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Česko v roce 2007
LEDEN
 Státní rozpočet v roce 2006 skončil schodkem 97,3 miliard korun. To je o 13,6 miliard více
než původně schválila sněmovna. Při pohledu na výroční účty se nabízelo srovnání se
Slovenskem. Tamní deficit činil 31,7 miliardy slovenských korun oproti původně očekávanému
schodku až 57,5 miliardy korun.
 Druhá vláda Mirka Topolánka vznikla 9. ledna, kdy ji jmenoval prezident Václav Klaus. Na
základě koaliční dohody měla ODS 9 rezortů, KDU-ČSL 5 a Strana zelených 4 ministerstva. Po
čtyřměsíční vládě pouze ODS tak vznikla křehká koalice.
 V republice řádil orkán Kyrill a způsobil škody za miliardu korun.
 Tragický leden uzavřela smrt skladatele Karla Svobody.
ÚNOR
 V Bušanovicích na Prachaticku od února stojí největší solární elektrárna nejen v republice,
ale v celé východní Evropě. Panely elektrárny se rozkládají na ploše 6 100 metrů čtverečních,
výkon elektrárny je 600 megawatthodin. Investice stála 85 milionů korun, přičemž více než 29
milionů poskytlo ministerstvo průmyslu. Návratnost investice je prý osm až devět let.
 Další kolo sporu okolo katedrály Sv. Víta na Pražském hradě skončilo 16. ledna. Nejvyšší
soud na základě hradního dovolání zrušil rozsudek obvodního soudu z minulého září. Ten přiřkl
po více jak tuctu let katedrálu církvi.
 Bývalý prezident Václav Havel navrhl zákon o společné správě katedrály.
BŘEZEN
 Začala veřejná debata okolo amerického radaru. Podle průzkumu veřejného mínění bylo
přibližně 70 % českých občanů proti vybudování tohoto vojenského zařízení na našem území.
Nevoli Čechů k americkému postupu okolo radaru 14. března mírní americký Senát, který
schválil zrušení vízové povinnosti pro státy, které podporují boj Spojených států proti terorismu.
To se týká právě i Čechů. Podmínkou je zavedení cestovních pasů s biometrickými údaji.
 Miloš Zeman oznámil své vystoupení ze strany v důsledku pokusů současného vedení ČSSD
učinit jej osobně zodpovědným za smlouvu s advokátem Altnerem v kauze sporu o Lidový dům.
Soud v tomto případě přiřkl vlastnictví nemovitosti straně ČSSD, avšak advokát Altner
požaduje nyní na ČSSD skoro 20 miliard Kč jako kompenzaci za dlouhodobé neuhrazení
původně nárokované odměny ve výši několika desítek milionů Kč.
 Praha potvrdila, že se bude ucházet o pořádání letních olympijských her v roce 2016.
DUBEN
 Vláda Mirka Topolánka na svém mimořádném zasedání přijala návrh daňové a sociální
reformy, která má zastavit zadlužování země. Navrhla parlamentu jednotnou daň z příjmu
fyzických osob 15 procent a zavést poplatky u lékaře.
KVĚTEN
 V polovině května začala mánie v lezení na Mount Everest. Nejvyšší horu světa (8 848 m)
pokořila první Češka Klára Poláčková.
ČERVEN
 Čtvrtý červnový den na Ruzyni přistál prezidentský speciál George Bushe. Na jednodenní
návštěvě se snažil přesvědčit opoziční ČSSD o prospěšnosti radaru.
 Ombudsman se utkal s vicepremiérem Jiřím Čunkem. Podle zprávy Otakara Motejla
vystěhováním občanů Vsetínska na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradišťsko byla porušena
jejich základní práva na respektování rodinného a soukromého života.
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ČERVENEC
 Mladoboleslavská Škoda uveřejnila první obrázek nového modelu Fabie Combi prodloužené malé škodovky.
 Nová automobilka, Hyundai, si připsala od státu dotaci 900 milionů korun, a to na výstavbu
továrny v Nošovicích.
 Na konci měsíce Evropská komise schválila Národní strategický referenční rámec ČR pro
čerpání eurodotací pro léta 2007-2013.
 Jiří Šedivý, bývalý ministr obrany, se stal náměstkem generálního tajemníka NATO pro
obrannou politiku a plánování.
 Další důležitá mezinárodní událost: Centrum NATO proti zbraním hromadného ničení bylo
zprovozněno ve Vyškově.
SRPEN
 Česká národní banka oznámila, že končí od 31. srpna 2008 platnost padesátihalířových
mincí.
 George Bush konečně podepsal zákon, který umožňuje cestovaní českých občanů do USA
bez víz.
 Rekordní růst HDP pocítili už i obyčejní občané. Míra nezaměstnanosti byla nejnižší za
posledních 9 let. Celkově se jednalo o 274 000 osob, což představovalo 5,3 % populace.
 Státní zástupce zastavil stíhání Jiřího Čunka pro nedostatek důkazů.
ZÁŘÍ
 Začal nový školní rok, ale od těch minulých se trochu lišil. Nejpozději do tohoto data totiž
základní a střední školy měly nahradit bývalé centrální ministerské osnovy rámcovými
vzdělávacími programy. Školy si tak měly vytvářet vzdělávací plány podle svých potřeb, nenutit
žáky bezduše memorovat látky a naopak je přimět osvojit si některé opomíjené kompetence.
 Praha oficiálně 4. září zaslala přihlášku pro pořádání olympiády v roce 2016.
 V polovině září zemřel herec Josef Vinklář.
 Lékaři 19. září na protest proti chystané reformě na jeden den zavřeli ordinace.
 Novou velvyslankyní při Evropské unii se stala bývalá ministryně zemědělství Milena
Vicenová.
ŘÍJEN
 Praha odložila zavedení placeného parkování. Kontroverzní projekt zón napadla jedna
neúspěšná firma z konkurzu na dodavatele.
 Ministryně Dana Kuchtová kvůli skandálnímu postupu při zajištění evropských fondů podala
demisi.
 V Praze začal jedenáctý ročník mezinárodní konference o změnách v současné společnosti
Fórum 2000, nad nímž přijal záštitu jako každoročně český exprezident Václav Havel.
 V polovině měsíce začal proces s Ludmilou Brožovou-Polednovou, komunistickou
prokurátorkou, která byla jednou žalobkyní politického monstrprocesu s Miladou Horákovou.
Za justiční vraždu jí hrozila sazba 12-15 let.
LISTOPAD
 Jiří Čunek po reportáži České televize o podivném pobírání sociálních dávek 7. listopadu
odstoupil.
 Po několika měsících hledání protikandidáta Václava Klause v prezidentské volbě se Zelení,
ČSSD a dva senátorské kluby shodli na nominaci Jana Švejnara.
 Ministrem školství byl navržen Ondřej Liška.
PROSINEC
 Česko zažilo loupež ohromného množství peněz. Policie šetří krádež 564 milionů Kč
z pražské pobočky bezpečnostní firmy G4S. Jde o největší krádež hotovosti české historie.
Zvyšování cen potravin vyhnalo míru inflace na pět procent, nejvyšší od roku 2001. Míra
nezaměstnanosti naopak klesla na nejnižší hodnotu za posledních devět let - 5,6 procenta.
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 V Česku žilo koncem roku 2007 celkem 10 349 372 lidí. Důvodem zvýšení počtu obyvatel je
zvýšená porodnost, nižší počet úmrtí a rostoucí imigrace.
 V prosinci se na hraničních přechodech slavilo. Česká republika se stala konečně součástí
schengenského prostoru.

K

opřivnický kalendář 2007

Hlavním úkolem roku 2007 byla příprava a schválení Strategického plánu města

Leden
MĚSTO
11. LEDNA
 Vedení města se dohodlo s provozovatelem sjezdovky na Červeném kameni na kompromisu
o způsobu vypořádání movitého a nemovitého majetku celého areálu.
 Kopřivnice se prezentovala na brněnském výstavišti na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour 2007.
 Vedení radnice vyhlásilo veřejnou soutěž na provedení systémového auditu, od kterého
očekávalo zhodnocení probíhajících procesů a zprůhlednění jednotlivých činností.
18. LEDNA
 Likvidaci tatrovácké skládky neutralizačních kalů se nepodařilo přiřadit do Ekologické
smlouvy s Tatrou, a zajistit tak financování celé akce z privatizačních výnosů.
 Rada města začala postupně ustanovovat komise, jejichž činnost byla volbami ukončena.
 Došlo k převodu licence na distribuci tepla z města Kopřivnice na společnost Teplo
Kopřivnice, kterou si město za tímto účelem založilo.
25. LEDNA
 Výstavba domova důchodců stále zůstává pro město prioritní záležitostí, přestože se nedaří
zajistit finance formou dotací.
 Soud svým konečným verdiktem přiřkl objekt kavárny městu poté, co si na něj dělal nárok
Okresní bytový podnik v Novém Jičíně.
KULTURA
6. LEDNA
 Městský dechový orchestr předvedl své umění na mezinárodní soutěži pořádané v Praze na
Smíchově. Za svůj kvalitní výkon získal zlaté pásmo. V nejvyšší kategorii, kam spadali
i Kopřivničtí, soutěžilo celkem šest orchestrů.
10. LEDNA
 Stanley’s Dixie Street Band vedený kopřivnickým trumpetistou Stanislavem Dětským pokřtil
v ostravském klubu Parník své profilové DVD. Kmotrem nahrávky nostalgicky vzpomínající na
dřevní doby jazzu byl starosta Josef Jalůvka.
17. LEDNA
 Za velkého zájmu publika koncertovala v rámci KPH mužská pěvecká skupina Gentlemen
Singers. Bývalí zpěváci Boni Pueri přivezli repertoár složený z klasické hudby, lidových písní,
populárních písní a tradicionálů.
24. LEDNA
 Po pěti letech se na jednom pódiu ve zdejším kulturním domě sešel Hradišťan Jiřího Pavlici
a novojičínský dětský sbor Ondrášek, společný novoroční koncert byl vyprodaný a obě strany si
svou spolupráci znovu pochvalovaly.
26. LEDNA
 Automobilový designér Pavel Hušek zahájil na Fojtství velkou retrospektivní výstavu svých
prací. K vidění byly mimo jiné i koncepty vytvořené pro Tatru.
 Kopřivnické knihkupectví Pohoda oslavilo 15 let své existence a svým recitálem mu přišel
poblahopřát také písničkář a publicista Jiří Dědeček.
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SPORT
5. LEDNA
 Sportovní hala při SOU byla dějištěm celostátního volejbalového turnaje krajských výběrů
starších žáků pod názvem Memoriál Richarda Myslíka. Ve vítězném družstvu
Moravskoslezského kraje se skvěle uvedl kopřivnický hráč David Kuboš, který byl také
vyhodnocen nejlepším blokařem turnaje.
6. LEDNA
 Šestý ročník futsalového turnaje O putovní pohár Tatry se stal kořistí štramberského týmu
Viagra, který tak navázal na skvělou sezonu, v níž se stal vítězem ligy malé kopané, ligového
poháru KMK i superpoháru.
10. LEDNA
 V gymnastické tělocvičně zimního stadionu byla slavnostně otevřena cvičná umělá stěna pro
horolezce o výšce 8,5 metru a šířce 5,6 metru. Díky tomuto počinu vznikl při ASK Tatra
Kopřivnice nový horolezecký klub.
13. LEDNA
 Karatista Milan Burget získal dvě zlaté medaile v turnaji prvního kola Národního poháru,
který se konal v Ústí nad Labem. Po dlouhé pauze zde nastoupila také Soňa Hejduková
a vybojovala bronz.
21. LEDNA
 Členky oddílu aerobiku při DDM Kopřivnice vybojovaly tři medaile v celorepublikovém
finále soutěže Děti fitness. V kategorii od 14 do 17 let získala Hana Štěpánová stříbro a Markéta
Vávrová bronz. Další medaili za třetí místo přidala Sára Poláčková v kategorii od 9 do 10 let.
TATRA
25. LEDNA
 Kolektivní smlouva zaručuje svým pracovníkům nárůst platů o 4,25 procent.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
25. LEDNA
 Německá společnost Brose plánuje výstavbu nové haly, v níž najde práci dvě stě lidí.
…
Pět minut po půlnoci se 2. ledna narodila první Kopřivničanka Andrejka Pešáková. Z důvodu
nedostatku sněhové nadílky se pracovníci Slumeka věnují opravám chodníků. Na webových
stránkách města se začaly zveřejňovat nalezené věci, které poctiví lidé přinesli na úřad.

Únor
MĚSTO
1. ÚNORA
 Špatný stav některých mostů v místních částech si vyžádal omezení pohybu vozidel
z důvodu snížení tonáže.
 Po dvanácti letech diskuzí začaly probíhat práce na prvním konceptu studie na rekonstrukci
ulice Štramberské.
8. ÚNORA
 Radnice připravila nová pravidla na prodej bytových domů, podle kterých chce prodávat
další domy stávajícím nájemcům.
 Ve městě přibyl další informační stánek instalovaný ve vestibulu kulturního domu.
 Město by mělo pro letošní rok hospodařit s 460 567 400 korunami na straně příjmů a výdajů.
15. ÚNORA
 Policie ČR se loni zabývala 703 trestnými činy, což je nárůst o pouhých 29 případů.
 Ve školách zaevidovali při zápisu do prvních tříd 295 budoucích prvňáčků.
 Radnice na zajištění stávající autobusové dopravy v okrese Nový Jičín připlatila 1 227 200
korun.
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22. ÚNORA
 Kopřivnická radnice začala pracovat na Strategickém plánu, jenž bude závazným
dokumentem určujícím cíle rozvoje města na deset let dopředu. V čele komise stojí starosta
Josef Jalůvka, jeho zástupcem se stal generální ředitel Tatry Ronald A. Adams.
SPORT
10. ÚNORA
 Zástupci střeleckého oddílu SSK Kopřivnice Marek Wiszczor a Veronika Vavrošová získali
na republikovém šampionátu v Plzni zlaté medaile v soutěži družstev.
16. ÚNORA
 Július Botoš uspěl na seniorském plaveckém Zimním mistrovství ČR v Pardubicích, kde
nečekaně získal bronzovou medaili v disciplíně 100 m volným způsobem.
17. ÚNORA
 Místní tým FC Trappes Devills dokázal obhájit prvenství v tradičním futsalovém turnaji
Ámos Cup, když ve finále zdolal další kopřivnické mužstvo Elán.
24. ÚNORA
 Házenkářský tým mladších dorostenců zvítězil na domácí palubovce v mezinárodním turnaji
poté, co zdolal týmy Krakova, Brna, Hranic a Frýdku-Místku.
25. ÚNORA
 Florbalový klub FBC Vikings Kopřivnice obsadil v základní části 1. florbalové ligy čtvrté
místo a postoupil do play off.
KULTURA
16. ÚNORA
 Výstava fotografií zobrazujících Kopřivnici v minulosti a dnes byla k vidění v Katolickém
domě v Kopřivnici. Ten touto akcí také zahájil provoz svého nového multifunkčního prostoru
v podkroví.
24. ÚNORA
 Kopřivnická kapela Nesselsdorf po dvou měsících od vydání dodatečně pokřtila své
debutové album Cross Zour Shadow, předkapelou na vydařeném koncertu v klubu Nora byla
brněnská punková parta I.H.P.
27. ÚNORA
 Dejvické divadlo přivezlo zdejšímu publiku jednu z nejzajímavějších inscenací minulého
roku, Teremina režiséra Petra Zelenky. V titulní roli exceloval i Thálií oceněný Ivan Trojan.
TATRA
1. ÚNORA
 Tatra se stala Společností roku 2006 v oblasti vojenského průmyslu. Toto ocenění jí udělil
odborný časopis CDAI Review zabývající se vojenskou technikou a technologiemi.
…
K poslednímu dni v roce je podle statistik v Kopřivnici 20 475 obyvatel, v Lubině 1 538,
v Mniší 701 a ve Vlčovicích 571 obyvatel. Místní střední škola letos poprvé zrušila přijímací
zkoušky. Tříkrálová sbírka vynesla 618 605,50 korun, což je o dvaadvacet tisíc korun více než
v předcházejícím roce. Streetworkeři vloni vyměnili narkomanům 30 tisíc injekcí.

