženo výše cca 57 936,3 tis. Kč, došlo k poklesu o
51 %. Současně byl zapojen do zdrojů rozpočtu města zůstatek finančních prostředků z
r. 2005 ve výši cca 87 057,5 tis. Kč, prostředky z odpisů majetku v bytové oblasti a z
převodu výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti v celkové výši cca 26
227,9 tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických osob za obce ve
výši 9 861,5 tis. Kč a ostatní daně jinde nezahrnuté ve výši cca 2,1 tis. Kč. Do zdrojů
fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla převedena částka 19 313 tis.
Kč, do sociálního fondu 1 942,6 tis. Kč, z depozit na účet města 378,6 tis. Kč a do
fondu rozvoje a rezerv 250 tis. Kč (převody mezi účty města - nejedná se tak o příjmy
od vnějších subjektů);
výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů)
•
Provozní výdaje rozpočtu - pravidelně se opakující výdaje v oblastech
zajišťovaných městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku
města atd.) charakteru oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů,
příspěvků příspěvkovým organizacím, sociálních dávek apod. - jsou ve výši cca 338
283,4 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2005 se zvýšily o cca 39 277,6 tis. Kč (cca o 13 %).
Nárůst byl ovlivněn např. zvýšením normativních výdajů OSM, výdajů na energie a
výdajů na výkony firmy Slumeko sledované z úrovně OSM v úhrnu o cca 5 600 tis. Kč,
výdaji v oblasti školství s nárůstem o cca 2 700 tis. Kč, v oblasti kultury o cca 2 700 tis.
Kč a oblasti sportu o cca 2 400 tis. Kč. Dále byly ovlivněny provozními výdaji ve výši
cca 2 800 tis. Kč vynaloženými z úrovně odboru informací a vnějších vztahů na projekt
– Jednotný komunikační styl, který byl částečně financován prostřednictvím grantového
schématu Moravskoslezského kraje z prostředků EU. Současně se v návaznosti na
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platnou legislativu v oblasti odměňování a změny v organizační struktuře MÚ zvýšily
výdaje na platy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MÚ a uvolněných členů
zastupitelstva města s nárůstem v úhrnu o částku cca 6 300 tis. Kč a dále bylo o cca 2
500 tis. Kč vynaloženo více na sociální dávky, které jsou plně kryty ze státního
rozpočtu. Vyšší výdaje směřovaly rovněž do oblasti oprav a údržby majetku.
•
Investiční (kapitálové) výdaje ve výši 122 261,8 tis. Kč (v roce 2005 ve výši 98
832,2 tis. Kč) jsou reprezentovány zejména výdaji na akce částečně financované z
dotací (výstavba haly v průmyslovém parku – Phare II, výstavba vnitroareálové
komunikace v rámci Průmyslového parku Kopřivnice, pořízení cisternové automobilové
stříkačky). Část kapitálových výdajů byla financována částečně z úvěrových zdrojů –
rekonstrukce budovy MÚ - Štefánikova 1163 a odkoupení inženýrských sítí v
průmyslovém parku od firmy MGG. Tyto výdaje jsou zejména soustředěny v rozpočtu
odboru správy majetku.
•
Dluhová služba dosáhla výše 19 708 tis. Kč (tj. výdaje na splátky úvěru a půjček
vč. úroků) a ve srovnání s rokem 2005 se mírně zvýšila o cca 1 704,9 tis. Kč (z částky
18 003,1 tis. Kč).
•
Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 19 313 tis.
Kč, do sociálního fondu ve výši 1 942,6 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 250
tis. Kč.
•
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů a půjčky) byla k 31. 12.
2006 ve výši 78 726,7 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2005 zvýšila o 29 692 tis. Kč (v
souvislosti s čerpáním úvěru na rekonstrukci budovy MÚ a odkoupení inženýrských sítí
v Průmyslovém parku Kopřivnice od firmy MGG).
Závěr
Jak vyplývá ze zpracovaných výkazů, dosáhly příjmy dle rozpočtové skladby po
konsolidaci (tj. vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení
zdrojů z minulých let) úrovně 434 653,4 tis. Kč, tj. cca 100,01 % upraveného rozpočtu.
Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a
rezerv) byly uskutečněny ve výši 462 309,9 tis. Kč, tj. cca 92,06% rozpočtu.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2006
skončilo hospodaření města v běžném roce 2006 schodkem ve výši 27 656,4 tis. Kč.
Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření obce
a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení převodů mezi účty
města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních
prostředků z minulých období.
Vzhledem k tomu, že byl k 31. 12. 2006 rozpočtován schodek ve výši 67 562,2
tis. Kč, je kladný rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů
vyčíslen ve výši 39 905,8 tis. Kč (uvedená částka je dána překročením rozpočtovaných
celkových příjmů o cca 24,7 tis. Kč a zejména nečerpáním celkových rozpočtovaných
výdajů v úhrnné výši cca 39 881,1 tis. Kč - tzn. pokud by naopak nebyly překročeny
příjmy o výše uvedenou částku a současně čerpány výdaje do výše upraveného
rozpočtu, skončilo by hospodaření města v roce 2006 rozpočtovaným schodkem). Z
hlediska pohledu na rozpočet jako na peněžní fond to potom znamená, že díky výše
uvedenému rozdílu mezi rozpočtovaným a skutečným saldem hospodaření nám
prochází zůstatkem do dalšího období nad rámec rozpočtovaných rezerv navíc částka
cca 39 905,8 tis. Kč, která společně s rozpočtovanými rezervami pod odborem financí
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(např. na domov důchodců ve výši 40 000 tis. Kč, obecná rezerva OF ve výši 8 545,6
tis. Kč apod.) tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech města v
souhrnné výši cca 89 094,2 tis. Kč. (Pozn. zůstatek byl opět zapojen do zdrojů rozpočtu
na rok 2007 a částečně vázán prostřednictvím rozpočtových rezerv.)
Výsledek hospodaření města za rok 2006 byl tak ovlivněn:
a)
na straně výdajů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)
čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 39 881,1 tis. Kč nižší, než
předpokládal upravený rozpočet pro rok 2006 – v tom např.:
o
odbor správy majetku – nižší čerpání o cca 21 159,1 tis. Kč s tím, že některé
akce přecházejí do roku 2007 (uvolnění pozastávky z rekonstrukce budovy MÚ,
rekonstrukce ul. Štramberské apod. – viz rozpočet města na rok 2007);
o
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – nižší čerpání o cca 2 269,8 tis. Kč
(úspora je především v oblasti plně dotovaných sociálních dávek, kde se vratka dotace
pohybuje ve výši cca 2 130,6 tis. Kč);
o
odbor informatiky a vnitřní správy – nižší čerpání o cca 2 162,5 tis. Kč (nebyly
čerpány částky ve vztahu k některým jmenovitým akcím – vybavení nábytkem,
ozvučení zasedacího sálu, hlasovací zařízení);
o
odbor bytového hospodářství - nižší čerpání o cca 6 100,7 tis. Kč, což souvisí
zejména s nižším čerpáním v rámci fondu oprav a modernizace bytového fondu
(nevyčerpané fin. prostředky přecházejí v rámci fondu do roku 2007);
o
odbor životního prostředí - nižší čerpání o cca 1 365,1 tis. Kč.
Uvedená skutečnost tak umožnila do zdrojů rozpočtu 2007 zapojit vyšší částku,
než se původně přepokládalo, s tím, že do rozpočtu města 2007 přecházejí některé
neuskutečněné výdaje z roku 2006 (nad rámec vytvořených rezerv).
II. oblast výnosů a nákladů hospodářské činnost města
V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1. 8. 2004 k
oddělenému sledování hospodářské činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů
(městské policie) města. Z tohoto důvodu jsou některé dříve inkasované příjmy
rozpočtu a vynakládané výdaje rozpočtu sledovány odděleně od rozpočtu jako výnosy a
náklady hospodářské činnosti, tj. nevztahují se na ně pravidla obecně platná pro
rozpočet. Podobným způsobem jsou sledovány náklady a výnosy v oblasti bytového,
nebytového a tepelného hospodářství zajišťované na základě mandátní smlouvy firmou
REKAZ, kde se uvedený postup používal již v minulých letech.
Pro zhodnocení hospodářské činnosti města podle jednotlivých druhů
hospodářské činnosti lze orientačně využít následující tabulku (z uvedené tabulky
vyplývá, že ztrátové oblasti hospodářské činnosti jsou kompenzovány ziskovými).
Pokud porovnáme vývoj hospodářské činnosti meziročně, lze konstatovat, že ve
srovnání s rokem 2005 došlo k celkovému poklesu vykázaného výsledku hospodaření o
3 316 tis. Kč. Na uvedený pokles má vliv snížení výsledku hospodaření za oblast
bytového, nebytového a tepelného hospodářství (REKAZ) o cca 2 621,3 a za oblast
sledovanou z úrovně MÚ o 694,7 tis. Kč (vlivem snížení výnosů z oblasti nájmů a
zvýšením ztráty v oblasti Kopřivnických novin o 381,3 tis. Kč).
Hospodaření města Kopřivnice za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 20 863 300
korun.
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Do dalšího období tak město vstupuje s úhrnným zůstatkem finančních prostředků
města na účtech města v souhrnné výši 87 milionů korun, které jsou však z větší části
rezervovány pro plánovanou výstavbu domova důchodců, která si vyžádá minimálně
50milionovou spoluúčast města, případně pro jinou významnější dotační akci.
Město vloni hospodařilo s částkou 420 470 000 korun na straně příjmů a výdaje dosáhly
celkové částky 399 606 700 korun.
Výsledek hospodaření města za loňský rok výrazně ovlivnily jednak zvýšené daňové
příjmy, dále nebyly plně čerpány rozpočtované výdaje, neboť u některých investičních
akcí došlo k rozložení splácení na další období.
K většímu nárůstu došlo u výběru správních poplatků především na odboru dopravy a
silničního hospodářství, a to o 121% na 3 421 800 korun. Z místních a jiných poplatků
dosáhl výnos částky cca 22 966 200 korun, což představuje téměř 10procentní nárůst ve
srovnání s rokem 2004.
Nepříjemné penále
Kopřivnické radnici se podařilo vyhnout se placení nepříjemného penále. Těžko
by hledala už v tak napjatém rozpočtu částku 22 430 000 korun, kterou měla vrátit zpět
ministerstvu financí za administrativní pochybení při čerpání dotací. Ministerstvo
vyhovělo žádosti města a odpustilo mu uhrazení tohoto penále.
Během minulého roku se uskutečnily dvě kontroly z finančního úřadu na čerpání
poskytnutých dotací. Ze všech dotací, které město obdrželo, si pracovníci finančního
úřadu vybrali devět, například dotaci na vybudování průmyslového areálu, na
rekonstrukci zimního stadionu, Šustalovy vily nebo na nákup správní budovy.
Pochybení se týkala v prvním případě nedodržení termínu ukončení akce, kdy
kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci deset dní po datu, kdy měla být původně
akce ukončena. Ve druhém případě to bylo nedodržení termínu předložení formulářů o
stavu rozpracovanosti, které byly dodány o čtrnáct dnů později. V posledním případě
byla poskytnuta vyšší částka zálohové platby, která neodpovídala podmínkám čerpání
prostředků státního rozpočtu.
Vedení města přijalo opatření, aby se předešlo možným pochybením v
budoucnosti. Vzhledem k tomu, že radnice získané dotace nezneužila, ale došlo pouze k
administrativnímu pochybení, požádalo město ministerstvo financí o odpuštění odvodu
a penále. Odůvodnění bylo opřeno o fakta, že v žádném kontrolovaném dotačním titulu
se nejednalo o porušení takového rázu, kdy by finanční prostředky byly použity na jiný
účel, než ke kterému byly určeny. Ministerstvo městu vyšlo vstříc a tak mohou být
peníze, vyčleněné na penále, použity na jiné potřebné akce.
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Výstavba ve městě
O akcích stavebního úřadu si lze udělat nejlepší obrázek z přiložené tabulky:
Stavební úřad
Správní řízení celkem
Typ řízení

Zahájeno

Rozhodnuto

Územní
Stavební
Kolaudační
Terénní úpravy
Těžební práce
Reklama
Předčasné užívání
Prozatímní užívání
Změna užívání
Údržba stavby
Nezbytné úpravy
Nařízení odstranění
Odstranění stavby
Zabezpečovací práce
Dodatečné povolení
Přestupky, sankce
Nařízení dokumentace
Vyvlastnění
sloučené U a S
výjimka z OTP
Celkem
Poplatky celkem

59
401
288
0
0
1
3
7
12
1
3
0
13
0
5
3
0
9
7
3
812

56
398
294
0
0
1
3
5
11
1
1
0
7
0
5
1
0
9
5
3
797

Ostatní vyjádření celkem
Typ řízení
Zahájeno
Drobná stavba
71
Stavební úpravy
214
Udržovací práce
90
Zařízení
4
Zkušební provoz
0
Stavební dohled
0
Výzva dokumentace
0
Dopis
9
Ostatní opatření
113
Celkem
450

Právní
moc
46
375
279
0
0
1
3
5
11
1
2
0
6
0
5
1
0
10
5
3
753

Poplatky
50 000
189 200
6 500
0
0
0
0
0
6 000
0
0
0
1 450
0
3 600
0
0
0
2 500
0
259 250

Rozhodnuto
71
217
90
4
0
0
0
9
113
448
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Právní moc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poplatky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rodinné domky
r. 2005
celkem
povolené
44
kolaudované 25

Kopřivnice
22
9

Lubina
Vlčovice
Mniší
Závišice
10
4
1
7
11
0
2
3
rekonstrukce bytových jader, plynoinstalace
Stavební úpravy v bytových domech
starších bytů
povolené
137
přibližně 1⁄3 vydaných stavebních povolení
kolaudované 115
přibližně 1⁄2 vydaných kolaudačních rozhodnutí
ohlášené
200
celkem
337
Celkem vydáno
r. 2006
(pro porovnání r. 2005)
územní rozhodnutí
59
40
stavební povolení
401
284
kolaudační rozhodnutí
288
200
ostatní rozhodnutí
70
88
všech rozhodnutí
748
612
sdělení k ohlášení
450
334
pokuta (varovná)
20 000
1 500
počet podání celkem
1 861
1 586
Počet písemností vlastních
5 894
7 256
z toho do vlastních rukou
1 468
1 174
z toho doporučeně
2 086
1 973
z toho osobně
1 290
2 467
z toho interně
1 050
999
Správní poplatky [Kč]
259 250
199 400
Investiční akce, rekonstrukce a opravy
Investiční akce, rekonstrukce a opravy majetku města Kopřivnice financované z rozpočtu
města Kopřivnice v roce 2006
Čís. Název akce
PD/R/ost.
Nákl. v tis. Kč
1
Výkupy pozemků od TATRA, a. s.
výkup
400,0
2
Daň z převodu nemovitostí - výkupy pozemků
daň
676,5
3
Regenerace sídl.SEVER (2. etapa)
R
4 099,9
4
KDK - VZT - kuchyň, restaurace - dokončení
R
411,6
5
VO - ul. Květinová Kopřivnice
PD
135,0
6
Hřbitov Kopřivnice - kolumbárium
PD + R
523,4
7
ZŠ Lubina - tělocvična
PD
424,8
8
Vyklizení pozemku (Galia)
příspěvek
50,0
9
Rekonstrukce budovy Fojtství č. p. 1
R
739,7
10
Výstavba tepelného zdroje
PD
1 761,8
11
ZŠ Alšova - školní jídelna - oprava rozvodů plynu
R
34,0
12
Dešťová kanalizace č. p. 23 a 195 Mniší
pozastávka
20,0
13
ZŠ Mniší - oprava hydroizolace
pozastávka
10,0
14
Modernizace tepelných sítí města
PD
95,2
15
PPK - autorský dozor projektanta
AD
193,0
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Chodník Lubina
Rekonstrukce budovy MÚ č. p. 1163
Instalace žaluzií - budova MÚ č. p. 1163
Příprava nebytových prostor pro Českou poštu - č.
p. 1163
Budova MÚ - č. p.1163 - klíčový systém
Budova MÚ - č. p.1163 - orientační systém
Vývěsní skříňky před budovou MÚ č. p. 1163
Ostatní výkupy pozemků
Předlažba chodníku u č. p. 1016 - 1018
ZŠ M. Horákové - stavební úpravy chodby
ZŠ 17. listopadu - terasa nad krytem CO - průzkum
ZŠ E.Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace
suterénu
ZŠ Alšova - oprava podlahy u vpustí v kuchyni
ZŠ Alšova - oprava venkovních schodů - atrium
ZŠ E. Zátopka - spojovací chodba - statické
posouzení
ZŠ 17. listopadu - výměna PVC v jídelně
MŠ Krátká - výměna osvětlení kanceláře
MŠ Pionýrská - kanalizace
Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce areálu studie
Modernizace sauny bazénu - ozvučení, osvětlení
Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště
Zimní stadion - výměna čerpadel
Fotbalový areál Vlčovice - rekonstrukce travnaté
plochy
PPK - komunikace pro MGG
PPK - autobusové zastávky
PPK - podíl města na 22 kV v PPK
ÚSP Vlčovice - úprava vnitřních povrchů
DPS č. p. 650 - střecha
DPS č. p. 320 - výměna rozvodů vody - suterén
Sokolovská č. p. 407 - studie (bývalý DDM)
VO - lokalita RD proti LPG, Lubina
Řešení zatáčky směr Velová - Lubina
Sanace hasičské zbrojnice - Lubina 1
Hasicí přístroje - hasičské zbrojnice, Kopř., Vlč.,
Lub., Mniší
KD Vlčovice - Tepelnětechnické opatření - okna
Výstavba chodníku u I/58 - Vlčovice
SDH Mniší - výměna oken a dveří
Komunikace Mniší-Měrkovice, výhybny
Kaple Mniší - stropní malby, nátěr střechy
Odvodnění komunikace u č. p. 47 - Mniší
MŠ Mniší - sanace suterénu
MŠ Mniší - výměna plynového sporáku
ZUŠ Zd. Buriana - nátěr střechy
Šustalova hrobka - krytina, střechy (výroba
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pozastávka
R
R

135,0
53 620,2
714,9

PD
R
R
R
výkup
R
R
PD

430,5
359,2
441,9
434,5
691,4
1 233,1
526,1
62,4

PD
R
R

29,4
119,2
142,9

PD
R
R
R

96,2
150,3
17,7
643,9

PD
PD + R
PD
R

82,6
92,8
594,3
610,1

R
R
R
příspěvek
R
R
R
PD
R
PD
PD + R

496,9
4 722,1
99,6
33,3
45,6
51,6
226,3
111,4
16,2
100,0
248,1

R
R
PD
R
PD
R
R
PD + R
R
R
R

6,2
822,9
233,5
203,8
100,0
103,7
291,7
263,5
21,9
29,0
31,3

a oprava)
60
61
62
63

PD
KDK - bezbariérový vstup, rampa, odvodnění sklepa
KDK - rekonstrukce osobního výtahu
PD + R
ZUŠ Zd. Buriana - taneční sál - výměna osvětlení
R
MIS MUSIC - demontáž a výměna oplocení
R
Opravy hromosvodů budova MÚ č. p. 1163 (z
64
revize)
R
Příprava žádosti o dotace z EU na odkanalizování
65
Lubiny
PD
Zjišťovací výkopové práce u Katolického domu
66
Kopřivnice
R
Výstavba pískoviště za 1196 - 1197, ul.
67
Francouzská
R
Hydrogeologický průzkum lokality u krytého
68
bazénu v Kopřivnici
průzkum
Rekonstrukce schodiště a sanace teras č. p. 890, ul.
69
Školní (kavárna)
R
70
MŠ pionýrská - opravy omítek
R
71
MŠ Mniší - žlab a krytina
R
72
ZŠ náměstí - sněhové zachytávače
R
73
ZUŠ Z. Buriana - oprava omítek
R
74
Krytý bazén - závěsná táhla
R
Útulek pro psy - dodávka a montáž zateplených
75
psích bud
R
76
Oprava venkovní kanalizace - ÚSP Vlčovice
R
77
Koupě inž. sítí v PPK od MGG
odkoupení IS
Ostatní opravy majetku města a odstraňování
78
havarijních stavů (zahrnuto 108 položek)
R
Investiční akce, rekonstrukce a opravy v roce 2006 celkem
Vysvětlivky použitých zkratek
KDK Kulturní dům Kopřivnice
VZT Vzduchotechnika
VO Veřejné osvětlení
ZŠ
Základní škola
MŠ Mateřská škola
PPK Podnikatelský park Kopřivnice
ÚSP Ústav sociální péče
DPS Dům s pečovatelskou službou
KD Kulturní dům Kopřivnice
SDH Sbor dobrovolných hasičů
ZUŠ Základní umělecká škola
MÚ Městský úřad
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44,8
1 350,2
216,1
114,4
259,3
30,0
17,6
59,7
223,7
950,9
55,3
2,5
26,2
50,8
46,7
202,1
126,6
12 635,4
1 110,2
96 584,6

Územní plánování
1. Pořizování územně plánovacích dokumentací
Je zajišťováno tzv. pořizování územně plánovacích dokumentací (dále jen ÚPD), tj.
územních plánů a jejich změn, pro téměř všechny města a obce v působnosti Kopřivnice
jako obce s rozšířenou působnosti. Pouze město Příbor si pořizuje územně plánovací
dokumentace vlastními silami. Pořizování ÚPD představuje především zajištění státní
správy v jednotlivých etapách pořizování:
a) Zadání ÚPD: - připravit dokument „Zadání …“, tj. jeho textovou a grafickou část,
- projednat „Zadání …“ s dotčenými orgány státní správy (dále jen DOSS), právnickými
a fyzickými osobami,
- dohodnout upravené „Zadání …“ s DOSS,
- získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k dohodnutému
„Zadání …“,
- projednat a nechat schválit projednané „Zadání …“ v zastupitelstvu města či obce;
b) Koncept ÚPD: - projednat „Koncept …“ s dotčenými orgány státní správy (dále jen
DOSS), právnickými a fyzickými osobami,
- připravit dokument „Souborné stanovisko ke konceptu“, tj. poslední pokyny
projektantovi ÚPD pro dopracování další etapy pořizování ÚPD a to „Návrhu …“
- dohodnout „Souborné stanovisko ke konceptu“ s DOSS,
- získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k „Soubornému
stanovisku ke konceptu“,
- projednat a nechat schválit projednané „Souborné stanovisko ke konceptu“ v
zastupitelstvu města či obce;
c) Návrh ÚPD: - projednat „Návrh …“ s dotčenými orgány státní správy (dále jen
DOSS), právnickými a fyzickými osobami,
- dohodnout případně upravený „Návrh …“ s DOSS,
- získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k dohodnutému
„Návrhu …“,
- projednat a nechat schválit projednaný „Návrh …“ včetně nové obecně závazné
vyhlášky o závazných částech územního plánu v zastupitelstvu města či obce;
2. Souhlasy s dělením a slučováním pozemků
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování, památkové péče a marketingu,
jako orgán věcně a místně příslušný, vydává na základě § 32 odst. 2 písm e) a podle §
117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), souhlasy s dělením a slučováním
pozemků jednotlivým žadatelům.
V průběhu roku 2006 bylo vydáno celkem 57 souhlasů s dělením pozemků, z toho bylo
22 pro k.ú. Kopřivnice, 8 pro k.ú. Drnholec nad Lubinou, 8 pro k.ú. Větřkovice u
Lubiny, 4 pro k.ú. Vlčovice, 5 pro k.ú. Mniší a 10 pro k.ú. Závišice.
3. Vyjádření z hlediska územního plánu
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování, památkové péče a marketingu,
vydává pro potřeby stavebních řízení, podávání žádostí o úvěry, odhady pozemků apod.
vyjádření k jednotlivým pozemkům k možnostem využití těchto pozemků z hlediska
územního plánu – co územní plán umožňuje a jaké využití je podle něho nepřípustné.
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V průběhu roku 2005 bylo vydáno celkem 74 vyjádření, z toho bylo 42 pro k.ú.
Kopřivnice, 8 pro k.ú. Drnholec nad Lubinou, 3 pro k.ú. Větřkovice u Lubiny, 10 pro
k.ú. Vlčovice, 1 pro k.ú. Mniší, 8 pro k.ú. Závišice, a 2 pro k.ú. Kateřinice.
4. Památková péče
1. Státní památková péče vykonává státní správu v souladu se třemi základními
právními předpisy, jež doznaly v nedávné době závažných změn, a navíc jejich právní
výklad se dosud různí: jedná se o nový správní řád, nový stavební zákon a novelizovaný
zákon o státní památkové péči.
2. Nový správní řád upřesňuje pojem závazné stanovisko jako úkon učiněný
správním orgánem na základě zákona. Státní památková péče vydává závazná
stanoviska dvou zcela odlišných režimů:
- závazné stanovisko podle §14 zákona o státní památkové péči (dále jen
zákona), které je nutno i nadále vydávat v intencích správního řádu jako rozhodnutí ve
správním řízení;
- závazné stanovisko pro postupy dle stavebního zákona, které nejsou
samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
5. Městský úřad Kopřivnice vykonává státní správu na úseku státní památkové péče
ve správním obvodu obcí Kateřinice, Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka,
Závišice, Ženklava a především Příbor a Štramberk, což jsou dvě ze tří vyhlášených
městských památkových rezervací v Moravskoslezském kraji (tou třetí je MPR Nový
Jičín). Počet památek podle jednotlivých obcí a podle druhu památky je uveden v
ROČENCE ZA ROK 2005
INFORMACE Z BYTOVÉ OBLASTI
K 31. 12. 2006 bylo ve vlastnictví města 1 822 bytových jednotek a 36 nebytových
jednotek v bytových domech.
V roce 2006 se uskutečnil následující prodej bytových domů:
č. p.

ulice

1173
1174
960
961
1293

Družební
Družební
Pod Bílou horou
Pod Bílou horou
Pod Zahradami
CELKEM

rok výstavby
1980
1980
1965
1965
1984

počet
bytů
12
12
12
12
18
66

kupní cena
(Kč)
2 409 590
2 213 740
2 416 730
7 040 060

V průběhu roku 2006 bylo vynaloženo městem Kopřivnice na opravy a údržbu
bytových domů 22 mil. Kč.
Modernizace výtahů OSBD
Během následujících pěti let musí investovat Oblastní stavební a bytové
družstvo do oprav výtahů ve svých domech sedmdesát milionů korun. Výtahy až na dvě
výjimky nevyhovují přísným evropským normám a lhůta na odstranění závad vyprší
právě v roce 2010.
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Inspekční prohlídky výtahů odhalily, že 115 výtahů nesplňuje platné normy.
Existují čtyři úrovně rizika: vysoké, střední, nízké a nezařazené. Největší závady oproti
normám musejí být odstraněny do pěti, ostatní do desíti let. Družstvo bude muset být
nekompromisní, a pokud výtahy skutečně nebudou splňovat normy, tak je bude nutné
odstavit z provozu, který by byl v rozporu se zákonem. Uvést výtahy do souladu s
normami evropské pětadvacítky bude velmi nákladné. Nový výtah v současné době
vyjde až na 850 tisíc korun.
Zajistit financování oprav zdviží, dosahující zhruba 70 milionů, bude velmi
nesnadné. Pouze šest domů ze zmíněných 115 má ve fondu oprav dostatečné prostředky
na opravy výtahů, zbytek bude zřejmě nutné řešit úvěrem.
Nový výtah v KD
Starším i méně pohyblivým lidem navštěvujícím knihovnu v kulturním domě se
zlepšila její přístupnost. Do knihovny, umístěné ve druhém patře, museli buď po
schodišti, nebo mohli využít výtah jezdící až do druhého patra z muzea. Už koncem
prázdnin byla prodloužena výtahová šachta i v první části kulturního domu.
Rekonstrukcí výtahu byla na základě výběrového řízení pověřena
Severomoravská stavební společnost, s. r. o., Nový Jičín, které město zaplatilo 1 330
000 korun. K zahájení prací došlo 10. července, do provozu byl výtah předán v polovině
září.
Ve druhém patře byl vybourán stávající strop výtahové šachty a vyzděna
výtahová šachta v prostoru stávající strojovny. Dále byla vyměněna výtahová kabina
včetně doplnění automatických dvoupanelových kabinových dveří. Také byly ve všech
patrech osazeny nové automatické šachetní dvoupanelové dveře. Po této rekonstrukci
výtah splňuje normy Evropské unie. Po dobu rekonstrukce byla uzavřena spojovací
chodba ve druhém patře. Provedla se nová betonáž podlahy strojovny výtahu. Následný
nátěr proti případnému úniku hydraulického oleje z agregátu výtahu lze však aplikovat
až po vyzrání betonu, což šlo provést až po osmadvaceti dnech, kdy minimální zbytková
vlhkost betonu musí být menší než čtyřprocentní.
Problém Panské ulice
Radnice se snaží o scelení, dobudování a přehledné značení sítě cyklotras
vedoucích městem. Na radnici několik měsíců pracovala specializovaná pracovní
skupina zaměřená na tuto oblast. Její členové pracovali nejen nad mapami, ale vyráželi
na svých bicyklech přímo do terénu. Doposud radnice neměla žádnou ucelenou
koncepci cyklodopravy ve městě. Cílem pracovní skupiny proto bylo vytvořit nejen
cyklistickou magistrálu, která by vedla napříč celým městem, ale také na ni napojit
jednotlivé lokality města a konečně také místní části. Značená místní cyklotrasa bude
sloužit jak místním k bezpečné jízdě do zaměstnání nebo třeba za nákupy, tak turistům,
které různé informační šipky nejen provedou Kopřivnicí, ale také upozorní na jednotlivé
pamětihodnosti.
V současné době je zřejmě nejpalčivějším problémem ulice Panská. Po této
silnici denně jezdí na kole nebo chodí pěšky stovky lidí do zaměstnání v průmyslové
zóně a jsou ohrožováni stále houstnoucí dopravou. Projekt místních cyklotras by
kopřivnická radnice ráda financovala z dotačních fondů Evropské unie. Pracovní
skupina proto letos zpracovala podklady pro projekt kopřivnických místních cyklotras,
jehož zpracování pak město zadalo specializované firmě.
Kopřivnická radnice usiluje o to, aby získala do svého majetku ulici Panskou.
by
rádo vlastnilo celou tuto přístupovou komunikaci do průmyslové zóny od
Město
křižovatky ulic Dělnické a na Luhách až po křižovatku u křížku ve směru na Vlčovice.
Tato veřejně přístupná účelová komunikace v současnosti patří Tatře, ta by se tohoto
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majetku s chutí zřekla, problémem je cena. Silnici s účetní hodnotou 14 milionů chce
Tatra prodat za cenu 8,5 milionů korun, což je cena, na kterou nechce přistoupit město.
Cesta bude vyžadovat velké investice a pro město z jejího převzetí vyplynou jen
povinnosti, kterých se Tatra zbaví, a proto by měla podle představitelů města s cenou jít
podstatně níž. Tuto komunikaci, na jejíž stav si už stěžují i někteří investoři v zóně,
třeba co nejrychleji rekonstruovat a dovybavit. Je nutno dobudovat autobusové zastávky
a především chodník pro pěší a cyklostezku pro lidi, kteří v podnicích, usídlených v
zóně, pracují a kterých bude přibývat.
Město vedlo jednání s krajem o možnostech financování stavby jedné přístupové
komunikace přímo v zóně.
Stávající cesta je kvalifikována jako veřejně přístupná, vedou po ní i autobusové
linky, takže není možné ji uzavřít bez povolení dopravního inspektorátu a vyjádření
radničního odboru dopravy. Problémem tak zůstává, kdo by se o ni měl do vyřešení
problému starat.
Kanalizace v obcích
Nejnákladnějším plánovaným projektem v oblasti životního prostředí bude
vybudování kanalizace v místních částech a svedení tamních splašků do kopřivnické
čistírny odpadních vod. Přestože se jedná o investici dosahující částky asi 170 milionů
korun, většina kandidátů na zastupitele ji před volbami podporovala. S kanalizací v
okolních obcích jsou dlouhodobé problémy a vždy, když se blíží volby, přichází na
přetřes i toto téma.
Bohužel se ale tento problém stále odkládá a těm, kterých se odkanalizování
týká, přibývají starosti. Na straně jedné jim hrozí pokuty za vypouštění odpadních vod
do příkopů, na straně druhé, i když by se chtěli finančně spolupodílet na budování
kanalizace, stále se celý tento projekt oddaluje. Problémům se jistě dalo předejít,
poněvadž celou věc brzdí i neochota majitelů nových pozemků a nových nemovitostí,
kterým stavební úřad nařídil vybudování samostatných čističek odpadních vod, a právě
ti nyní nechtějí pustit městskou kanalizaci přes své pozemky. Zato před dvaceti lety
tentýž úřad nepovoloval stavbu soukromých čističek a sliboval celkovou kanalizaci.
Vzhledem k velikosti Lubiny bude kanalizace do roku 2010 ze zákona povinná.
Mniší a Vlčovice jsou na programu až na období po roce 2015. Letos se připravoval
projekt pro Lubinu a realizace se předpokládala od roku 2008. Radnice se bude snažit
co nejvíce prostředků získat z fondů EU, a i proto se stala členem sdružení měst a obcí,
které bude o peníze žádat společně. Slibů bylo více, ale s koncem roku se od nich již
ustupovalo. Řada okrajových pozemků byla s plánů kanalizace vyřazena.
Někteří politici hodnotili jako nejhorší situaci v Mniší, kde není žádná
kanalizace a odpadní vody se vypouštějí přímo do Pružinky. Podobně se ale odpadní
vody vypouští i v Lubině a Vlčovicích. Pokud by občané měli platit auto, které by jim
odpadní vody vyváželo několikrát měsíčně, většina rodin by neměla z čeho zaplatit.

Doprava
Doprava a silniční hospodářství
Oddělení zabezpečuje úkoly 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. Na
správních poplatcích a pokutách bylo vybráno 52 400,- Kč.
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Oddělení přestupků a registru řidičů
Přestupky
Oddělení řeší záležitosti související s nehodami a jízdou pod vlivem alkoholu a
taktéž problematiku zákonného pojištění vozidel a ostatní přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu a jiné správní delikty. V roce 2006 bylo spácháno celkem
1044 přestupků. Odebráno bylo 50 řidičských průkazů. Za přestupky byly uloženy
pokuty v celkové výši 1 577 100,- Kč.
Registr řidičů
Úsek spravuje agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Jedná se o
přijímání žádostí o řidičský průkaz, jejich vydávání, odebírání a výměnu. Dále jde o
zapisování údajů a změn do karet řidičů, vedení bodového systému a další
administrativní úkony s agendou související.
K datu 31. 12. 2006 bylo v územně správním obvodu evidováno 23 390 řidičů..
V důsledku novely zákona od 1. 7. 2006 vzrostl téměř dvojnásobně počet žádostí o
výpis z evidenční karty řidiče.
Oddělení evidence motorových vozidel
K datu 2. února 2007 bylo v územním obvodu registrováno 27 595 vozidel, 3
276 vozidel je zatím stále nezařazeno v rámci celého okresu Nový Jičín.
Statistiku vede OŘ Policie ČR v Novém Jičíně.
Minulá statistika byla provedena k 26. říjnu 2006 a k tomuto datu bylo v našem
územním obvodu registrováno 27 182 vozidel a nezařazených bylo 3 365. Ze statistiky
je patrný stálý nárůst vozidel. Ve městě přibylo přes 1000 vozidel. Na správních
poplatcích bylo vybráno 2 591 850,- Kč. Tato částka byla vybrána v hotovosti na
příjmové doklady přímo na přepážkách do doby, než se po přestěhování začaly poplatky
platit hromadně v centrální pokladně.
Autoškoly - zkušební komisaři
V územním obvodu bylo do července 2006 provozováno 6 autoškol. V červenci
pak jedna autoškola provoz ukončila.
Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí zkušební komisaři
podle předem projednaného plánu. V případě opakovaných zkoušek se zkušební
komisaři u žáků prostřídávají.
Oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 35 uchazečů.
Od 1. 7. 2006 jsou zkoušky zpoplatněny. Na poplatcích bylo zaplaceno 216 000,- Kč.
Kontrolní činnost.
V období prvého čtvrtletí 2006 byly provedeny kontroly státního dozoru u všech
6 subjektů provozujících autoškolu, které zde působily. Kontrolou byly zjištěny jisté
nedostatky, z nichž některé byly neprodleně odstraněny. Některé nedostatky bylo nutno
řešit správními úkony.
Hromadná doprava
Na zajištění ostatní dopravní obslužnosti letos kopřivnická radnice zaplatila ve
čtyřech splátkách 1 219 140 korun. Tyto peníze byly určeny na pokrytí prokazatelné
ztráty veřejné linkové autobusové dopravy, na kterou má dopravce nárok ze zákona.
Letošní poplatek byl navýšen o tři koruny a částka na občana činila padesát dvě koruny.
Obce na ztráty platí částky podle počtu obyvatel. K navýšení poplatku došlo z důvodu
zdražení pohonných hmot. Smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti za všechna města
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okresu uzavřelo město Nový Jičín s dopravci Connex Morava, a. s., Ostrava a TQM, a.
s., Opava. Ti poté zajišťovali dopravu na základě jízdního řádu schváleného Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje, jenž hradí základní dopravní obslužnost.
Slumeko
Kopřivnické Slumeko ve městě zajišťuje již devět let komunální služby. Zatímco loni
firma vydělala 2,026 milionů korun, o rok dříve to bylo 2,935 milionů korun. Rozdíl ve
výši konečného zisku však způsobily enormní investice.
Tržby Slumeku v loňském roce rostly, ale Slumeko investovalo víc než deset
milionů korun. Slumeko v loňském roce koupilo od města budovu na Štefánikově ulici,
kde sídlí a kde bylo až doposud v nájmu. Vybavení Slumeka navíc obohatila dvě
vozidla MultiCar včetně případných zařízení a nadstaveb. Nakupovala se také sekačka
trávy či čerpací stanice.
Město Kopřivnice, které je stoprocentním vlastníkem Slumeka, je také jeho
největším zákazníkem. Za práce pro město firma inkasuje až dvaašedesát procent tržeb,
zbytek pak tvoří služby objednané okolními obcemi, městy či soukromými
podnikatelskými subjekty. Váha těchto externích zakázek přitom roste a jen v roce 2005
meziročně stoupl objem externích zakázek o téměř 5,3 milionů. Slumeko se uplatnilo v
několika veřejných zakázkách a výběrových řízeních. Nejúspěšnější byla zakázka na
kompletní komunální služby v Odrách. Firma se snaží rozšiřovat služby i v okolních
obcích. Především jde o oblast svozu a separace odpadu. V souvislosti se separací
odpadu se navíc Slumeko může za minulý rok pochlubit hned dvěma rekordy na třídicí
lince. Separovalo se totiž rekordní množství skla (278 tun) a také plastů (195 tun).
Ve Slumeku v loňském roce pracovalo 104 lidí, což představovalo 7,2procentní
nárůst oproti roku 2004. Počet pracovníků se pravidelně zvyšuje už od roku 2003 - vloni
především na provozovně v Odrách, kde došlo k rozšiřování služeb. Stoupá také
průměrná mzda pracovníků, ta dosahuje bezmála 14 tisíc korun.
Požární ochrana
Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje tyto jednotky:
Počet členů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší

24
12
16
13
25

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:
a) zřizuje jednotku dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní
další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů,
c) zabezpečuje odbornou přípravu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
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d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
1.
2.

zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů a
požární ochrany,
zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o
zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy
jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, jestliže zasahují za
ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce, který se ve své pracovní době zúčastní zásahu při požáru nebo jiných
záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech
nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
preventivní zdravotní prohlídky,
zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost,
umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území
obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
organizuje preventivně výchovnou činnost,
obecně závaznou vyhláškou
vydává požární řád obce – vydán jako obecně závazná vyhláška města č. 2/2002,
stanoví podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob – stanoveny v obecně závazné vyhlášce města č. 1/2005.

Významná akce realizovaná v roce 2006:
 Realizace nákupu cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Kopřivnice.
Po oznámení o přidělení dotace ve výši dvou milionů korun ministerstvem vnitra na
pořízení cisternové automobilové stříkačky, následném schválení dokrytí kupní ceny
cisternové automobilové stříkačky zastupitelstvem města a vyhlášení veřejné zakázky
na dodávku požárního automobilu byla závěrem roku dne 30. 11. 2006 předána
Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice cisternová automobilová stříkačka
CAS 24 – T815 4 x 4.2 v hodnotě 5 578 125 Kč včetně DPH.
Kolumbárium
Občanům Kopřivnice přibyla další možnost, kde uložit ostatky svých příbuzných. Na
místním hřbitově byla dokončena stavba kolumbária, ve které bylo vytvořeno
čtyřiadvacet samostatných úložných míst, přičemž do takovéhoto místa je možno
umístit tři urny s popelem. Na základě výběrového řízení kolumbárium postavila firma
Slumeko, s. r. o., které za to město zaplatilo 523 tisíc korun.
V listopadu rada města schválila podmínky pro pronájem místa. Minimální doba
pronájmu byla stanovena na deset let s tím, že nájemci budou mít přednostní právo na
další pronájem na stejnou dobu. Nájemní smlouvy na jednotlivá místa v kolumbáriu se
uzavíraly v Slumeku, které má na starosti celý místní hřbitov.
Útulek pro psy
Počátkem prosince byla v psím útulku ve Vlčovicích dokončena instalace zateplených a
elektricky vytápěných psích bud. Investice ve výši 112 500 korun, za kterou jich bylo
devět koupeno, byla pořízena z daru Karla Navary z Brna. Město Kopřivnice přispělo
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na zakoupení dalších čtyř bud, včetně připojení vytápění na rozvod elektřiny, v
souhrnné částce 88 221 korun.
Za touto akcí jednoznačně stála osobní iniciativa Michaely Kafkové, která do
útulku docházela jako dobrovolník venčící psy téměř osm let. Minulou zimu s
dlouhotrvajícími mrazy veřejně upozornila na nevyhovující podmínky v místním útulku
pro psy. Přestože kontrola z Krajské veterinární správy, inspektorátu Nový Jičín
neshledala ze strany zřizovatele žádné pochybení, Michaela Kafková si stála za svým.
Do té doby měli psi v útulku k dispozici boudy z dvojitých falcovaných desek, mezi
nimiž byla dvoucentimetrová polystyrenová izolace. Teď izolaci tvoří pěticentimetrová
čedičová vata s topným tělesem ve stropě, kotce jsou navíc opatřeny gumovou
podlážkou. Základní chybou je, že se jedná o venkovní útulek. Vnitřní, který je
například v Brně, se s problémy způsobenými mrazy potýkat nemusí.
Podle místního veterináře je o psy ve Vlčovicích dobře postaráno. Psí útulek
odpovídá běžnému standardu. Podle původní koncepce to měla být pouze přestupná
stanice. Útulek má neuvěřitelný obrat a jen málokterý pes tam zůstává delší dobu.
Veterinář Lakomý kontroluje každého nově příchozího psa a do útulku dochází v
případě zdravotních problémů klientů, nebo co 14 dní v rámci preventivní prohlídky. V
nových boudách vidí velmi komfortní a účelné zařízení, kdy díky dokoupeným
gumovým podložkám se vzduchovými bublinami budou psi i venku ležet na měkkém a
zároveň izolujícím povrchu. Útulkem ročně projde 250 až 300 psů, denní péči zajišťuje
pět pracovníků.

Rozvoj průmyslové zóny a nejvýznamnějších firem v Kopřivnici
Počet investorů v průmyslové zóně rozšířila počátkem roku německá firma Seeber CZ,
s. r. o. Pozemek o rozloze necelých třiceti tisíc metrů čtverečních koupila od města za 4
260 300 korun. Tak jako ostatní investoři i tato firma získala v souladu se zákonem o
investičních pobídkách veřejnou podporu ve výši 852 060 korun. Jinak by kupní cena
pozemku činila 5 112 360 korun.
Firma Seeber vyrábí plastové komponenty pro automobilový průmysl a má své
pobočky v Belgii, Itálii, Španělsku, Brazílii, Číně a USA. Podle kupní smlouvy by do
konce roku 2007 mělo ve firmě pracovat pětašedesát zaměstnanců, o rok později by jich
mělo být již 82 a do konce roku 2011 by jejich stav měl činit sto dvacet.
Práci v novém podniku najdou jak elektrikáři, tak mechanici nebo i operatéři strojů.
Hlavní práce ale bude spočívat v obsluze vstřikovacích strojů.
Nová hala v průmyslové zóně
V průmyslové zóně byla dokončena další hala. Majitelem je město Kopřivnice,
které se na jejím financování spolupodílelo s Českou republikou a Evropskou unií.
Celkové náklady na výstavbu činily sedmdesát sedm milionů korun, přičemž
Kopřivnice uhradila pětadvacet procent, o zbývající část se rovným dílem podělily
Česká republika a EU. Realizací stavby byla na základě výběrového řízení pověřena
ostravská firma Tchas, která s ní započala vloni v červenci. Dohotovenou halu město
převzalo od firmy ve středu 31. května 2006. Její výrobní plochy činí 2 800 metrů
čtverečních a dalších 1 200 m2 tvoří sociální zázemí, které je kapacitně připraveno pro
120 až 150 zaměstnanců. Samotná kolaudace objektu proběhla v pátek 9. června. První
halu v průmyslové zóně, jež byla rovněž stavěna z prostředků EU, má od začátku
pronajatu firma Cirex, která se do ní přestěhovala z nevyhovujících prostor Tatry. Cirex
také hodlá od města objekt odkoupit po vypršení doby, po kterou musí zůstat ve
vlastnictví města. To je však podle slov místostarosty předmětem jednání. Současně se
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stavbou víceúčelové haly probíhala i výstavba přístupové komunikace. Samotná cesta
byla prodloužena o dvě stě padesát metrů směrem k polygonu. Tím došlo k zpřístupnění
i poslední volné části průmyslové zóny, o niž se zajímají investoři. Rovněž byla
prodloužena i páteřní komunikace za objekt firmy Bang&Olufsen o dvě stě dvacet
metrů.
Dura
Prvního listopadu by se měla začít rozjíždět výroba v nové hale společnosti Dura
Automotive Systems. Světový výrobce řídících systémů pro řidiče, dveřních modulů,
mechanizmů a konstrukcí sedadel a dalších součástek pro automobilový průmysl se v
kopřivnické průmyslové zóně usadil jako vůbec první firma už v roce 2001. Rozjezd
výroby byl poměrně pomalý a i původní hala o rozloze bezmála deset tisíc metrů
čtverečních byla dlouho poloprázdná, prudký obrat byl až otázkou posledních několika
měsíců. Ještě v prosinci minulého roku zaměstnával kopřivnický závod Dura přibližně
250 lidí. V srpnu letošního roku jich bylo již 450 a celková kapacita po dokončení nové
výrobní haly bude mezi osmi a devíti sty zaměstnanci.
Stavba druhé výrobní haly společnosti Dura začala v červnu letošního roku a její
hrubá stavba již dnes stojí. Výrobní hala a sociální zázemí byly uvedeny do provozu k
1. listopadu 2006. Kancelářské a některé další obslužné prostory spolu s venkovní
úpravou areálu by měly být dokončeny v dubnu 2007. Investice do nové haly dosáhla
úrovně sto čtyřiceti milionů korun, další investice pak jdou do nové výrobní technologie
a dalšího vybavení.
V nové hale byly umístěny z jedné třetiny zcela nové projekty a ze dvou třetin
šlo o transfery výrob z jiných výrobních závodů Dura v západní Evropě. Po úplném
dokončení nové haly se výrobní kapacity Dury v Kopřivnici oproti stávajícímu stavu
zdvojnásobí. Současné prostory podniku byly totiž již zaplněny a neumožňovaly další
růst.
V souvislosti s růstem výroby probíhá průběžně i nábor nových zaměstnanců.
Podnik má zájem jak o operátory výrobních linek, tak o pracovníky do útvaru kvality,
technologie, údržby i skladu.
Další rozšiřování závodu v následujících letech je zatím otázkou vzdálenější
budoucnosti.
Firma Erich Jaeger
Koncem května německá firma Erich Jaeger slavnostně otevřela své výrobní a
kancelářské prostory v Průmyslové zóně Vlčovice. Výrobce kabeláží a osvětlení pro
automobilový průmysl v Kopřivnici vyráběl už rok, a tak se mohlo zdát, že kolaudační
oslava přišla pozdě. Firma se ale chtěla nejdřív zabydlet a kolaudovat až v provozu.
Erich Jaeger začal o přestěhování z nepostačujících prostor v Rožnově pod Radhoštěm
uvažovat v polovině roku 2004 a už o rok později naplno běžela výroba v novém
závodě. Jeho vybudování představovalo investici ve výši 2,6 milionů euro a výstavba
objektu čítající 2 400 metrů výrobních a skladových prostor a 2 100 metrů kanceláří a
zázemí pro zaměstnance trvala pouhých sedm měsíců. Obrat kopřivnického závodu v
roce 2005 činil přibližně 200 milionů korun, do roku 2011 by pak podle plánu
managementu měl stoupnout až k půlmiliardové sumě. Také v celosvětovém měřítku
hodlá Erich Jaeger expandovat a současný roční obrat společnosti ve výši 26 milionů
euro se má během pěti let zdvojnásobit. Smělé plány společnosti v oblasti tržeb se
pochopitelně odrážejí i v rozvojových plánech. To, co dnes stojí v kopřivnickém
průmyslovém parku, je jen první etapou výstavby, v plánu jsou další dvě etapy a každá
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by výrobní a skladové prostory společnosti rozšířila o 1 600 čtverečních metrů.
Konkrétní data realizace dalších etap zatím nejsou stanovena.
Erich Jaeger je stejně jako většina firem v kopřivnickém průmyslovém parku
dodavatelem automobilového průmyslu. Jejich konektory, kabeláže, elektronické
moduly a sady osvětlení odebírají značky jako Audi, BMW, Ford, Porsche, Škoda, Seat,
VW, ale třeba i společnost Sony či zdejší podniky Brose a Tatra. Jen pro Tatru vyrábí a
dodává asi 150 druhů výrobků. Rozšiřuje také síť našich lokálních dodavatelů.
Kopřivnická pobočka není pouhým montážním provozem, ale autonomním výrobním
podnikem s vlastním nákupem i vývojem.
Letos se firma potýkala s problémem najít kvalifikované konstruktéry a
pracovníky vývoje. Obsadit tyto vysoce kvalifikované pozice a pomoci by v tomto
směru měla spolupráce s vysokými školami.