Březen
MĚSTO
1. BŘEZNA
 Rada města rozdělila na dotacích zájmovým spolkům a sdružením na jejich činnost
a pořádání akcí 7,25 milionů korun.
 Opět se rozhořel boj zahrádkářů s radnicí. Jablkem sváru je nechuť platit schválený poplatek
za odpady.
 Veřejně se projednával první návrh řešení rekonstrukce komunikace a přilehlých prostranství
ulic Štefánikovy a Štramberské.

6

8. BŘEZNA
 Poprvé se sešli členové komise pro Strategický rozvoj, aby začali pracovat na vizích a cílech
města na patnáct let dopředu.
 Radní stále zvažují možnost výstavby bytů za stanicí čerpacích hmot.
 Od počátku roku na odboru sociálních věcí evidují téměř 300 nových žádostí o poskytnutí
příspěvku na péči a o navýšení stupně závislosti.
15. BŘEZNA
 Radnice má zpracovaný Místní program zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice
a obce ve svém správním okrsku.
22. BŘEZNA
 Městský úřad je podroben systémovému auditu, čímž se naplní jeden ze záměrů zefektivnění
chodu úřadu.
 Nezaměstnanost se pozvolna snižuje, v evidenci místního úřadu práce je 1 926 lidí, což je
8,36 procent.
27. BŘEZNA
 Zdravé město Kopřivnice uspořádalo setkání s diskuzí pro zájemce o problematiku
regenerace panelových sídlišť z jiných měst a obcí.
29. BŘEZNA
 Na likvidaci skládky neutralizačních kalů hledá město finanční podporu v Evropské unii.
 Vedení radnice ocenilo jednadvacet nejlepších pedagogických pracovníků.
 V loňském roce ubylo na vodních tocích havárií. Pracovníci životního prostředí jich
zaznamenali sedm.
 Do praxe přichází projekt společnosti Salus nazvaný Sanace rodiny, jehož cílem je
stabilizovat situaci v domácnostech.
 Došlo k podepsání kolektivní smlouvy se zaměstnanci Energetiky Kopřivnice.
KULTURA
9. BŘEZNA
 Víkend pro Tibet, tak nazvali organizátoři z klubu Nora akci, která měla vyjádřit solidaritu se
zemí okupovanou Čínou. Na programu byly koncerty devíti kapel, filmová projekce, ale
i tradiční zvonkový pochod městem.
14. BŘEZNA
 Svátek irského patrona svatého Patrika oslavili Kopřivničané dvojkoncertem, na kterém
vystoupili skotský dudák Václav Routa a kapela Celtic Cross.
16. BŘEZNA
 Kopřivnický komorní orchestr uspořádal sérii koncertů, na kterých přednesl program složený
především z notoricky známých skladeb Zlatého fondu klasické hudby.
22. BŘEZNA
 Pražské divadlo Pod Palmovkou přijelo s inscenací Edith a Marlene. Fiktivní příběh
vycházející z životních osudů dvou slavných šansoniérek byl příjemnou podívanou s velmi
dobrými hereckými výkony.
29. BŘEZNA
 Gaia Mesiah a Lord Bishop koncertovali ve velkém sále kulturního domu. Muzika prostá
kompromisů, ale zato doslova nabitá energií početné publikum nadchla, to platilo jak o Gaia
Masiah, jež byla hlavní hvězdou večera, tak i o kapele afroamerického rockera, která ji
doprovázela.
SPORT
3. BŘEZNA
 Tomáš Poles z oddílu kulturistiky Urtica Kopřivnice vybojoval stříbrnou medaili na
mistrovství Moravy v silovém trojboji.
4. BŘEZNA
 Ze závěrečného turnaje kopřivnické bowlingové ligy vzešel konečný vítěz této soutěže, jímž
se stalo družstvo XXX ve složení Jiří Zátopek, Jiří Krupa, Jaroslav Kahánek, Tomáš Kahánek
a Marek Fiurášek.
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10. BŘEZNA
 Kulturista Tomáš Šeděnka vyhrál mistrovství Moravy v benchpressu (tlak vleže na lavici)
výkonem 205 kg.
11. BŘEZNA
 Tým HC Siemens obhájil prvenství v městské lize ledního hokeje, druzí skončili Netopýři
a třetí BAH.
23. BŘEZNA
 Žáci ZŠ E. Zátopka se stali podruhé v historii mistry České republiky ve florbale, když ve
finále před zcela zaplněnou domácí halou porazili Karlovy Vary až na samostatné nájezdy.
25. BŘEZNA
 Družstvo stolních tenistů ASK Tatra Kopřivnice A ve složení Ladislav Merenda, Zdeněk
Merenda, Radovan Polášek a Pavel Michálek zvítězilo v krajské soutěži a postoupilo do divize.
27. BŘEZNA
 Florbalisté kopřivnického klubu FBC Vikings zůstali těsně před branami finále první ligy,
když v semifinálové sérii podlehli Třinci 2:3 na zápasy.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
15. BŘEZNA
 Společnost Dura Automotive uvedla do provozu novou halu, kterou zdvojnásobila svoje
kapacity.
…
Dvě stě padesát lidí má trvalé bydliště na městském úřadě. Kopřivnice má své želízko v ohni na
soutěži Miss ČR, když se do finále probojovala Veronika Šindlerová. Tomáš Melčák vybojoval
zlato a bronz na 12. světových hrách policistů a hasičů v australském Adelaide.

Duben
MĚSTO
5. DUBNA
 Na opravy místních komunikací ve městě a místních částech je v rozpočtu počítáno s částkou
2,6 milionů korun.
22. DUBNA
 Pracovníci oddělení vodního hospodářství jsou zavaleni žádostmi o legalizace studní.
Uskutečnilo se již druhé setkání členů komise pro strategický rozvoj.
19. DUBNA
 Kraj pozitivně vyhodnotil tříměsíční trvání pilotního projektu přesunu lékařské služby první
pomoci do nemocnic.
12. DUBNA
 Na základě znaleckých posudků byla navýšena prodejní cena bytů o 12 procent.
 Radnice upustila od periodického hodnocení ředitelů školských zařízení.
 Tři vedoucí odborů odcházejí ze svých funkcí - vedoucí odboru vnějších vztahů a informací,
vedoucí Obecního živnostenského úřadu a vedoucí kanceláře tajemníka.
 V místních částech započaly práce na Strategických plánech.
KULTURA
20. - 21. DUBNA
 Osm divadelních produkcí a navíc koncerty skupin Acoustic Rauš a Docuku, to byla nabídka
jednadvacátého ročníku přehlídky netradičního divadla Kopřiva. Cenu za umělecký přínos si
odvezlo polské divadlo Wierszalin, nejlepší herečkou podle poroty byla tanečnice Berrak Yadek
a publikum cenou diváka ocenilo brněnské divadlo Neslyším a jeho hru Pojď do mého světa.
25. DUBNA
 Netypické spojení klasické kytary a akordeonu v podání Dua Guitaccord Vladislava Bláhy
a Jaromíra Zámečníka ukončilo další sezonu předplatného Kruhu přátel hudby.
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28. DUBNA
 Po pětileté pauze se v Katolickém domě volila romská Miss. Dívky soutěžily hned ve třech
věkových kategoriích, mezi nejstaršími zvítězila Veronika Kačová z Nového Jičína.
30. DUBNA
 V kulturním domě proběhl první charitativní koncert nazvaný Peníze lidem. Patnáctitisícový
výtěžek koncertu, který pořádal patnáctiletý Robin Suchánek, byl věnován Dětskému centru
Kopřivnice.
SPORT
7. DUBNA
 Byla zahájena jubilejní dvacátá sezona malé kopané, do níž ve třech ligách zasáhlo až čtyři
sta hráčů.
13. DUBNA
 Tomáš Poles z oddílu kulturistiky Urtica Kopřivnice vybojoval v Nymburku na
republikovém šampionátu v silovém trojboji bronzovou medaili.
28. DUBNA
 Florbaloví mladší žáci klubu FBC Vikings zvítězili v severomoravském přeboru a postoupili
do nejvyšší žákovské soutěže.
29. DUBNA
 Kopřivnický vzpěrač Miloš Goral se stal v Bohumíně juniorským mistrem republiky do 17
let výkonem 174 kg ve dvojboji.
TATRA
5. DUBNA
 Automobilku navštívil velvyslanec USA Richard Graber, který vyjádřil spokojenost nad tím,
jak peníze investované Američany pomáhají rozvoji celého regionu.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 19. DUBNA
 Společnost Bang&Olufsen zahájila spolupráci s ostravskou univerzitou.
…
V čele Obvodního oddělení Policie České republiky stanul Ivan Pilát. V centru města začal
vyrůstat nový hotel s kapacitou 44 lůžek. Ve městě běží rekordní počet oprav domů - dokončují
se rekonstrukce 24 vchodů a zahajovat se bude 21 dalších. Tuning show hostila 17 tisíc lidí.
Hned na dvou místech v Kopřivnici bylo možné se obdivovat fotografiím legendy české
dokumentární fotografie Jindřicha Štreita. Ten v Šustalově vile vystavoval sociální sondu Cesta
ke svobodě a v kulturním domě pak kolekci divadelních fotek Za oponou.

Květen
MĚSTO
3. KVĚTNA
 Kopřivnice se zapojila do preventivní akce zaměřené na předškolní děti a žáky prvního
stupně s názvem Autobus mám rád, je náš kamarád, kdy si mimo jiné i v praxi vyzkoušeli, jak
se chovat v dopravním prostředku.
 Policie zostřila boj se sprejery.
 Poplatek za komunální odpady uhradilo v termínu 90 procent obyvatel.
10. KVĚTNA
 Prvního ročníku diskuzního fóra Masaryk včera a dnes se zúčastnil vicepremiér a ministr pro
místní rozvoj Jiří Čunek.
 Italské partnerské město Castiglione del Lago hostilo starostu Josefa Jalůvku a radní.
 Radnice má zpracován Akční plán rozvoje cestovního ruchu, jenž navazuje na dřívější
spolupráci měst a obcí zapojených do Lašské brány Beskyd.
24. KVĚTNA
 Systematickou prací se podařilo kopřivnické radnici snížit pohledávky na nájemném
v obecních bytech. V současné době dluh činí pouze 4,7 milionů korun.
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 Při zápisu do mateřských škol se sešlo o čtyřiasedmdesát žádostí víc, než je kapacita
zařízení.
26. KVĚTNA
 Hry zdravotně handicapových ovládly podesáté centrum města.
31. KVĚTNA
 V uplynulých čtrnácti dnech byli občané Kopřivnice a místních částí vtaženi do problémů,
kterými by se měl zabývat Strategický plán.
 Město nechalo zpracovat projekty na opravy mostů.
KULTURA
4. KVĚTNA
 Zdejší vydavatelství PiperRecords představilo dalšího ze svých svěřenců, v klubu Nora
koncertovala kapela Miou Miou se svou alternativně popovou muzikou.
5. - 6. KVĚTNA
 Přes deštivé počasí, které víkend provázelo, si modelářská Beskyd Model Kit Show připsala
absolutní rekord v návštěvnosti. K vidění bylo asi 1 100 modelů z dílen modelářů osmi
evropských zemí, ale i pestrý doprovodný program.
11. KVĚTNA
 S kapelou Druhé podání koncertoval František Nedvěd. Koncert byl průřezem celé jeho
dosavadní sólové tvorby.
16. KVĚTNA
 Víc než dvě a půl hodiny programu a 33 tanečních čísel, takový byl tradiční jarní taneční
koncert ZUŠ Zdeňka Buriana ve velkém sále kulturního domu. Taneční obor umělecké školy
zde představil nejnovější choreografie.
 Svou nejnovější knihu Andělé všedního dne přijel do Kopřivnice představit nejpopulárnější
prozaik současnosti Michal Viewegh. Ten po krátkém autorském čtení z knihy diskutoval se
čtenáři, odpovídal na jejich dotazy a proběhla i nezbytná autogramiáda ke knize.
SPORT
6. KVĚTNA
 Po vítězství v krajském přeboru dokázali kopřivničtí volejbaloví kadeti vyhrát také
kvalifikační turnaj ve Zlíně, čímž si vybojovali postup do extraligy kadetů.
19. KVĚTNA
 Na letním stadionu proběhlo semifinále mistrovství republiky v ploché dráze, jehož vítězem
se při neúčasti domácího Adriana Rymela stal pražský jezdec Matěj Kús.
27. KVĚTNA
 Na závodech v polském Krosně tragicky zahynul dvacetiletý odchovanec kopřivnické ploché
dráhy Michal Matula.
30. KVĚTNA
 Při jedenáctém ročníku běhu Zátopkovy pětky pokořil Robert Šádek dva roky starý traťový
rekord o 20,5 vteřiny, když pětikilometrovou trať zaběhl v čase 16:09,7.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
3. KVĚTNA
 Slévárna přesného lití, společnost Cirex CZ, s. r. o., Kopřivnice si pronajímá už druhou halu
nutnou k rozšíření výroby.
17. KVĚTNA
 Své fungování oficiálně zahájila německá společnost Rieger, vyrábějící plechové a plastové
výlisky pro automobilový průmysl.
TATRA
17. KVĚTNA
 Návštěva početné diplomatické delegace předznamenala aktivity Tatry o prosazení
v oblastech jihovýchodní Asie.
… Průmyslovou zónou denně projíždí 71 autobusových spojů.
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Červen
MĚSTO
1. ČERVNA
 Netradiční program Preventění na Den dětí připravilo město ve spolupráci s domem dětí
a mládeže a integrovanými složkami záchranného systému.
7. ČERVNA
 Radnice reagovala na petici občanů bydlících v bezprostřední blízkosti křižovatky u potravin
U Laciny a přijala opatření, která by měla zmírnit hluk a otřesy z automobilové dopravy.
 Zastupitelé schválili závěrečný účet města za loňský rok.
7. ČERVNA
 Běh Terryho Foxe se uskutečnil ve městě už podesáté.
14. ČERVNA
 Rada města schválila jedenáct prioritních projektů, na které chce získat peníze z dotačních
titulů ze strukturálních fondů.
 Město monitoruje požívání alkoholu a kouření u dětí.
 Mezi občany je distribuován dotazník, který má zjistit spokojenost občanů s kulturní
nabídkou a službami městského informačního centra a muzeí.
21. ČERVNA
 ČSSD opustila dosavadní koalici, ale na obsazení kopřivnické radnice se nic nemění.
 Zastupitel Ivan Telařík zpochybnil výběr zhotovitele úprav prostor pro Českou poštu
v budově nové radnice.
 Zhruba v polovině jsou práce na vytvoření nového Strategického plánu města Kopřivnice
včetně místních částí na období až patnácti let.
 Radní schválili Akční plán rozvoje cestovního ruchu města Kopřivnice vycházející ze
Strategie rozvoje cestovního ruchu.
28. ČERVNA
 První rok vzdělávání mají za sebou úředníci tří městských úřadů - Kopřivnice, Frenštátu
a Nového Jičína. Tato tři města společně získala dotaci z Evropského sociálního fondu ve výši
přesahující čtyři miliony korun.
KULTURA
2. ČERVNA
 Kopřivnický výtvarník Zdeněk Babinec otevřel velkou výstavu ke svým padesátinám. Na
zámku v Novém Jičíně vystavil víc jak šest desítek prací v kolekci nazvané Hudba a tanec.
 Školní Big Band soukromé Základní umělecké školy MIS music uskutečnil už svůj druhý
samostatný celovečerní koncert. Na programu byly především swingové skladby Ellingtona,
Sinatry, Portera, Ježka a dalších autorů.
13. ČERVNA
 Dámský vokální soubor S-Kvartet uskutečnil netradiční koncert mezi veterány v prostorách
Technického muzea Tatry. Vystoupení bylo netradiční tím, že zpěvačky doprovázela také
kapela, což až do tohoto koncertu nebylo zvykem.
17. ČERVNA
 Téměř osmihodinový maraton nejrůznějších vystoupení nabídla dovednostní přehlídka
Schody v kulturním domě. Do Kopřivnice dorazilo asi 380 účinkujících z místa, okolí
i vzdálenějších míst, Schodům už tradičně dominoval tanec.
20. ČERVNA
 V kulturním domě přišli s novinkou, programem nazvaným Divadelní variace, jehož náplní
je okamžitá divadelní improvizace. Té se zhostili divadelníci asi šesti souborů, fungujících pod
hlavičkou Údivadla domu dětí.
21. ČERVNA
 V Šustalově vile byla zahájena unikátní výstava Šroťáčci rakouského výtvarníka Otto
Potsche. Autor, který ze starého železa nalezeného na smetištích vytváří unikátní artefakty
a vdechuje jim zcela nový život a netušené významy, expozici sám otevřel.
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23. ČERVNA
 V programu příborského open air festivalu Music Freud se objevily také dvě kopřivnické
kapely. Svůj program odehrála kapela LU a Nierika, pro kterou to bylo vůbec jediné účinkování
na letních festivalech v roce 2007.
SPORT
2. ČERVNA
 Házenkáři šestých a sed-mých sportovních tříd ZŠ E. Zátopka po dvou letech opět zvítězili
v nejprestižnějším turnaji mladších žáků v republice, kterým je pražský Novinářský kalamář.
16. ČERVNA
 Mladší žáci fotbalového klubu FC Kopřivnice vyhráli krajskou soutěž.
 Tentýž den zvítězil tým Draků ve finále dalšího zkráceného ročníku bowlingové ligy.
17. ČERVNA
 Kopřivnický plavec David Kunčar se stal v Plzni dvojnásobným mistrem České republiky
v disciplínách 400 a 1 500 metrů volným způsobem.
TATRA
28. ČERVNA
 Na místo obchodního a marketingového ředitele usedl Jiří Polman.
…
V kopřivnické poliklinice Therápon 98 bylo otevřeno nově zrekonstruované chirurgické
oddělení. Ve městě probíhá dvojfázová celoplošná deratizace na snížení počtu potkanů.

Červenec
MĚSTO
12. ČERVENCE
 Rada města schválila zadání zpracování studie na řešení domova pro seniory, spočívající
v celkové rekonstrukci stávajícího domu s pečovatelskou službou na ulici České s možností
vyčlenění dvou pater pro potřeby domova důchodců.
 Už podesáté se konal pietní akt k uctění památky dr. Milady Horákové na stejnojmenné
základní škole.
KULTURA
7. ČERVENCE
 Prostor u chaty na Červeném kameni hostil druhý ročník JENTAKfestu. Festival zaměřený
na alternativní muziku nabídl punk, rock, folk i další žánry v podání kapel z celé republiky.
Akce přilákala asi dvě stovky hudebních fandů především z Kopřivnice.
19. ČERVENCE
 Kopřivnický městský dechový orchestr koncertoval v Rakousku, hostoval v rámci oslav 130.
výročí existence dechové hudby v alpském městečku St. Peter am Kamersberg.
27. ČERVENCE
 Poločas prázdnin zpestřila dvě představení divadla Mimotaurus, pro děti zahrálo adaptaci
známé pohádky Dloušiby a pro dospělé hororové Hrozné příběhy.
SPORT
15. ČERVENCE
 Petra Klosová potvrdila roli favoritky na republikovém šampionátu v padesátimetrovém
bazénu v Praze-Podolí a stala se dvojnásobnou mistryní ČR ve znakových disciplínách na 50
a 100 metrů.
29. ČERVENCE
 Kopřivnický odchovanec Adrian Rymel, který je nyní jezdcem pražského Olympu, obhájil
v Divišově republikový titul v ploché dráze dvojic se stájovým partnerem Lubošem Tomíčkem.
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Srpen
MĚSTO
9. SRPNA
 Obtížně vymahatelné pohledávky související s nájmy obecních bytů jsou postupně
umořovány.
 Rekonstrukce prostor pro Českou poštu byla nakonec levnější o 165 tisíc korun.
 Radnice nechala zpracovat studii řešící ulici Panskou.
 Z vyhodnocení průzkumu, do kterého se zapojilo 1 057 občanů, vyplynulo, že lidé jsou
s nabídkou kultury ve městě spokojeni.
23. SRPNA
 Za první pololetí vyplatila radnice na sociálních dávkách občanů přes 37 milionů korun, což
je o šest milionů víc v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku.
 Vysoké teploty a nedostatek srážek způsobují stálý pokles hladiny spodních vod.
 Radnice si nechala zpracovat urbanisticko-architektonickou studii centrální městské zóny,
dále prostor kolem radnice, přes park až po křižovatku ulice Husovy se Štramberskou.
27. SRPNA
 Pro občany je připraven ve vestibulu městského úřadu návrh řešení rekonstrukce
komunikace a přilehlých prostranství ulic Štramberské a Štefánikovy.
30. SRPNA
 Sto pět občanů sepsalo petici na vybudování dětského hřiště v parku dr. Edvarda Beneše.
 Probíhá připomínkování Strategického plánu.
 Imobilní občané se dočkali vybudování bezpečné nájezdové rampy do kulturního domu.
KULTURA
25. SRPNA
 Pohádkové divadelní představení v podání Studia dell’arte, Tomáše Kočka s Orchestrem
a také Létajícího Rabína nabídl pouťový Bartolomějský večer.
 Kopřivnické muzeum oslavilo šedesát let od svého založení. Výročí připomnělo nejen
odhalení desky jeho zakladateli Emilu Hanzelkovi, ale také výstava o historii muzea.
31. SRPNA
 Odzvonění prázdninám bylo v režii příborské kapely Buga Boo a především skvělé show
Rock&Roll Bandu Marcela Woodmana.
SPORT
10. SRPNA
 V Lichnově byl odstartován dvaadvacátý ročník cyklomaratonu dvojic Lichnov 24 hodin, na
němž bylo pokořeno hned několik rekordů.
11. SRPNA
 Na desátém ročníku oblíbeného cyklomaratonu Kopřivnický drtič, který vede po
beskydských vrcholech, si dalo dostaveníčko 533 vytrvalců nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Září
MĚSTO
6. ZÁŘÍ
 Radnice využila zákonné možnosti a od února zvýší nájemné v obecních bytech.
 Do prvních tříd nastoupilo celkem 235 dětí.
 Město chce prodat bývalou budovu radnice na ulici Záhumenní.
 Čtyři sta lidí si během léta koupilo ’Klíč k zážitkům’, možnosti navštívit místní muzea za
pouhou padesátikorunu využilo 240 z nich.
20. ZÁŘÍ
 Občané mohou nahlížet bez omezení do zápisů zastupitelstev a usnesení rady města
i zastupitelstva, pokud jsou občanem dané obce.
 Veřejnou diskuzí prošel upravený návrh rekonstrukce ulic Štramberské a Štefánikovy.
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27. ZÁŘÍ
 V místních částech probíhalo připomínkování Strategického plánu.
 Hluboko pod okresním i celostátním průměrem byla nezaměstnanost v Kopřivnici, která
klesla na 5,26 procent.
KULTURA
1. ZÁŘÍ
 Tatra slavila 110 let od vyrobení prvního automobilu v Kopřivnici velkolepou show. Pro asi
pětatřicet tisíc lidí vystoupili Jana Kirschner, Miroslav Žbirka, Věra Špinarová, The Backwards,
Kabát a další. Zdejší Technické muzeum v tento den navštívilo rekordních bezmála sedm tisíc
lidí.
7. ZÁŘÍ
 Výstavní prostory na Fojtství ovládla expozice o práci neprofesionálních archeologů téměř
z celé Moravy. Nadšení amatérští badatelé představili nejen zajímavé nálezy, ale také metody
své práce a historii neprofesionální archeologie.
22. ZÁŘÍ
 Kopřivnická metalová kapela Melissa pokřtila v klubu Nora své druhé album nazvané
Dancing Depression.
24. ZÁŘÍ
 Žalman a spol. mohl na kopřivnickém koncertu oslavit hned několik zajímavých výročí.
Připomenul si deset let existence své kapely v aktuálním složení, ale také čtvrtstoletí svého
působení na folkové scéně.
26. ZÁŘÍ
 Hrou Chvilková slabost zahájili Hana Maciuchová a Radoslav Brzobohatý další divadelní
sezonu a odstartovali i seriál divadelního předplatného kulturního domu.
SPORT
15. ZÁŘÍ
 V rámci velkolepých oslav stoletého výročí od počátků organizované tělovýchovy
v Kopřivnici proběhl pátý ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
…
Po velmi suchém létu přišel déletrvající déšť, který zvedl hladinu vodních toků.

Říjen
MĚSTO
4. ŘÍJNA
 Radnice stále hledá cesty, jak se zbavit starých ekologických zátěží v katastru města a jeho
místních částí.
 Už brzy bude ve vestibulu místní radnice zřízena kancelář, tzv. Czech Point, kde si občané
budou moci požádat o výpisy z různých úředních databází.
 V roce 2010 by měla být v Kopřivnici profesionální státní jednotka hasičského záchranného
systému.
 Došlo k slavnostnímu otevření České pošty v prostoru budovy městského úřadu. Novinkou
je vyvolávací systém, k dispozici je osm přepážek.
11. ŘÍJNA
 Radnice získala prestižní ocenění za webové stránky udělované týdeníkem Veřejné správy.
25. ŘÍJNA
 Vedení města se sešlo s nájemci a majiteli objektů umístěných ve staré části závodu Tatry,
aby společně diskutovali o budoucnosti areálu.
 Z důvodu nenaplněnosti základních škol chce radnice zefektivnit chod těchto zařízení.
KULTURA
3. ŘÍJNA
 Lety osvědčené hity, ale taky novinky z poslední doby přivezl místnímu publiku písničkář
Pavel Dobeš.
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4. ŘÍJNA
 Největší turistické lákadlo Kopřivnice Technické muzeum Tatry oslavilo deset let své
existence a také deset let od otevření jeho současného sídla.
6. ŘÍJNA
 Pojedenácté se Katolický dům stal místem konání přehlídky pěveckých sborů, kromě domácí
PSK se představily také soubory z Kravař, Frýdlantu nad Ostravicí nebo polských Przysowic.
V tentýž den se v kulturním domě stepovalo. Den stepu měl především zpopularizovat tento
taneční styl a také zviditelnit činnost zdejšího step klubu.
10. ŘÍJNA
 Kopřivnický kostel sv. Bartoloměje poprvé hostil jeden z koncertů Svatováclavského
hudebního festivalu. Především moderní muziku zahráli varhaník Petr Rajnoha a trumpetista
Ladislav Kozderka. Koncert byl zároveň zahajovací akcí abonmá Kruhu přátel hudby.
 Kopřivnické kino Puls oslavilo deset let svého fungování, za tu dobu jím prošlo víc jak čtvrt
milionu diváků.
19. ŘÍJNA
 Třetí ročník stále populárnější Orient Show přinesl atraktivní vystoupení, ale i workshop
orientálního tance, jeho organizátoři se nechali inspirovat Egyptem.
19. - 20. ŘÍJNA
 Dvaapadesát snímků rozdělených do pěti kategorií zhlédla odborná porota jedenáctého
ročníku přehlídky tvorby malých televizních studií Kafka.
SPORT
13. ŘÍJNA
 Juniorské družstvo vzpěračů vybojovalo v nejvyšší ligové soutěži bronzové medaile, ačkoli
mělo proti soupeřům věkový handicap.
14. ŘÍJNA
 Juniorský reprezentant v judu Adam Kahánek ze závišického oddílu získal i přes vážné
zranění bronzovou medaili na mezinárodním turnaji nejlepších evropských kadetů
v ukrajinském Užhorodu.
27. ŘÍJNA
 Kopřivnické družstvo vzpěračů uspělo v žákovské lize, kde vybojovalo bronzové medaile.
28. ŘÍJNA
 Krytý bazén hostil řadu českých reprezentantů u příležitosti dvanáctého ročníku Velké ceny
Kopřivnice v plavání, jež byla šestým kolem Českého poháru.
TATRA
18. ŘÍJNA
 Po necelém roce skončilo druhé působení Karla Benedy v kopřivnické Tatře.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
11. ŘÍJNA
 Závod firmy Röchling vyrábějící lisované a vstřikované díly z plastu pro automobilový
průmysl oficiálně zahájil provoz.
 Firma Erich Jaeger rozšířila své kapacity a brzy přijme dalších sto pracovníků.