Bang&Olufsen
Dánský výrobce luxusní elektroniky Bang&Olufsen celý rok vyráběl ve svém novém
závodě v kopřivnické průmyslové zóně. Společnost, která již od září 2004 fungovala v
pronajatých prostorách bývalých tatrováckých skladů, dnes obývá výrobní závod s
charakteristicky futuristickým designem o ploše 10 000 metrů čtverečních a začíná
naplno rozjíždět své rozvojové plány. Na počátku roku měl B&O v Kopřivnici 120
zaměstnanců, do konce letošního roku jejich počet stoupl o další čtyři desítky a v létě
2007 už by společnost měla zaměstnávat na 200 lidí.
Jedním z důvodů, proč si Bang&Olufsen k vybudování prvního závodu mimo
území Dánského království vybral právě Kopřivnici, je blízkost ostravské technické
univerzity a dostupnost kvalitní pracovní síly. I když Michal Langager Jensen, ředitel
české filiálky Bang&Olufsen, přiznal jisté těžkosti při najímání nižšího technického
personálu, našla firma v Kopřivnici a okolí dostatek kvalitních lidí. To dokladuje i fakt,
že v Kopřivnici pracují jen dva Dánové a zbytek pozic obsadili Češi. Čtyřicet tři procent
zaměstnanců firmy navíc pochází přímo z Kopřivnice, dalších 44 % dojíždí z
nejbližšího okolí. Zatím v Kopřivnici B&O provádí především předmontáž svých
výrobků a jejich částí. V kopřivnickém závodě bude Bang&Olufsen vyrábět telefony,
stejně jakou svou proslulou audio- a videotechniku včetně reproduktorů.
Kopřivnický Bang&Olufsen ovšem nebude jen klasickým montážním závodem,
společnost zde chce totiž vybudovat také špičkové vývojové pracoviště, ve kterém chce
do roku 2010 zaměstnávat 50 – 70 špičkových vývojových inženýrů. Něco jako
studentskou laboratoř společnost otevře také v ostravském Vědecko-technickém parku.
Dosavadní investice společnosti Bang&Olufsen v Kopřivnici mají hodnotu asi čtvrt
miliardy českých korun, po přesunu dalších výrob by její hodnota měla stoupnout asi na
480 milionů.
Rieger
Symbolickým výkopem ve zmrzlé zemi vlčovické průmyslové zóny začala výstavba už
sedmého závodu. Na pozemku o výměře dva hektary svůj podnik budovala německá
firma Rieger. Závod vyrostl na pozemcích původně již prodaných společnosti Dura, u
kterých se Kopřivnice po dlouhých jednáních vzdala předkupního práva ke zpětnému
odkupu. Společnost Rieger se sídlem ve Schwenningenu je výrobcem ohýbaných,
lisovaných a vstřikovaných dílů pro automobilový průmysl. Jejími zákazníky jsou
renomované automobilky BMW, Mercedes, Audi, VW nebo Volvo, své výrobky však
dodávají také firmám Bosch a Brose. Právě Brose se mělo stát odběratelem sta procent
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produkce kopřivnické pobočky Riegeru. Rieger je dnes střední firmou, která dává práci
150 lidem a má obrat zhruba 17 milionů euro ročně. V Kopřivnici by měl vyrůst v první
fázi výrobní podnik, který do dvou let zaměstná 60 až 80 lidí, do budoucna se uvažuje i
o možnosti zdvojnásobení výrobní plochy.
UnionOcel
V polovině září došlo k otevření kopřivnického komplexu společnosti UnionOcel.
Firma obchodující s hutním materiálem ve svém areálu začala pozvolna fungovat už
vloni v září, ale na slavnostní zahájení provozu došlo až nyní. Důvodem pozdějšího
slavnostního otevření byl marketingový záměr předvést zákazníkům rozběhnutý provoz
v celé jeho kráse. Kvůli očividně nákladnému slavnostnímu otevření se v hale firmy už
týden běžně nepracovalo a probíhaly intenzivní přípravy na přivítání stovek hostů.
Společnost, která má své zákazníky především ve střední a východní Evropě,
pozvala všechny své významné dodavatele, odběratele, ale také zaměstnance z
Německa, České republiky, bývalé Jugoslávie a dalších zemí. Firma dodává nejlepší
plechy nejlepším zákazníkům za dobré ceny a s nejlepším servisem. Původně chtěla
firma UnionOcel vybudovat svůj sklad a úpravnu hutního materiálu v blízkosti
nákladového nádraží v Kopřivnici, nakonec se však usídlila na bývalých pozemcích
Tatry v těsném sousedství s průmyslovou zónou. Stavba začala v březnu loňského roku
a už před rokem v září byly v novém objektu uloženy první zásoby. Celková výše
investice je podle informací firmy asi 200 milionů korun. V areálu velkém čtyři a půl
hektaru byla postavena hala o rozloze 9 720 m2 vybavená šesti jeřáby s elektromagnety
o nosnosti 16 až 32 tun. V hale jsou i dva pálicí stroje, na kterých je ocel zpracovávána
dle požadavků zákazníka.
Letos se připravovala stavba správní budovy a také menší technologické haly
pro mechanické opracování zboží. Do tří let by pak chtěli k stávající hale přidat další
stejně velkou. Pokud se tyto rozvojové plány podaří realizovat, bude zde zaměstnáno
okolo 150 lidí. Tuto koncepci prosazuje dosavadní ředitel společnosti UnionOcel Kurt
Bischoff.
Změna majitele Tatry
Po třech letech kopřivnická automobilka opět změnila majitele. Americký výrobce těžké
techniky Terex z firmy odchází a svůj 80,51procentní akciový podíl prodal pro tento
účel speciálně založené akviziční společnosti Blue River. Za tou stála skupina
amerických, tuzemských a evropských investorů v čele s dosavadním členem dozorčí
rady Ronaldem Adamsem.
Investoři firmu i její provoz dobře znali. Rodilý Texasan Adams už v Tatře
působil od roku 2001, tehdy svůj vliv uplatňoval prostřednictvím společnosti SDC
International. Od roku 2002 byl navíc i v dozorčí radě společnosti a v tomto křesle
zůstal až doposud - i poté, co Tatru převzal Terex. Mezi potenciálními kupci Tatry
figurovaly údajně i firmy jako Mercedes či Kamaz. Proces změny majitele byl uzavřen
na přelomu srpna a září, transakci totiž musel schválit také Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže a regulační orgány Evropské unie.
Oznámení dohody o prodeji firmy zastihlo automobilku v době celozávodní
dovolené.
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Restrukturalizace podniku Tatra
Kopřivnická Tatra už v minulých letech opustila značnou část pozemků, které
využívala. Nejprve své aktivity stáhla za železniční trať a pak i z dalších hal a ploch v
okrajích závodu. Podnik pracuje na restrukturalizaci již několik let a bude v ní i nadále
pokračovat. V loňském roce proběhlo sestěhování všech montážních linek do hlavní
montážní haly. Dnes jsou pod jednou střechou montovány všechny agregáty, dělají se
tam motory, převody, nápravy a také montáž finálního výrobku. Zkrátily se tak
vzdálenosti a zvýšila se produktivita.
Podnik také vloni pokračoval ve snaze zbavit se všech výrob nesouvisejících
přímo s automobily. Nejdůležitějším krokem v tomto směru byl prodej dceřiné
společnosti Energetika Tatra. Cestou odprodejů nadbytečných strojů a zařízení a
sestěhovávání výrob se vydaly i dceřiné společnosti Tatry. Tawesco opustilo většinu
svých někdejších objektů a funguje dnes pod jednou střechou. Tafonco sestěhovalo
modelárny, které byly také na poměrně rozsáhlém prostoru. Stěhování provozů blíže
hlavní montáži pokračuje i letos. Pokud byla pracoviště až doposud vzdálená, bylo
účelné je přibližovat linkám. Byl zpracován projekt sestěhování pracoviště
elektrosvazků přímo k montážním linkám. Do přízemí z patra montážní haly se
přemístila rovněž čalounická dílna, což usnadnilo manipulaci a logistiku a ušetřil se čas
i energie. Blíže k montáži se stěhovala také kontrolní činnost, jako například zkušebna
palivových pump.
Opouštění dalších ploch a budov bude znamenat další posunutí oplocení areálu
Tatry. Ve výhledu na další roky se předpokládá, že podnik opustí celou část od
dnešního ředitelství směrem k zimnímu stadionu.
Uvolněné plochy by mohly v budoucnu sloužit k dalšímu podnikání. Pozemky,
které Tatra nepotřebuje, nabízí k využití Agentura pro regionální rozvoj, CzechInvest i
místní Centrum podnikání a rozvoje.
K Taforge (slévárna), Tafonco (kovárna) a Tawesco (nářaďovna) přibyla
společnost Tatra Export, s. r. o.
K jejímu založení vedla vedení Tatry, jak se uvádí v oficiálním sdělení, jednak
legislativa České republiky a také snaha o zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti
dodávek vojenských a speciálních vozidel TATRA a náhradních dílů k nim. Nová
dceřiná společnost je 100% vlastněna Tatrou a je určena speciálně pro oblast
zahraničního obchodu s vojenským materiálem, zejména tedy k prodeji a servisu
vozidel Tatra. Šéfem dceřiné společnosti se stal Miroslav Křížek, který je současně
spolu s dalšími řediteli dceřiných společností členem nejužšího vedení TATRA, a. s.
Po dlouhých měsících tahanic a nejasností získala Tatra státní zakázku na
armádní speciály. Nejdříve se mluvilo o porušení pravidel při zadání kontraktu bez
výběrového řízení, pak byly na stole pochybnosti o ceně aut a nakonec obavy o dostatek
financí v rozpočtu rezortu obrany. Nový předseda představenstva Tatry Ronald Adams
a ministr obrany Jiří Šedivý podepsali smlouvu, na základě které se kopřivnická
automobilka stane dodavatelem středních terénních vozů pro tuzemskou armádu.
Zakázka, o níž se táhlo vyjednávání řadu měsíců a jíž hrozilo odložení kvůli
rozpočtovým škrtům, tak konečně kopřivnickému výrobci definitivně připadla. Tatra
vyrobí celkem 556 automobilů a vyinkasuje za ně 2,6 miliardy korun. Prvních 27 vozů
má být dodáno už v polovině příštího roku, zbytek pak do roku 2009. Automobily, které
nahradí zastaralé Pragy V3S, měly zájem vojsku dodat i zahraniční automobilky. Vláda
tak nakonec rozhodla, že výrobu zadá domácímu podniku.
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Karel Beneda do vedení Tatry
Po desetileté pauze se do vrcholného vedení automobilky Tatra vrátil její někdejší
ředitel a předseda představenstva Karel Beneda. Novými vlastníky společnosti byl
Beneda jmenován do funkce provozního ředitele a současně se stal také členem užšího
vedení představenstva společnosti. Ve své funkci je Beneda podřízen přímo Ronaldu
Adamsovi, novému generálnímu řediteli a předsedovi představenstva, který převzal
řízení společnosti TATRA, a. s., prostřednictvím společnosti Blue River. Adams si
ponechal na starosti celkové směřování podniku, získávání nových trhů a strategických
zákazníků, provozní ředitel Karel Beneda je zodpovědný za každodenní provoz a
každodenní řízení podniku.
Nový provozní ředitel nevzešel z výběrového řízení, ale jako bývalý úspěšný
manažer Tatry byl osloven přímo. V letech 1991 – 1992 vyrobila Tatra 2 400 vozidel
pro Libyi, ale kontrakt způsobil značné ztráty. Právě úspěch pana Benedy při získání
objednávky ze Spojených arabských emirátů zachránil Tatru v 90. letech před krachem.
Tato zakázka pro Spojené arabské emiráty v hodnotě 180 milionů amerických dolarů
byla navíc jedním z největších kontraktů v celé historii Tatry.
Podle zprávy mediálních zástupců Tatry byl Karel Beneda generálním ředitelem
a šéfem představenstva Tatry v letech 1994 – 1996. Pod jeho vedením se výroba zvýšila
na dva a půl tisíce vozidel ročně a došlo k založení dceřiných společností jakožto
samostatných subjektů. Beneda v minulosti také řídil úspěšný návrat společnosti Tatra
na ruský trh a pod jeho vedením byl také realizován poslední pokus o modernizaci
osobních vozů v podobě modelu T700.
Letos pětapadesátiletý Karel Beneda vystudoval Vysokou školu báňskou v
Ostravě. Před svým prvním působením v Tatře byl ještě vedoucím oddělení hutnictví
federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, poté pracoval jako ministerský rada na
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V roce 1993 byl Beneda jmenován předsedou
představenstva a generálním ředitelem společnosti ČZ Strakonice, a. s.
Poté, co po neshodách s Lubomírem Soudkem opustil v červenci 1996 Tatru,
vytvořil a řídil vývoj nového vojenského vozidla určeného pro používání v oblasti
Středního východu a v roce 2002 založil dodavatelskou síť pro montážní závod nového
vozidla v Abu Dhabi, na jehož vybudování se rovněž podílel.
Administrativa automobilky Tatra letos definitivně opustila svou někdejší
správní budovu, a to dokonce o tři roky a tři měsíce dříve, než předpokládala nájemní
smlouva uzavřená mezi městem a Tatrou. Zastupitelé přijali podmínky dohody, podle
které odcházející nájemce zaplatí kompenzaci nasmlouvaného nájmu ve výši 25 % toho,
co měla za nájem kanceláří a parkoviště radnici zaplatit – odstupné bude činit 971 tisíc
korun. Nájem osmého a devátého patra ukončila Tatra už na konci března. Odchod
Tatry z její bývalé kancelářské budovy způsobil i to, že město přišlo o jeden ze
symbolů. Velké světelné logo společnosti ze střechy správní budovy bylo demontováno.
Katolický dům
Velkou rekonstrukci procházel letos kopřivnický Katolický dům. Vzhledem k tomu, že
část krovu byla ve velmi špatném stavu, byla vypracována studie, z níž vyplynulo, co
vše bude zapotřebí opravit. Katolické besedě se podařilo získat dvoumilionovou dotaci
ze státního rozpočtu, kterou využila k rekonstrukci střechy a dalším plánovaným
opravám. Katolický dům se tak dočkal nejen nové střechy se světlíky, ale na půdě byla
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vybudována i místnost, kterou lze využívat jako zasedačku i jako galerii. Rekonstrukce
se týkala i schodiště na půdu, které bylo nevyhovující.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší
Kvalita ovzduší
Monitoring ovzduší
Na území České republiky je stav znečištění ovzduší sledován Českým
hydrometeorologickým ústavem - právnickou osobou zřízenou Ministerstvem životního
prostředí (MŽP) ČR. Rokem 1990 se začalo s koncepčním řešením kvality ovzduší v
České republice. V letech 1991 až 1995 byla na území celé republiky vybudována síť
monitorovacích stanic.
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji byla do poloviny roku 2003
zjišťována na 16 automatizovaných stanicích (AIMS – automatizované imisní
monitorovací stanice) a 4 manuálních stanicích (tzv. manuální monitorovací stanice). V
Kopřivnici byla stanice AIMS, která zjišťovala stav SO2, NOx a polétavý prach,
umístěna od roku 1995 do konce června 2003 v Kopřivnici – Lubině. Ve druhé polovině
roku 2003 však v rámci redukce celostátní sítě monitorovacích stanic byla zrušena i tato
tzv. pozaďová AIMS v Kopřivnici – Lubině.
Místní program zlepšování kvality ovzduší
Od roku 2004 je území města Kopřivnice opakovaně vyhlašováno ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO). Do OZKO byla Kopřivnice zařazena pro překračování imisních limitů pro tzv.
suspendované částice frakce PM10 (polétavý prach) a polycyklické aromatické
uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren (B(a)P. Zařazení města Kopřivnice, měst a
obcí v územně správním celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností (ORP) do
OZKO bylo podnětem pro zpracování tzv. Místního programu zlepšování kvality
ovzduší (MPZKO). MPZKO byl dokončen v listopadu 2006. Hodnotí celé území
správního celku Kopřivnice a zároveň i jednotlivá města a obce tohoto správního území
samostatně z hlediska emisního a imisního zatížení. Na základě zjištěných údajů
navrhuje nápravná opatření, která by měla být realizována za účelem splnění imisních
limitů PM10 a B(a)P.
MPZKO má být vydán v podobě nařízení města, které bude závazné pro všechny
orgány a správní úřady při výkonu veřejné správy, zejména při územním plánování,
územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn a posuzování vlivu staveb
nebo technologií na životní prostředí.
Studie vlivu Průmyslové oblasti v Kopřivnici na ovzduší
V průběhu roku 2006 vznikl v souvislosti s příchodem dalších investorů do
Průmyslového areálu Vlčovice (PAV) požadavek na zjištění vlivu PAV a zdrojů v
areálu Tatry (společně pojmenováno jako průmyslová oblast) na kvalitu ovzduší.
Pozornost byla věnována polétavému prachu PM10 a polycyklickým aromatickým
uhlovodíkům (B(a)P), tedy znečišťujícím látkám, kvůli nimž je město vyhlášeno jako
OZKO. Z výsledků vyplynulo, že zhoršená imisní situace je způsobena kombinací vlivů
dálkového přenosu znečištění z Ostravska a zejména průmyslové oblasti. Významný
vliv na kvalitu ovzduší mají zejména starší zdroje v areálu Tatry, nové zdroje v PAV se
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na zhoršené kvalitě ovzduší podílejí jen velice málo. Zhoršenou imisní situaci u B(a)P
na území města Kopřivnice způsobují zejména lokální topeniště a automobilová
doprava.
Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je sledovaným zástupcem skupiny polyaromatických uhlovodíků,
což jsou sloučeniny s velice rozmanitými rizikovými vlastnostmi. Řada z nich jsou
potenciální karcinogeny a mutageny, mnohé mají toxické vlastnosti. Představují
nebezpečí jak pro žijící organizmy, tak i pro následné generace. V ovzduší se
polyaromatické uhlovodíky vyskytují ve dvou formách, a to jak sorbované na
prachových částicích, tak v plynné formě jako páry. Jejich obsah v ovzduší je
bezprostředně závislý na imisních koncentracích prachu v ovzduší. Zájem o jejich emise
do atmosféry je v posledních letech iniciován zejména vzhledem k prokázané toxicitě,
mutagenitě a karcinogenitě, které představují v současné době mimořádné aktuální
problém. V důsledku toho jsou polyaromatické uhlovodíky limitovány a sledovány v
pitných vodách, povrchových vodách a podzemních vodách, v zemědělské půdě, v
atmosféře i v odpadech.
Výkon státní správy
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 území ORP Kopřivnice.
Dle tohoto zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o
vyměření poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
(ZZO), vede evidenci středních stacionárních ZZO a evidenci vyměřených poplatků za
znečišťování ovzduší.
Odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší obce taktéž rozhoduje o
výši poplatku provozovatelů malých stacionárních ZZO. 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 2006 bylo na území města Kopřivnice a místních částí vyprodukováno a
společností SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice svezeno celkem 6 532 tun komunálního
odpadu, z toho 31 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.
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.
Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad odevzdali občané města a místních částí především do
mobilní sběrny nebezpečných odpadů, která dvakrát během roku 2006 objížděla předem
určená a vyhlášená stanoviště. V průběhu celého roku odevzdávali občané nebezpečné
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odpady také ve sběrně v areálu dotřiďovací linky. Shromážděný nebezpečný odpad byl
pak předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.

Tříděný odpad
Kvalitu vytříděných využitelných složek komunálního odpadu předtříděného již
občany města do barevně odlišených kontejnerů významně zvyšuje dotřiďovací linka,
kde probíhá průběžně finalizace třídění plastů, papíru a obalů typu Tetrapack. Během
roku 2006 bylo předáno zpracovatelům k dalšímu využití 568 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. Celkem bylo zřízeno 25
sběrných míst (mateřské a základní školy, VOŠ, SOŠ a SOU, 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 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, v
následujícím školním roce 2005/2006 to bylo 430 kg. Baterie byly odevzdány k
recyklaci společnosti ECOBAT, s. r. o. Praha.
Koncepce odpadového hospodářství
V srpnu 2006 byly ukončeny práce na Koncepci odpadového hospodářství
(KOH) pro Kopřivnici a její správní území jako obce s rozšířenou působností.
Zpracování této KOH bylo dobrovolnou aktivitou všech měst a obcí ve správním území
koordinovanou městem Kopřivnice. Hlavním cílem KOH bylo zmapovat a zhodnotit
stav nakládání s odpady ve správním území, a to jak pro jednotlivá města a obce, tak
komplexně za celé území, a navrhnout možnosti optimalizace nakládání s komunálními
odpady. Na zpracování KOH získalo město v roce 2005 dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 200 tis. Kč. KOH je k nahlédnutí na internetových
stránkách města Kopřivnice.
Studie využití biologicky rozložitelných odpadů
V průběhu roku 2006 byla zpracována i Studie využití biologicky rozložitelného
odpadu pro území města Kopřivnice, jeho správního území a okolí (Nový Jičín,
Frenštát). Impulzem ke zpracování jsou problémy s využitím a zneškodňováním tohoto
odpadu.
Odpady biologického původu jsou kvantitativně významnou skupinou odpadů a
způsob nakládání s nimi může pozitivně i negativně ovlivnit základní složky životního
prostředí. Při jejich skládkování se uvolňují plyny, především metan, který zvyšuje
antropogenní vlivy na skleníkový efekt. Ty mohou být podle současných poznatků vědy
významnou příčinou globálního oteplování a s ním souvisejícím nástupem nevratných
klimatických změn. Převážná část těchto odpadů je předurčena k potenciálnímu
materiálovému nebo energetickému využití. Obsahují rostlinné živiny a organickou
hmotu, kterou je možno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako
organické hnojivo – kompost. Cílem této studie bylo zmapovat množství tohoto odpadu
a navrhnout optimální ekologické a ekonomické využití. To je nabízeno v několika
variantách. Celý dokument je k nahlédnutí na internetových stránkách města.
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Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán
odpadového hospodářství vykonává státní správu na úseku odpadového hospodářství
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen
„zákon o odpadech“) pro celé správní území města jako obce s rozšířenou působností
(ORP).
Orgán odpadového hospodářství vydává souhlasy k nakládání s nebezpečným
odpadem a ke společnému shromažďování odpadů. Dále jako dotčený správní úřad dává
vyjádření k navrhovaným záměrům, zpracovává hlášení produkcí odpadů podnikatelů,
evidenci přepravy nebezpečných odpadů, apod.
Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizovalo v roce 2006 v rámci Dne Země tuto akci pro
majitele nepojízdných aut, kteří tak mají možnost zbavit se vraků zdarma, a to včetně
odtahů, již potřetí. Protože této možnosti však všichni nevyužijí, je třeba v ostatních
případech postupovat při likvidaci vraků podle platné legislativy.
Ve stejném roce převzal odbor životního prostředí a zemědělství celou agendu
likvidace vraků. Do konce roku byly k ekologické likvidaci předány tři vraky, o které
jejich majitelé nejevili zájem. V současné době je evidováno cca 60 automobilů, které
prochází procesem od výzvy k odstranění až po ekologickou likvidaci.
Vodní hospodářství a ochrana vod
Údržba a opravy toků a nádrží ve správě města
Udržovací práce na mlýnském náhonu v Lubině
Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval v průběhu roku 2006
udržovací práce na mlýnském náhonu v místní části Lubina. Konkrétně byly provedeny
místní opravy koryta kamennou rovnaninou, sečení travního porostu v délce cca 600 m
po obou březích náhonu. V korytě náhonu kolem bývalého kravína v Drnholci byly
odstraněny nánosy a sedimenty a prořezána pobřežní zeleň. Tyto udržovací práce přišly
na 55 tis. Kč.
Udržovací práce na mlýnském náhonu ve Vlčovicích
V roce 2006 byly u stavidel na jezu odtěženy z koryta náhonu sedimenty, bylo
opraveno stavidlo regulující nátok vody na bývalý mlýn, kolem koryta byla prořezána
pobřežní zeleň a posečena tráva. V polovině roku byla uzavřena smlouva s novým
správcem náhonu ve Vlčovicích. Tyto běžné udržovací práce včetně odměny správci
náhonu přišly městskou pokladnu na 37 tis. Kč.
Nad kostelem byly na korytě náhonu provedeny rozsáhlejší udržovací práce v
celkové délce 80 m. V zúžené části bylo koryto rozšířeno a opevněno kamennou
rovnaninou. Cena těchto prací byla 165 tis. Kč.
Údržba Kopřivničky v pramenní oblasti
Údržba drobného vodního toku byla provedena i kolem Husovy lípy. Vyčištění
koryta vodního toku od odpadů, nánosů a sedimentů a prořezání pobřežních dřevin
bránících průtoků vody již bylo nezbytné. V místě křížení toku s vodovodní přípojkou
bylo koryto vodního toku utěsněno jílem (asi 10 m). V horní části koryta nad Husovou
lípou byla provedena oprava propustku kamennou rovnaninou.
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V roce 2006 byla zpracována studie odvedení povrchových vod z vodního toku
tekoucího kolem Husovy lípy do Kopřivničky, protože čisté povrchové vody tekoucí z
lesa jsou zcela zbytečně zaústěny do jednotné kanalizace na ulici Husova.
Vodní nádrž Šostýn
V okolí vodní nádrže Šostýn byl posečen travní porost, průběžně byly
odstraňovány odpady z nádrže a jejího okolí. Důležitá byla oprava folie uložené na dně,
která se vlivem podzemní vody vzdula. Byla provedena oprava výustního objektu
kamennou rovnaninou a utěsnění přepadu v zadní části nádrže pro zvýšení hladiny v
rybníce.
Odkanalizování místní části Lubina
Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod byl stanoven
seznam aglomerací s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, ve kterých je nutno v
termínu do 31. 12. 2010 vybudovat nové nebo modernizovat stávající čistírny
odpadních vod, vybudovat kanalizace. Do seznamu je zařazena i Aglomerace
Kopřivnice – Lubina. Aglomerací Vlčovice a Mniší se tato povinnost týká až po roce
2015.
Město Kopřivnice se touto problematikou zabývá již od počátku roku 2004.
Protože náklady na realizaci projektu přesahují výrazně finanční možnosti města,
vstoupilo město Kopřivnice v červnu 2005 do Svazku obcí regionu Novojičínsko. Od
září 2005 začal Svazek obcí (Nový Jičín, Životice, Mořkov a Kopřivnice) společně
připravovat podklady pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti
spravovaného Evropskou unií na odkanalizování všech měst a obcí ve Svazku.
Ve druhé polovině roku 2006 byly zahájeny práce na přípravě dokumentace pro
stavební řízení k odkanalizování místní části Lubina.
Státní správa
V rámci výkonu státní správy vydal vodoprávní úřad pro celé správní území
Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností celkem 155 vodoprávních rozhodnutí.
Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 384 podaným záměrům doloženým
projektovou dokumentací, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají zájmů chráněných
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
Havárie
Stejně jako v předchozích třech letech, tak i v roce 2006 zajišťoval odbor
životního prostředí a zemědělství nepřetržitou havarijní službu pro případ havárií na
vodních tocích, při nichž může dojít k ohrožení nebo znečištění povrchových a
podzemních vod. V průběhu roku vyjeli pracovníci k pěti ohlášeným nebo zjištěným
případům.
Deratizace
Deratizace města je prováděna především v objektech a zařízeních města. Pro
větší účinnost zásahu jsou 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, Vlčovice a Mniší. Nástrahy byly
pokládány na základě průzkumu výskytu hlodavců.
Deratizace byla prováděna ve dvou etapách, v termínu jaro (od 24. 4. do 7. 6.) a
podzim (13. 9. až 30. 10. 2006). Pravidelně prováděná deratizace vede ke snížení
výskytů těchto hlodavců na území města.
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Zemědělský půdní fond
Odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a další s tím spojené úkony jsou
prováděny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, pro celé správní území města Kopřivnice jako obce s
rozšířenou působností.
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje
podle toho zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha, souhlas k návrhům
tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich
součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod tohoto města.
Městský úřad Kopřivnice jako pověřený obecní úřad vydává dle tohoto zákona
rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF.
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2006 ze ZPF bylo na území města
Kopřivnice a místních částí odňato 52 780 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za odnětí
půdy ze ZPF činila v roce 2006 celkem 648 399 Kč. Šedesát procent z této částky je
příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (389 039,4 Kč), čtyřicet procent
příjmem rozpočtu města či obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází (259 359,6
Kč).
Největší plochy, které byly jednorázově odňaty ze ZPF, činily 1,9845 ha
zemědělské půdy pro stavbu „Kopřivnice – výrobní hala pro fy RIEGER“ společnosti
Rieger Automotive, s. r. o., a 1,1767 ha zemědělské půdy pro stavbu „Nový závod
Seeber v Kopřivnici“ společnosti Seeber CZ, s. r. o., které jsou stavěny v Průmyslovém
areálu Vlčovice.
Stejně jako v předchozích letech probíhal na základě rozhodnutí orgánu ochrany
ZPF - Městského úřadu Kopřivnice i v roce 2006 rozvoz zeminy skryté na pozemcích
Průmyslového areálu Vlčovice. Zemina schopná zúrodnění byla rozvážena z pozemků
ve vlastnictví města Kopřivnice a společnosti Rieger Automotive, s. r. o., dotčených
výstavbou výrobní haly společnosti Rieger Automotive, s. r. o., a rovněž výstavby
výrobní haly společnosti Seeber CZ, s. r. o. Zemina v celkovém množství asi 5,333 tis.
m3 byla poskytnuta cca 55 žadatelům v okolí Kopřivnice za účelem rekultivace či
ozelenění pozemků.
Rostlinolékařská péče
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 2006
bylo šetření provedeno na 52 pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a 10 pozemcích
ve vlastnictví právnických osob.
Vlastníci zaplevelených pozemků byli orgánem rostlinolékařské péče písemně
vyzýváni, aby vhodným způsobem, např. sečením, plevel ve stanoveném termínu
odstranili. Protože termíny stanovené k ošetření pozemků jejich vlastníci splnili, žádné
pokuty nebyly uloženy.
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Lesní hospodářství
Hospodaření v městských lesích
Těžební a pěstební práce prováděly v městských lesích na základě výsledků
výběrových řízení tři firmy. Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí
o udělení licence odborného lesního hospodáře od 1. 3. 2006 město Kopřivnice
prostřednictvím odpovědného zástupce – lesního hospodáře.
Těžba dřeva
V roce 2006 bylo vytěženo celkem 983,72 m3 dříví. Mýtní úmyslná těžba byla
provedena v porostech 6C14, (porost buku na jižní straně Pískovny o výměře 0,4 ha),
8H9 (porostní skupina v Mniší na Kazničově 0,34 ha), 3B5 (rekonstrukce porostu
napadeného lýkožroutem smrkovým a václavkou – ředina – přeměna druhové skladby
0,25 ha), 6B4a (rekonstrukce části porostu napadeného lýkožroutem smrkovým a
václavkou – ředina – přeměna druhové skladby 0,17 ha) a v porostu 2A10 (výběr podpora přirozeného zmlazení na ploše 0,4 ha). Mýtní úmyslnou těžbou bylo na ploše
cca 1,56 ha vytěženo celkem 627,43 m3 dřeva. Předmýtní úmyslnou těžbou výchovnou
bylo vytěženo 61,32 m3 a těžbou nahodilou (vývraty, souše, kůrovec, rekonstrukce)
294,97 m3. Sumární evidence vytěženého dříví je vedena v evidenční části hospodářské
knihy, která je uložena u lesního hospodáře.
V roce 2006 byl poprvé uplatněn nový systém prodeje dříví, jehož cílem je
zvýšení výnosů při hospodaření v lesích. Vytěžené dříví se známými kvalitativními
parametry jednotlivých sortimentů uložené na odvozním místě (skládce) prodává
konečným odběratelům přímo vlastník lesa, v tomto případě město Kopřivnice
prostřednictvím svého pracovníka (lesního hospodáře).
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů se prováděla prořezávkami a předmýtními úmyslnými
těžbami do 40 let věku na ploše 6,4 ha.
Zalesňování
Celková plocha zalesňování činila 1,43 ha, z toho na ploše 1,08 ha bylo
provedeno první zalesnění po mýtní úmyslné těžbě. Na ploše 0,35 ha bylo provedeno
opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých a poškozených v minulých letech.
Celkem bylo vysazeno 10 300 ks sazenic, z toho 2 200 ks smrku, 3 500 ks buku, 200 ks
lípy, 3 200 ks dubu, 1 200 ks javoru klenu.
V lesích města bylo vysazeno o 1 400 ks sazenic více než bylo v plánu, protože
v jarních měsících byly provedeny rekonstrukce dvou porostních skupin napadených
kůrovcem a václavkou.
Státní správa
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů. V rámci
této agendy 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.
Vlivem extrémně nízkých srážek a poměrně vysokých teplot během letních a
podzimních měsíců došlo v měsících září a říjen k výraznějšímu nárůstu smrkových
porostů napadených kůrovci na území celého správního obvodu. Rozsah škod se začal
projevoval od listopadu a vlivem nadprůměrně vysokých teplot i v následujících
zimních měsících. Prvořadým úkolem orgánu státní správy v předjaří bude dbát na
řádné zpracování napadených stromů v lesních porostech před dokončením vývoje
kůrovců a napadením dalších stromů v porostech.
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Myslivost
V roce 2006 došlo k definitivnímu zániku honitby Kopřivnice, která na území
města existovala od roku 1993. O osudu honitby rozhodl až Nejvyšší správní soud v
Brně, který rozsudkem zamítl stížnost Honebního společenstva Kopřivnice proti
rozhodnutí o neuvedení honitby do souladu s novým zákonem o myslivosti účinným od
1. 1. 2003. Na území města Kopřivnice a místních částí se tak k 31. 12. 2006 nacházejí
honitby Lubina (cca 763 ha), Příbor I. (část katastrálního území Drnholec nad Lubinou),
honitba Tichá (část katastrálního území Mniší) a honitba Lichnov-Bordovice (část
katastrálního území Vlčovice). V těchto honitbách 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 honitbách Kopřivnice (do doby zániku) a Lubina
bylo v roce 2005 uloveno 18 ks srnčí zvěře, 1 ks prasete divokého, 18 ks zajíce polního
a 2 ks bažanta obecného
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 2006 se přehlídka uskutečnila v termínu od 4. 4. do 7. 5.
Veřejná zeleň
Výsadba
V roce 2006 bylo v Kopřivnici a místních částech vysázeno celkem 139
vzrostlých stromů a 3 067 kusů keřů. V převážné většině případů šlo o náhradní
výsadbu uloženou orgánem státní správy za povolené kácení. Přehled vysazovaných
stromů, místo a druh je uveden v následujících tabulkách. Z druhového hlediska
převažuje výsadba stromů listnatých stromů jejich méně vzrůstných forem, které jsou
vhodnější do městského prostředí.
Významné akce realizované v rámci správy a údržby veřejné zeleně
• Obnova (ořezy a výsadba) alejí podél vodního toku Kopřivnička a u autobusového
nádraží – 43 kusů,
• inventarizace a pasport zeleně v podnikatelském areálu Kopřivnice – Vlčovice,
• pokračování v likvidaci alergenních dřevin ve městě (ul. Husova, Pod Bílou horou,
Obránců míru) – celkem 34 kusů,
• pokračuje postupná obnova (kácení a výsadba) zeleně v okolí sportovišť (letní
stadión Kopřivnice, fotbalové hřiště ve Vlčovicích),
• ořezy (bezpečnostní, tvarovací a speciální) na vzrostlé a významné zeleni na území
města a v místních částech – celkem cca 170 kusů.
Kácení dřevin
V roce 2006 bylo na městských pozemcích v Kopřivnici a místních částech
pokáceno celkem 230 stromů a 9 kusů keřů. V převážné většině šlo o kácení z
pěstebních a zdravotních důvodů.
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 2006 byly opraveny i některé informační tabule.