Listopad
MĚSTO
1. LISTOPADU
 Strategický plán na období patnácti let je připraven projít schvalovacím řízením v radě
a zastupitelstvu.
8. LISTOPADU
 Na bezpečnost ve městě budou dohlížet nově i přenosné kamery pořízené z projektu
ministerstva vnitra Partnerství 2007.
 Radnice si nechala zpracovat studii cyklistických stezek ve městě.
 Obyvatelé rodinných domků projevili zájem o zavedení svozu bioodpadu v pytlích.
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15. LISTOPADU
 Kopřivnická radnice si nechává zpracovat analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů
ve městě.
 Zastupitelé schválili předání budovy anexu Kabelové televizi Kopřivnice, jehož
stoprocentním majitelem je město.
 Občané a vedení města uctili oběti všech válečných konfliktů, o pár dní později i oběti
komunistického režimu.
22. LISTOPADU
 Více než rok trvající jednání o převodu lyžařského areálu ukončili zastupitelé schválením
kupní smlouvy mezi společností Červený kámen, s. r. o., a městem.
29. LISTOPADU
 Radnice zvažuje možnosti rozšíření kapacit mateřských škol.
 Na základě analytického materiálu hledají radní nový model provozování Kulturního domu
v Kopřivnici.
KULTURA
2. LISTOPADU
 V rámci svého turné nejen po českých klubech se v kopřivnické Noře zastavila kapela The
Prostitutes.
2. - 3. LISTOPADU
 Dva dny plné krátkometrážních filmů, ale i několik celovečerních dokumentů nabídl šestý
ročník přehlídky Kraťasy.
10. LISTOPADU
 Přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí s fyzickým a mentálním handicapem
Motýlek opět k prasknutí naplnila zdejší kulturní dům. Do Kopřivnice dorazilo 460
účinkujících.
14. LISTOPADU
 Kopřivnické Pěvecké sdružení Kopřivnice oslavilo 85 let od svého založení samostatným
celovečerním koncertem v Katolickém domě.
16. - 18. LISTOPADU
 Rekordní návštěvnost vykázal už pátý ročník setkání fanoušků sci-fi a fantasy KoprCon
2007, jehož hosty byli autoři žánru jako Arnošt Vašíček, Miroslav Žamboch a Františka
Vrbenská.
17. LISTOPADU
 Slavnostní koncert připravil Městský dechový orchestr. Ten slavnostním programem oslavil
také šedesátiny svého dirigenta Aloise Hrnčárka.
24. LISTOPADU
 Kulturní dům hostil už jednačtyřicátý ročník taneční soutěže Tatra. Na parketu byly k vidění
soutěžní páry kategorií A a M, a to jak ve standardních, tak v latinskoamerických tancích.
29. LISTOPADU
 Za nevalného zájmu publika odehrál v kopřivnickém kulturním domě svůj koncert Petr
Bende, stříbrný z populární soutěže Česko hledá SuperStar.
SPORT
3. LISTOPADU
 Vítězem první ligy malé kopané se stal nováček soutěže 1. FC Bari, druhou ligu opanoval
štramberský Orel a ve třetí triumfoval tým Palmeiras.
10. LISTOPADU
 Krasobruslařky Nikola Zátopková a Michaela Milčinská přivezly stříbrnou a bronzovou
medaili z Evropského poháru ve slovinském Celje.
25. LISTOPADU
 Již třináctá Velká cena v badmintonu přilákala 118 hráčů z osmadvaceti klubů. Nechyběla
většina hráčů a hráček z první desítky českého žebříčku.
…
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Tatra pronajala Větřkovickou přehradu soukromému podnikateli z Oder, což vzbudilo nevoli
u rybářů, kteří se obávají o to, že přijdou o právo chytat v této lokalitě ryby.

Prosinec
MĚSTO
6. PROSINCE
 Radnice připravuje koncesní smlouvu na výstavbu nového tepelného zdroje.
 Mezi šest nejlepších úřadů v republice se dostala kopřivnická radnice v soutěži O lidech
s lidmi.
 Schválením dodatku ke smlouvě navýšili zastupitelé o půl milionu dotaci Regionálnímu
muzeu Kopřivnice na provoz městských muzejních expozic.
13. PROSINCE
 Za teplo zaplatí spotřebitel v Kopřivnici několik tisíc navíc. Do ceny se promítne zdražení
tepla z centrálního zdroje, zvýšení cen fosilních paliv a elektrické energie a zavedení nových
ekologických daní.
 Radnice obhájila svou práci při navazování aktivní spolupráce s lidmi, neziskovými
organizacemi a soukromým sektorem získáním kategorie B místní Agendy 21 v České
republice.
20. PROSINCE
 Nezaměstnanost v Kopřivnici klesla na rekordních 4,73 procenta.
 Členové Komise strategického rozvoje se zastupiteli začali intenzivně pracovat na tvorbě
akčního plánu na dvouleté období.
 Rada města vydala souhlas s vydáním územního rozhodnutí na modernizaci autobusového
nádraží a výstavbu obchodního centra.
KULTURA
1. PROSINCE
 Noc plnou elektronické hudby připravila kopřivnická Nora. Nejdříve svým návštěvníkům
nabídla místní Nesselsdorf s několika novinkami a dvěma česky zpívanými songy a následně
pak hudebně-vizuální projekt MIDI LIDI.
7. PROSINCE
 Na Fojtství byla zahájena výstava o historii zdejší organizované turistiky, která má za sebou
už pětasedmdesát let trvání.
 Nora patřila metalu. Minifestival tohoto hudebního žánru pořadatelé nazvali po pohanském
bohu zimy Stribog Fest a podobné akce by se měly v klubu opakovat asi čtyřikrát do roka.
10. PROSINCE
 Divadlo AP Prosper přijelo s komedií Eskymák z Amsterodamu. Publikum bavili známí
herci v čele s Igorem Barešem a Michaelou Dolinovou.
SPORT
2. PROSINCE
 Dívčí plavecká štafeta na 4 x 50 m volným způsobem ve složení Poláčková, Indráková,
Váňová a Přibylová vybojovala na zimním poháru ČR ve Vsetíně bronzové medaile.
8. PROSINCE
 V tělocvičně zimního stadionu proběhl dvanáctý ročník Velké ceny Kopřivnice ve vzpírání
juniorů. Domácí borci získali jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.
9. PROSINCE
 David Kunčar získal ve Zlíně titul plaveckého mistra ČR starších žáků, když zvítězil
v disciplíně 400 m volným způsobem a na tratích 200 a 1 500 m skončil druhý.
16. PROSINCE
 Kopřivnická plavkyně Petra Klosová reprezentovala Českou republiku na evropském
šampionátu v maďarském Debrecenu, kde pokořila své osobní rekordy i republikové maximum.

17

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
6. PROSINCE
 Do konce roku přibude v Duře 22 výrobních linek a spolu s nimi 45 nových pracovních
příležitostí.
 Dánský výrobce luxusní elektroniky Bang&Olufsen se podle výsledků v soutěži Investor
roku 2007 dostal na třetí příčku v kategorii Investice s největším inovačním potenciálem.
LUBINA
10. PROSINCE
 Po šestnácti letech byla slavnostně otevřena tělocvična v Lubině díky sedmnáctimilionové
dotaci, která vystačila i na zateplení budovy školy a výměnu oken a vstupních dveří.
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O

byvatelstvo

Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2007
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

23 238
11 814žen (50,84%)
11 424 mužů (49,16 %)
Věkové složení obyvatel - stav k 31. 12. 2007
(podíly jednotlivých věkových skupin)
podíl
věková skupina
v procentech
16,94
dětská složka (0 - 15)
16 - 20
8,06
21 - 25
7,67
26 - 30
7,93
31 - 35
9,16
32,82
mladší produktivní věk (16 - 35)
36 - 40
7,34
41 - 45
7,88
46 - 50
6,46
51 - 55
6,72
56 - 60
7,02
35,42
starší produktivní věk (36 - 60)
68,24
produktivní věk celkem (16 - 60)
61 - 65
5,38
66 - 70
3,84
71 +
5,60
14,82
poproduktivní věk
obyvatel celkem
100,00

Počet obyvatel v městských částech
městská
velikost území
část
Kopřivnice 2 506
Lubina
152
Mniší
45
Vlčovice
45
Celkem
2 748

počet
3 936
1 874
1 782
1 844
2 129
7 629
1 705
1 831
1 501
1 561
1 632
8 230
15 859
1 250
893
1 300
3 443
23 238

počet obyvatel
20 332
1 594
716
596
23 238

Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2007
rok
2001
2002 2003 2004 2005
Počet obyvatel ČR
23 753 23 565 23 495 23 465 23 399
s trvalým pobytem
Celkový počet
obyvatel vč. cizinců
23 854 23 824 23 647
a občanů ČR
dlouhodobě mimo
republiku
z toho občané ČR s ukončeným trvalým pobytem

2006

2007

23 285 23 238

23 823 23 828

220

227
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Nezaměstnanost v Kopřivnici
Nezaměstnaných v tomto roce výrazně ubylo. Kopřivnická pobočka úřadu práce k 30.
listopadu evidovala 1 150 lidí bez práce, což představuje míru nezaměstnanosti v regionu 4,73
%. Došlo dokonce k tomu, že z důvodu nadbytečnosti propouštěl své úředníky samotný úřad
práce. V listopadu nemělo na Kopřivnicku práci 494 mužů a 656 žen, v tomtéž období navíc
úřad práce nabízel 472 volných pracovních míst. Řada z těch, kteří letos byli v evidenci úřadu,
měla různá zdravotní omezení, která jim znemožňovala vykonávat určité práce. Je značně
problematické obsadit místa v takzvaných veřejně prospěšných pracích, které využívají radnice
měst a obcí například k úklidu veřejných prostranství. Nezaměstnanost na Kopřivnicku je druhá
nejnižší v rámci novojičínského okresu, o něco lépe je na tom už pouze Frenštátsko.
Novojičínský okres má navíc suverénně nejnižší nezaměstnanost v rámci celého
Moravskoslezského kraje, a oblast v okolí Kopřivnice by se tak dala nazvat ostrůvkem
prosperity. Samotná Kopřivnice měla letos 12 341 ekonomicky aktivních obyvatel a pouhých
550 z nich bylo bez práce. Do evidence nezaměstnaných ani na podzim nepřibyli až na výjimky
lidé, vykonávající tzv. sezonní práce. Pouze koncem roku se počet uchazečů o zaměstnání na
přechodnou dobu zvýšil o ty, jimž skončily pracovní smlouvy na dobu určitou.
Od prvního ledna 2007 pod kopřivnickou pobočku spadá navíc Příbor, Skotnice,
Mošnov, Kateřinice, Trnávka a Petřvald. Řady nezaměstnaných rozšířila zejména početná
skupina zaměstnanců Lonky Příbor, která ukončila výrobu a propustila téměř všechny své
zaměstnance. Najít nové uplatnění pro lidi pracující v textilním průmyslu v jejich oboru bylo
velmi nesnadné. Většinou byla nutná rekvalifikace.
Kromě zvýšené poptávky po sezonních pracích a stabilního zájmu od zdejších
zaměstnavatelů se na letošní nabídce práce pozitivně podepsala také firma Plakor Czech,
dceřiná společnost korejského výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl, která
dostavěla halu v Průmyslové zóně Mošnov, vybavila ji stroji a rozjela výrobu. Firma, která své
výrobky začala dodávat do Kia Motors v Žilině, bude brzy dodávat také do firmy Hyundai
v Nošovicích. Zaměstnání tam prozatím našlo sto dvacet manipulačních a osmdesát výrobních
dělníků, zájem byl i o další profese nejen pro dělnické posty.
V oblasti samosprávných činností zajišťuje odbor SVZ (sociálních věcí a zdravotnictví)
péči o staré a zdravotně postižené občany:
Kluby důchodců:
Městský klub důchodců (sídlo Kopřivnice, Štefánikova 1074)
Klub důchodců Vlčovice - Mniší (sídlo Kulturní dům Kopřivnice)
Asociace zdravotně postižených - smíšená organizace Kopřivnice (občanské sdružení, jehož
činnost město podporuje finančně a možností využívat bezplatně prostory Klubu důchodců
k vlastní činnosti)
Město Kopřivnice v r. 2007 podpořilo činnost klubů důchodců (mimo provozní náklady)
částkou 63,3 tis. Kč.
Zařízení sociálních služeb na území města Kopřivnice
Město Kopřivnice je zřizovatelem Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové
organizace se sídlem na České 320, Kopřivnice
Ředitelkou organizace je Ing. Eva Mündleinová (od 5. 2. 2007)
Od pátého února do Střediska sociálních služeb Kopřivnice nastoupila do funkce
ředitelky Eva Mündleinová. Po absolvování vysoké školy ekonomické jednadvacet let pracovala
v Jednotě Nový Jičín jako obchodní náměstkyně a místopředsedkyně družstva, kde pod sebou
měla šedesát zaměstnanců, a poslední dva roky se věnovala exportu do německy mluvících
zemí.

20

Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje domy s pečovatelskou službou.
DPS na České
V současné době je v Domě s pečovatelskou službou na ulici České k dispozici pět
dvoulůžkových pokojů.
DPS na Masarykově náměstí - 27 bytových jednotek
V tomto objektu je poskytována pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče - další služby
jsou poskytovány prostřednictvím DPS na ul. České.
Středisku soc. služeb města Kopřivnice byla v r. 2007 udělena registrace na Krajském úřadu
Moravskoslezského kraje na zákl. zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách u těchto sociálních
služeb:
Domovinky slouží ke krátkodobému ubytování občanů, o které se jinak stará rodina. Ať už se
jedná o zajištění péče po dobu dovolené, nebo jenom z důvodu odpočinutí si od náročných
pečovatelských starostí. Domovinky také slouží v případě čekání na umístění do domova
důchodců či po ukončení pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných. Doba pobytu v domovince
je stanovena maximálně na dobu tří měsíců, kterou lze v odůvodněných případech prodloužit.
Pečovatelská služba (vykonávána v domech s pečovatelskou službou i v terénu v domácnostech občanů města Kopřivnice a místních částí)
Odlehčovací služby (časově omezená pobytová soc. služba - 14 lůžek v DPS č. p. 320)
Azylový dům pro muže a ženy (Kopřivnice, Horní 1114 - kapacita 20 lůžek)
Noclehárna (Kopřivnice, Horní 1114 - 10 lůžek)
Denní stacionář (Denní stacionář Kopretina Vlčovice - kapacita 20 míst, cílová skupina: osoby
s mentálním postižením, příp. kombinovaným zdrav. postižením).
Pečovatelská služba byla v r. 2007 poskytnuta celkem 212 občanům města.
Odlehčovací služby byly poskytnuty 37 občanům města (požadavky však převyšují nabídku).
Zvyšuje se počet občanů, u nichž je poskytována celodenní péče (v bytech i domovinkách na
DPS Česká 320). Pro příští období proto bylo schváleno rozšíření ubytovacích kapacit pro
občany, jímž jsou poskytovány odlehčovací služby (bezbariérová úprava 2 garsoniér - vytvoření
4 lůžek pro tento typ sociální služby).
Azylový dům pro muže a ženy
Sídlo Kopřivnice, Horní 1114
Vedoucí AD - p. Anežka Fabiánová
Kapacita zařízení je 20 osob - pro 16 mužů a 4 ženy.
V r. 2007 využilo ubytovacích služeb celkem 32 mužů a 5 žen.
Služby noclehárny na Horní ul. 1114 byly poskytnuty 28 mužům.
Denní stacionář Kopretina
Sídlo: Kopřivnice - Vlčovice 76
Vedoucí zařízení: p. Monika Petrová
Kapacita: 20 osob
Cílová skupina: dospělí občané s mentálním postižením, příp. přidruženým kombinovaným
postižením
V průběhu roku 2007 navštěvovalo toto denní centrum 18 uživatelů těchto služeb.
Aktivity Kopretiny: společenské, kulturní, sportovní, rehabilitační zázemí.
Pracovní terapie: dílna tkalcovská, košíkářská, stolařská, ruční práce.
Taneční terapie, hipoterapie, plavání.
Středisko sociálních služeb
Z důvodu nového zákona o sociálních službách muselo Středisko sociálních služeb
města Kopřivnice podat žádost na Krajský úřad v Ostravě o registraci doposud poskytovaných
sociálních služeb. Mimo již vykonávané služby, jako jsou odlehčovací a pečovatelské služby,
denní stacionář, azylový dům a noclehárna, organizace navíc požádala o registraci služeb osobní
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asistence a krizové pomoci. Tyto dvě sociální služby ale zaregistrovány nebyly, protože pro
poskytování těchto služeb zatím středisko nesplnilo zákonné podmínky, jako je krizová
intervence a další socioterapeutické činnosti. Registrace u příslušného krajského úřadu je
zároveň zárukou poskytování kvalitních služeb. Zákon, který definuje celkem třiatřicet
sociálních služeb, zároveň stanoví velmi přísné podmínky pro jejich registraci. Středisko
sociálních služeb poskytuje pečovatelskou službu klientům ve svých dvou zařízeních na ulici
České 320 a Masarykově náměstí 650, ale i přímo v domácnostech občanů.
Pro odlehčovací služby je k dispozici šest plně vybavených dvojlůžkových pokojů.
Služby jsou poskytovány osamělým občanům, kteří pro nepříznivý zdravotní stav nemohou
zůstat ve své domácnost a čekají na umístění v domově důchodců, nebo kteří byli propuštěni
z nemocnice do domácí péče a ještě nejsou schopni se o sebe postarat. Dále je tato služba určena
k tomu, aby i rodinný pečovatel mohl odjet třeba na dovolenou a o nemocného příbuzného bylo
postaráno.
Denní stacionář Kopretina ve Vlčovicích, který se specializuje na služby osobám
s mentálním nebo kombinovaným postižením stejně jako azylový dům poskytující ubytování
a sociální služby pro osoby v sociální nebo bytové krizi, jsou veřejnosti známy. Už méně je
v povědomí tzv. noclehárna, kde je poskytováno přenocování a sociální služby pro osoby bez
přístřeší, které se ocitnou v krizové situaci. V suterénu azylového domu bylo za tímto účelem
zřízeno deset lůžek.
Stručný přehled aktivit v rámci plánování sociálních služeb v roce 2007
RM schválila usnesením č. 222 plán procesu komunitního plánování sociálních služeb
v Kopřivnici na rok 2007. Do plánu se dostaly tyto aktivity:
 Seznamovací semináře pro veřejnost a zastupitele,
 Vzdělávání pro členy řídící skupiny,
 Vydání propagačních materiálů - Mapa sociálních služeb, Kalendáře sociálních služeb,
 Vydání dotazníků pro seniory - celkem bylo rozdáno 430 dotazníků, vrátilo se 172
dotazníků.
Vznikly tři pracovní skupiny:
- „Osoby v tíživé životní situaci“,
- „Osoby se zdravotním znevýhodněním a jiným handicapem“,
- „Senioři“.
Celkem proběhlo 10 setkání pracovních skupin a 4 setkání řídící skupiny.
Pracovní skupiny se scházely zpočátku každý týden, od října 1x za 14 dní.
10. 7. 2007 byl podán projekt s žádostí o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Žádosti
bylo vyhověno koncem září, smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 29. 11. 2007.
Základní listina plánu sociálních služeb v Kopřivnici byla schválena 11. 12. 2007 v RM
(organizační struktura, jednací řád pracovních skupin).
Dotace na sociální služby
Kopřivnická radnice poskytuje každoročně dotace sdružením a organizacím působícím
v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a prevence kriminality. Rada projednala žádosti
několika organizací, které obdržela radnice.
Příspěvek ve výši šedesáti tisíc korun obdržela Charita Kopřivnice na zajištění
pečovatelské a ošetřovatelské služby v domácnostech uživatelů se sníženou soběstačností, a to
zejména seniorů a osob s tělesným či mentálním postižením.
Salus, o. p. s., dostal od města šest set tisíc korun na náklady nutné k zajištění provozu
domova pro rodiče v nouzi. Organizace Podané ruce - Projekt OSA Frýdek-Místek obdržela od
radnice sto tisíc korun na poskytování služeb osobní asistence především osobám se zdravotním
postižením s trvalým pobytem v Kopřivnici. Na protidrogovou prevenci uvolnila radnice pro
Renarkorn, o. p. s., Ostrava čtyřicet devět tisíc korun. Tyto peníze byly určeny na činnost
terénních pracovníků na území města.
Letos byl poskytnut příspěvek i Vyšší odborné škole v Kopřivnici, která v rámci
prevence kriminality připravila projekt pro studenty.
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Nestátní zařízení soc. služeb ve městě
SALUS, o.p.s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Sídlo: Kopřivnice, Tyršova 1015
Ředitel zařízení: Mgr. Karel Radiměřský
Poskytuje dočasné ubytování a služby pro rodiče a děti v nouzi, v rámci Domova SALUS jsou
k dispozici 3 pokoje pro řešení krizových situaci - Krizové centrum pro děti a mládež.
Kapacita: 20 míst (z toho 6 míst pro krizové pobyty dětí)
V r. 2007 využilo služeb Domova SALUS celkem 56 osob, z tohoto počtu v Krizovém centru
bylo umístěno 6 dětí.
Podpora zařízení ze strany města Kopřivnice v r. 2007: 600.000,- Kč.
Nový projekt na sanaci rodiny
Do praxe byl uveden projekt společnosti Salus nazvaný Sanace rodiny. Program, jehož
cílem je stabilizovat situaci v domácnostech, kde scházejí některé základní sociální dovednosti,
byl vytvořen už v minulém roce. Jeho přípravná fáze skončila v prvních měsících roku 2007
a v průběhu roku získával klienty. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí místní radnice byli
autorem projektu Karlem Radiměřským, který je zároveň ředitelem azylového domu Salus,
vytipováni další klienti, kteří by mohli využít služeb asistentů. Salus má nyní mezi svými lidmi
k dispozici tři speciálně vyškolené pracovníky, které vysílá s pomocí a radami přímo do rodin,
v případě potřeby může jejich počet i zvýšit.
Projekt Sanace rodiny byl naplánován pro letošní rok, ale počítá se s tím, že bude
pokračovat i dále. Nastartování projektu, ale i školení a mzdy lidí, kteří v něm letos pracovali,
byly financovány z grantu sbírkového projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí. Projekt získal částku 200 tisíc korun.
Kopřivnická Charita
Největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v České republice je nezisková
humanitární organizace Charita. V Kopřivnici působí pod vedením Miroslava Leška. Nový
způsob financování sociálních služeb, který vstoupil v platnost v letošním roce, způsobil
některým zařízením nemalé komplikace. Ze zákona byl navýšen příspěvek klientům jako tzv.
příspěvek na péči a zároveň byla výrazně ponížena státní dotace organizacím, které se
o potřebné občany staraly. Rodiny si tak mohou brát příbuzného z ústavu domů a samy o něj
pečovat. Tato skutečnost se negativně odrazila v provozu většiny sociálních zařízení
pobytového charakteru. Naštěstí se tento problém místní Charitě vyhnul.
Místní Charita je malá organizace se čtrnácti zaměstnanci hospodařící ročně s třemi
a půl miliony korun. Stěžejní činností místní Charity je charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba, která ročně poskytne službu stovce klientů v Kopřivnici, Štramberku, Příboře, ale
i lidem v obcích, jako je Mořkov, Lubina, Sedlnice, Závišice a další, zároveň ale provozuje
Dům pokojného stáří v Mořkově. Jako nezisková organizace tvoří polovinu jejího rozpočtu
úhrady ze zdravotních pojišťoven, čtvrtinu dotace a poslední čtvrtinu příspěvky klientů, měst,
obcí, dary a hlavně výtěžek z Tříkrálové sbírky. Organizace dnes disponuje počítačem,
internetem, mobilními telefony a auty. Bez těchto vymožeností se dnes již neobejde.
Bezpečnostní řetízky do bytů
V průběhu roku montovali strážníci městské policie seniorům bezpečnostní řetízky na
vstupní dveře do bytů. Ty by měly zvýšit jejich bezpečnost před různými nepoctivci. Na
přednášce s Policií ČR, která se uskutečnila v listopadu dopoledne v rámci Dne seniorů a na
besedě v Klubu důchodců, nabídla městská policie montáž řetízků všem důchodcům.
O bezpečnostní řetízky projevilo zájem téměř třicet seniorů a o samotnou montáž pak devět
z nich. Finanční prostředky byly získány z projektu Partnerství 2008, projektu STOP KRIMI.
Akci zorganizovala manažerka prevence kriminality Blanka Mikundová.
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Sociální věci a péče o občany
Činnost odboru soc. věcí a zdravotnictví v r. 2007 podstatně ovlivnily zásadní
legislativní změny v oblasti sociální, které pro obce s rozšířenou působností přinesly zejména:
zavedení zcela nových agend
radikální změnu v posuzování sociální potřebnosti občana
zavedení nového programového vybavení OKslužby a OKnouze, na němž jsou obě
uvedené agendy zpracovávány v jednotném celostátním systému.
Nejen uvedené legislativní změny a s tím související personální opatření, změna struktury
odboru apod., ale také nárůst žadatelů o novou sociální dávku - příspěvek na péči měly
podstatný vliv opět na nárůst činností OSVZ v průběhu r. 2007.
Oddělení péče o občany se zdravotním postižením
Na tomto oddělení je zpracovávána kromě stávajících činností nová agenda - příspěvek
na péči. Z České správy sociálního zabezpečení v Praze bylo elektronickou cestou předáno
k výplatám příspěvku na péči celkem 745 případů - občanům, kteří do 31. 12. 2006 pobírali ke
svému starobnímu či invalidnímu důchodu zvýšení důchodu pro bezmocnost. Kromě těchto
„překlopených“ uživatelů příspěvku na péči požádali zejména v průběhu 1. čtvrtletí r. 2007
o tento nový příspěvek další žadatelé - za uvedené období jich bylo téměř 400. Další měsíce
roku již byly z pohledu počtu nových žádostí méně intenzivní - měsíčně cca 60 - 70 nových
žádostí (včetně žádostí stávajících uživatelů příspěvku o zvýšení stupně závislosti na péči jiné
osoby).
Oddělení dávkové
Také činnost tohoto oddělení se v loňském roce výrazně změnila. V prvních 4 měsících
roku 2007 byly dávky soc. péče vypláceny ve dvou systémech - do 30. 4. 2007 dobíhaly výplaty
dávek dle zákona o soc. potřebnosti (č. 482/1991 Sb.) a zároveň se nové žádosti zpracovávaly
v systému dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Souběžně probíhalo postupné
přehodnocování vyplácených dávek dle tohoto zákona.
Během roku došlo k podstatnému snížení počtu žadatelů o tyto dávky a současní
poživatelé dávek v hmotné nouzi jsou motivováni k maximálnímu zkrácení doby, kdy jsou na
těchto dávkách závislí. Důraz je kladen na sociální práci s klientem, jeho motivaci a pomoc při
řešení jeho nepříznivé soc. situace a na preventivní činnost, která má zabránit sociálnímu
vyloučení klienta.
Žadatelé často čekali na přiznání dávek delší dobu. Prodlevu způsobil obrovský počet
nových žádostí, které si žadatelé podali počátkem roku. Občané žádali o zvýšení stupně
příspěvku na péči, ale několik set bylo i těch, kteří požádali o tento příspěvek poprvé. Úřad
práce byl zavalen těmito žádostmi, a vyřízení tak trvalo i několik měsíců. Vzhledem k tomu, že
bez posouzení posudkovým lékařem úřadu práce nemůže radnice ve věci rozhodnout, docházelo
často k průtahům v řízení.
Na dávky v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené občany byla městu poskytnuta
státní dotace ve výši 45 399 000 korun, za první pololetí bylo vyčerpáno 16 106 663 korun. Za
letošní navýšení může změna legislativy, neboť od ledna se zásadně změnilo několik zákonů
v sociální oblasti a pět zcela nových nabylo od ledna 2007 účinnosti. Tento proces si vyžádal
i změnu v organizační struktuře odboru sociálních věcí a zdravotnictví, protože odbor převzal
úkoly i od jiných institucí státní správy a samosprávy, zejména od České správy sociálního
zabezpečení.
Zvýšení administrativy bylo proti předešlému roku opravdu razantní. Nové tiskopisy
byly poměrně složité a jen málo žadatelů je umělo vyplnit správně. Pracovníci úřadu je proto
často s klienty vyplňovali společně, což přinášelo zdržení a na chodbách úřadu se tvořily fronty.
Zákon o hmotné nouzi vyžaduje mnohem intenzivnější snahu o hledání pracovního uplatnění
a vykazování této snahy. Výdělkové a sociální poměry klienta jsou nyní sledovány v měsíčních
intervalech. V předchozím období se některé údaje prokazovaly jedenkrát za tři až šest měsíců.
Nejen pro zaměstnance odboru se stala tato agenda mnohem náročnější než dříve, ale dokonce
i někteří žadatelé přišli na to, že jednodušší je se zaměstnat, než žádat o dávky.
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Adresa městského úřadu
Letos se značně zvýšil počet osob s trvalým bydlištěm na adrese městského úřadu.
Zatímco v listopadu roku 2005 bylo se shodnou adresou úřadu evidováno 137 lidí, ke konci
srpna 2007 dosahoval jejich počet čísla 315. Pro občany, kteří si nechtějí přebírat zásilky, je
výhodné mít adresu ohlašovny městského úřadu. Úspěšně se tak mohou vyhýbat soudu. To
možná v příštím roce změní připravovaný občanský soudní řád.
Ministerstvo spravedlnosti chce zavést institut povinné doručovací adresy. Jednalo by se
o uvedení adresy, na které se osoba opravdu zdržuje, nemuselo by vždy nutně jít o trvalé
bydliště. Zavedením tohoto institutu se zrychlí práce soudů, a možná se tak sníží počet osob,
hlášených na adrese ohlašovny městského úřadu. Mnozí mají adresu shodnou s úřadem proto, že
přišli z nějakého důvodu o byt, odešli za prací do zahraničí nebo bydlí v pronájmu či podnájmu.
Někteří se občas zastaví na oddělení informací městského úřadu, zda jim nedošla nějaká pošta,
ale těch bylo jen pár. Většina se však přebírání pošty vyhýbala. Zaměstnanci radnice letos začali
vyvěšovat na nástěnku ve vestibulu radnice seznamy s doručenou poštou.
Protidrogová prevence
Počet injekčních stříkaček vyměněných narkomanům už třetím rokem prudce stoupal.
Zatímco ještě v roce 2004 bylo vyměněno 6 372 injekčních sad, v roce 2006 to bylo už 29 862
kusů a letos ještě více. Při spotřebě tří stříkaček denně pro jednoho narkomana odpovídá vydané
množství injekcí skupince asi 30 klientů. Ze zprávy obecně prospěšné společnosti Renarkon,
která terénní výměnný program realizuje, vyplývá, že nárůst vyměněných injekčních setů byl
dán rozšířením programu také do Příbora a Studénky.
K navýšení počtu přispělo také zvýšení časové dostupnosti. Streetworkeři, zajišťující
kromě výměny injekcí také poradenskou a konzultační činnost, byli svým klientům k dispozici
místo původních čtyř až 14 hodin týdně. Od terénních pracovníků narkomané dostávali nejen
injekční stříkačky, ale také desinfekční polštářky a vodu pro ředění drogy. Výměnný program,
jehož hlavním cílem je zamezit šíření infekčních chorob mezi uživateli drog, v Kopřivnici
funguje už od roku 2000, v polovině loňského roku se začal postupně rozšiřovat do dalších
měst. Od ledna 2007 začali streetworkeři fungovat na území celého bývalého okresu Nový Jičín.
Monitorovali situaci, rozdávali letáky, vylepovali nálepky s kontaktními čísly.
Personální posílení a rozšíření služeb na širší oblast bylo hlavní změnou oproti
minulosti. Zatímco ještě na začátku roku na Kopřivnicku působil jeden terénní pracovník na 0,2
úvazku: Letos díky projektu finančně podpořenému krajem a radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky pracovali v okrese dva streetworkeři na plný úvazek. Příspěvky, které
každoročně na výměnný program plynou do výměnného programu z kopřivnické městské
pokladny, slouží výhradně k nákupu zdravotního materiálu, jenž je využíván pouze pro zdejší
klienty. Náklady vzniklé v jiných městech okresu kryjí příspěvky tamních radnic a nebo
finance, které Renarkon získá z jiných zdrojů. Pro rok 2007 byla na výměnný program
v rozpočtu vyčleněna částka 49 tisíc korun.
Hry zdravotně handicapovaných
V Kopřivnici před kulturním domem se 26. května uskutečnil jubilejní 10. ročník
Celostátních her zdravotně postižených dětí a dospělých. Sobotního sportovního klání, které
tradičně zahájil o půl deváté Městský dechový orchestr Kopřivnice, se mohli zúčastnit nejen
handicapovaní občané. Původní myšlenkou sportovních her bylo propojení zdravých lidí
s postiženými, aby obě skupiny navzájem lépe chápaly své specifické potřeby a požadavky.
První dva ročníky se ještě konaly u sportovní haly SOU, pak pod tlakem sponzorů se
akce přesunula do centra města. Duchovním otcem her a dlouholetým předsedou pořadatelské
organizace Asociace zdravotně postižených je Petr Dousek.
Péče o imobilní občany
Po řadě let se imobilní občané dočkali v Kopřivnici bezpečného nájezdu do kulturního
domu. Stavba, která sestává ze dvou nájezdových ramp, z nichž tu s nízkým sklonem využijí
hlavně vozíčkáři a ta druhá je určena pro vjezd automobilu zásobujícího bankomat a pro
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manipulaci pracovníků kulturního domu při zajišťování akcí v centru, vyšla na 1,1 milionu
korun. Na rampu pro vjezd automobilu už ale doplatila řada chodců pádem nebo vyvrtnutým
kotníkem. V davu lidí totiž nejsou vidět okraje a kdo si nedává pozor nebo prostor nezná, často
našlápne špatně.
Kvalita chodníků se v Kopřivnici rok od roku zlepšuje. Jednak je to opraveným rovným
povrchem a také přibývajícími bezbariérovými nájezdy. Horší už to je s kvalitou provedených
prací. Uživatelům ramp od počátku vadila pružnost způsobující nežádoucí houpání. Také nový
chodník podél silnice mezi obchodními markety Lidl a Kaufland se časem zvlnil. Praskají
i asfaltové povrchy na ulici Záhumenní směrem na Štramberk. Nejhorší chodník ale je na ulici
Husově od prodejny Diskont ke křižovatce s ulicí Štefánikovou. Pro imobilní občany zůstávají
nedostupnými pizzerie AS, Olympie, ale i restaurace Hans a nově část obchodů, které vznikly
v přízemí objektu technických služeb naproti Kauflandu.
Problémy ale mají i jinde. Policie ČR je sice bezbariérová, ale dostat se zpátky na silnici
vyžaduje značnou fyzickou kondici. Hodně komplikované je i dosažení toalet při návštěvě
koupaliště. Pokaždé se totiž musí vyjet z areálu bočním vchodem a opět do něj vstoupit přes
pokladnu. Na kvalitu chodníků má vliv i nekvalitní materiál. Často bývá narušena dlažba při
zimním odstraňování sněhu. Bezbariérové nájezdy u přechodů pro chodce mají i svou
odvrácenou tvář. Neukáznění cyklisté nerespektují přednost automobilů a bez rozhlédnutí
značnou rychlostí přejíždějí po přechodech silnice.
Klub Kamarád
Klub Kamarád oslavil letos desáté výročí existence. Dnes nízkoprahové zařízení vzniklo
z iniciativy města, které chtělo jednak zachovat objekt bývalých jeslí pro potřeby dětí, a dalším
důvodem byla prevence kriminality mezi mládeží. Během dopoledne se v klubu vystřídala
stovka žáků ze tří místních základní škol. Nejen děti, ale i pedagogičtí pracovníci byli mile
překvapeni vlastním zařízením, ale i rozsahem poskytovaných služeb.
Za účasti vedení města, rodičů a příznivců zařízení slavnostně odhalil starosta Josef
Jalůvka v rámci oslav keramické logo Klubu Kamarád, na jehož výrobě se podíleli sami klienti.
Mezi zhruba padesátkou dekorovaných se po zásluze největšímu ocenění dostalo dvěma
osobám - Blance Mikundové, pod jejímž vedením Klub Kamarád skvěle běžel devět let a kterou
starosta po zásluze nazval „matkou klubu“, a nejdéle fungujícímu dobrovolníku Pavlu
Obrátilovi.
Klub Kamarád na sídlišti Sever pravidelně navštěvuje asi padesátka dětí ve věku do
dvanácti let a přibližně stovka dospívajících. Městem financované nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež pro ně připravuje řadu pravidelných aktivit stejně jako desítky příležitostných
programů a větších včetně víkendových pobytů nebo letního a podzimního tábora. Klub byl
letos otevřen 207 dnů v roce. Denně jej navštívilo průměrně 39 klientů. Kromě zábavných
aktivit v Klubu Kamarád mohou děti nalézt také odbornou pomoc. Od roku 2005 v jeho
prostorách funguje také krizová poradna. Další nabídkou je rovněž druhým rokem fungující
miniškolička. Tu v loňském školním roce navštěvovalo čtrnáct žáků, v letošním to bylo
o jednoho méně. Pod vedením pedagožky se děti v miniškoličce připravují do školy, funguje
zde také doučování.
V novém designu a s novým obsahem začaly například na adrese
http://kamarad.koprivnice.org fungovat webové stránky klubu. Stránky jsou aktuálnější a kromě
programu jsou zde zprávy o všem, co se v klubu děje. K vidění jsou na nich také fotografie
a videa z akcí klubu.
Městská policie
Městská policie Kopřivnice měla dvaadvacet strážníků, kteří dbali na dodržování
pořádku ve městě včetně místních částí. Tak byly zcela pokryty čtyři směny. Na jedné směně
slouží pět strážníků, z toho jeden je na stálé službě a kontroluje kamerový systém, vyřizuje
telefonická a osobní hlášení atd. a další službu konající strážníci chodí ve dvoučlenných
hlídkách na pochůzky po městě. Při pořádání větších společenských akcí ve městě dochází
k posilování směn, a strážníci tak například pomáhají usměrňovat dopravu při tuningu. Ve
spolupráci s Policií ČR chodí společně na kontroly do restauračních zařízení, kde zjišťují, zda
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nedochází k podávání alkoholu mladistvým. Od ledna 2006 došlo ke zvýšení pravomoci
strážníků, a ti tak mohli začít sami měřit rychlost vozidel. Do té doby tyto kontroly prováděli
pouze ve spolupráci se státní policií. Velmi často musí strážníci řešit majetkoprávní přestupky,
kdy jsou ve velkých obchodech přistiženi lidé při krádežích. V případě, že škoda je vyčíslena do
pěti tisíc korun, předají se podklady přestupkové komisi k dořešení, málokdy se však jedná
o vyšší škodu. Strážníci městské policie také kontrolují, zda nedochází k narušení objektů ve
vlastnictví města či soukromníků. Na pult centrální ochrany, který je na stálé službě městské
policie, je napojeno třiasedmdesát objektů. Během loňského roku vyjížděli k 324 případům, kdy
jim pult signalizoval narušení objektu, a přímo na místě se jim podařilo zadržet šest pachatelů.
Během služby strážníci vyjíždějí k nejrůznějším případům, kdy si ostatní spoluobčané nevědí
rady. Posledních pár let strážníci také doručují dopisy, které se nepodařilo z jakýchkoli důvodů
předat radnici ani České poště.
Kromě strážníků má policie i jednu administrativní pracovnici.
V roce 2007 úspěšně složilo prolongační zkoušky před komisí Ministerstva vnitra na další
období tří let 5 strážníků. V roce 2007 úspěšně absolvovala str. Lenka Paštěková závěrečné
zkoušky dvouletého kurzu zaměřeného na zvýšení prestiže žen v uniformách a proti domácímu
násilí. Tento projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Ve výdajích v roce 2007 je zahrnuta dotace z Ministerstva vnitra ČR na pořízení
mobilního kamerového systému ve výši 400 tis. Kč a spoluúčast města ve výši 50 tis. Kč.
Rozpočet městské policie 2006/2007

Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

rozpočet 2006
279
9,329

rozpočet 2007
513
9,598

skutečnost 2006
472,8
8,667

skutečnost 2007
769,7
9,153

Hlavním příjmem městské policie jsou blokové pokuty.
- Dopravní přestupky za rok 2007
V roce 2007 bylo celkem řešeno 1 808 přestupků v dopravě. Z toho řešeno blokovou pokutou
a pokutou na místě nezaplacenou 1 112 přestupků (531 200 Kč). Domluvou bylo řešeno 574
přestupků. Správnímu orgánu bylo postoupeno 122 přestupků.
- Přestupky - veřejný pořádek
V roce 2007 bylo celkem řešeno 391 přestupků proti veřejnému pořádku. Z toho bylo řešeno
blokovou pokutou a pokutou na místě nezaplacenou 182 přestupků (161 500 Kč). Domluvou
bylo řešeno 94 přestupků. Správnímu orgánu bylo postoupeno 115 přestupků.
- Přestupky proti vyhláškám města (pohyb psů, stanování, rozdělávání ohňů, vylepování
plakátů,…)
V roce 2007 bylo celkem řešeno 83 přestupků proti vyhláškám a nařízením města. Z toho bylo
řešeno blokovou pokutou a pokutou na místě nezaplacenou 28 přestupků (16 800 Kč).
Domluvou bylo řešeno 41 přestupků. Správnímu orgánu bylo postoupeno 14 přestupků.
V letních měsících musela nejen městská policie, ale i radnice řešit časté stížnosti
občanů na hluk a rušení nočního klidu. Nejčastěji si stěžovali lidé bydlící v blízkosti restaurací
v centru města, ale i kavárny. Z místních částí je stížností méně, většinou po diskotékách na
přehradě nebo letních večerech na hřišti v Lubině. Podobné stížnosti dostává městská policie
i na taxikáře, kteří stojí před restauracemi nebo v centru města a čas si krátí posloucháním
hlasité hudby navíc s otevřeným okénkem, nebo tzv. túrováním vozidla. Na diskuzním fóru
a nejen na něm požadovali občané města, aby radnice stanovila tzv. úřední hodinu, úderem které
by musela být všechna restaurační zařízení uzavřena.
Podle Listiny základních práv a svobod a jiných právních předpisů nemůže město
regulovat provozní dobu hostinských zařízení na svém území formou obecně závazných
vyhlášek. Obec může toliko určit veřejná prostranství, na nichž budou veřejné hudební produkce
bez ohledu na čas zakázány.
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Ostatní činnost
V roce 2007 se na městskou policii obrátilo 2 947 občanů - oznámení, žádost o pomoc
nebo o radu. Často šlo o poskytnutí první pomoci občanům, kontroly mladistvých na hracích
automatech, kontroly podávání alkoholu mladistvým, kontroly záškoláctví, doručení písemností,
nálezy, otevření bytů na žádost občanů, výjezdy na signál pultu centralizované ochrany,…
Městská policie také pomáhala při zajišťování akcí na území města. Šlo zejména
o dozor při kulturních a sportovních akcích města (jarmarky, pouť, trhy, poslední zvonění...),
dále to byly cyklistické závody, autotuningy, Běh Terryho Foxe, Běh Emila Zátopka, Hry
zdravotně postižených, Den Tatry,…
Spolupráce s odbory města
V závěru roku 2007 proběhl na městské policii audit na funkčnost vnitřního
a kontrolního systému. Jedna z oblastí, které se audit věnoval, byla i spolupráce odborů
městského úřadu s městskou policií. Z vyhodnocení dotazníkové akce vyplynulo, že spolupráce
mezi jednotlivými odbory MÚ a městskou policií je pravidelná a velmi dobrá. Nejčastější
spolupráce je s odborem bytovým, sociálním, životního prostředí, dopravy a SH, právním.
Městská policie také spolupracuje s firmou Slumeko, kde každodenně řeší zjištěné nedostatky
v rámci výkonu služby a činí opatření k jejich odstranění.
Ekonomická činnost městské policie
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od
roku 1993. V roce 2007 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 85 objektů.
Z toho je třetina objektů města (ZŠ, MŠ, muzea, střediska sociálních služeb …)
Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR byla na velmi dobré úrovni. Docházelo k pravidelným setkáním
s vedením Policie ČR a s vedením města. Aktuální problémy a úkoly byly řešeny neprodleně.
Byly sestavovány společné hlídky městské policie a Policie ČR v rámci dopravněbezpečnostních akcí a preventivní akce se zaměřením na požívání alkoholu mladistvými. V roce
2007 bylo celkem 624 případů, při nichž spolupracovaly městská policie a Policie ČR.
Zvláštní krádež
Kopřivničtí policisté letos neúspěšně prošetřovali v a. s. Tatra krádež 236 kusů knih
s tematikou automobilů Tatra, ke které došlo někdy od konce srpna do 7. listopadu. Odcizeny
byly knihy v české i cizojazyčné verzi, které nejsou volně dostupné k prodeji. Jsou jen dvě
místa prodeje, a to v kopřivnickém Technickém muzeu a v oddělení reklamy zmiňované
poškozené společnosti. Neznámý pachatel tak podniku způsobil škodu odcizením v celkové výši
téměř 147 tisíc Kč.