50

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 2006 ve výši 119 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 27. 3. do 16. 4. 2006. Po celou tuto dobu byly podél
komunikace I/58 mezi místní částí Lubina a Vlčovicemi u vlčovického rybníka a v
lokalitě Dražné umístěny zábrany s padacími pastmi, které bránily migrujícím
obojživelníkům svévolnému vstupu na vozovku. Obsluhu pastí, tzn. jejich vybírání a
přenos obojživelníků přes obě komunikace do bezpečí, zajišťovalo již tradičně občanské
sdružení Hájenka z Kopřivnice. Celkově bylo přeneseno 402 jedinců skokana hnědého,
13 jedinců ropuchy obecné a 2 samice čolka obecného. Náklady, které činily 14 tis. Kč,
hradilo ze svého rozpočtu město.
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 15 tis. Kč.
Státní správa
Územní systém ekologické stability
V roce 2006 byla provedena revize a upřesnění prvků územního systému
ekologické stability na katastrálních územích Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou a
Větřkovice u Lubiny. 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.
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
V roce 2006 bylo podáno 30 oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a na
základě žádostí o povolení kácení vydáno 59 rozhodnutí o povolení kácení stromů.
Celkem tak bylo v roce 2006 na území města Kopřivnice a v místních částech
odstraněno 375 stromů (80 kusů jehličnatých a 295 listnatých) a 404 m2 keřové plochy.
Rozhodnutím nebylo v loňském roce povoleno celkem 45 ks dřevin, u nichž bylo o
kácení požádáno.
Nejčastějším důvodem (přesně v 190 případech) bylo kácení z důvodu špatného
zdravotního stavu (dřeviny proschlé nebo úplně suché), ať už v následkem
mechanických poškození, nebo působením jiných negativních vlivů.
Povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les vydal na základě zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny orgán státní správy ochrany přírody MÚ
Kopřivnice. Jemu jsou také oznamovány výchovné a pěstební probírky stromů a
porostů.
Jako kompenzaci ekologické újmy způsobenou pokácením dřevin byla uložena
náhradní výsadba v počtu 171 kusů vzrostlých stromů (strom s min. obvodem kmínku
12 – 14 cm) a 937 kusů solitérních keřů.
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Podíl veřejnosti na rozhodování o životním prostředí
Jednou z možností, jak se veřejnost může podílet na rozhodování o záměrech a
koncepcích, které mohou závažně ovlivnit stav životního prostředí, je posuzování vlivů
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
známém i pod anglickou zkratkou EIA (Enviromental Impact Assessment).
V průběhu roku byly dle tohoto zákona posuzovány záměry:
 Kopřivnice výrobní hala II. pro fy Brose
Předmětem záměru je vybudování haly II. v souvislosti s rozšířením výroby společnosti
Brose CZ, s. r. o., a parkovacích stání. V nově vybudovaném objektu budou vyráběny
mechanismy spouštění oken automobilů. Do haly bude rovněž rozšířena výroba z haly I
- uzamykací systémy bočních dveří a zavazadlového prostoru automobilů.
Záměr byl projednáván ve zjišťovacím řízení, na jehož základě došel Krajský úřad
Moravskoslezského kraje k závěru, že tento záměr nebude dále posuzován podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
 Nový závod Seeber v Kopřivnici
Společnost Seeber CZ, s. r. o., má záměr vybudovat nový závod, ve kterém budou
vyráběny plastové a kovové díly (opěrky, bočnice, kryty, víka, větráky apod.) pro
automobilový průmysl. Jedna část bude vyráběna na vstřikovacích lisech a druhá na
zápustkových hydraulických lisech. Předpokládaná kapacita záměru je 200 t
zpracovaných polymerů za rok. Záměr byl projednáván ve zjišťovacím řízení, na jehož
základě došel Krajský úřad Moravskoslezského kraje k závěru, že tento záměr nebude
dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 Vytápění výrobní haly sálavým systémem
Záměrem společnosti Taforge, a. s., je náhrada stávajícího horkovodního vytápění z
centrální kotelny TATRA, a. s., lokálním plynovým vytápěním, což znamená náhradu
vytápění v prostorech lisovny, strojního opracování a skladu materiálu pecí.
Záměr byl projednáván ve zjišťovacím řízení, na jehož základě došel Krajský úřad
Moravskoslezského kraje k závěru, že tento záměr nebude dále posuzován podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
V průběhu roku byly dle tohoto zákona posuzovány koncepce
 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Tento program je základním koncepčním dokumentem pro čerpání prostředků z
Evropského fondu regionálního rozvoje. Hlavním cílem této koncepce je urychlit rozvoj
regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost efektivnějším využitím jeho potenciálu.
Dosažení tohoto cíle je navrženo zvyšováním kvality života obyvatel a atraktivity
regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i volný čas,
zejména modernizací dopravní a technické infrastruktury a rozvojem dalších atributů
spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. Program je rozdělen do pěti oblastí, a to:
regionální infrastruktura a dostupnost, podpora prosperity regionu, rozvoj měst, rozvoj
venkova a technická pomoc.
Ministerstvo životního prostředí na základě návrhu koncepce, zpracovaného
vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., včetně posouzení koncepce dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti,
výsledků veřejného projednání a vypořádání připomínek vydalo souhlasné stanovisko k
návrhu výše uvedené koncepce.
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 Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje pro období 2005 –
2008. Předmětem této koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený na
podporu regionálního rozvoje na úrovni kraje, jež specifikuje strategické cíle, opatření a
rozvojové aktivity Moravskoslezského kraje, které bude kraj ve své samostatné
působnosti podporovat. Program je rozdělen do pěti prioritních oblastí, které se dále
člení na strategické cíle a opatření. Prioritní oblasti byly navrženy na základě sociálněekonomické analýzy kraje takto: konkurenceschopné podnikání, úspěšní lidé,
dynamická společnost, efektivní infrastruktura a vzkvétající území.
Ministerstvo životního prostředí na základě návrhu koncepce, zpracovaného
vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., včetně posouzení koncepce dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti,
výsledků veřejného projednání a vypořádání připomínek vydalo souhlasné stanovisko k
návrhu výše uvedené koncepce.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví v r. 2006 ovlivnilo několik
zásadních legislativních změn, které přinesly zejména zvýšenou administrativní
náročnost vykonávaných agend ve státní správě (dávková agenda, agenda sociálně
právní ochrany dětí). Jednalo se zejména o tyto změny:
•
účinnost nového správního řádu od 1. 1. 2006
•
navýšení částek životního minima s účinností od 1. 1. 2006
•
novela zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění
pozdějších předpisů s účinností od 1. 6. 2006.
Agenda dávek sociální péče
Rok 2006 byl posledním rokem, kdy při výkonu státní správy na úseku dávkové
agendy byl využíván zákon o životním minimu (463/1991 sb. v pl. znění) a zákon o
sociální potřebnosti (482/1991 v pl. znění).
Přestože pokračuje mírný pokles žadatelů o sociální dávky, započatý v r. 2005,
neodráží se tato skutečnost na výši čerpaných prostředků. Důvodem je nejen zvýšení
částek životního minima, ale také zvýšení hranice některých soc. dávek – např.
příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu.
Snižování počtu žadatelů o dávky soc. péče je ovlivněno:
* příznivou situací na trhu práce – zvyšuje se nabídka volných pracovních míst v našem
miniregionu - snižuje se počet nezaměstnaných,
* motivace a aktivizace osob k hledání cesty získávat prostředky na živobytí vlastní
prací ze strany zaměstnanců OSVZ, vykonávajících tuto agendu,
* soustavné upozorňování na zpřísnění legislativy ve věcech sociálních dávek od 1. 1.
2007 = nutnost pro některé klienty najít si práci,
* přes shora uvedené skutečnosti se u části klientely odboru nedaří ani důslednou
sociální prací přesvědčit o potřebě pracovat (výjimku tvoří občané, kteří mají velmi
omezenou možnost uplatnění na trhu práce s ohledem na zdravotní handicap, příp. z
důvodu vyšší věkové hranice, z důvodů péče o děti apod.).
Rok 2006 byl také intenzivní přípravou na zcela nový systém ve výplatách
sociálních dávek – nejen z pohledu změny legislativy, ale i technického zabezpečení
řízení o dávkách a jejich výplat (úplná změna programového vybavení těchto pracovišť)
od 1. 1. 2007.
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Kromě zvládnutí teoretické i praktické přípravy na zavedení nového systému
probíhalo také seznamování veřejnosti s novými legislativními změnami formou
seminářů a přednášek, novinových článků apod.
Náhradní rodinná výchova (dále NRV)
Novelou zákona o SPO, která nabyla účinnosti od 1. 6. 2006 byly řadou
ustanovení upraveny podmínky pro náhradní rodinnou péči, které by měly ve svém
důsledku rozšířit možnosti většině dětí vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí a co
nejvíce eliminovat kolektivní pobyty v ústavní péči.
Situaci v oblasti náhradní rodinné péče v našem správním obvodu můžeme
komentovat následovně:
- Stagnující, spíše klesající zájem o převzetí dítěte do NRV.
- Zájem je většinou pouze o děti kojeneckého věku, a pokud jde o formu –
převládají žádosti o osvojení.
- Potenciální žadatelé mají obavy z pěstounské péče zejména s ohledem na možnost
styku dítěte s biologickým rodičem a možnosti jeho působení na dítě. Bojí se
převzetí větších dětí z obav o menší ochotu přizpůsobit se, změnit návyky v
chování dítěte a novým fenoménem této kategorie je obava ze zvládnutí puberty
těchto dětí.
- Další důvod lze spatřovat v málo stabilní ekonomické situaci v našem regionu a
skutečnosti, že jsou na rodiny s dětmi kladeny větší finanční požadavky (obava ze
ztráty zaměstnání, podstatného poklesu životní úrovně apod.).
- Klesá naopak obava ze složitého řízení o svěření dítěte do NRV – po absolvování
sociálně právního poradenství k této problematice žadatelé přistupují ochotně k
dalšímu procesu NRV.
Tato činnost vyžaduje úzkou spolupráci s manažerem prevence kriminality,
často také nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klubem Kamarád. Téměř ve 100
% případů nemají děti vhodně využitý volný čas, schází u nich zájmové aktivity,
motivace a podpora rodiny v tomto směru. Pracovníci SPO často narážejí na laxní
přístup rodičů, neochotu podílet se byť drobnými finančními částkami na zájmové
činnosti a naopak zjišťují negativní vliv výchovného působení rodiny včetně
demotivujícího osobního příkladu rodičů.
Kromě Klubu Kamarád je nepostradatelným pomocníkem v řešení rodinných
krizí mezi rodiči, případně mezi rodiči a dětmi nestátní zařízení – o. p. s. SALUS
Kopřivnice, který významným způsobem pomáhá pracovnicím SPO při řešení situací
rodinných krizí a domácího násilí.
V r. 2006 začala u tohoto zařízení odborná příprava na projekt „Sanace rodiny“,
který by měl ve spolupráci s oddělením SPO pomoci řešit zejména v rodinách s nízkou
sociálně-kulturní úrovní déletrvající krizové stavy. Spolupráce na tomto projektu
započala v r. 2007.

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. 2006 město podpořilo
uvedené aktivity našich seniorů částkou 63 600 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 9. ročník.
Sportovních her se účastní soutěžící z řad handicapovaných občanů z celé ČR. Město již
tradičně na tuto akci finančně přispívá Asociaci zdravotně postižených – v r. 2006
částkou 30 tis. 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. 2006 35,5 tis. Kč.
Sociální hospitalizace
V r. 2006 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. 2006
celkem 10 občanů města, náklady ze strany města činily na tuto formu péče celkem 226
780 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. 2006. O tuto službu požádalo celkem 5 občanů, podpora města pro
uvedenou obecně prospěšnou společnost činila 37 600 Kč.

Sociální služby města Kopřivnice
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
Ředitel organizace: Mgr. Jaromír Navrátil
Sídlo: Česká 320, Kopřivnice
Středisku soc. služeb byly svěřeny do správy dva domy s pečovatelskou službou:
 DPS Česká 320 - 101 bytových jednotek
5 ubytovacích kapacit pro krátkodobé umístění (domovinky) - 10 lůžek
(Během r. 2006 byla kapacita rozšířena z 8 na 10 lůžek.)
 DPS Masarykovo náměstí 650 - 27 bytových jednotek
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:
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rehabilitace, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví, prádelenské služby – tyto jsou
poskytovány v rámci úkonů pečovatelské služby, nikoli pro komerční účely.
Středisko sociálních služeb v Kopřivnici kromě jiných aktivit nabízí svým
klientům i ostatním občanům domácí zdravotní péči, tzv. Home Care, a pečovatelskou
službu. Vloni byla domácí zdravotní péče poskytnuta 187 klientům, navíc se denně
rozvezlo 156 obědů. Rozhodnutí o pečovatelské službě získalo 252 klientů.
K úkonům spojeným s pečovatelskou službou patří například koupel a mytí
vlasů, práce spojené s udržováním domácnosti, velké úklidy, nákupy a nutné pochůzky,
donáška či dovoz obědů, praní a žehlení prádla, příprava jídla (snídaně, večeře),
doprovod na lékařské vyšetření.
Domácí zdravotní péče je poskytována nepřetržitě erudovanými zdravotními
sestrami s praxí v domácím prostředí klienta. Navíc lékařem indikovaná péče je
proplácena zdravotními pojišťovnami. K ní patří například aplikace inzulínu a injekcí,
odběry krve a kontrola glykémie, převazy ran a bércových vředů, měření krevního tlaku
a pulsu a další činnosti, které může provádět střední zdravotnický personál.
DPS je obyčejný nájemní dům, řídící se běžnými pravidly o nájmu, pouze s tím
rozdílem, že u těchto bytů není převoditelné právo, protože se jedná o byty zvláštního
určení. Komplexní službu o klienty v Kopřivnici a dalších městech a obcích regionu
zajišťuje Charita. V Kopřivnici Charita poskytuje služby patnácti klientům a ve
Štramberku, Ženklavě, Veřovicích, Mořkově, Závišicích, Sedlnicích, Lubině a Příboře
měsíčně zhruba dalším padesáti.
V Domě s pečovatelskou službou na ulici České 320 byla provedena nová
izolace střechy, rekonstrukce nouzového osvětlení a zavedení kamerového systému. Od
ledna letošního roku byla dána do provozu pátá domovinka. Tzv. domovinky původně
vznikaly pro potřeby přechodného ubytování seniorů, když rodina odjíždí na dovolenou
apod., v současné době jsou častěji zaplňovány klienty, kteří odcházejí ze střediska
následné péče na poliklinice.
Aby bylo možné poskytovat širší pečovatelské a ošetřovatelské služby v terénu,
bylo v loňském roce zakoupeno další auto. Letos byli zdravotníci daleko pružnější a už
nemuseli odmítat klienty z důvodu nedostupnosti.
Kompletní výměny plastových oken se dočkali také obyvatelé Domu s
pečovatelskou službou na Masarykově náměstí 650, výměna proběhla ve finanční režii
města. Středisko ze svého rozpočtu nechalo vyměnit i hlavní vchodové dveře a dveře do
dvora. Navíc byl každý byt opatřen domovním telefonem včetně dálkového otevírání
dveří. Budova se dočkala kompletního vymalování a vybudování nástřešku nad rampou.
V r. 2006 byla poskytnuta pečovatelská služba celkem 298 občanům (z toho dovoz
obědů 287).
Domovinku využilo v r. 2006 celkem 27 klientů.
Dále spravuje Středisko sociálních služeb Azylový dům pro muže a ženy a Ústav
sociální péče pro zdravotně postižené občany s kombinovanými vadami (denní pobyt)
"KOPRETINA".
Azylový dům pro muže a ženy
Sídlo: Kopřivnice, Horní 1114
Vedoucí AD - p. Anežka Fabiánová
Kapacita - 20 míst
V r. 2006 využilo ubytovací služby 34 mužů a 8 žen
Ústav sociální péče pro zdravotně postižené občany s kombinovanými vadami
(denní pobyt) "KOPRETINA"
Sídlo - Kopřivnice - Vlčovice 76
Vedoucí zařízení: p. Monika Petrová
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Počet umístěných občanů v r. 2006: 17
Aktivity: společenské, kulturní, sportovní, rehabilitační zázemí,
pracovní terapie (tkalcovská dílna, ruční práce, košíkářství, drobné stolařské práce),
taneční terapie, hipoterapie, plavání. V Ústavu sociální péče Kopretina ve Vlčovicích
došlo k podřezání a hydroizolaci části budovy, k rekonstrukci jedné koupelny a nákupu
dvou nových stavů.
Stravování seniorů byla v Kopřivnici věnována zvláštní pozornost. Mohli se
stravovat jako běžní pracující v restauracích, kde se cenová relace pohybovala od 55
korun výše, nebo mohli využít služeb Střediska sociálních služeb na ulici České,
případně využít nabídky bufetu v tzv. včelínku.
Poslední alternativa na ulici Záhumenní 1151 nabízela původně stravování pro
tatrovácké důchodce ještě v době, kdy jim mateřský podnik cenu stravenek dotoval. Po
ukončení dotace pokračovali manželé Skurkovi v poskytování stravovacích služeb pro
seniory. Pokud si zájemce, a to nejen z řad seniorů, zajistil předplatné na celý týden,
oběd i s polévkou vyšel na čtyřicet korun. Jednodenní odběr byl pak o pět korun dražší.
Diety Skurkovi nevařili, ale v případě, že bylo v nabídce těžší jídlo nebo jídlo
minutkového typu, byla dána možnost výběru.
Za oběd, který si strávník osobně odebral ve Středisku sociálních služeb, zaplatil
čtyřicet korun. V případě, že bylo jídlo distribuováno klientovi domů, zaplatil strávník
navíc za manipulaci a rozvoz od 14 do 16 korun, podle místa lokality. Množství jídel,
které Středisko sociálních služeb odebíralo ze Základní školy 17. listopadu, se
pohybovalo v rozmezí od 160 do 190, z toho zhruba osmdesát bylo klientům
distribuováno domů.
Nestátní zařízení sociálních služeb ve městě
SALUS, o. p. s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Ředitel zařízení: Mgr. Karel Radiměřský
Sídlo: Kopřivnice, Tyršova 1015
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 Čtyřlístek
- poradenská činnost, aktivní pomoc při řešení mimořádných životních situací klientů
Domova
Kapacita zařízení: 20 míst, z toho 6 lůžek pro krizové centrum
Využití v r. 2006: 53 rodičů s dětmi (19 matek a 34 dětí)
11 dětí na krizovém lůžku
Podpora zařízení ze strany města Kopřivnice v r. 2006: 600 000 Kč
Pomoc lidem bez domova
Radnice si nechala během letošního roku zmapovat situaci osob bez přístřeší. Terénní
pracovník přímo na ulici oslovoval lidi bez domova, aby od nich získal podrobné
informace. Jednou ze zjišťovaných skutečností byl dotaz na místo, kde přespávají. Jeho
snahou bylo mimo jiné těmto lidem poskytovat také poradenství a pomoci jim navázat
kontakty s institucemi. Na základě získaných informací vypracoval odbor sociálních
věcí zimní krizový plán, který řeší otázku přenocování osob bez přístřeší v případě
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velmi nepříznivých klimatických podmínek. Radnice proto hledala prostory, kde by
mohla zřídit na období zimy noclehárnu, přičemž nejpřijatelnější možnost se naskytla v
suterénu azylového domu na ulici Horní. Rada na své schůzi schválila finance na zřízení
prostor pro krizové nocování i zimní krizový plán pro osoby bez přístřeší pro území
Kopřivnice. Po zařízení prostor nejnutnějším nábytkem a základním hygienickým
zařízením zde v zimě mohlo přespat až deset lidí.
Podle schváleného plánu od 1. prosince do 21. března stálá služba městské
policie měřila pětkrát denně venkovní teplotu, a to na budově městského úřadu.
Operační pracovní skupina na základě místních klimatických podmínek a
hydrometeorologických předpovědí v souladu se schválenými pravidly předkládala
návrh starostovi či místostarostovi zodpovědnému za sociální odbor.
Tito dva podle potřeby vydávali varovné hlášení, na jehož základě byla otevřena
noclehárna pro osoby bez přístřeší. Za přespání lidé bez přístřeší nic neplatí, a navíc se
mohou osprchovat, dostat teplý nápoj a polévku. Místnosti se ale otevírají jen po
omezenou dobu, a to od 19.30 do 6.30 hodin. Aby byli lidé do místnosti vpuštěni,
museli splnit jednu podmínku, nesměli být pod vlivem návykových látek a nesměli mít
s sebou alkohol.
Sociální dávky
Stát pomáhá občanům z rodin, které mají sociální problémy, s vyplácením sociálních
dávek. Letos na dávkách vyplatila radnice přes šedesát milionů korun, což bylo o
několik milionů více než v předcházejícím roce.
Důvodů zvýšeného čerpání je hned několik. Tím hlavním bylo navýšení částek
životního minima od 1. ledna. Vcelku výrazný podíl měly také zvýšené částky
jednorázových příspěvků pro občany se zdravotním handicapem, například příspěvek na
provoz motorového vozidla se zvedl u mimořádných výhod II. stupně z 5 624 na 6 000
Kč, u III. stupně pak z 9 124 na 9 900 korun. V říjnu loňského roku došlo také ke
zvýšení příspěvku na péči o osobu blízkou. Na čerpání v loňském roce se toto zvýšení
výrazně neprojevilo. Zvýšené příspěvky byly vypláceny pouze v posledním čtvrtletí
roku, letos ale byl nárůst patrný. Příspěvek na péči o jednu osobu se zvýšil z 3 776 na
částku 5 400 korun a na péči o dvě osoby došlo k jeho nárůstu z 6 490 na 9 240 korun.
Přesto největší objem vyplácených dávek tvořily příspěvky do hranice sociální
potřebnosti. Počet občanů, jimž byly vypláceny sociální dávky, byl téměř shodný s
loňským rokem. V evidenci města zůstalo kolem šedesáti procent dlouhodobých
klientů, u nichž je minimální naděje na změnu situace. Většina z těchto žadatelů byli
občané, kteří na trhu práce i přes zlepšenou situaci nemohli najít vhodné zaměstnání.
Jednalo se o občany v předdůchodovém věku nebo se zdravotním handicapem. Značné
procento klientů však tvořili žadatelé, kteří byli málo přizpůsobiví a při hledání
zaměstnání příliš aktivity nevyvíjeli. Od roku 2007 bude platit nový zákon o pomoci v
hmotné nouzi a dojde k podstatnému zpřísnění podmínek pro výplatu sociálních dávek.
Někteří klienti proto dali na doporučení pracovnic sociálního odboru a práci si začali
hledat aktivněji. Pokud se jim však podařilo něco najít, pak to u většiny bylo jen na
velmi krátkou dobu. Řadě z nich se podařilo sehnat práci např. prostřednictvím
zprostředkovatelských agentur, ale většina z nich se po jednom měsíci vrátila zpět do
evidence a čerpali dávky opakovaně.
Optimističtější byla situace u mladistvých. Na středoškoláky a vysokoškoláky,
kteří ukončili studium, je po dobu prázdnin pohlíženo jako na nezaopatřené děti, a tudíž
nemohou bezprostředně po skončení školy čerpat dávky. Mladí lidé si během této doby
většinou práci najdou nebo za ní odjedou mimo náš region. Jen malé procento z nich u
nás zůstává v evidenci.
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Ubytovna
Městu se podařilo v dražbě prodat ubytovnu pod lesem včetně přilehlých pozemků za 5
100 000 korun. V srpnu 2001 získalo město ubytovnu v exekučním řízení. I když byla
zpracována projektová dokumentace na její rekonstrukci, práce nebyly z důvodu
nedostatku peněz zahájeny, a tak objekt začal chátrat. Vloni v říjnu schválila rada města
smlouvu o provedení veřejné dobrovolné dražby, kterou byl pověřen Dušan Krajčír.
Znalec ocenil nemovitost na 2 150 000 korun. Na tuto částku bylo stanoveno nejnižší
podání. Samotné dražby se zúčastnilo šest zájemců, kteří v den dražby složili dražební
jistotu ve výši půl milionu korun. Minimální příhoz byl stanoven na dvacet tisíc.
Zájemci však zvyšovali své nabídky o statisíce. Nemovitosti byly vydraženy za 5 100
000 Kč. Vydražitel musel uhradit cenu dosaženou vydražením, sníženou o uhrazenou
dražební jistotu do tří měsíců na účet dražebníka. Ten poté na účet města převedl částku
sníženou o odsouhlasenou výši odměny dražebníka a o odsouhlasené náklady na
materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Vlastnictví předmětu
dražby na vydražitele přešlo zaplacením ceny dosažené vydražením, a to zpětně
okamžikem příklepu. Ostatním zájemcům byly dražební jistoty vráceny.

ODBOR SPRÁVNÍ
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2006
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
23 285
z toho:
11 819 žen (50,76 %)
11 466 mužů (49,24 %)

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Název, telefon
vedoucí učitelka
adresa

Počet
tříd

dětí

ped.

Sprav Zaměření vzdělávací činnosti
.
zam.

Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města,
Ředitelka: Zdeňka Krišková – organizace sdružuje 9 pracovišť
Sídlo: Krátká 1105
MŠ Jeřabinka
vedoucí učitelka
Věra Hanzlíková
Zdeňka Buriana 967
MŠ Krátká
vedoucí učitelka
Hana Štrbáková

3

75

5,5

4,5

4

100

8

7,25
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Zaměření na prvky enviromentální
výchovy, na výchovu dítěte ke
zdravému způsobu života. Rozvoj
ekologické výchovy včetně účasti
v projektech, vytváření podmínek
pro tělesnou, duševní i sociální
pohodu, prožitkové učení.
Rozvoj pohybových aktivit,
zdravý životní styl, ekologie,
podpora rozvoje osobnosti dítěte

Krátká 1105

MŠ Francouzská
Dana Lörinczová
Francouzská 1180

4

100

7,5

5

3

75

5,5

4,5

3

75

5,5

4,5

3

75

6

4,5

3

75

6

4,5

2

45

3

2

MŠ Mniší
Eliška Greplová

1

25

2

2

Celkem

26

645

49

38,75

MŠ Pionýrská
Anna Dětská
Pionýrská 727

MŠ Ignáce Šustaly
Soňa Miková
Ignáce Šustaly 1120
MŠ Záhumenní
Lenka Šafářová
Záhumenní 1148

MŠ Česká
Hana Maková
Česká 549

MŠ Lubina
Ivana Rečková
Lubina 199
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pomocí prožitkového učení a
vhodných her, spolupráce
s rodinou.
Zaměření na ekologii,soužití
člověka s přírodou, na estetickou
výchovu s využíváním přírodních
materiálů, jazykovou a pohybovou
výchovu, rozvíjení mezilidských
vztahů.
Práce se smíšenými skupinami
dětí, rozvoj mezilidských vztahů,
směřování ke zdravému životnímu
stylu, třída s péčí
o děti s vadami zraku.
Spolupráce s rodinou při výchově
a vzdělávání, výuka dětí formou
praktických činností, důraz kladen
na tradiční hodnoty a na tělesnou
zdatnost a zdraví dětí.
Vytváření podmínek a podnětů k
získání pocitu bezpečí, jistoty a
důvěry v lidi. Hra, zpěv, tanečky a
cvičení - jak samostatně, tak
s rodiči.
Ekologická výchova, rozvíjení
pozitivního vztahu k živé i neživé
přírodě, včetně péče o les a
zvířátka, recyklace surovin.
Rozvoj estetického cítění dětí –
kroužky výtvarný a hudební,
tělesný rozvoj dětí – kroužek
tělovýchovný a plavecký.
Program zaměřen na posilování
zdraví, odolnosti a tělesné
zdatnosti dětí, rozvoj dětské
osobnosti, zdravého způsobu
života, partnerských vztahů,
zaměření i na ochranu životního
prostředí.
Úzká spolupráce s rodinou a jejími
zvyky a tradicemi.
Koncepčním záměrem školy je
výchova dětí s pěkným vztahem
k ostatním lidem.
Výchova se zaměřením na
ochranu přírody.

Naplněnost školek
V současné době Kopřivnice včetně místních částí Lubiny a Mniší spravuje
celkem devět mateřských škol s celkovou kapacitou šest set pětačtyřicet míst. Zápisy
pro školní rok 2006/2007 proběhly koncem dubna. Přednost při umístění dostávají tzv.
předškoláci, kteří následující rok nastoupí školní docházku. Chodit minimálně rok před
vstupem do školy je velmi žádoucí a doporučováno jak pedagogy, tak psychology.
Předškoláci jsou navíc ze zákona osvobozeni od poplatku, ostatní v letošním roce platili
měsíční poplatek dvě stě padesát korun. Kapacita ve školkách je zatím dostačující. V
září byly všechny požadavky uspokojeny. Problémy přicházejí vždy na jaře, kdy se
některé maminky rozhodnou nastoupit do práce a školku si předem nezajistí. Podle
porodnosti v následujících letech počet dětí v našem městě stále klesá, proto nehrozí v
tomto směru nedostatek míst ve školkách.
Prodej MŠ
Zastupitelé po dlouhém jednání schválili přímý prodej budovy bývalé Mateřské
školy na ulici Sokolovské manželům Kopelcovým za 3,8 milionů korun. Marek Kopelec
chce v tomto objektu vybudovat jazykovou školu, navíc se ve své nabídce zavázal, že
bude po dva roky bezplatně učit angličtinu dvacet úředníků radnice. I když přímý prodej
před měsícem schválila rada, část radních změnila názor a zastupitelům navrhla prodej
objektu formou dražby. To se ale mnohým zastupitelům nelíbilo. Starosta Jiří Tichánek
podotkl, že ke změně názoru některé radní přiměl úspěch z dražby ubytovny, za kterou
získali do rozpočtu víc peněz, než se počítalo. Zastupitelé, kteří byli pro přímý prodej,
požadovali zakomponování záruky do smlouvy, aby nedošlo k tomu, že město prodá
objekt za určitým účelem, jenž ale nebude naplněn. Zastupitelé nakonec schválili přímý
prodej objektu včetně pozemku panu Kopelcovi bez původně navrhovaných záruk.
Logopedie
Dětí s vadami řeči je čím dál více. Negativně se na nich podepisuje současný
životní styl – televize, video a počítač. Rodiče s dětmi mluví čím dál méně, v rodinách
se už téměř nezpívá a čtení pohádek supluje přehrávací technika. Každým rokem se ve
všech mateřských školách zjišťuje stav výslovnosti dětí. Poslední dva roky tuto činnost
provádí specialista z klinické logopedie. Na jeho doporučení jsou o vadě řeči
informováni rodiče. Ti by se měli obrátit na dětského lékaře, který vystavuje doporučení
ke specialistovi – logopedovi. Logoped vysvětlí postupy nácviku, ale rodiče s dítětem
musí denně cvičit. V mateřských školách průběžně probíhá logopedická prevence, v
rámci které se provádí gymnastika mluvidel a formou cvičení, říkadel a písniček se
proškolené učitelky snaží u dětí docílit správné výslovnosti. Přímo logopedické třídy
jsou už druhým rokem ve speciální škole pro děti s více vadami. Klinickou logopedkou
pro Kopřivnici je Věra Ivánková, která spolupracuje se dvěma asistentkami ve
zdravotním tatrováckém středisku.
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Základní školy
Počet
zaměstnanc
ů

Počet
Základní škola
ředitel

pedagogů
a externistů
Spr. ŠJ
k datu
30. 6. 1. 9. 30. 6. 1. 9.
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy úplné

ZŠ dr. Milady
Horákové
Mgr. Lumír Pospěch
Obránců míru 369

ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791

žáci

žáci

ped.

ped.

829

772

58

57

ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225

13

- sportovně orientované
třídy (plavání,lední hokej),
třída IX.E - s rozšířenou
výukou TV

10

5

- poskytování základního
vzdělávání, sportovní třídy
– házená, krasobruslení,
florbal, důraz kladen na
estetickou výchovu,
ekologii
a prevenci v oblasti
kriminality mládeže

7

7

16
třídy třídy exter.
35

33

0

exter
.
0

žáci

žáci

ped.

ped.

577

550

39

38

třídy třídy

ZŠ Alšova
Mgr. Milan
Chaloupka
Alšova 1123

Zaměření školy

žáků a tříd
k datu

24

23

exter. exter
.
0
0

žáci

žáci

ped.

ped.

460

453

29

28

třídy třídy
19

19

exter. exter
.
0
0

žáci

žáci

ped.

ped.

451

420

28

27

třídy třídy

10

14

- rozšířená výuka jazyků,
informatiky a výpočetní
techniky

- informatika, rozšířená
výuka tělesné výchovy
– kopaná, volejbal, školní
sportovní klub,
žurnalistika,
enviromentální výchova

exter. exter
.
20
18
0
0
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy malotřídní
žáci žáci ped.
ped.
ZŠ Mniší
17
20
2
3
- výtvarné činnosti
1
1
Mgr. Ivana Volná
- informatika
exter. exter
třídy třídy
Mniší 66
- anglický jazyk
1
2
0
0
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- všeobecné zaměření,
důraz kladen na výuku
1
1 anglického jazyka od
třídy třídy exter. exter
1. ročníku a na výtvarnou
3
3
0
0
výchovu
Nezisková organizace zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským, od 13.5.2006 je školskou
právnickou osobou
- výchova a vzdělávání
žáci žáci ped.
ped.
ZŠ sv. Zdislavy
podle
schváleného
191
176 16
17
Ing. Pavel Janek
6
2 vzdělávacího programu
Štefánikova 117
třídy třídy exter. exter
s důrazem na tradiční
9
9
2
2
hodnoty
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
- posláním školy je
žáci žáci ped.
ped.
Základní škola,
speciálními vzdělávacími
61
64
13
10
Kopřivnice,
a výchovnými prostředky
Štramberská 189, p.o.
a metodami poskytnout
Mgr. Aleš Čabla
4
0 žákům s lehkým mentálním
třídy třídy exter. exter
Štramberská 189
postižením základní
8
6
0
0
vzdělání.
Vzdělávací program:
22 980/97-22
Počet
Počet
zaměstna
Základní škola
nců
ředitel
Zaměření školy
pedagogů
žáků a tříd
a externistů
sprá
k datu
ŠJ
k datu
vy
30. 6.
1. 9. 30. 6.
1. 9.
Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
- MŠ i ZŠ zaměřena
žáci
žáci ped.
ped.
individuálně na
každého žáka,
42
43
28
30
poskytuje
ZŠ a MŠ Motýlek
komplexní péči
Mgr. Dagmar
/logopedickou,
Jančálková
6
4
speciálnětřídy exter.
exter.
třídy
Smetanova 1122
pedagogickou,
rehabilitační/ všem
7
7
1
1
dětem na vysoké
úrovni.
ZŠ Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60

žáci
53

žáci
50

ped.
4

ped.
5

Obecná charakteristika školy
Právo všech dětí na vzdělání bez odloučení od rodiny je základní ideou výchovy
a vzdělávání handicapovaných dětí ve věku od tří do dvaceti šesti let. Cílem základní
školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke
kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Předstupněm tříd základní školy speciální je zřízení
přípravného stupně v délce 1 až 3 let a mateřské školy speciální a logopedické. Mimo to
je souběžně poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická
a poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti.
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Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se specifickým
vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným
postižením, realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro děti s diagnózou
autismus jsou zřízeny autistické třídy.
Odborná pracoviště: zdravotní tělesná výchova, logopedie, speciální pedagogická
péče
Členění školy, jednotlivé součásti:
mateřská škola speciální, mateřská škola logopedická, přípravný stupeň pomocné školy,
základní škola speciální, pomocné třídy, rehabilitační třídy, autistické třídy.
Děti jsou denně sváženy svozovými auty z těchto oblastí: Kopřivnice,
Štramberk, Příbor, Frenštát p.R., Studénka, Bílovec.

Sloučení škol
Od Nového roku se sloučila speciální mateřská škola, do které chodily děti s
vadou řeči, se speciální školou pro děti s více vadami. Počáteční nedůvěra rodičů v nové
zařízení zcela opadla. Nové zařízení je po tříleté rekonstrukci a plně odpovídá jak
hygienickým normám, tak nejnovějším stavebním a prostorovým požadavkům. V rámci
republiky je hodnoceno jako nadstandardní. Bývalá logopedická školka musela být z
rozhodnutí krajského úřadu uzavřena z důvodu neúnosných finančních nákladů. Celkem
zde přešlo 17 dětí i se svými pedagožkami. Díky tomu byl zachován i navyklý způsob
výuky a děti i rodiče si bez problémů zvykly na nové prostředí.

Zastaralé školní budovy
Prázdninové umývání oken na Základní škole 17. listopadu odhalilo na několika
místech poškození dřevěných částí okenních křídel. Město Kopřivnice si proto nechalo
ostravskou pobočkou Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p.,
vypracovat odborný posudek na dřevěná zdvojená okna s otočnými křídly a prosklené
části obvodového pláště ze skleněných tvárnic ve schodištích.
Ze závěrečné zprávy vyplynulo, že příčinami havarijního stavu oken včetně
pokročilé hniloby a lokálně uvolněných závěsů oken je jejich špatný technický stav.
Byly zjištěny vady výrobní, stejně jako vady stavebních prací. Město muselo zajistit
nezbytné stolařské opravy. Pro rok 2007 bude odbor správy majetku města nárokovat
výměnu oken školy, která však s ohledem na její výši, pohybující se mezi osmi až deseti
miliony korun, bude patrně rozložena do více let v závislosti na finančních možnostech
města.
Do doby výměny platí zákaz vstupu do atria (vnitřní školní dvůr) a stejně tak i
do prostoru před pavilonem 1. stupně ze strany školního hřiště. Další řady oken jsou
„jištěny“ stavebními dispozicemi budov - např. umístěním balkonu po celé délce
vstupního prostoru s oběma hlavními vchody.
Tento problém ale není problémem pouze zmíněné školy. Naopak právě ona patří k
nejmladším budovám ve městě. Také místní ZUŠ Zdeňka Buriana již několik let žádá o
opravu oken. Okenní rámy pocházejí z roku 1905, část z nich je silně napadena
hnilobou, nejdou dovírat a natěrači je odmítají natřít. Zatím ale drží.
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Střední a vyšší škola
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
p.o.
Moravskoslezský kraj
Zřizovatel:
Ředitel:
Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,

Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2006
Počet
Počet
pedagogických
externích
Počet
Počet
pracovníků
pedagogů
správních
zaměstnanců
ve školní jídelně
zaměstnanců
30. 6.
1. 9.
30. 6.
1. 9.
122

116

7

8

46

7

Přijímací zkoušky
Letošní uchazeči o studium na zdejší průmyslovce byli zřejmě posledními, kteří museli
skládat přijímací zkoušku.
Ředitel zdejší vyšší odborné školy, střední průmyslové školy a středního
odborného učiliště Jaroslav Ponec už několik let vystupuje jako zásadní odpůrce
přijímacích zkoušek. Jeho škola má dostatečné kapacitní rezervy, aby mohla přijímat
žáky pouze na základě průměrného prospěchu na nižším typu školy. Zákon školám
ukládá provádět přijímací řízení, ale ne jednorázové přijímací zkoušky. Je to zbytečná
záležitost, zbytečná administrativa. Testy SCIO neukazují nic zásadního, naopak se
ukazuje, že jejich výsledky nejsou víc vypovídající než prospěch ze základní školy.
Podle názoru ředitele jednorázový test nemůže nahradit výsledky devíti let
studia na základní škole. Sítem, kterým by měl student projít, má být první ročník dané
střední školy. Každý by se měl dostat na takovou školu, na jakou chce. Pokud se ukáže,
že na ni nestačí, může přestoupit na některý druh učiliště. Přijímací zkoušky vypouští už
řada škol v republice a mnohé další je pořádají jen formálně.
Kopřivnická středoškolská sestava, jako jedna z největších škol v kraji, nabídla v
prvních ročnících všech svých oborů zhruba 550 míst. Vzhledem ke kapacitě školy,
která je téměř 1 700 žáků a reálné naplněnosti okolo 1 400 studentů, má téměř každý
uchazeč, který výrazně nepokazí přijímací zkoušky, šanci na přijetí.
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Počty žáků
Obor
Strojírenství
Obchodní akademie
Technické lyceum
Management strojírenství
(dálková forma)
Celkem SOŠ
Mechanik seřizovač
Autotronik
Automechanik
Autoelektrikář
Klempíř
Lakýrník
Zámečník
Mechanik elektrotechnických zařízení
Nástrojař
Provozní technika
Celkem SOU

k 31.8.2006
200
192
149

k 30.9.2006
192
199
160

24

47

565
110
0
86
35
54
21
35
31
44
47
463

598
109
19
79
33
58
32
25
18
43
44
460

Ekonomika podniku a management
Strojírenství
Celkem VOŠ*)

177
48
225

182
44
226

Vyšší a střední školy celkem

1253

1284

Střední školy celkem

OSTATNÍ ŠKOLSKÉ ORGANIZACE
ZUŠ ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel:
KÚ MSK
Ředitel:
Mgr. Babinec Zdeněk
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 294
Pobočky:
Štramberk, Rybí
Obory (včetně počtu žáků): hudební – 284, taneční – 235, výtvarný – 126
Počet pedagogů interních:
18
Počet pedagogů externích:
12
645
Počet žáků celkem:
PRVNÍ SOUKROMÁ ZUŠ MIS MUSIC, O.P.S.
Petr Suttner
Ředitel:
Sídlo:
Obránců míru 892 , 742 21 Kopřivnice
Pobočky:
Šenov u N.Jičína, Štramberk, Sedlnice
Obory
hudební 350, výtvarný 44, taneční 25, literárně-dramatický 16
Počet pedagogů interních:
14
Počet pedagogů externích:
12
410
Počet žáků celkem:
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Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
Ředitelka:
Bc. Eva Müllerová
Sídlo: Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077,
Pobočky:
Štramberk, Nádražní 450,
Mateřské centrum Klokan, ul. Francouzská Kopřivnice,
Turistická stanová základna Kletné 64,
Počet kroužků:
115 kroužků, počet účastníků 1 426
Počet zaměstnanců: 15 interních, 68 externích
Počet pořádaných akcí:
497 – účast 19 984 osob
Počet táborů:
23 – účast 777 osob
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok: 1 367 dospělých, 1 486 dětí
Počet soutěží
22 – účast 1 747 soutěžících
Dětské zastupitelstvo
Koordinátor: David Monsport
Obdoba zastupitelstva města, jehož členové jsou zástupci jednotlivých
základních a středních škol ve městě – vždy dva zástupci základní školy a tři zástupci
střední školy. Celkem má dětské zastupitelstvo 17 členů. Při své činnosti úzce
spolupracuje s městským úřadem. Dle projednávané problematiky se jednání účastní
představitelé města spolu s vedoucími jednotlivých odborů. V roce 2006 se členové
zúčastnili setkání zastupitelstev Moravskoslezského kraje.
Občanská sdružení, zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže
PIONÝRSKÁ SKUPINA OBRÁNCŮ MÍRU
vedoucí:
Božena Klimecká
sídlo:
Francouzská 1197, Kopřivnice
počet oddílů: 3
počet členů: 91
JUNÁK-SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY
– STŘEDISKO KOPŘIVNICE
vedoucí střediska:
Ing. Zdeněk Michálek
kontaktní osoba:
Ing. Marie Nováková, tajemník
sídlo:
Kopřivnice, Husova 1312
počet oddílů:
6
počet členů:
191
JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY – STŘEDISKO
PŘÍBOR, ODDÍLY LUBINA
vedoucí střediska:
Jiří Linart
v Lubině:
Pavel Žáček
sídlo:
Lidická 51, Příbor
počet oddílů
5
z toho v Lubině:
2
počet členů
107
40
z toho v Lubině:
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KULTURA
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce
(pořádané městem Kopřivnice)
Datum konání akce
21. 1. 2006 Velký obecní ples
7. 3. 2006
Položení kytice k památníku TGM u příležitosti 156. výročí narození
TGM
28. 3. 2006 Den učitelů
21. 1. 2006 Sportovec roku 2005
8. 5. 2006
Položení kytice k pomníku Obětí světových válek - výročí osvobození
ČR
29. 6. 2006 Poslední zvonění
16. 9. 2006 Běh rodným krajem Emila Zátopka – IV. ročník
27. 10. 2006 Oslavy státního svátku Vznik samostatného Československa

Organizace vykonávající činnost v Kulturním domě Kopřivnice
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace
Mgr. Vladan Jílek
Ředitel:
Předmět činnosti: Zabezpečování informačních, propagačních, vzdělávacích,
osvětových a kulturních služeb a služeb v oblasti cestovního ruchu, určených veřejnosti
Organizace spravovala a provozovala Městskou knihovnu, Městské informační
centrum, Loutkové divadlo.
Vedoucí Městské knihovny byla Bc. Eva Mikušková
Pobočky knihovny byly v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice, dále to byla
knihovna Sever na ul. Francouzské a knihovna v DPS na ul. České.
Některé výstupy činnosti roku 2006:
almanach dětských literárních a výtvarných prací „Dům, ve kterém chci bydlet“
vydání Zpravodaje knihovny 2006
představování členských států EU - Co víte o EU
tvůrčí dílny pro děti
internet zdarma pro nezaměstnané (celoročně)
otevření IV. a V. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici
rekonstrukce osvětlení v knihovně a čítárně
V roce 2006 měla knihovna 2533 registrovaných čtenářů. Celkem bylo za rok
vypůjčeno 147 599 knih, nakoupeno 2 346 knih a uskutečněno 193 vzdělávacích a
výchovných akcí.
Vedoucím Městského informačního centra (MIC) byla Dagmar Hyklová.
Hlavní zaměření MIC:
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
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turistických (historie, kultura, folklor, přírodní zvláštnosti, turistické trasy včetně
cyklistických stezek, sport, ubytování, stravování, dopravní spojení apod.)
o službách, firmách, výrobcích, institucích ve městě a okolí
o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí
vkládání informací do internetových databank, předávání informací na ostatní IC
a agentury cestovního ruchu
Propagace:
města (zajišťování propagačních materiálů města, propagace v médiích,
na internetu, na veletrzích)
cestovního ruchu (spolupráce s ostatními informačními centry, cestovními
kancelářemi, agenturami a dalšími subjekty cestovního ruchu, prezentace na výstavách
a veletrzích)
Některé výstupy činnosti roku 2006:
vydání brožury Průvodce Lašskou branou aneb Kopřivnicko, jak ho neznáte…
vydání brožury Průvodce Lašskou naučnou stezkou
vydání dvou komiksů pro děti (Ignác Šustala a Emil Zátopek)
výroba nových dřevěných turistických známek – MIC a Šostýn
spolupráce na projektu Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku
Počet zahraničních turistů v MIC: 659
Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé Město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitelka:
Bc. Lenka Hodslavská
Počet návštěvníků: Technické muzeum – 74 806
Muzeum Fojtství – 2 550
Šustalova vila – 2 368
Správa a provoz:
a) Technického muzea TATRA
b) Muzea Fojtství
c) Šustalovy vily
Ludvík Moravia, s. r. o.
Provozovatel Kulturního domu Kopřivnice a kina Puls.
Ředitel:
Lubomír Sazovský
Toto sdružení se celoročně staralo jako již řadu let o kulturu ve městě. Výčet jím
organizovaných akcí je obrovský a celková statistika je v ročence města za rok 2006.
ALTERNATIVE MUSIC NORA CLUB
Provozovatel: Vítězslav Váňa
Počet návštěvníků na akcích klubu je 12 675 za rok.
Tato skutečnost bude patrně ještě vyšší, a to především z důvodů, že se na velkou část
akcí neplatí vstupné. Počet akcí za rok 2006: 120. Byly to především koncerty, taneční
párty, poslechové večery, workshopy, přednášky, autorská čtení, videoprojekce a
výstavy.
Roční příspěvek města Kopřivnice na činnost: 500 000 Kč
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Tak jako každý rok se i v roce 2006 klub Nora podílel na spolupořádání či realizaci
mnoha hudebních festivalů po celé ČR a pomáhal při realizaci několika desítek
koncertů předních českých klubových skupin...
O kulturu v místních částech se starali:
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
V Katolickém domě také probíhají přednášky prof. Pastrňáka, přednášky Klubu zdraví,
kurzy společenského tance, plesy, kavárny, jazykové kurzy, setkání zdravotně
postižených atd. V prostorách KD je také oddíl skautů a má zde zkušebnu Pěvecké
sdružení Kopřivnice.
Kulturní spolky a skupiny ve městě:
Camerata – historická hudební společnost
Country skupina „Cizinci“
DREAM - taneční skupina se zaměřením na disco tance
Efekt – Taneční skupina
CHEMIX - hudební kapela
ILUZE – taneční divadlo
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, LATINSKOAMERICKÉ TANCE – 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
TNT – taneční kapela
LIMBO – funky-delic
BAD BOYS
METEOR – hudební skupina
Duo „KIWI“, „p. ivo band“ – hudební skupina
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Významné kulturní akce
Divadelní přehlídka Bedna
Letošní divadelní přehlídku Bedna zpestřil šampionát v breaku.
Poslední květnový víkend kopřivnický dům dětí a mládeže ožil divadlem. Pátý ročník
divadelní přehlídky Bedna přinesl během dvou dnů celkem šestnáct představení a také
řadu novinek a inovací. Udělovala se cena pro divácky nejúspěšnější divadelní
představení a čestná uznání „za cokoli“ i herecké ceny. Novinkou bylo spojení
přehlídky s recesním mistrovstvím republiky v breakdance. Každý zúčastněný soubor
dostal CD s hudbou a připravil si improvizační breakedancové vystoupení. Divácky
nejúspěšnějším titulem na letošní Bedně se stalo improvizační představení „V parku“
divadelního Studia Černošice. Z domácích se nejvíce dařilo souboru Vaišnava Otorin,
jemuž připadlo třetí místo. V letošním roce na Bedně dominovaly domácí soubory, ze
vzdálenějších míst přijelo pouhých pět divadel. Bylo to způsobeno posunutím termínu z
důvodu parlamentních voleb.
Vánočka – divadelní přehlídka
V pátek 15. a také v sobotu 16. prosince ožil Dům dětí a mládeže v Kopřivnici
divadlem. Začal v pořadí již šestý ročník divadelní přehlídky Vánočka. Ta letos poprvé
nesla také podtitul „pomerančová“. Hlavním pořadatelem byl Pavel Rösner z
pořádajícího Údivadla. Diváky Vánočky letos čekalo celkem osmnáct představení v
podání sedmnácti různých souborů.
O zahájení přehlídky se v pátek odpoledne postaralo místní dětské divadlo Malá
monstra a jejich divadelní horor Škola hrůzy. Pak už se střídaly divadelní soubory až
zhruba do desáté hodiny večerní. Přestože většinou šlo o kratší představení, byl program
Vánočky tak nabitý, že pořadatelé museli vypustit původně plánované divadelní dílny, a
dokonce museli i některé soubory odmítat. Všechna představení Vánočky proběhla v
prostorách domu dětí, a to jak ve velkém sále v přízemí, tak v divadelní zkušebně. Mezi
nabitým programem našli organizátoři čas také na diskuzní kluby, které následovaly
bezprostředně po jednotlivých blocích představení a ve kterých diváci s tvůrci rozebírali
aktuální představení. Sobotní program Vánočky začal v deset dopoledne a v deset večer
jej pak zakončil tradiční happening všech zúčastněných divadelníků. Vybrat z řady
představení ta divácky nejzajímavější byl podle organizátorů problém.
Vánočka je svým charakterem nesoutěžní přehlídkou, ale diváci každoročně
svým hlasováním rozhodují o udělení ceny nejlepšímu představení a udělují také
anticenu nejméně povedenému kusu.
Jentak Fest
V červencovou sobotu se na louce před lyžařskou chatou na Červeném kameni
uskutečnil první ročník hudebního festivalu amatérských skupin s názvem Jentak Fest,
jehož hlavním pořadatelem byla Petra Rečková. Premiéra Jentak Festu vyšla, zájem lidí
předčil očekávání.
Na akci se představilo celkem devět rockových skupin, bohužel nakonec sešlo z
očekávaného vystoupení kopřivnické kapely Ema Camelia. Na koncert pod širým
nebem si našlo cestu přes 300 lidí, což předčilo i očekávání pořadatelů. Jako první
vystoupili příborští Bugaboo, následovalo domácí Limbo, táborská Deverova Chyba, po
ní brněnský Vítrholc a kopřivnický Nesselsdorf. Němečtí Genetiks, pražští Wollongong
a domácí Milano a Kauflant nabídli hudbu tvrdšího ražení.
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Kraťasy
Pátý ročník přehlídky krátkých a středometrážních filmů se na každé ze svých
letošních projekcí těšil návštěvnosti čtyřiceti až padesáti lidí. Autorkou festivalu a
zároveň dramaturgem kina Puls byla Radka Korená. Úspěšné byly zejména kanadské
krátké filmy, stejně jako průřez dokumentární tvorbou Fera Feniče. Organizátoři se letos
také nepotýkali s tím, že by některý z ohlášených snímků nedorazil a nemohl být
promítnut, jediným stínem bylo, že nedorazil žádný z přislíbených filmařů. Uchytila se
také novinka, kdy některé snímky byly promítány v neformálnějším prostředí
sousedního baru Klapka. Většina diváků nepřišla pouze na jedno představení, ale
absolvovala celý festival.
Kafka
Letos již po desáté se sjeli do Kopřivnice televizní profesionálové z celé České a
Slovenské republiky. Jejich cílem byla opět přehlídka Kafka, která již tradičně proběhla
v kopřivnickém kulturním domě.
Porota v čele se známým televizním publicistou Stanislavem Motlem vybírala
nejlepší snímky v kategoriích Zpravodajství, Dokument, Reklama a Publicistika.
Samotní diváci pak svým hlasováním rozhodovali o trofeji v odlehčené kategorii Kafka
s úsměvem. Do soutěže se letos přihlásilo 21 českých a 7 slovenských televizí v pěti
tradičních kategoriích s celkem dvaasedmdesáti snímky, což zhruba odpovídalo zájmu z
posledních několika let.
Nejobsazenější byla kategorie dokumentů. Ta musela projít poměrně razantním
předvýběrem a porotci měli co dělat. Podle nich bylo přihlášeno opravdu hodně vysoce
kvalitních dokumentárních filmů vhodných k odvysílání v celoplošných televizích.
Součástí dvoudenní přehlídky, jejíž hlavní částí byly velkoplošné projekce přihlášených
snímků v kině Puls, byly také odborné semináře. Vítězné snímky uviděli v následujících
týdnech také diváci KTK a nově také lidé přijímající satelitní televizní kanál TV.
Za uplynulých deset let se přehlídky zúčastnilo už 108 televizních firem z České
a Slovenské republiky. Historicky nejúspěšnější s devíti keramickými Kafkami na kontě
byla třinecká kabelová televize, hned v závěsu se sedmi oceněními byly hned tři
úspěšné televize včetně pořádající Kabelové televize Kopřivnice. V mezinárodní porotě
zasedali mediální teoretici, ale i lidé pracující v elektronických médiích. S velkým
očekáváním se do Kopřivnice po roce vracel také novinář a publicista Stanislav Motl
známý svým působením v pořadu TV Nova Na vlastní oči. Nejúspěšnějším studiem
letošního ročníku se stala TV Beskyd z Valašského Meziříčí, těm se podařilo získat
první místa v kategorii Zpravodajství i odlehčené kategorii Kafka plus. V kategorii
Publicistika bodovala DTV Bratislava se snímkem Jen v Srdci a porota udělila také
čestné uznání zdejší KTK za příspěvek „Nezaplacená okna“. Také hlavní cena za
reklamu putovala na Slovensko do TV Pezinok. V kategorii Dokument nakonec porotci
neudělili první místo a místo toho na stříbrný stupínek postavili dokumenty Televize
Blansko a Gate Television z Hranic.
Kopřiva
Již po dvacáté se letos v kopřivnickém kulturním domě konala divadelní
přehlídka Kopřiva. Přehlídka, která začala již ve čtvrtek 20. dubna večer prvním
představením a retrospektivní výstavou o historii Kopřivy, přinesla široký záběr od
komedií, přes tíživá dramata, kabaret, loutkárnu i taneční divadlo. Velký úspěch u
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diváků zaznamenalo vystoupení bratislavského Túlavého divadla – získalo pak cenu
publika.
Sympatický soubor si tak po ocenění Hamleta z roku 2004 přidal další
keramickou sošku za svou Piano Revue. Porota svá uznání rozdělila mezi dva soubory.
Za inspirativní práci s kompozicí textu stejně jako za použití originální scénografie
udělila cenu za největší umělecký přínos opět Slovákům, Divadelnímu sdružení
Partyzánské. Individuální cenu za herecký výkon pak udělila celému ansámblu
tanečníků divadla ProART.
Kromě samotného divadla Kopřiva nabídla řadu dalších doprovodných
programů. Mimo klasické součásti programu, jako jsou koncerty, několik hudebních
skupin nebo seminářů s porotci, připravili organizátoři i věci, které připomínaly
významné výročí místní přehlídky netradičního divadla. Tou první byl křest více než
stodvacetistránkového ’Kopřivového herbáře’, obsáhlého almanachu s informacemi o
dosavadní historii přehlídky, druhou pak bylo promítání zhruba dvacetiminutového
filmového dokumentu se stejným tématem.
Před dvaceti lety stál u zrodu přehlídky Jiří Cachnín a po celou existenci
přehlídky je jejím dramaturgem. Původním záměrem party mladých nadšenců bylo dělat
otevřené divadlo, jak amatérské, tak profesionální. Přehlídku, která měla být co
nejpestřejší a zahrnovat co největší spektrum divadelních žánrů, i to se nakonec
podařilo. Za ty roky se zde vytvořila celkem jedinečná atmosféra, která je typická právě
pro Kopřivu. Jednou z věcí, o kterou se organizátoři od začátku snažili, bylo i to, aby se
diváci nějakým způsobem zapojili, předávali hlavní cenu, což se taky povedlo. Dalším,
možná do jisté míry vedlejším, ale příjemným produktem Kopřivy je to, že nastartoval
vznik spousty souborů a přilákal i dramaturgy řady divadel a klubů, kteří si zde vybírají
představení pro svá zařízení.
Taneční soutěž Tatra
V sobotu 25. listopadu se v místním kulturním domě uskutečnil už čtyřicátý
ročník taneční soutěže Tatra. Pro město, které nemá taneční klub, to je každoročně
opravdu významná událost, která by pochopitelně nebyla možná bez podpory ze strany
města, tak i Tatry, která soutěž, ať se v ní jakkoli střídali majitelé, vždy podporovala.
Vstupenky na večerní část čtyřicátého ročníku taneční soutěže Tatra byly vyprodány
během tří hodin po zahájení předprodeje. Pořadatelé letos zvolili nové a podle vysoké
návštěvnosti odpolední části šťastné uspořádání soutěžního dne. Letos se pod názvem
Tatra uskutečnily hned dvě samostatné soutěže, v odpolední části proběhla postupová
taneční soutěž třídy A v latinskoamerických i standardních tancích a večer ve stejných
tanečních oborech proběhla soutěž na úrovni taneční ligy, a tedy nejvyšší třídy M.
Večerní soutěž Taneční ligy třídy M tradičně odstartovalo klání ve standardních tancích.
Z poměrně vyrovnaného tanečního pole nakonec vyšli vítězně Petr Zabystrzan a
Monika Michalíková z Elánu Třinec. Mezi latinskoamerickými páry se porotci na tom
nejlepším shodli naprosto jednoznačně. Ve finále této části soutěže stálo pět
ostravských párů proti Marku Dědíkovi a Kristině Horvátové, tančícím za slovenské
Urban Dance Studio, a přesto jim nebyli schopni sebrat byť jediné první místo v
žádném z pěti tanců.
Pro Tatru je na rozdíl od mnoha jiných soutěží ve sportovním tanci typický
bohatý doprovodný program a u příležitosti čtyřicátých narozenin Tatry se pořadatelé
pochopitelně chtěli vytáhnout. V Kopřivnici hostoval Taneční klub Jarky Calábkové,
který v latinskoamerických formacích patří k absolutní světové špičce a navíc jeho
spojení s Tatrou je ještě daleko hlubší. Po několikaleté pauze dorazila do Kopřivnice
také bratislavská UniDance s jednou standardní a jednou latinskoamerickou formací.
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Žánr Show Dance formací připomenul TK Radost Bohumín s jednou velkou formací se
čtyřiadvaceti tanečníky a jedním menším recesním vystoupením. Publikum ale vidělo i
zcela jiné druhy tance, baletní tancování představili sólisté baletu Moravského divadla
Olomouc a nechybělo také vystoupení tanečnic ZUŠ Zdeňka Buriana tančící na živý
doprovod bubeníků z Evolution Dejavu. Přestože po devětatřiceti ročnících organizátoři
jen těžko hledali něco, co na parketu Tatry ještě k vidění nebylo, letos se jim to
podařilo. Se svou exhibicí přijely dva páry ze Slovenského svazu tanečního sportu na
vozíčku a předvedly tanec párů, kde vždy partner či partnerka jsou na vozíčku a tančí se
zdravým protějškem.Publikum také rozveselila premiéra další recesní choreografie
skupiny Direkt a jejich Valašských břuchotanečníků.
Čtyřicátý ročník Tatry byl také příležitostí poděkovat lidem, kteří v roce 1966
stáli u počátků soutěže. Pamětní list a medaili si odnesly například osobnosti zdejšího
tanečního života, jako jsou Daniel Hruškovič, Zdeňka Havlová, Antonie Mocková nebo
Marie Bartoňová, která první ročník Tatry prožila jako soutěžící.
Motýlek
Motýlek, svým pojetím v republice jedinečná přehlídka tvorby handicapovaných
dětí, první listopadovou sobotu opět ovládl celý Kulturní dům v Kopřivnici. Na desátý
ročník oblíbené akce se sjelo zhruba 460 účastníků z dvaatřiceti zařízení pečujících o
děti s různými mentálními a fyzickými handicapy.
Dětské centrum Kopřivnice již pět let spolupracuje s podobným zařízením v
Polsku. Děti a učitelé z Myszkowa pravidelně jezdí na přehlídku handicapovaných dětí
Motýlek, na níž se prezentují děti nejen z místního zařízení, ale i z celé republiky. Letos
se na přehlídku přijeli podívat i zástupci z francouzského družebního města Trappes –
Nicole Bethuel, Régis Francheteau a Annie LeHir Dutilleul, jež pracuje v družební
komisi již dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že jak paní Bethuel, tak pan Francheteau
pracují v podobných zařízeních ve Francii, si během pátku se zájmem prohlédli jak
Dětské centrum, tak Kopretinu ve Vlčovicích.
Celkem dvě skupiny vystupujících dorazily z Polska. Byli mezi nimi jak
pravidelní účastníci, tak nováčci. Vůbec poprvé ale přijeli například ze Slovenska,
konkrétně ze Žiliny. Program celé přehlídky byl rozdělen do dvou dnů. Účastníky už v
pátek kromě prostorových zkoušek na jevišti čekala také tvůrčí dílna. V prožitkové
části, která byla tématicky motivována barvami duhy, děti především relaxovaly.
Následně v pracovní části reflektovaly své prožitky z prožitkové části prostřednictvím
výtvarných prací. Práce, které vzešly z páteční dílny, pak byly v sobotu vystaveny v
prostorách kulturního domu. V pátek čekal na účastníky Motýlka ještě oblíbený
zábavný večer, který bohužel z kapacitního důvodu nebyl zpřístupněn široké veřejnosti.
Děti zhlédly vystoupení divadelní skupiny Kamarádi z Brna, zazpívat jim přijela i
Heidi Janků s kapelou. Vzhledem k tomu, že Motýlek letos oslavil desáté narozeniny,
dočkaly se děti také obrovského dortu. Samotný hlavní galaprogram Motýlka 2006
začal v sobotu 4. listopadu ve dvě hodiny odpoledne a na všechny zúčastněné čekal
čtyřhodinový maratón vystoupení. Celkem diváci zhlédli třicet šest programových
čísel.Tradičně dominoval tanec, který je pro vyjadřování postižených dětí
nejpřirozenější, ale nechyběly ani hudební či hudebně-dramatická čísla. Na číslech
tradičních účastníků byl patrný obrovský kvalitativní posun a jednotlivá zařízení se
doslova předhánějí ve výpravném zpracování svých vystoupení. Také nováčci se snažili
udělat na publikum co nejlepší dojem. Přes velikost akce všechno proběhlo dle plánů.
Scifistický KoprCon
Kopřivnický KoprCon rok od roku získává na oblibě. V pořadí již čtvrté setkání
fanoušků sci-fi fantasy, hororu a příbuzných žánrů přilákalo do Základní školy dr.
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Milady Horákové více než dvě stovky nadšenců z celé republiky a Slovenska, což bylo
více než v předchozím roce.
Hlavní pořadatel David Macháček, který stál u zrodu této akce, byl s účastí
spokojen. V amatérských podmínkách, v jakých akce probíhá, nelze pořádat nějakou
velkolepou akci. Přesto se pořadatelům podařilo akci dobře organizačně zvládnout a
vytvořit tu správnou atmosféru. Tu taky účastníci hodnotili jako naprosto
neopakovatelnou, která kopřivnický con výrazně odlišuje od ostatních.
Vlajkovou lodí KoprConu 2006 jako hlavní akce Czech Star Wars Universe byly
Hvězdné války, což bylo ostatně patrné i na kostýmech účastníků. K Lucasovým
filmům se vázala celá řada zajímavých přednášek, vyhodnocení literární soutěže O
Zlatého ysalamirie, k vidění byla i autorova prvotina THX 1138. V sobotu tradičně
vystoupil jeden z nejoblíbenějších současných tuzemských autorů fantastických žánrů
Miroslav Žamboch a ostravský záhadolog, badatel a spisovatel Arnošt Vašíček,
obdařený nejen fantazií, ale i dedukčními schopnostmi. Při svých výpravách za
neodhalenými tajemstvími naší planety navštívil více než osmdesát zemí a posluchačům
tentokrát představil své dvě knižní novinky zabývající se tak, jak je u Vašíčka zvykem,
nevysvětlitelnými úkazy a legendami. Nebylo v možnostech žádného návštěvníka
KoprConu využít všech možností, které con nabízel. Právě neuvěřitelná pestrost a
možnost setkání lidí stejných zájmů jej činí tak atraktivním.
Letošní oslava Evropského svátku hudby
Již po šesté se ve středu 21. června před kulturním domem slavil Evropský
svátek hudby.
Celodenní program odstartoval dopoledne programem určeným především
školákům. Až zhruba do půl dvanácté se na pódiu před kulturním domem střídaly
soubory se školstvím nějakým způsobem propojené. Tradičně vystoupila školní kapela
Petrklíč z Alšovky a jejich konkurenti OG&BA ze ZŠ dr. Milady Horákové - náměstí.
Vyvrcholením dopolední části byla příležitostná skupina Magistr poskládaná z kantorů
několika místních škol.
Odpolední část Evropského svátku hudby měla začít o půl třetí odpoledne
vystoupením frýdecko-místecké kapely Kajkery. Místo ní ale vystoupil písničkář David
Vysloužil s kapelou. Kytarista z Kajkery si totiž zlomil ruku. Folkrock hrála také druhá
kapela v pořadí Akustik Rauš Band. Kapela, která se vyvinula z původně jinak žánrově
orientované skupiny Rauš, začala vystupovat přesně před rokem na hudebním festivalu
Valašský Špalíček. Trochu zpestření přivezl do Kopřivnice jediný zahraniční účastník
letošního koncertního vítání léta, bratislavská kapela Longital.
Po ní vystoupila brněnská kapela Květy. Ta začínala velmi netradičně zhudebňováním pohádek a její pojetí hudby není stále zcela konvenční. Samotná kapela
svou muziku prezentuje jako alternativní folk-beat s vesele posmutnělými texty.
Svou velkou premiéru si na Evropském svátku hudby po páté večer odbyl také nový
projekt několika zdejších muzikantů nazvaný Silent Weather. Vystoupení před
kulturním domem bude vůbec prvním koncertem kapely hrající vlastní popové písničky
s jazzovými prvky.
Pop-rock s náznaky funkových a ’najazzlých’ instrumentací nabídly 4Dohody od
osmnácti hodin. Kapela obsazená saxofonem, klávesami, kytarou, bicími a perkusemi
získala v letošním finále Moravského vrabce Cenu primátora Karviné a Cenu pro
nejlepšího zpěváka.
Předposlední na pódium vstoupila skupina FruFru. Její členové hráli pestrou
muziku s náznaky worldmusic, rocku i taneční muziky. Zvuk kapely účelně kombinuje
předpřipravené samply s živými nástroji a ve svých písních kapela prezentuje svůj
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pohled na současný stav světa. Originální formace vznikla před šesti lety v Třebíči jako
kapela k improvizacím na vernisážích výstav. Muzikanti, kteří ji tvoří, však velmi záhy
pocítili větší autorsko-interpretační přetlak a kapela začala zkoušet a koncertovat. V
únoru 2003 už vydali debutové CD Hmotný, vloni v prosinci pak přidali druhou desku
Nevěř tichu. Během své existence FruFru vystoupilo na dvou set třiceti pódiích. Hráli
na samostatných koncertech stejně jako nejrůznějších festivalech, a to nejen u nás, ale
také na Slovensku, v Polsku, Německu, Slovinsku nebo Chorvatsku. Rockovo-folklorní
tečku pak obstarala skupina Ciment. Spojení hardrockového přístupu a valašského
folkloru na zdejší publikum funguje, a tak se i tentokrát pořadatelé rozhodli pro tečku,
která publikum roztančila.
Vánoční koncerty uměleckých škol
Předvánoční koncerty obou kopřivnických uměleckých škol se shodou okolností
letos konaly ve stejný den a dokonce ve stejnou hodinu. Základní umělecká škola
Zdeňka Buriana pořádala koncert v Katolickém domě, soukromá ZUŠ MIS music
situovala svůj koncert do kinosálu v kulturním domě. Oba koncerty proběhly ve středu
20. prosince.
ZUŠ Zdeňka Buriana letos připravila celou sérii koncertů. Už 14. prosince v
Kulturním domě na náměstí ve Štramberku koncertovaly děti z tamní pobočky školy.
Následoval vánoční koncert v Rybí. V hudebním oboru je velký počet žáků, takže další
koncert proběhl 18. prosince v koncertním sále školy a vystoupili na něm především
mladší muzikanti. Reprezentační vánoční program pak tato škola připravila na 20.
prosince do Katolického domu. Připraven byl především klasický repertoár v podání
sólistů malého a velkého komorního orchestru školy. V závěru programu pak sálem
zněly koledy v podání školní cimbálové muziky doplněné o pěvecký soubor ZŠ sv.
Zdislavy.
Také MIS music připravila program složený především z klasické hudby.
Vystoupili sólisté i vokální a instrumentální skupiny, jako např. skupina Proměny
složená z klávesových a dechových nástrojů. Také MIS music zvolila pro závěr
programu svůj nejlepší soubor - Jazzový školní orchestr, který vystoupil s vlastním
programem složeným ze starších i nových swingových skladeb.
Výstavy dětských prací
Koncem května byla ve výstavních prostorách znovuotevřeného Muzea Fojtství
zahájena výstava tradiční celookresní soutěžní přehlídky Fantazie 2006, týden poté pak
v Šustalově vile proběhla vernisáž výstavy nejlepších prací dalšího ročníku burianovské
soutěže Svět dobrodružství a fantazie.
Přehlídka Fantazie představila kresby, malby, grafiku, ale také koláže, keramiku,
loutky a další prostorové práce. Do soutěžní přehlídky své práce přihlásilo celkem
sedmnáct škol z celého Novojičínska a na Fojtství bylo k vidění to nejlepší. Řada
oceněných prací byla dílem kopřivnických školáků. Kopřivničané z celkem dvanácti
udělených ocenění získali 8 a z toho dvě první místa v dané kategorii. Velká výstava
Fantazie byla v Kopřivnici k vidění vůbec poprvé. Většina předchozích ročníků se
uskutečnila v Novém Jičíně, tam však organizátoři přišli o výstavní prostory kvůli
rekonstrukci půdních prostor.
V loňském roce se Fantazie uskutečnila na zámku v Kuníně, letos organizátoři
využili toho, že bylo volné Fojtství a pro příští rok už je rezervován obrovský výstavní
prostor na Slezsko-ostravském hradě. Fantazie se od příštího roku výrazně promění, z
přehlídky okresního formátu se změní v celokrajskou akci a k běžné formě velké
společné výstavy bude mít každá zúčastněná škola také svou virtuální galerii na webu.
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Na Fojtství byla výstava Fantazie k vidění do 18. června. Výstava proběhla pod
patronátem ZUŠ Zdeňka Buriana, jejíž ředitel je již řadu let kurátorem těchto výstav.
Soutěž a stejnojmenná výstava Svět dobrodružství a fantazie letos pokračovala
již čtvrtým ročníkem. Na rozdíl od loňského roku, kdy byla její působnost omezena jen
na kopřivnické školy, se letos mohly zúčastnit práce dětí z celého okresu. Vloni se
připomínalo sté výročí narození Zdeňka Buriana a k dispozici byl velký prostor ještě
nezařízené Šustalovy vily. Díky tomu se mohly vystavovat i větší objekty. Proto byla
soutěž omezena jen na kopřivnické školy. Výstavní prostor v Šustalově vile po
dokončení muzejních expozic je přece jen omezený. Letos proto dostaly přednost spíše
plošné práce a byla dána příležitost i dalším školám. K vidění byly především malby a
grafiky. Novinkou byly také dvě nově vypsané kategorie, počítačová grafika a komiks,
které soutěž zpestřily a oživily. Organizátorem soutěže je od jejího vzniku výtvarný
obor ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici.
Beskyd Model Kit Show 2006
Desátý ročník Beskyd Model Kit Show nabídl víc jak dvěma tisícovkám
návštěvníků možnost pokochat se osmi stovkami soutěžních a dalšími dvěma stovkami
nesoutěžních modelů všech kategorií a velikostí. Hlavní sálová soutěž letos obsahovala
dvaatřicet kategorií včetně novinkových Dioramat pozemního opevnění. Modeláři z
tuzemska, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Francie či Nizozemí si
změřili své dovednosti hned v několika soutěžích. Kromě mezinárodní soutěže „O
poháry Evropské unie“ proběhla klasická Sálová soutěž hodnocená porotou a
nejkrásnější model vybrali také návštěvníci Kit Show. Připraveno bylo také několik
menších soutěží. Tradicí byla soutěž modelů tatrovek, sedmdesáté výročí britských
stíhaček Spitfire připomněla další specializovaná soutěž. Samozřejmostí byla Cena
Valašského království oceňující kuriózní a recesní modely. Vítěze této soutěže
dekorovali řádem Zlaté ručky vyslanci krále Bolka Polívky, ministři jeho vlády Pavel
Zedníček a Jiří Pecha. Pro modeláře byly kromě výstavy připraveny i burzy a
doprovodné programy. Přímo před kulturním domem vzniklo improvizované ležení
vojáků z období druhé světové války, k vidění bylo dvacet vojenských automobilů a
dalších strojů z té doby. Prezentovala se také současná česká armáda a zpestřením byla
účast napoleonských dělostřelců ze sedmnáctého století. Přitažlivou novinkou byla
soutěž rádiem řízených „bugin“ na trávníku před kulturním domem. V sobotu proběhly
rozjížďky, finále pak v neděli. Mezi stovkami modelářů a jejich výtvory se i letos
dokázal prosadit kopřivnický modelář Milan Kubáň. Specialista na figurky se jako
domácí účastnil všech desíti dosavadních ročníků Kit Show, a jak sám říká, nikdy
neodešel s prázdnou. Výjimkou nebyl ani letošní ročník, kdy dokázal vyhrát kategorie
Figurky do 90 milimetrů, kategorii nad 90 milimetrů a také bronz v kategorii Busty.
Figurky dělá Kubáň až posledních patnáct let, kdy po revoluci totiž i u nás začaly být ve
větší míře k dostání. Jeho specialitou jsou figurky ze starší historie, v jeho sbírce jsou
staří Mayové i Římané, stejně jako francouzští mušketýři či napoleonská vojska, nedělá
ovšem figurky z období první světové války a novější. Koníček je to podle modeláře
finančně i časově náročný. Kvalitní figurka o velikosti 54 milimetrů se dá pořídit za
dvacet i třicet euro.
Oproti loňskému roku pořadatelé zaregistrovali velký kvalitativní vzestup, což
jim také zkomplikovalo hodnocení sálové soutěže. Byl opravdu problém vybrat nejlepší
a určit pořadí při nepatrných rozdílech. Hlavním organizátorem Kit Show byl jako vždy
Jan Štědrý, sám vášnivý modelář. Na výstavě byly k vidění i modelářské unikáty jako
třeba polské modely motokol či plně funkční modely ponorek.
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Zajímavosti ze života města
Film o Kopřivnici
Na brněnském veletrhu cestovního ruchu na počátku příštího roku se Kopřivnice
prezentovala novým pětiminutovým propagačním filmem. Jeho zhotovení podpořila
rada města. Pětiminutový snímek, který si zhruba za dvaačtyřicet tisíc korun město
objednalo u místního filmaře Miroslava Hofmanna, byl dynamickou prezentací
Kopřivnice. Ukázal ve zkratce to nejzajímavější, co by případné návštěvníky města
mohlo zaujmout. Představil Kopřivnici ze všech stran – muzea, sportovní zařízení,
rozhlednu Bílá hora i horolezce v kamenárce. V upoutávce se objevily záběry z akcí
pořádaných v průběhu roku v Kopřivnici a okolí. Letos vznikly o Kopřivnici již dvě
propagační prezentace na DVD. Ty jsou ale dlouhé a zaměřené pouze na muzejní
expozice a sportoviště. Nový krátký film z dílny M. Hofmanna má především upoutat
pozornost návštěvníků brněnského veletrhu z kraje roku 2007 a do budoucna radnice
uvažuje i o jeho šíření ve formě CD vizitek turistům jako propagačního materiálu.
Možná se objeví také na internetových stránkách města.
Znělky v městském rozhlasu
Kopřivnicí se začaly rozléhat nové melodie městského rozhlasu. Byla vyhlášena
veřejná soutěž o účast v soutěži o úvodní melodii městského rozhlasu. Maximálně
třicetivteřinová znělka v elektronické podobě byla následně občanům k dispozici v
anketě, v rámci které sami obyvatelé města vybrali nový úvod hlášení nejen v
Kopřivnici, ale i v jeho místních částech. Jedinou podmínkou účasti v soutěži byl fakt,
že autor nesmí být zastupován Ochranným svazem autorským. Právě úspora na
poplatcích tzv. „OSE“ město přiměla k vypsání soutěže, jejíž vítěz získal odměnu pět
tisíc korun.
Kopřivnické radnici se do vyhlášené soutěže o úvodní melodii městského
rozhlasu přihlásilo šest autorů. Někteří poslali i více znělek, občané tak mohli vybírat z
šestnácti nahrávek.
Do soutěže přihlásil šest skladeb David Smečka z Brna, čtyři Lubomír Svoboda
z Kopřivnice, tři Radek Struhař ze Sedlnice a po jedné znělce poslal pan Kopelec, Pavel
Kutáč z Kopřivnice a autor, který si nepřeje být zveřejněn. Nejvíce hlasů získala
třicetivteřinová znělka od Lubomíra Svobody z Kopřivnice. Tento výběr potvrdila i rada
města.
Nová znělka začala zvát k poslechu městského rozhlasu od pondělí 18. prosince.
Jejím úkolem je zahajovat i ukončovat hlášení městského rozhlasu, a to jak v
Kopřivnici, tak i v místních částech.
Návrh Ceny města
Zastupitelé letos v dubnu schválili nová pravidla pro udělování významných
ocenění města. Tím nejvyšším je udělení čestného občanství, dalším je titul významná
osobnost a třetí v pořadí je Cena města.
Cena města bude udělována lidem, kteří se nějakým významným počinem
podíleli na chodu města nebo se zapříčinili o zviditelnění města nebo významným
počinem přispěli k jeho věhlasu. Navrhnout jakéhokoliv jedince může podle pravidel
kdokoli, ale návrh musí schválit rada a poté zastupitelstvo.
Radnice vypsala soutěž na realizaci návrhu Ceny města a oslovila přímo šest institucí a
umělců. Další se mohli přihlásit sami, podklady byly zveřejněny na webových stránkách
města a v novinách.
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Město oslovilo i Fakultu multimediálních komunikací ve Zlíně, sklářskou školu
ve Valašském Meziříčí a Institut pro umělecká studia v Ostravě, z umělců Bronislava
Hrubého, Zdeňka Babince a Jiřího Španihela. Účastníci soutěže nebyli ve vymýšlení
vzhledu nijak omezováni, město jim nechalo volnou ruku. Museli ale splnit dvě
podmínky, a to, aby cena měla nějaký vztah ke Kopřivnici a byla zhotovitelná v kopii
do deseti tisíc korun za kus. Město mezi přímo oslovené rozdělilo skicovné ve výši
dvaceti tisíc korun.
Účastníci soutěže předložili své návrhy do konce září. Radnice tak obdržela v
daném termínu zpracované návrhy od šesti autorů, přičemž někteří poslali více návrhů.
Do výběru byl však zařazen ten, který se komisi líbil víc. Hodnotící komise nakonec
vybrala dva návrhy a doporučila dále pokračovat v jednání s dvěma autory, jejichž
návrhy nejvíce splňovaly posuzovaná kritéria – tj. originalitu, výstižnost, výtvarnou
hodnotu a cenu za opakované zhotovení. Tito výtvarníci následně zpracovali své návrhy
do konečné podoby. Vzhledem k tomu, že zhotovení návrhů je finančně náročné, bylo
mezi vybrané autory rozděleno sedmdesát tisíc korun, aby mohli předvést své návrhy
včetně plaket, diplomů a obalů. Doporučení hodnotící komise schválila i rada města,
která zároveň rozhodla rozdělit skicovné ve výši dvaceti tisíc korun poměrově mezi
všech šest posuzovaných autorů.
Kopřivnice koupila dvě Burianovy kresby
Kopřivnická sbírka děl Zdeňka Buriana se letos zase o něco rozrostla. Hned
druhý den letošního roku schválili radní nákup dvou perokreseb za sedmdesát tisíc.
Větší z nich o rozměrech 20 x 30 centimetrů zobrazuje druhohorního vodního ještěra a
druhá, o něco menší, zachycuje pravěkého lovce při lovu. Nákup obou grafik od
malířova vnuka Jiřího Hochmana město financovalo z daru manželů Ulmových. Autoři
nových muzejních expozic ve městě chtějí svým příkladem iniciovat vznik sbírky, ze
které by byly realizovány právě nákupy drobnějších předmětů pro burianovskou
expozici.
Také kopřivnická radnice letos investovala do nákupu artefaktů spojených s
osobou Zdeňka Buriana. Šlo o částku kolem 100.000 Kč. Sbírka v držení města se
rozšířila o ilustraci ke knize Hura-Kura Zelený náramek z roku 1933, další byl barevný
kvaš použitý jako ilustrace k časopiseckému vydání povídky Černý milník z roku 1935
a nakonec kvaš, který Burian vytvořil v sedmdesátých letech minulého století jako
ilustraci k povídce Nikipi. Kromě těchto obrázků radnice od soukromých sběratelů
koupila také dvě listiny, jednak „Vyznamenání za vynikající práci“, které Zdeněk
Burian obdržel v roce 1969, a pak jeho jmenování zasloužilým umělcem z roku 1980.
Všechny nově zakoupené exponáty se následně objevily v expozici Zdeňka Buriana v
Šustalově vile, u obrázků vytvořených metodou kvaše jde ale pouze o vysoce kvalitní
kopie. Tento druh ilustrací totiž při vystavování na světle velmi trpí a při vystavení by
originály byly brzy znehodnoceny.
Muzeum Fojtství
Koncem května - 25. 5. 2006 - bylo slavnostně znovuotevřeno muzeum Fojtství
v Kopřivnici. Nabídlo návštěvníkům zbrusu novou expozici v přízemí budovy, která se
snažila skloubit starou lidovou architekturu s moderně pojatou expozicí.
Přestože se akce uskutečnila v průběhu pracovního týdne, těšila se velkému
zájmu občanů. Důvodem bylo i to, že se na ni sjela řada politiků a odborných muzejních
pracovníků z okolí. Program zahájila dětská cimbálovka ZUŠ Zdeňka Buriana a
příchozí mohli ochutnat tradiční koláčky nebo speciálně pro tuto příležitost připravené
perníčky. Přítomné pak na svém dědičném sídle přivítal samotný zakladatel kočárovky
„Ignác Šustala s chotí“. Ředitelka Regionálního muzea Lenka Hodslavská dostala
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symbolický klíč od Fojtství z rukou starosty a všichni přítomní si pak mohli odnést
pamětní list. Akci uzavřelo vystoupení cimbálovky.
Expozice věnující se historii Kopřivnice a nejbližšího okolí tak uzavřela
kopřivnický muzejní okruh. Od tohoto dne si turisté mohou zakoupit jednotnou
vstupenku, která je za výhodnější cenu opravňuje k návštěvě Technického muzea,
Expozice Dany a Emila Zátopkových, Šustalovy vily a konečně i znovu otevřeného
Fojtství.
Fojtství i přilehlá stodola dostaly zcela novou šindelovou střechu. Sídelnímu
stavení kopřivnických fojtů bylo také zaizolováno podkroví a kolem základů byla
položena hydroizolace. Otevřením poslední nové expozice byl dokončen projekt na
rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice. Ten přišel na 20,5 milionů korun a dotační
prostředky z Evropské unie a kraje činily celých 82 %. Samotná investice vložená do
Fojtství dosahuje podle mluvčího kopřivnické radnice zhruba částky 9 milionů korun.
Slavnostního otevření zrekonstruované kulturní památky s novou expozicí z autorské
dílny Studia Ulma, které navrhlo a realizovalo také stálé výstavy v Šustalově vile a
muzeu Zátopkových, se zúčastnil osobně také ministr kultury Vítězslav Jandák. V
Kopřivnici se zdržel jen krátce, přesto se po slavnostním ceremoniálu a zběžném
prohlédnutí muzejní expozice zmínil o svých obavách o největší turistické lákadlo ve
městě – technické muzeum a jeho sbírku automobilů.
O Fojtství jako o typu lidové stavby
Slova fojt a fojtství se k nám dostala prostřednictvím kolonizátorů německého
původu. Zejména se rozšířila na Valašsku a v jeho okolí. Valašská lidová architektura
pak zasáhla i do krajů vzdálenějších, třeba až do Poodří. Také kopřivnické fojtství,
nejstarší budova ve městě, má společné znaky s fojtstvími, která se stavěla na Valašsku.
Fojtové se nazývali ti, kteří stáli v čele jednotlivých vesnic nebo menších oblastí. Byli
největší a nejváženější sedláci v kraji, a také skuteční vůdci obce. Většinou se fojtství
dědila z generace na generaci, tak tomu bylo i v Kopřivnici. Fojti vybírali poplatky a
daně, měli právo soudit spory mezi sousedy a bývali též přísedícími u větších soudů.
Vážnost rodu i jejich bohatství vyžadovaly postavit si dům, který sloužil nejen potřebám
zemědělce, ale také jako místní úřad, někdy soudní budova a leckdy i jako přechodné
vězení. Spojení všech těchto účelů vedlo ke stavbě objektu poměrně velkého a
prostorného. Ve velikosti a architektonickém řešení budovy fojtství se odráželo sociální
postavení jeho majitele. V rámci vesnických staveb byla fojtství budovami atypickými.
Skoro všechna fojtství byla patrová, většina z nich měla ze dvou i tří stran pavlače. V
přízemí byla vstupní síň, ze které se chodilo do velké jizby. Ta sloužila jako
shromaždiště rodiny a členů domácnosti, zde se také vybíraly poplatky, řešily spory
mezi sousedy a v časech roboty zde stávala lavice, na které byl lískovkou vyplácen
vzpurný domkář. V přízemí byla dále kuchyně, komora na potraviny, někdy i malá
jizba. Ze síně vedlo schodiště do patra, jehož půdorys byl obvykle stejný jako v přízemí,
s tím rozdílem, že všechny prostory sloužily pouze rodinným potřebám. Nacházely se
zde ložnice, komory pro šatstvo, zásobárny atd. V případě kopřivnického fojtství se v
horní části nacházela sýpka. Protože Valašsko je kraj kopcovitý, musela být většina
budov postavena ve svahu. Nerovnost terénu však byla využita tak, aby se jednoduchým
způsobem získaly sklepy, kde bylo možno skladovat produkty hospodářství. Podobně je
řešeno i Fojtství v Kopřivnici, které se díky několika rekonstrukcím podařilo uchovat v
původní podobě, v jaké bylo roku 1789 vystavěno fojtem Jakubem Šustalou.
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Emil Hanzelka
Jméno Emila Hanzelky bude navždy spjato s historií Kopřivnice. Celý svůj život
zasvětil záchraně památek jak našeho města, tak i regionu. Shromáždil také obrovské
množství archivního materiálu, který by jinak byl již dávno zničen. Dne 29. března
uplynulo 120 let od jeho narození.
Od národnostního boje ve svých mladých letech až po vybudování Lašského
muzea, které se stalo jeho trvalým památníkem, odevzdal dílo, které dodnes nebylo plně
zhodnoceno. Emil Hanzelka napsal stovky článků, publikovaných v desítkách novin,
časopisů a sborníků. Jím získaný archivní materiál je uložen ve více než třech stech
šanonech, dvacet let byl předsedou Čs. červeného kříže, funkcionářem Sokola i
zakladatelem a dlouholetým předsedou místního odboru KČT. Patřil mezi členy výboru
pro postavení prvního pomníku TGM i pozdější znovuodhalení v poválečných letech i v
roce 1968.
Nemalým úsilím se mu podařilo vybudovat Lašské muzeum, jehož
pokračovatelem se stalo Muzeum Fojtství. Budovu starého Fojtství pomohl zachránit
před chátráním svým návrhem do seznamu státem chráněných kulturních památek.
Okruh jeho zájmu nepatřil ale jenom Kopřivnici, rozšiřoval se i na vzdálenější okolí. V
padesátých letech minulého století jako okresní konzervátor a památkový referent
usiloval o záchranu mnoha památek v našem regionu. Ve Štramberku si svou snahou o
zachování mnoha dřevěnic v řadách jejich majitelů vytvořil i řadu osobních nepřátel,
kterým se jeho názory a představy nelíbily. V polovině šedesátých let ve známé
„štramberské při“ Štramberáci bojovali o samotnou existenci města. Tehdy se Hanzelka
v dubnu 1965 postavil na jejich stranu a podpořil boj Štramberáků o záchranu jejich
města. Již dávno před tím však upozorňoval na význam Kotouče a na nutnost průzkumu
té jeho části temene, která je nejvíce ohrožena rozšiřováním lomu. Zachytil (už v r.
1933 a po 20 letech) i základy kostelů na Kotouči společně s kněžskou budovou. Ke
Štramberku měl Emil Hanzelka blízký vztah už od dob dr. Hrstky, kdy patřil mezi
příznivce štramberského KČT. Po Hrstkově odchodu ze Štramberka založil Hanzelka
KČT i v Kopřivnici. V roce 1934 kopřivnický KČT uctil památku MUDr. Ad. Hrstky
tím, že pojmenoval cestu k temeni Bílé hory „Cestou Hrstkovou”. Byla to krásná lesní
cesta, po které Hrstka často chodíval.
Kromě Štramberka věnoval pozornost záchraně a renovaci rodného domku
Georga Mendela v Hynčicích, zasloužil se o pamětní desku na rodném domku Kristiána
Davida v Ženklavě, jeho úsilím byl zachráněn i rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře
či zámek v Nové Vsi… Za symbolickou cenu koupil pro klub turistů od hraběnky
Deymové i zříceninu hradu Starý Jičín. Emil Hanzelka patří určitě k zajímavým
osobnostem především kopřivnické historie. Ale stopy jeho práce jsou patrny i jinde.
Od mládí se snažil vymanit se z věčné pomíjivosti života a „něco po sobě zanechat“.
Zasloužil se i o stavbu českých menšinových škol v poněmčených obcích našeho
regionu v době po první světové válce (Ženklava, Butovice, Bartošovice, Nová Horka).
Nová galerie
V polovině prázdnin získali místní milovníci výtvarného umění v suterénu
Šustalovy vily nový výstavní prostor. Pod názvem Galerie ve vile se skrývá svým
rozsahem spíše komorní, ale příjemná prodejní galerie současného umění, která je o to
cennější, že je v Kopřivnici první a jediná. Svou činnost galerie zahájila prezentací
kolekce asi čtyř desítek prací ostravské akademické malířky Věry Tošenovské.
Kurátorem nové kopřivnické galerie je Petr Pivoda. V galerii by podle jeho slov měli
být k vidění především umělci z ostravského regionu. Kromě střídajících se výstav bude
v galerii i nabídka děl celostátně známých umělců. Součástí galerie je i expozice
uměleckého skla a keramiky. Otevřením galerie v suterénu Šustalovy vily se budova, v
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níž sídlí i muzeum s expozicí Zdeňka Buriana, zase o krůček přiblížila původní vizi
budoucího centra výtvarného umění ve městě.
Kaple Panenky Marie
Kousek za hranicí katastrálního území Kopřivnice se nachází příborská část
zvaná Paseky, kde stojí nově zrekonstruovaná kaple Panenky Marie. V červnu se
kaplička dočkala znovu vysvěcení, které bylo doprovázeno širokým zájmem veřejnosti.
Bohoslužbu vedl kopřivnický farář Karel Doležal. Přítomni byli i menší dechová kapela
a varhaník, s nímž texty písní zpívala většina ze dvou stovek přítomných. Před
samotným vysvěcením zmínil farář 110. výročí od založení kaple a nastínil okolnosti
jejího vzniku opředené legendou o ztrátě a nálezu finanční hotovosti. Farář také
přirovnal jednání podnikatele Rostislava Zemana, který kapli opravil, k zázraku a po
svatém přijímání požehnal všem přítomným.
Jako všechny nové věci ve městě, i tato přitáhla zájem místních vandalů, pro
které je největším požitkem zkazit radost ostatním. S největší pravděpodobností ve
čtvrtek 22. června v ranních či dopoledních hodinách poškodili neznámí vandalové
nově zrekonstruovanou kapli Panny Marie, která tak nevydržela bez poskvrny ani
jediný týden po jejím slavnostním znovuotevření. Ve čtvrtek dopoledne byly už stěny
postříkány stříbrným sprejem.
Hledání archivu
Za Katolickým domem se podle historických pramenů měl skrývat zakopaný
archív z dob německé okupace. Výkopy byly zadány firmě Japstav, která s nimi začala
ve středu 14. června. První sonda se prováděla na místě, které bylo určeno na základě
dochovaného historického leteckého snímku a jeho přenesením do současné katastrální
mapy. Druhý den se kopalo na jiném místě, určeném na základě svědecké výpovědi
člověka, který viděl Němce zakopávat bednu. Sonda ukázala, že pod terénem je
materiál, který lze datovat od období třicátých let do období konce světové války.
Konkrétně se našly láhve od sodovek, které vyráběly soukromé firmy, například s
logem firmy Josefa Havrlanta z Frenštátu p. R.
Také druhá sonda prokázala, že pozemek je prošpikován inženýrskými sítěmi.
Proto nebylo možné použít detektor kovů. V pamětníky označeném místě byla
vykopána hluboká sonda do starého zásypu. V hloubce 1,6 metru však musela být
ukončena.
A tak výkopové práce za Katolickým domem, kde měli Němci na konci války
zakopat bednu s nacistickým archivem, byly po dvou dnech ukončeny. Nic se ale
nenašlo, zavedení do mapy bylo zřejmě nepřesné.
Možná, že v tatrováckých archívech, kde jsou uloženy skleněné negativy, by
mohl být na negativu zachycen snímek, na jehož základě by se mohlo přesně určit
místo, kde stával altánek, pod kterým byla zmíněná bedna zakopána. Do té doby se
kopat zřejmě už nebude.
Václav Král
Retrospektivní výstava pravděpodobně nejznámějšího českého automobilového
designéra Václava Krále byla v červnu otevřena v místním Technickém muzeu.
Expozice „Václav Král: člověk, tvůrce, učitel“ organicky splynula se stálou výstavou
Technického muzea a ukazuje tvorbu vloni na podzim zesnulé legendy českého
automobilového designu v celé její šíři.
Expozice byla původně připravována k tvůrcovým sedmdesátinám. Těch se ale
Král, který zemřel vloni v říjnu, nedočkal. Šlo o putovní výstavu, která se k nám
přestěhovala z Roztok u Prahy, kde Václav Král žil. Kopřivnická verze výstavy nebyla
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identická a představila především Královu spolupráci se značkou Tatra, která byla
dlouhá a během níž vzniklo také mnoho osobních vazeb a přátelství. Mnozí zdejší lidé
pana Krále znali a výstava pro ně byla velmi zajímavá. Osobním přítelem Krále byl i
bývalý ředitel Technického muzea Karel Rosenkranz, odborník na tatrováckou historii.
Na nejdůstojnějším místě muzea stál prototyp Supertatra MTX V8i, který byl v
Kopřivnici vystaven poprvé. K vidění byly ale i další prototypy z Královy dílny, stejně
jako nákresy a modely jeho designu od počátku až do konce kariéry.
Obsáhlá výstava ovšem nemapovala jen Královu spolupráci se zdejší
automobilkou. K vidění byly prototypy solárních vozítek, která navrhl, nebo sportovní
speciály, které nejen konstruoval a designoval, ale také sám řídil na soutěžních tratích.
Výstava představila i výtvarně velmi působivé Královy skici a návrhy včetně
futuristických představ o vesmírných plachetnicích či mechanických kráčedlech.
Samostatný blok byl věnován spolupráci Králova designérského studia se zdejší firmou
Eccora a působivý byl také koutek, ve kterém byly vystaveny práce studentů profesora
Krále z ČVUT.
Ojedinělá výstava, kterou si údajně ke svým sedmdesátinám přál sám tvůrce,
byla v Technickém muzeu k vidění do 10. září
Poničení historických vozidel
V depozitáři historických tatrovek v jedné z nevyužívaných tatrováckých hal
řádili vandalové. V průběhu října v ní napáchali spoušť a škody vyčíslené zhruba na tři
sta tisíc korun. Není to přitom první podobný případ, už na začátku letošního roku
vandalové v provizorním depozitáři zničili zhruba deset historických vozů. Deponované
kočáry použili doslova jako beranidlo. Roztlačili je a naráželi s nimi do naproti stojících
automobilů. Pachatelé, po kterých bez úspěchu pátrala policie, poškodili ještě nedávno
v expozici umístěný Tatraplán T-600, ale také Tatru 613 a Ford Granada, dar
anglického partnerského města Congletonu městu Kopřivnice. Vandalové rozbíjeli skla,
poničili lak a v několika případech také prorazili karoserii nebo rozbili světlomety.
Poškodili i historický dřevěný kočár Hard Wester z roku výroby 1907, u kterého
poničili přední nápravu a litinovou páku brzdy. U dalšího kočáru značky Jurek poškodili
přední nápravu, dveře, kryt kola a přední nápravy. Ničením uskladněných veteránů
ovšem řádění neznámého pachatele nebo spíš jejich skupiny, kteří se do objektu dostali
po rozbití okna jedné z budov, která tvoří hranici Tatrou volně zpřístupněné části areálu,
neskončilo. Ve vedlejší místnosti depozitáře vypáčili dvířka elektrického rozvaděče a z
něho demontovali elektrosoučástky v hodnotě čtyřiceti tisíc korun.
9. ročník sportovních her handicapovaných
Poslední květnový víkend skončil 9. ročník Celostátních sportovních her
zdravotně handicapovaných dětí a dospělých. Sportovce, kteří se do Kopřivnice sjeli z
Hrabyně, Prahy, Skaličky u Hranic, Havířova, Přerova, Orlové, Svitav, Blatné a Košic,
přišli v sobotu pozdravit jak sponzoři, tak představitelé města. Letošní ročník nelámal
co do účasti rekordy, přesto se na startovním poli sešlo 171 dospělých a čtyřicítka dětí.
Páteční odpoledne patřilo plavání a bowlingu.
Hlavní část soutěží byla odstartována v sobotu 27.5. v 10 hodin před kulturním
domem. Běhy, slalomy, elektronické šipky, petang, vrh koulí, hod oštěpem a granátem,
střelba ze vzduchovky a lukostřelba tradičně tvoří náplň sportovního zápolení. Změny
doznaly disciplíny pro děti, o které se postarali pracovníci Domu dětí a mládeže v
Kopřivnici s externími spolupracovníky, ty přinesly dětem spoustu zábavy a
povyražení. Kromě soutěží v kulturním programu vystoupil Městský dechový orchestr
Kopřivnice pod vedením Aloise Hrnčárka s mažoretkami a ženy z tělovýchovné jednoty
Sokol. Účastníci her mohli vyzkoušet jízdu na koni, ke které se nechala přemluvit i část
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vozíčkářů. Pro ně to byl zcela ojedinělý zážitek. Pro ty, jejichž zdravotní handicap
neumožní vyniknout v žádné disciplíně, jsou pravidelně připraveny odměny a ceny za
sportovní nasazení. Vedoucím sportovních her a zároveň předsedou pořadatelské
organizace Asociace zdravotně postižených byl Petr Dousek.
Dechovka
Další velký úspěch si na své konto v létě připsal Městský dechový orchestr
Kopřivnice. Největší místní hudební těleso se na začátku prázdnin vrátilo z německého
Rastede jako vítěz oceněné kategorie Harmonie. Pro kopřivnické muzikanty to nebyl
zdaleka první úspěch, kterého na mezinárodním soutěžním poli dosáhli, přesto si ho
dirigent Alois Hrnčárek neobyčejně cenil. V Německu se podařilo uspět za situace, kdy
po loňském slavnostním koncertu hostů odešlo z orchestru devět nejlepších muzikantů.
Někteří za jiným angažmá, jiní za studiem, na mateřskou nebo z pracovních důvodů.
Hrnčárkovi se i přesto podařilo tyto muzikanty nahradit hráči, které si sami vychovali.
První místo na soutěži v Polsku uteklo orchestru o jeden bod, zvítězil nad ním orchestr z
konzervatoře, tedy profesionální muzikanti. V Ostravě orchestr získal Zlaté pásmo s
vyznamenáním, což se podařilo jen třem orchestrům ve skupině, a naposledy uspěl v
Německu. To je výsledek dlouhodobé a systematické práce orchestru. Orchestr byl
obsazený 68 muzikanty.
Příprava na soutěž byla krátká, ale o to intenzivnější a důslednější. Orchestr
skladby, které měl na repertoáru, uměl, ale vždy je potřeba vypracovat detaily.
Nedlouho před Německem absolvoval ještě festival ve Štětí, pro který musel nastudovat
12 skladeb do monsterkoncertu, takže se nemohl věnovat jen Německu.
Orchestr tam zahrál Marinelu Julia Fučíka a epickou skladu Kolumbus od Pavla
Staňka. Tedy všechno moderní náročné skladby, které porotě odhalily kvality orchestru.
Kromě hraní před porotou absolvoval orchestr představovací koncert, na kterém zahrál
Marchiu Karl Marii Webera, Uherský tanec, Beethovenovu ’Devátou’ a nějaké skladby
pro mažoretky, které jej doprovázely. Muzikanti slavili úspěch a publikum si žádalo
přídavek.
Na letošním soutěžním festivalu dechové hudby v Rastede bylo 69 orchestrů z
celé Evropy. Kopřivnický dechový orchestr se přihlásil do Vyšší třídy, tedy do
prostřední kategorie, která byla ovšem nejvíce obsazená, a byla v ní pochopitelně
největší konkurence. Soutěžící orchestry byly navíc rozděleny do několika kategorií
podle druhu produkované hudby. Kopřivnický soubor vystupoval v kategorii Harmonie,
která je určena pro plně obsazené koncertní dechové hudby, ale svou vlastní kategorii
měly také například čistě žesťové soubory, orchestry soutěžící v pochodových
formacích a podobně. Alois Hrnčárek navíc získal i cenu za nejlepší dirigentský výkon.
Po návratu mu veřejně poděkoval i starosta města Kopřivnice, který si je stejně jako
ostatní občané města vědom významu jeho aktivit v řízení tohoto tělesa.
Na polovinu června byl do velkého sálu Kulturního domu v Kopřivnici
připraven mimořádný koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice. Původně
orchestr v tomto termínu neplánoval hrát domácímu publiku, ale situace se změnila,
když dostala pozvání k natáčení televizního pořadu „A tuhle znáte?“. Česká televize
Ostrava sama oslovila náš městský orchestr a na přípravu k natáčení mu dala pouhé dva
měsíce.
Autoři projektu, který už nějakou dobu na obrazovkách běžel, poměrně moderní
formou představují soubory hrající koncertní dechovou hudbu a bylo jen otázkou času,
kdy se mezi ně zařadí i ten kopřivnický. Tvůrci programu měli několik požadavků. Aby
koncert obsahoval maximálně 14 skladeb, nanejvýš dvě zpívané věci a spíše lehčí
repertoár než rozsáhlé koncertní kompozice. Do těchto mantinelů se nakonec podařilo
vměstnat program, který také vzhledem k šibeničnímu termínu na nazkoušení tvořilo
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sedm novinek a byl doplněn úspěšnými skladbami z minulých sezon. Orchestr svým
posluchačům v sále a zprostředkovaně i televizním divákům nabídl pestrý program, ve
kterém zazněla například vedle Ódy na radost z Beethovenovy 9. symfonie i legendární
Bohemian Rapsody britské rockové legendy Queen.
Česká televize Ostrava vysílala na programu ČT1 pořad o našem orchestru v rámci
cyklu „A tuhle znáte?“ 30. prosince 2006.
Informační centrum v létě
Otvírací doba Městského informačního centra v Kopřivnici je v porovnání se
zařízeními stejného charakteru obdivuhodná. Je otevřeno sedm dní v týdnu, 361 dní v
roce. Zavřeno mají pouze na Štědrý den, vánoční svátky a Nový rok. Vrcholem jejich
činnosti zůstává letní sezona. Ta letošní začala s předstihem už v dubnu.
Pracovníci centra letos přišli s novým nápadem oslovit všechny školy v regionu s
možností uspořádání školních výletů v Kopřivnici a okolí. Výlety orientované na Ignáce
Šustalu a manžele Zátopkovy byly vedeny po dvou trasách, kterými prováděla Blanka
Dostálová. Každý z malých účastníků dostal komiks vztahující se k dané osobnosti.
V letošní sezoně město vydalo spoustu propagačního materiálu. Na přípravě se
podíleli i pracovníci centra - Průvodce Lašskou branou, balíčky zážitků v oblasti
relaxace i sportu a zpracování letáčků všech muzeí, pamětihodností, sportovních areálů
a kopřivnických rodáků a osobností. Také Moravskoslezský kraj centru poskytl mapy
severní Moravy a Slezska s tipy na výlety. Novinkou bylo vydání další turistické
známky, kdy se k městu Kopřivnici a Bílé hoře přidal Šostýn vyobrazený v podobě z
13. století. V Rýmařově nechalo centrum vyhotovit dřevěný turistický suvenýr podobný
známce, na kterém byly funkční sluneční hodiny.
Přes léto se oproti loňsku návštěvnost informačního centra opět zvýšila. Denně
pracovnice vyřídily i sto padesát dotazů, včetně telefonických. Byl zaznamenán výrazný
nárůst českých turistů, opadl ale zájem cizinců, hlavně Holanďanů. Ve městě výrazně
chybí levnější ubytovací kapacity, např. kemp nebo ubytování v soukromí, proto byli
zájemci odkazováni na Štramberk, případně Frenštát nebo Rožnov. Problém byl i s
pondělním uzavřením muzeí.
Schody
Víc jak pětihodinový program přilákal letos více než 400 diváků. Prodalo se přes
400 vstupenek a diváci zhlédli na čtyřicet vystoupení.
Cenu sympatie letos diváci svým hlasováním přiřkli domácí taneční skupině
Dream, největší umělecký dojem na publikum udělala breakerská skupina Bad Boys se
svou choreografií Antichristus. V kategorii Repete, která vrací jednoho z vystupujících
zpět na pódium, uspěla mladá kopřivnická kapela Burnout. Jejich svižný neopunk
okořeněný suverénní pódiovou show na publikum zapůsobil právem.
Své ceny udělili také pořadatelé. Volba v případě Ceny pořadatelů padla na
disco dance v podání havířovské Crazy Extreme Group. Úplnou novinkou pak byla
volba Objevu roku, tu si do Třince odvezl orientální tanec v podání skupiny Tritime.
Letos poprvé Schody, které jsou přehlídkou veškerých myslitelných dovedností,
vzal pod svá křídla místní dům dětí a mládeže. David Monsport, který až doposud
Schody pořádal jako soukromá osoba, to spojení uvítal. Organizace podle něj byla
hladší a výhodou bylo také zapojení některých aktivit v DDM do příprav, a tak vznikly
například kulisy nebo keramické ceny pro vítěze. Jediným drobným neúspěchem
letošních Schodů byly avizované videoprojekce, díky technickým problémům byly
nejen bez zvuku, ale pořadatelé nemohli ani odpromítat všechny připravené šoty.
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Projekt 100
Letos Projektu 100 klesla návštěvnost. Letošní kolekci filmů vidělo v
kopřivnickém kině Puls dvě stě čtrnáct diváků. To je méně než v minulých letech.
Pokles návštěvnosti je patrný i v celorepublikovém měřítku. Na filmy chodí asi o 30
procent méně návštěvníků. Příjemné je, že návštěvnost jednotlivých snímků se výrazně
nelišila. Nejnavštěvovanějším filmem letošního dvanáctého ročníku přehlídky
výjimečné kinematografie se staly Motocyklové deníky. Filmový životopis Che
Guevary vidělo dvaatřicet diváků. Naopak nejmenší zájem byl o poetickou pohádku
Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, na kterou se prodalo jen 10 vstupenek.
Myšlenky TGM
Každoroční setkání pod názvem Myšlenky TGM a současnost s největší
pravděpodobností po letošním desátém ročníku v dosavadním formátu skončí. Fórum si
získalo výbornou pověst, u mikrofonu se střídaly desítky myslitelů, publicistů či
politiků a zaznělo mnoho inspirativních myšlenek. I přesto se organizátoři rozhodli
udělat po jubilejních „Myšlenkách“ tlustou čáru. V běžném životě a ve filozofii či
politice zvlášť lze lidi s určitou mírou zjednodušení rozlišit na idealisty a pragmatiky.
Idealisté přinášejí velké myšlenky a pragmatici často fungují jako jejich korektoři nebo
rovnou realizátoři. První československý prezident patřil do první skupiny, když
prosazoval ideál demokracie i s vědomím jejích nedostatků, kterých byla pragmatická
realita předmnichovské republiky plná stejně jako současnost. Projekt kopřivnického
rozjímání nad přínosem T. G. Masaryka dospěl do fáze, kdy nad desetiletým stabilním
ideálem převážil pragmatismus změny.
Rozmary počasí - sněhová kalamita
Těžká sněhová pokrývka na střechách počátkem ledna zkomplikovala život v
celém Moravskoslezském kraji. Na přelomu starého a nového roku napadlo kolem
devadesáti centimetrů sněhu. Trvalé a vydatné sněžení v pátek před Silvestrem výrazně
zkomplikovalo práci všem, kteří se starali o údržbu místních komunikací ve městě. I
přes veškerou snahu, nasazení veškeré techniky a pracovníků, kteří se střídali ve
12hodinových směnách, došlo na některých úsecích ke komplikacím. Zimní údržba je
vždy kompromisem mezi ekonomickými možnostmi města Kopřivnice a technickými
možnostmi správce komunikací. Na takové množství sněhu, které snad nepamatuje
nikdo 20 let, nasadila firma všechny vlastní pracovníky a mechanizaci a rovněž
veškerou dostupnou záložní techniku od dalších subdodavatelů, konkrétně od firem
Bajer Štramberk, V+V Saveko, Horuta Závišice, Pustka Ženklava, Pustějovský Příbor,
Japstav Morava a Mléčné farmy Lubina. Nejhorší situace vznikla na okrsku sídliště
Sever a Korej a také na některých komunikacích v otevřeném terénu na Pasekách, mezi
Mniší a Lubinou a pod Kazničovem v Mniší.
V Kopřivnici hasiči odklízeli těžký sníh ze střechy zimního stadionu. Ukázalo
se, že hrozí nejen pád ze střechy, ale také to, že tíha sněhu může vážně poškodit střechu
objektu. V Ostravě se zřítila část střechy supermarketu Lidl a vyšetřováním se zjistilo,
že příčinou byla vada materiálu použitého na střechu. Už předtím probořil sníh stěnu
haly soukromé firmy na Vsetínsku. Aby se předešlo dalším nehodám, byly upozorněny
všechny hypermarkety v kraji, aby odklidily sníh ze střech. Kopřivnické supermarkety
byly upozorněny jak na sníh, tak na to, že by se měly začít zabývat kvalitou konstrukce
budovy.
Na přání starosty Jiřího Tichánka hasiči zahájili úklid sněhu z některých budov
ve městě. Nejprve byl odklizen sníh ze střechy zimního stadionu, pošty v Sokolovské
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ulici a pak i dalších budov v ulici Obránců míru. O úklid sněhu ze střechy požádala i
ZUŠ Zdeňka Buriana.
Ze zimního stadionu musel být odklizen přimrzlý sníh jen na okrajích, aby se
uvolnil sníh z horní části střechy. Pro kompletní úklid celé střechy neměli hasiči
techniku. Některé školy, jako např. ZŠ Milady Horákové, však sníh ze střechy
odklízely.
Celé město je rozčleněno na několik samostatných okrsků. Každý z nich má
stanoveno plánem zimní údržby, který schvaluje každoročně rada města, co a jak se má
udržovat, v jakém pořadí důležitosti jsou komunikace udržovány, čím se sypou, a také
je zde uvedena technika a pracovníci s pohotovostí k výkonu služby 24 hodin denně. Na
zakázky mimo městské komunikace má firma vyčleněnou jinou techniku, jiné
pracovníky a provádí jiný způsob zimní údržby podle přesně smluvně dojednaných
podmínek s jednotlivými zákazníky. Kapacity vázané na externích zakázkách se po
ukončení prací uvolňují také na údržbu městských komunikací. Technologie zimní
údržby u Kauflandu i na Brose je ovšem na základě požadavku zákazníka
několikanásobně nákladnější proti údržbě místních komunikací v majetku města, proto
ji nelze takovým způsobem a v takovém rozsahu v mezích současného rozpočtu města
realizovat. Pro zprůjezdnění všech úseků místních komunikací a zajištění nezbytného
silničního provozu na území města bylo po sněhové kalamitě zapotřebí provést
zprůjezdnění zavátých úseků, rozšíření zúžených úseků včetně odstranění sněhových
bariér podél komunikací, uklizení sněhu z autobusových zastávek a likvidaci hromad
sněhu bránících v rozhledu na křižovatkách. Dále bylo nutno provést zpřístupnění všech
trvale obydlených rodinných domků, zpřístupnění zasypaných chodníků podél
komunikací, zajištění příjezdu zásobování, příjezdu ke školám, příjezdu ke
zdravotnickým zařízením a uvolnění parkovacích kapacit v centru města.
Sníh byl vyvážen na parkoviště pod učiliště na ulici Husovu. S ohledem na
obrovské množství sněhu bylo nutné využít i zpevněné plochy nad průmyslovkou a v
areálu zdraví v Kopřivnici. Pro odvoz sněhu z komunikací v Lubině byla zřízena
skládka na parkovišti pod přehradou, v Mniší na točně u autobusové zastávky a na
zpevněné ploše u Osvětové besedy. Ve Vlčovicích byl sníh odvážen do příkopu vedle
autobusové zastávky na rozcestí k Mniší a na pozemek vedle mostu u Kutačů.
Problémy s chladným počasím přetrvávaly po celý měsíc. Při teplotách pod
-20 °C zamrzala i zimní nafta a způsobovala velké problémy jak dopravcům, tak i lidem
využívajícím k dopravě do zaměstnání osobní automobil nebo hromadnou dopravu.
Kromě toho, že ve městě se kvůli hromadám sněhu téměř nedalo parkovat, řada
dopravních prostředků zcela selhala, a tak bylo vidět nebývalé množství lidí jdoucích
pěšky do práce. Poněvadž většina chodníků nebyla schůdná, chodilo se po
komunikacích. Kalamita postihla celou republiku. V celém okrese stála spousta
autobusů, kterým nafta zamrzla během cesty. S obdobnými problémy se potýkala i
vlaková doprava. Vlakové spoje na trati Studénka - Veřovice měly často nejméně
patnáctiminutové zpoždění. Například rannímu vlaku s odjezdem v 6.56 hodin za
Studénky zamrzl v Sedlnicích přední motor, a celá souprava tak byla tlačena s více než
půlhodinovým zpožděním zadní lokomotivou.
Vzhledem k velkému množství sněhu, pod jehož tíhou spadlo mnoho střech v
republice, byly nařízeny kontroly na všech budovách v majetku města. Při pravidelné
kontrole stavu střešní konstrukce krytého bazénu byly zjištěny malé trhliny ve
vaznicích. Ředitel Správy sportovišť Kopřivnice Milan Gilar rozhodl, že se musí co
nejdříve ulehčit střešní konstrukci odstraněním sněhu ze střechy, a proto požádal o
pomoc krizové oddělení kopřivnické radnice.
Vedoucí tohoto oddělení Dušan Bartošák se obrátil na dobrovolné hasiče z
jednotek z Mniší a Kopřivnice. Z každé jednotky přišli čtyři hasiči.
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Po dobu odstraňování sněhu ze střechy došlo k zastavení provozu krytého
bazénu. Odstraňovány byly i ledové převisy ze střechy zimního stadionu. Ze strany od
Diskontu je sundávali z plošiny tatrováčtí hasiči. Z hlavního oblouku zimního stadionu
museli sníh odstranit horolezci. Město jim zaplatilo téměř padesát sedm tisíc korun.
Kopřivnická radnice zaplatila za odstranění sněhu ze střech, u nichž hrozilo
nebezpečí jejich zřícení, 134 000 korun. Z toho třicet čtyři tisíc obdrželi dobrovolní
hasiči a zbylých sto tisíc korun šlo na účet správy sportovišť.
V této nečekaně chladné době se došlo k nepříjemné nehodě. V družstevním
domě 319 na ulici České vypukl v noci z 22. na 23. ledna požár bytu v nejvyšším
podlaží budovy. Příčinou ohně byla technická závada na automatické pračce.
Čtyřpokojový byt, který zničily plameny, obýval s rodinou Jaromír Navrátil. On sám se
při požáru nadýchal zplodin a spolu s hochem ze sousedství strávil jednu noc v
nemocnici. Byt, který se stal epicentrem požáru, byl totálně zničený. Zatímco
Kopřivnice mrzla v arktických mrazech, panelový dům musel být částečně evakuován.
Poškozeny byly i okolní byty, a to jak plameny, tak vodou, kterou hasiči požár
likvidovali. Neobyvatelný však zůstal jen Navrátilův byt. Do vytopeného bytu o patro
níž bylo nasazeno 5 vysoušečů a během desíti dnů byl suchý, také další škody se
podařilo zlikvidovat poměrně rychle, elektroinstalace i plynové rozvody prošly revizí a
nájemníci v domě se po několika dnech vrátili do normálního života. Nedávno
rekonstruovaný dům patří OSBD. Odhad škod způsobených požárem se pohyboval
mezi 1,2 a 1,5 miliony korun.
Po tuhé zimě bylo zapotřebí odstranit z ulic zbytky posypových materiálů a další
nečistoty. Od počátku dubna probíhalo čištění komunikací v Kopřivnici. I když byli
motoristé v jednotlivých lokalitách upozorňováni mobilními dopravními značkami
týden dopředu, přesto se každý den na čištěných úsecích nacházelo několik vozidel
bránících v úklidu. Ta byla zaevidována městskou policií a poté byla odtažena.
Jen do středy 3. května bylo odtaženo 52 aut a jedna motorka. Strážníci městské
policie také několikrát řešili případy obyvatel z cizích měst, kteří své vozy zaparkovali,
aniž by si všimli značek zakazujících stání. Za úplný odtah majitel vozu zaplatil tisíc
korun, za neúplný osm set a započatý čtyři sta korun. Další poplatky byly účtovány za
parkovné, za první den to bylo devadesát a každý další den sto deset korun.