Prevence kriminality
Program Partnerství 2007
V roce 2007 byla Kopřivnice zařazena do programu Partnerství 2007. V rámci tohoto
programu prevence kriminality byly MV ČR předloženy 3 projekty s žádostí o dotaci.
Meziresortní komise prevence kriminality podpořila všechny 3 projekty. Celkově bylo na
projekty Partnerství 2007 vynaloženo 774 391,- Kč, přičemž stát projekty financoval částkou
665 727,- Kč.
Rozšíření kamerového systému o mobilní kamerový systém
Byly pořízeny 3 ks standardních mobilních kamer vč. příslušenství, které byly
začleněny do stávajícího Městského kamerového dohlížecího systému. K obsluze byli vyškoleni
3 strážníci městské policie a 4 policisté OO PČR. Zařízení je využíváno na místech nepokrytých
stávajícím kamerovým systémem ve spolupráci s P ČR.
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Rekreačně výchovný tábor víkendy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Celého projektu v rámci aktivit Klubu Kamarád se zúčastnilo celkem 74 dětí.
Rekreačně výchovného tábora v období letních prázdnin se zúčastnilo 35 dětí.
Víkendových pobytů:
Září - Ostravice - 19 dětí,
Listopad - Hájenka - 7 dětí,
Prosinec - Ostrava - 13 dětí.
STOP KRIMI
Byla uspořádána informační kampaň, jejíž součástí bylo pět větších aktivit. Cílem
aktivit bylo zvýšit informovat veřejnosti a poutavou formou informovat o kriminalitě a možné
ochraně před ní s důrazem na bezpečné chování především dětí a seniorů. K tomuto účelu
sloužily informační tabule, letáky, audiovizuální technika - natáčení videoklipů za aktivní účastí
mládeže a jejich promítání, informační stánky spojené se soutěží pro děti a mládež, informace
prostřednictvím kabelové televize, Kopřivnických novin a besedy.
Aktivity:
1. Natáčení videoklipů „Jaký bude Tvůj den…“ duben -květen 2007
Námět na scénář byl připraven ve spolupráci s PPP, pracovištěm v Kopřivnici a členy
komise prevence kriminality. Na natáčení se podíleli dětské zastupitelstvo, pracovníci
chirurgické ambulance společnosti Therápon 98, a. s., pracovníci Záchranné služby
Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně, Policie ČR a městská policie, pracovníci Pohřební
služby v Kopřivnici. Natáčení zajistila firma MHF, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Videoklipy měly premiéru na diskotéce pro mládež v rámci Dne dětí.
2. Den prevence pod názvem „Preventění na Den dětí“ červen 2007
V rámci Dne dětí proběhla soutěž pod názvem „Víte, kde a jak pomáháme?“, kde byla
stanoviště organizací pomáhající lidem, mezi které patřily především: hasiči, dětské
zastupitelstvo, Klub Kamarád, Renarkon, Salus a záchranná služba a policie. U jednotlivých
stanovišť dostaly děti tři otázky týkající se dané organizace či sdružení a za správné odpovědi
dostaly razítko do kartičky. Při návštěvě takového stanoviště se také dozvěděly informace
o jednotlivých organizacích a dostaly propagační materiály. Soutěže se zúčastnilo cca 230 dětí.
Vyvrcholením celého Dne dětí byla večerní diskotéka ve velkém sále kulturního domu,
které se zúčastnilo cca 250 dětí. Mnoho dětí si během celodenního klání vysoutěžilo vstup
zdarma (74 dětí).
O kulturní program se postarala oblíbená skupina Burnout a jako zlatý hřeb večera
vystoupil finalista soutěže SuperStar Petr Poláček. Celé odpoledne a večer provázel moderátor.
3. Besedy pro seniory listopad 2007
Uskutečnily se dvě besedy, jedna v rámci Dne seniorů 15. 11. 2007 a druhá v Klubu
důchodců 29. 11. 2007. Besed se zúčastnilo cca 40 seniorů. Informace o kriminalitě a ochraně
před ní přednášel a na dotazy odpovídal nprap. Zbyněk Tomšík z Okresního ředitelství PČR
v Novém Jičíně. Každý účastník besedy dostal bezpečnostní řetízek na dveře a propagační
materiály. Pokud měl zájem, byl mu řetízek přimontován strážníkem městské policie
v dohodnutém čase.
4. Informační cedule „Auto není trezor“
Bylo vyrobeno a na místech vytipovaných PČR nainstalováno 12 informačních cedulí,
které upozorňují řidiče na možné riziko a na to, aby své věci zabezpečili před krádežemi.
5. Zřízení „Schránek důvěry“ pro občany
Bylo nakoupeno 11 schránek. Dosud bylo graficky upraveno a nainstalováno 7
schránek. Schránky jsou umístěny na městském úřadě, v Poliklinice Therápon 98, a. s., v domě
s pečovatelskou službou, na Základní umělecké škole Zdeňka Buriana, v Kulturním domě
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v Mniší, na Potravinách Krmášek v Lubině a na Jednotě ve Vlčovicích. Pravidelné vybírání
schránek zajišťuje městská policie, oznámení jsou řádně zaevidována a řešena.
Účelem schránek je poskytnou občanům, kteří neradi oznamují různé události
telefonicky, či osobní návštěvou úřadů, možnost sdělit jakékoli náměty, návrhy, oznámení, ale
i stížnosti či podněty písemnou formou. Do schránky lze umístit i různé nálezy.
Komise prevence kriminality a protidrogové prevence
Předsedou komise prevence kriminality a protidrogové prevence: byl Pavel Obrátil.
V roce 2007 se 11členná komise sešla celkem 4x. Na svých jednáních komise projednávala
celkovou bezpečnostní situaci ve městě, projekty v rámci programu Partnerství 2007, dotační
programy vyhlášené v rámci města, situací v oblasti protidrogové prevence, problematiku
požívání alkoholu a kouření dětí a mládeže na území města Kopřivnice, novou strategií Vlády
České republiky v oblasti prevence kriminality na léta 2008-2011, návrh programu prevence
kriminality na rok 2008, v rámci kterého navrhuje projekt informační kampaně pro rodiče.
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Z

dravotnictví

Hlavním zdravotnickým zařízením ve městě je poliklinika
Hlavní náplní polikliniky je poskytování nestátní zdravotní péče, a to formou
provozování vlastních ordinací či samostatných pracovišť. Kromě toho poskytuje společnost
THERÁPON 98, a. s., pronájem volných prostor v budově polikliniky pro zřizování
soukromých ambulancí lékařů (praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, ušní, nosní a krční
ambulance, pracovní lékařství, ortopedická ambulance, oční ambulance, zubní ambulance)
a dále pak dalších zařízení zdravotnického zaměření (moderní veřejná lékárna, optika) nebo
komerčního zaměření (kadeřnictví, doplňkový sortiment). V rámci poskytovaných služeb
zajišťuje společnost na podkladě smluvního základu poskytování dalších doplňkových služeb,
jako je například praní prádla, sterilizace, pořizování dat a jiné obslužné činnosti, pro soukromé
ambulance z Kopřivnice a okolí.
V úterý 26. června bylo v kopřivnické poliklinice Therápon 98 otevřeno nově
zrekonstruované chirurgické oddělení. Přestavba se neplánovaně protáhla o dva měsíce, ale
nakonec se pacienti i zaměstnanci polikliniky dočkali špičkového oddělení splňující nejnovější
evropské normy. V zrekonstruovaných prostorách byly vystavěny dvě ambulance, zákrokový
sál na drobné výkony, dospávací místnost pro pacienty s anestézií, vyšetřovací endoskopická
místnost a další zázemí. Veškeré prostory jsou klimatizované, nově vytvořená recepce zajišťuje
stálý kontakt mezi personálem a pacienty. Pro návštěvníky polikliniky i zdravotníky tak
skončilo období, kdy byli při své práci obtěžováni hlukem a všudypřítomným prachem, ale bez
těchto obtěžujících aspektů by nebylo možno přestavbu za provozu zvládnout.
Solná jeskyně
Solná jeskyně je nejnovější originální metodou pro použití kamenné soli a solí
z Mrtvého moře za účelem rekondice, rehabilitace, prevence a ochrany zdraví. Solná jeskyně je
umístěna v areálu rehabilitace.
Solná jeskyně je zařízení, kde panuje unikátní
a nenapodobitelné
klima,
vyznačující
se
svou
bakteriologickou čistotou, silně mikro i makro elementy
nasyceným záporně ionizovaným vzduchem, dostatečnou
vlhkostí a teplotou. Kromě toho je vzduch přesycen
sloučeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, brómu
a dalšími, které jsou nevyhnutelnými složkami pro
správnou činnost lidského organizmu. Tyto vlastnosti
jeskyně
příznivě
působí
na
náladu,
energii,
obranyschopnost a zdraví, a to na lidi jak dospělé, tak i na ty nejmenší. Z čeho je vybudovaná
jeskyně? Jeskyně je vybudovaná z kamenné nebo z mořské soli. Mořská sůl je získávána
z oblastí Mrtvého, Černého a Baltského moře. Největší účinek na lidský organismus mají
jeskyně, které jsou vybudovány ze solných segmentů z Mrtvého moře. Vytěžená sůl je
zpracována technologicky náročným způsobem - lisováním a ohřevem bez použití jakéhokoli
pojiva. Tím si zachovává své původní chemické složení. Sůl z Mrtvého moře obsahuje mimo
chlorid sodný až 55 % minerálů. Pro srovnání kamenná sůl kromě chloridu sodného obsahuje
pouze 3 % minerálů. Strop jeskyně je tvořen umělými krápníky a podlaha je pokryta hrubou
vrstvou krystalické soli. Prostředí je izolováno proti vlhku, a vzniká tak hypoalergické a bakterií
prosté prostředí blízké sterilnímu prostředí operačního sálu. Jeskyně jsou navíc vybaveny
germicidními lampami, které po každé 45minutové kůře dokonale pročistí vzduch.
Solná jeskyně působí preventivně i podpůrně na poruchy: chronické katary nosu, krku
(rýma, kašel, angíny, průdušky, chřipky atd.), astma, zápal plic, alergie, srdečně-cévní
onemocnění (vysoký tlak, ischémie...), snížená funkce štítné žlázy, nervový systém (neurózy,
přepracovanost, stres), kožní onemocnění (lupénka, ekzémy, alergie, zápaly, plíseň),
onemocnění a poruchy zažívacího traktu a trávení (vředové choroby, gastritida, záněty střev).
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Ž ivot na radnici
VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA

Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na
podzim roku 2006 v počtu 21 členů, jehož činnost je ukončena
na podzim roku 2010 uplynutím volebního období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 2007 (podle
zákona o obcích) a které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2007 se uskutečnilo celkem 6 zasedání ZM a 6 pracovních seminářů ZM, na nichž se
zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:

Příjmení a jméno

Politická příslušnost

MUDr. Rudolf BABINEC
Mgr.Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Josef JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
Mgr. Sylva JEŽOVÁ
Milan KAPICA
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

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

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
US-DEU

Účast na
zasedáních ZM
/seminářích ZM
5/1
6/4
4/4
6/6
5/4
6/6
5/6
6/4
6/4
6/6
6/5
5/3
6/0
6/2
6/5
6/5
5/4
5/6
6/3
6/6
6/5

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
Unie svobody - Demokratická unie
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2007
1. vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
• č. 1/2007 o místních záležitostech veřejného pořádku,
• č. 2/2007 o zřízení Městské policie Kopřivnice a o podrobnostech stejnokroje strážníků
Městské policie Kopřivnice a o jeho nošení,
• č. 3/2007 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Kopřivnice,
• č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. finanční a majetková rozhodnutí, různé
schválení:
• rozpočtu města Kopřivnice na rok 2007,
• závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2006,
• rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2007,
• pravidel rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření města,
v období od 1. 1. 2008 do dne schválení rozpočtu města na rok 2008,
• strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022,
• zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice,
• poskytnutí dotací školám, organizacím a spolkům,
• podání žádosti o státní účelovou dotaci na program prevence kriminality,
na místní úrovni - Partnerství 2007,
• uzavření dohod o přistoupení k závazkům,
• návrhu zadání změny č. 9 územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí
Lubina, Mniší, Vlčovice,
• prodeje a výkupu pozemků.
vydání:
• změny č. 9 územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší,
Vlčovice.

R

ada města

jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2007 v tomto složení:

Starosta města:
Místostarostové:

Členové:

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

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených
oblastech:
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1.
•
•
•
•
•

Působnost starosty Ing. Josefa Jalůvky:
Strategické plánování,
Evropské záležitosti, mezinárodní vztahy,
Vnější vztahy, komunikující město,
Marketing a cestovní ruch,
Koordinace investičních akcí v regionu.

2.
•
•
•
•
•

Působnost 1. místostarosty Vladislava Kryškeho:
Rozpočet a finance,
Majetek a investice,
Rozvoj podnikání,
Územní rozvoj,
Doprava.

3.
•
•
•
•
•

Působnost 2. místostarosty Mgr. Zdeňka Krajčíra:
Školství a sport,
Místní záležitosti veřejného pořádku,
Životní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zemědělství,
Komunální služby,
Tepelné hospodářství.

4.
•
•
•
•
•

Působnost 3. místostarostky Dagmar Rysové:
Sociální věci,
Zdravotnictví,
Prevence kriminality,
Bytové hospodářství,
Kultura.