SPORT
Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace
Před deseti lety založilo město příspěvkovou organizaci Správu sportovišť
Kopřivnice. Jejím hlavním úkolem bylo vyřešit problémy v provozování sportovních
areálů ve městě, neboť Tatra, dosavadní hlavní sponzor, začala mít problémy a na
podporu sportu nebylo.
Uvolněné kapacity včetně nebytových prostor správa nabídla k pronájmu, a tím
získala nemalé finanční prostředky, které zpětně investovala do sportovních areálů.
Od počátku dostala na starost správa sportovišť zimní a letní stadion, bazén,
koupaliště, tenisový a lyžařský areál, volejbalové kurty, fotbalový a tenisový areál ve
Vlčovicích. K tomu ještě přibyla starost o údržbu dětských hřišť v městské zástavbě. V
roce 1998 požádala soukromá firma město o provozování lyžařského areálu. Radnice jí
vyhověla, stejně jako tenisovému klubu, který převzal do své správy tenisový areál. Za
dobu své existence zorganizovala správa sportovišť několik akcí, mezi ty nejrozsáhlejší
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patří kopřivnická liga neregistrovaných v ledním hokeji, jež má kolem čtyř stovek členů
a zhruba 160 utkání za rok.
Správa organizuje i jednorázové akce na bazéně, například potápění či Plave
celá rodina. Vloni pořídila sněžný skútr a připravovala běžkařské tratě kolem
Červeného kamene. Letos přišla s novinkou a přichystala běžkařský okruh na letním
stadionu.
Provoz sportovišť v majetku města za deset let stál 116 655 000 korun, z čehož
město uhradilo třiapadesát milionů. Vzhledem k tomu, že sportovní areály pocházejí ze
sedmdesátých let, musí se vynakládat velké finanční prostředky na jejich opravy. Jen za
posledních deset let to bylo čtyřicet milionů. Například rekonstrukce ledové plochy
přišla na šest milionů korun, energeticky úsporná opatření na bazéně na patnáct milionů.
Po celou dobu její existence v čele stojí Milan Gilar.
Počet zaměstnanců: 29

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
prezident:
ředitel:
sídlo:
počet členů:
počet klubů:

Milan Okřesík
Evžen Knězek
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
1 149
17
- Klub ASPV
- Badminton
- Karate
- Vzpírání
- Sportovní gymnastika
- Stolní tenis
- Šachy
- FSC
- Klub míčových her
- Klub kulturistiky
- Klub nohejbalu
- Cyklo Bike klub
- Klub vodní turistiky
- Klub cykloturistiky
- TOM
- Klub pěší turistiky
- Klub horolezecký

AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE
předseda:
Ladislav Kopelec
130
počet členů:
počet klubů:
6
Sportovně střelecký klub
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-

Tatra veterán car club
Klub závěsného létání
Plochá dráha
Letecko modelářský klub
Radioklub

FBC Vikings Kopřivnice
předseda:
Marek Jehlár
sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 1096
počet členů:
150
počet družstev:
6
FC Kopřivnice
předseda:
počet členů:
počet družstev:

Zdeněk Kurečka
358
10

FC Vlčovice - Mniší
předseda:
počet členů:
počet družstev:

Václav Lichnovský
159
4

Hockey club Kopřivnice
prezident:
počet členů:
počet družstev:

Ing. Jaroslav Hrubý
459
14

Klub českých turistů
předseda:
počet členů:

Josef Poruba
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TJ Spartak Lubina
předseda:
počet členů:
počet družstev:

Mgr. Aleš Boháč
214
5

Modelářský klub SMČR č.240 Apolo Kopřivnice
předseda:
Pavel Šenk
počet členů:
23
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Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
předseda:
Jindřich Tandler
počet členů:
139
počet družstev:
5
Výroční konference Klubu volejbalu TATRA Kopřivnice byla příležitostí pro
všechny členy klubu, od těch nejmladších až po ty dříve narozené, sejít se, popovídat si,
zavzpomínat a vyposlechnout si, co se v kopřivnickém volejbalu děje. Z pozvaných více
než 100 členů a hostů se zúčastnilo 64, kteří vyslechli nejen hodnocení uplynulého
období z úst jednotlivých trenérů, ale i nastínění budoucnosti klubu, kterou prezentoval
předseda p. J. Tandler. Na konferenci byli odměněni trenéři, úspěšná družstva i
dlouholetí funkcionáři klubu. Před diskuzí byly přítomným promítnuty fotografie z dob
minulých, ale i ze současnosti. Na 200 snímků podmalovaných hudbou dokumentovalo
historii klubu. Klub již nějakou dobu také spolupracuje s volejbalovým oddílem
sídlícím na škole 17. listopadu, který se orientuje na dívčí volejbal. Rozvíjí se také
družební činnost s volejbalisty z německého Markgröningenu, která trvá již 18 let a v
posledních letech se dále upevnila, když se výměna rozrostla o mládežnická družstva.
Práce, kterou klub v uplynulém období odvedl, byla pro město zpestřením sportovního
života a členům klubu přinesla řadu sportovních zážitků. Činnost klubu podporuje
značnou měrou i město Kopřivnice, které se snaží vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj
této sportovní disciplíny.
FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO
- oddíl aikido Kopřivnice
prezident FKA-ČUA:
Marcel Moučka
počet členů:
35
Tenisový klub Kopřivnice
předseda:
počet členů:
počet družstev:
Klub házené Kopřivnice
předseda:
počet členů:
počet družstev:

Karel Fojtík
150
5
Ing. František Šácha
510
9

Maraton klub
předseda:
počet členů:

Mgr. Irena Šádková
48

TJ START Kopřivnice
předseda:
počet členů:

Jiří Prokeš
22

Klub malé kopané Kopřivnice
předseda:
Vlastimil Kočí
počet členů:
420
33
počet družstev:
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Klub vodních sportů Kopřivnice, o.s.
prezident:
René Lakomý
počet členů:
734
Tenisový klub Vlčovice
předseda:
počet členů:

Lubomír Mareš
33

TJ Sokol Kopřivnice
starosta:
počet členů:

Olga Krejčí
105

Jóga v denním životě
předseda:
počet členů:

Mgr. Jan Vjaclovský
150

Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice
starosta
Josef Divín
počet členů:
39
Sbor dobrovolných hasičů Lubina I.
starosta:
Ladislav Váňa
67
počet členů:
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II.
starosta:
Lubomír Polášek
počet členů:
74
Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice
starosta:
Alois Kahánek
počet členů:
53
Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice část Mniší
starosta:
Aleš Holub
počet členů:
118
Oddíl kulturistiky URTICA Kopřivnice

Mezinárodní vztahy Kopřivnice
Akce pořádané v Kopřivnici
26. - 28. 8. 2006
Oficiální delegace z Castiglione del Lago (Itálie) navštívila
Kopřivnici. Hosté během pobytu navštívili Technické muzeum, expozici E. a D.
Zátopkových, průmyslový park, rozhlednu Bílá hora a Štramberk. Během návštěvy byly
projednány možnosti spolupráce v roce 2007.
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14. - 17. 9. 2006
Delegace z partnerských měst navštívily Kopřivnici – Trappes
(Francie), Zwönitz (Německo), Congletonu (Anglie) a města Lancutu (Polsko).
Delegace navštívily Technické muzeum, expozici Emila a Dany Zátopkových,
Šustalovu vilu, podnikatelský areál, Štramberk a „skanzen“ v Rožnově pod Radhoštěm.
Během pobytu proběhla jednání o spolupráci mezi partnerskými městy v dalších letech.
15. - 17. 9. 2006
4. ročník „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“
Akce se zúčastnili běžci z partnerských měst - Trappes (Francie), Zwönitz (Německo),
Myszkowa (Polsko) a Castiglione del Lago (Itálie). Běžkyně z Trappes získala ve své
kategorii 2. místo.
24. – 29. 9. 2006
V rámci výměnného pobytu Kopřivnici navštívili žáci z MatthesEnderlein-Gymnasia ze Zwönitz (Německo). Děti byly ubytovány v rodinách a během
svého pobytu byly přijaty na Městském úřadě. Dopoledne děti navštěvovaly vyučování
na ZŠ Alšově a odpoledne byl pro ně připraven doprovodný program: návštěva
Technického muzea, lanového centra v Ostravě, bowling, atd.
3. – 4.11. 2006
Dětí z polského Myszkowa se zúčastnily přehlídky „Motýlek“ v
Kopřivnici.
X. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí „Motýlek
2006“ se zúčastnila delegace dětí a doprovodu z Myszkówa. Děti byly přivítány na
Městském úřadě, prohlédly si Technické muzeum, novou expozici Emila a Dany
Zátopkových a ZŠ a MŠ Motýlek (Dětské centrum).
2. – 5. 11. 2006
Kopřivnici navštívila delegace z Trappes (Francii). Návštěva
jednala o účasti handicapovaných dětí z Trappes na akci Motýlek v Kopřivnici. Během
pobytu delegace navštívila Dětské centrum v Kopřivnici a Ústav sociální péče
„Kopretina“ve Vlčovicích, ZUŠ Z. Buriana, Technické muzeum, expozici Emila a
Dany Zátopkových, Šustalovu vilu a akci „Motýlek 2006“. Delegace se setkala se
starostou města – Ing. Josefem Jalůvkou. Při setkání se jednalo o možnosti další
spolupráce mezi městy Kopřivnice a Trappes.

Akce konané v partnerských městech
21. - 25. 4. 2006
V Castiglione del Lago (Itálie) se konal mezinárodní fotbalový
turnaj mládeže. Turnaje se zúčastnili mladí fotbalisté ve věku 15-17 let z Kopřivnice.
Ubytováni byli v rodinách a mimo účasti v jednotlivých zápasech byl pro ně připraven i
doprovodný program – prohlídka pamětihodností města, výlet po hradbách, atd. Turnaje
se zúčastnilo celkem 16 týmů.
18. 5. 2006 XII.
Festival
„MUZYCZNA
SCENA
INTEGRACII“
–
CZENSTOCHOWA 2006. Na festivalu vystoupily děti se Základní školy a mateřské
školy „MOTÝLEK“ Kopřivnice s tanečním číslem „Taneční rej“. Děti a doprovod
navštívily i Základní školu Nr. 5 Myszkow.
26. - 28. 5. 2006
Prezentace města Kopřivnice ve Zwönitz (Německo). Na základě
projektu „Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku“ proběhla prezentace Kopřivnice
formou výstavy v partnerském městě Zwönitz. Prezentace proběhla u příležitosti
tradiční společenské akce „Setkání ponocných“, v místní knihovně byly prezentovány
propagační materiály Kopřivnice, Lašské brány, Regionálního muzea v Kopřivnici, atd.
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Efekt výstavy byl dále umocněn nabídkou tradičních produktů, jako jsou štramberské
uši a slivovice. Prezentační výstava posílila vazby mezi oběma partnerskými městy a
přiblížila Kopřivnici, Beskydy a Moravskoslezský kraj jako možnou turistickou
destinaci.
31. - 5. 6. 2006
Prezentace Kopřivnice v italském partnerském městě Castiglione
del Lago. Na základě projektu „Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku“ proběhla
formou dvoudenní výstavy prezentace města. K dispozici byly propagační materiály a
tradiční produkty (štramberské uši, slivovice, atd.). Výstava posílila vazby mezi oběma
partnerskými městy a přiblížila návštěvníkům Kopřivnici, Beskydy, Moravskoslezský
kraj a obecně Českou republiku jako možnou turistickou destinaci.
23. - 29. 10. 2006
Návštěva dětí výtvarníků z Kopřivnice ve francouzském
partnerském městě Trappes. Žáci ze ZUŠ Z. Buriana navštívili Trappes. Během pobytu
navázali kontakty se dvěma uměleckými školami v Trappes – vyměnili si zkušenosti,
vyzkoušeli si společnou práci v ateliéru a byl rozpracován projekt výtvarné spolupráce.
Mimo jiné navštívili: Versailles, Muzeum naivního umění Vicq, galerii, hudební školu v
Trappes, Paříž. (Eiffelova věž, La Defence, Notre Dame, Centre Pompidou, Louvre,
atd.)
26. – 30. 10.2006
Volejbalový turnaj v německém Markgröningenu. Klub volejbalu
Kopřivnice udržuje kontakt s klubem v Markgröningenu již od roku 1988. Turnaje se
zúčastnilo družstvo žáků a juniorů z Kopřivnice. Dále byl pro ně připraven bohatý
doprovodný program (prohlídka sportovišť ve městě Bietigheim, návštěva muzea
Mercedes-Benz ve Stuttgartu, atd.) Kopřivnické družstvo turnaj vyhrálo.

Závěr
Konec roku 2006
V Kopřivnici se centrem oslav stalo tradičně prostranství před kulturním domem
a pěší zóna v centru města. Tam proběhlo odpočítání posledních vteřin roku 2006 a
novoroční přípitek ozářil ohňostroj. Slavilo se už od dvaceti hodin také přímo v
kulturním domě na druhém Domáckém Silvestru. Vloni byl tento způsob s úspěchem
vyzkoušen a letos zopakován. Princip Domáckého Silvestra je jednoduchý. Lidé, kteří si
zaplatili místenku, měli k dispozici prostor a hrála pro ně bude kapela Minimax z
Přerova, o další zábavu a také konzumaci se postarali sami účastníci.
V Noře připravili na konec roku tzv.„opičí festival“- Monkey Fest.
Byl poslední větší akcí na programu Nora Clubu v letošním roce. Tentokrát pořadatelé
pro svůj „opičí festival“ zvolili pátek 29. prosince. Účastníci akce mohli i tentokrát
procházet mezi koncerty živých kapel v Modrém sále a tanečními produkcemi přímo v
klubu. Za aparaturou se vystřídalo šest DJ’S seskupení Můstek a hrálo se všechno od
techna přes drumm’n’bass, jungle až po ska a reggae. Scéna určená pro živé koncerty
nabídla tvrdší muziku. Zahrála domácí Ema Camelia, polští Let Boy Decide, kultovní
parta Thema 11 z východních Čech a českotěšínská skupina John Ball. Všechny kapely
měly společný nejen svůj nekompromisně alternativní přístup k muzice, ale i fakt, že
všechny už měly nějaká ta vystoupení na půdě kopřivnického klubu za sebou. „Opičí
festival“ má mezi mladou generací množství příznivců.
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Konec roku zaktivizoval také místní Pěvecké sdružení.
Závěr letošního roku byl pro zpěváky Pěveckého sdružení Kopřivnice ve
znamení intenzivního koncertování. Série vánočních koncertů odstartovala jejich
vystoupením v Závišicích. Další dvě vystoupení proběhla hned po vánočních svátcích.
Ve středu 27. prosince ve tři hodiny odpoledne začal koncert v kostele svatého Václava
ve Starém Jičíně a v osmnáct hodin už soubor vystupoval v kostele sv. Mikuláše v
Rychalticích. Ve čtvrtek 28. prosince pak Kopřivničané vystoupili v šestnáct hodin v
chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm a týž den v devatenáct hodin
uzavřeli šňůru koncertů domácím koncertem v kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje,
jehož začátek byl stanoven na devatenáctou hodinu. Letošní sezona vánočních koncertů
byla pro PSK již jednadvacátou v pořadí, a jak se stalo v posledních letech zvykem,
doprovodil jej na ní také zdejší komorní orchestr. V úvodní části koncertu vystoupil
samotný sbor se souborem českých i zahraničních koled a skladeb duchovního
charakteru jako Christus nobis natus est Josefa Segera či známých písní Tichá noc a
Nesem vám noviny v úpravě Víta Klementa. Pak komorní orchestr přitáhl pozornost
posluchačů Pastorelou Antonína Braného a v závěru se spojily síly orchestru i sboru v
interpretaci série několika koled a dalších vánočních písní.

S uplynulým rokem 2006 se rozloučil také nový kopřivnický starosta Josef
Jalůvka. Zhodnotil uplynulý rok jako dobu, kdy se město rychle rozvíjelo, poklesla
nezaměstnanost, vznikaly nové stavby, přicházely nové firmy, stabilizovala se Tatra,
přestěhovala se radnice. Nelze zde vyjmenovávat všechno, co tento rok přinesl.
Dokladem o výstavbě, bohatém společenském životě, pulsujícím městě je digitální část
kroniky, obsahující množství fotografií z archívu Kopřivnických novin i soukromých
zdrojů.
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