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 2007 se uskutečnilo celkem 24 schůzí Rady města Kopřivnice.
Kopřivnická radnice letos získala ocenění za zvyšující kvalitu v poskytování služeb od
ministerstva vnitra. Před čtyřmi lety se zapojil Městský úřad Kopřivnice do projektu
ministerstva vnitra do programu CAF (Common Assessment Framework), kdy se úřady
v rámci sebehodnocení porovnávají s podobnými institucemi, a může tak docházet k měření
výkonnosti organizace prostřednictvím různých měřítek. Na národní konferenci kvality ve
veřejné správě v Liberci převzal starosta Kopřivnice Josef Jalůvka v lednu bronzové
ocenění za zvyšující se kvalitu veřejných služeb poskytovaných kopřivnickou radnicí
z rukou náměstka ministra vnitra Zdeňka Krajíčka. Stejného ocenění se dostalo i dalším
sedmnácti organizacím z celé republiky, které zahájily proces kvality a zapojily se do jedné
ze sedmi možností, jak zkvalitnit služby a úroveň kvality.
Současný předseda městské organizace ČSSD a bývalý starosta Jiří Tichánek se opět
stal krajským zastupitelem. Jeho stranický kolega Petr Vícha, starosta Bohumína, oznámil
svou rezignaci na post v tomto krajském orgánu. A tak po dvouleté pauze se Jiří Tichánek
v březnu opět vrátil do krajského zastupitelstva a rozšířil počet Kopřivničanů v tomto
orgánu Moravskoslezského kraje, kde od jeho vzniku na podzim roku 2000 hájí zájmy
našeho města Josef Jalůvka (ODS) a Karel Kuboš (KSČM).
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Bezpečnostní rada města Kopřivnice
Bezpečnostní rada města Kopřivnice byla zřízena starostou města jako koordinační orgán
pro přípravu na krizové situace v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) a na základě určení Hasičského
záchranného sboru České republiky. Pravidelné jednání bezpečnostní rady se
uskutečňuje alespoň dvakrát v roce.
Bezpečnostní rada určené obce projednává:
• zajištění připravenosti správního obvodu obce na krizové situace včetně návrhů
opatření,
• rozpracování úkolů Krizového plánu Moravskoslezského kraje uložených hasičským
záchranným sborem kraje,
• roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce
a způsob zajištění náhradního varování,
• plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
• zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému
umístěných ve správním obvodu určené obce,
• návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce vyčleněných k zajištění
přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
• informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při
vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
• způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve
správním obvodu určené obce s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem
jejich provedení,
• způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu
přechodně změní pobyt,
• zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
• vnější havarijní plán a podmínky nouzového přežití obyvatelstva.
Krizový štáb města Kopřivnice
K řešení mimořádných událostí a krizových situací zřizuje starosta města Kopřivnice jako
svůj pracovní orgán Krizový štáb města Kopřivnice.
Krizový štáb města Kopřivnice je pracovním orgánem starosty obce:
• při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou obce,
• k řešení krizových situací a zmírnění jejich následků,
• při plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného
v souvislosti se zajišťováním obrany ČR a za válečného stavu,
• při cvičeních organizovaných k ověření činností.
Složení krizového štábu:
• členové Bezpečnostní rady města Kopřivnice,
• členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.
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:
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.
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Významná akce realizovaná v roce 2007:
Od 1. 4. 2007 začali zajišťovat členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení poplachu jednotce v době od pondělí do čtvrtku od
15.00 hod. do 5.00 hod. následujícího dne, od pátku 15.00 hod. do pondělí 5.00 hod.
Rozšířilo se podstatně spektrum zásahů, k nimž jednotka vyjíždí, rovněž vzrostl počet
výjezdů. Zvyšující se nároky na odbornost jednotlivých členů jednotky jsou realizovány
v rámci odborných příprav a speciálních kurzů.
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ, EVROPSKÉ PROJEKTY
A PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
V roce 2007 na městském úřadě vzniklo nové oddělení strategického plánování (dále
jen OSP), které po celý rok koordinovalo průběh zpracovávání Strategického pánu rozvoje
města Kopřivnice a koordinovalo Projekt Zdravé město a místní Agenda 21. Během tohoto
roku se pracovníci OSP rovněž intenzivně věnovali analýze dotačních titulů strukturálních
fondů EU, aby navrhli další možnosti financování budoucího rozvoje města.
Díky výše uvedeným událostem loňského roku se začalo na MÚ pracovat na zavedení
projektového řízení při přípravě a realizaci projektů (tzv. horizontální a týmový princip
řízení) a byly schváleny tyto významné rozvojové projekty, na které se soustředila
pozornost příslušných odborů a oddělení strategického plánování:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizace a rekonstrukce sportovních a dětských hřišť v Kopřivnici,
Bezbariérové město Kopřivnice,
Cyklostezky a cyklotrasy,
Pokračování v Regeneraci sídliště "SEVER",
Regenerace sídliště "Jih",
Rekonstrukce tepelného hospodářství města Kopřivnice - výstavba tepelného zdroje
a modernizace tepelných sítí,
Příprava pozemků pro bydlení,
Dopravní obslužnost Podnikatelského parku Kopřivnice,
ZŠ Alšova - energetická opatření - I. etapa,
ZŠ 17. listopadu - energetická opatření - I. etapa,
Rekreačně sportovní areál "pod Červeným kamenem",
Odstranění starých ekologických zátěží.

Strategický plán rozvoje města
Strategický plán přispívá k vytvoření lepší konkurenceschopnosti města při řešení
konkrétních rozvojových projektů, které umožní další rozvoj města a přispějí ke zvýšení
kvality života jeho občanů.
Vytvoření strategického plánu nebylo jednorázovým krokem vedení města, ale
zahájením systému jeho implementace jako kontinuálního procesu zkvalitňování systému
strategického řízení města. Předpokladem přitom bylo, že tento dokument bude sloužit jako
opora pro rozvojové aktivity všech kopřivnických subjektů, které připravují k realizaci
záměry, které jsou v souladu s danou strategií. Tím si vytváří město Kopřivnice silnou
stránku a konkurenční výhodu, kterou ocení jak občané města, tak i potenciální (místní
i zahraniční) investoři a návštěvníci města.
Město využilo možnosti získat pro zpracování plánu metodickou podporu v rámci
projektu Moravskoslezského kraje „Partnerstvím k prosperitě“ podpořeného ze Společného
regionálního programu (SROP). Díky tomuto projektu město získalo metodiky
a zpracovatele výstupů a návrhové části - Agenturu pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava.
Zpracovatelem analytické části strategického plánu byla firma SPF Group, v. o. s. Profil
vycházel také ze souběžně zpracovávaného průzkumu podnikatelského prostředí
provedeného Centrem podnikání a rozvoje, s. r. o., a z průzkumu veřejného mínění z roku
2005 zpracovaném firmou Augur Consulting, s. r. o.
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Postup, metodika a zapojení veřejnosti do zpracování plánu
Zpracování plánu bylo zahájeno v únoru 2007, kdy byla ustavena Komise pro
strategický rozvoj, která následně řídila celý proces vytváření strategického plánu a do
budoucna bude dohlížet nad jeho realizací. Členové Komise pro strategický rozvoj
reprezentují různé názorové a zájmové skupiny jednotlivců i organizací veřejnoprávních,
soukromých firem, finančních institucí, škol a úřadů.
Požadavkem zástupců města bylo zapojit do celého procesu co nejvíce veřejnost
a obyvatele místních částí: Lubina, Mniší a Vlčovice. Proto byly zřízeny i Místní strategické
komise složené z členů komisí pro místní části, kteří si k sobě přizvali osoby, o nichž si
mysleli, že by mohly mít zajímavé podněty a nápady pro rozvoj místních částí.
První fáze řešení zpracování plánu byla zaměřena na získání konkrétních údajů o městě,
které se staly základem při vytváření Profilu města Kopřivnice. Na jeho vytváření se
podílely příslušné odbory Městského úřadu Kopřivnice, již zmíněné komise, Český
statistický úřad a další instituce, které poskytly aktuální informace a data o obyvatelstvu,
místní ekonomické základně a ekonomickém prostředí, infrastruktuře, bydlení, životním
prostředí apod. Členové zpracovatelského týmu v této fázi vycházeli z průzkumu
podnikatelského prostředí ve městě a průzkumu veřejného mínění. Z takto získaných
podkladů byla provedena socioekonomická analýza města, která se stala základem
dokumentu Profil města Kopřivnice.
Specifické informace pro místní části vytvořily také „subprofily“ místních částí Lubina,
Vlčovice a Mniší, které obsahují vybrané informace o rozvojových specifikách jednotlivých
místních částí a umožnily místním strategickým komisím spolu s občany místních částí
využít zpracovaný text k návrhu - z hlediska místních částí specifických - cílů a opatření,
a zvýšit tak význam všech doporučovaných kroků i v „konkurenci celoměstských opatření“.
Na základě výstupu profilu města a SWOT analýz města a jeho místních částí schválila
Komise pro strategický rozvoj vizi města Kopřivnice a dohodla se na čtyřech prioritních
oblastech rozvoje, kterými je nutno se především zabývat, aby bylo možno naplnit vizi
a zajistit potřeby a předpoklady pro další rozvoj města.
Pro období následujících 15 let byla definována tato vize rozvoje města Kopřivnice:
Do roku 2022 se Kopřivnice změní na prosperující regionální centrum.
• Bude městem přitažlivým pro občana, investora i turistu.
• Bude svou ekonomickou prosperitu stavět na silné automobilové tradici, na širokém
spektru podnikatelských aktivit, rozvoji turistických atraktivit a vzdělaných lidech.
• Bude Zdravým městem s moderním centrem nabízejícím široký rozsah kvalitních
služeb rostoucímu počtu obyvatel.
Prioritní oblasti byly stanoveny takto:
• ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů;
• doprava, infrastruktura, životní prostředí;
• sociální zázemí;
• image města.
Dále Komise pro strategický rozvoj na svých pravidelných zasedáních přijímala
a schvalovala dílčí výstupy strategického plánu, které vzešly ze čtyř pracovních skupin,
které komise zřídila.
Komise pro strategický rozvoj vytipovala členy z řad odborné a zájmově organizované
veřejnosti. Bylo navrženo, aby jednání pracovních skupin byla otevřena veřejnosti - aby
veřejnost byla o setkání skupin informována a mohla se jich účastnit. Díky tomuto procesu
se pracovní skupiny mnohdy rozšířily z 15 - 20 nominovaných členů na 30 - 40 členů, kteří
se pod metodickým vedením členů zpracovatelského týmu pravidelně scházeli mezi
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zasedáními Komise pro strategický rozvoj a připravovali jí dílčí výstupy strategického plánu
ke schválení. Kromě dopracování SWOT analýzy se pracovní skupiny podílely především
na podrobném rozpracování priorit, opatření a aktivit v návrhové části plánu. Seznam členů
pracovních skupin je uveden v jedné z příloh tohoto dokumentu.
Kromě toho, že všech pět jednání pracovních skupin bylo veřejných, byla dále
zorganizována dvě veřejná projednání ve všech třech místních částech a jedno velké veřejné
fórum v centru města. V rámci celého procesu bylo postupně sesbíráno množství
připomínek, námětů a nápadů, které veskrze potvrzují potřebu mnoha věcí, které byly do
plánu naformulovány pracovními skupinami.
Prostřednictvím pracovních skupin, místních strategických komisí v Lubině, Vlčovicích
a Mniší a zapojení veřejnosti se díky tomuto postupu na tvorbě plánu podílelo téměř 200
Kopřivničanů (bez účastníků fóra). Fóra se dle prezenční listiny zúčastnilo 190 občanů.
Rozdáno kolemjdoucím bylo cca 370 brožur s pracovní verzí plánu, které si lidé odnesli
domů.
Nejdůležitějším výstupem strategického plánu je jeho návrhová část - nadefinované
priority, opatření k jejich řešení a konkrétní aktivity s určením přínosu a výstupů,
zúčastněných subjektů, měřitelných ukazatelů, odhadu finanční náročnosti a vztahu
k územnímu plánu. V následující části strategického plánu byla vyjádřena návaznost na
komunitní plánování, projektové řízení a na zdroje financování z EU. Členové
zpracovatelského týmu spolu s vedením města a Komisí pro strategický rozvoj rovněž
navrhli systém implementace a kontroly realizace strategického plánu.

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Projekt Zdravé město není ani o lékařích, ani o lékárnách, ale o zdravém „organismu“.
Jak je zdravý člověk, tak může být zdravé i město. Jde tedy o soubor sladění mnoha oblastí
rozvoje, jako např. životní prostředí, doprava, bezpečnost, volný čas...
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR od 1. 1.
2004. Tuto asociaci tvořilo v roce 2007 - 83 měst, obcí, mikroregionů a krajů, které jsou
jejími řádnými nebo přidruženými členy. Řádní členové asociace, mezi nimi i Kopřivnice,
se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným
rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí o záměrech města.
Projekt Zdravé město se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad,
které mu poskytují základní zázemí. Je však projektem komunitním, a to znamená, že se na
něm podílejí i partneři z řad neziskového a soukromého sektoru a především i veřejnost.
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ospodaření města

Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy, jejichž inkasovaný
úhrnný objem se ve srovnání s r. 2006 meziročně zvýšil o cca 7,4 % z 180 510,5 tis. Kč na 193
870,2 tis. Kč. Daňové výnosy obce, které v letech 2002 - 2005 dosahovaly v průměru cca 8%
ročního přírůstku, se tak po meziročním poklesu v roce 2006 (-0,8 %) opět zvýšily. Růst
daňových výnosů byl v roce 2007 příznivě ovlivněn stávajícím tempem hospodářského růstu
s tím, že budoucí vývoj v oblasti daňových výnosů bude ovlivněn dopadem reformy veřejných
financí, udržením tempa hospodářského růstu a případnou další změnou zákona o rozpočtovém
určení daní.
K meziročnímu 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. V roce 2007 tak bylo dosaženo nejnižšího
inkasa této daně od 1. 1. 2001, kdy nabyl účinnosti nový zákon o rozpočtovém určení daní.
Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši
77 720,9 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 51 309 tis. Kč a daň fyzických osob ze
závislé činnosti ve výši 44 506,7 tis. Kč.
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 ap - dosáhly hodnoty cca 333 443,7 tis. Kč a ve srovnání s rokem
2006 se mírně snížily o cca 4 839,7 tis. Kč (cca o 1,4 %). Již při schvalování rozpočtu na rok
2007 nebyla část projednávaných výdajů provozního charakteru zařazena do rozpočtu
a převedena „pod čáru“ - jejich zařazení bylo podmíněno dodatečnými zdroji z prodeje majetku,
který se v průběhu roku 2007 nerealizoval a k zařazení akcí do rozpočtu nedošlo. Současně se
v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 snížila částka převáděná do FOMBF o cca 8 363 tis. Kč
(výše částky je odvozena z příjmů z prodeje bytů a je dána pravidly pro tvorbu Fondu oprav
a modernizace bytového fondu), došlo ke snížení normativních výdajů OSM vč. výdajů z titulu
mandátní smlouvy vůči firmě SLUMEKO, s. r. o., v úhrnu o cca 4 000 tis. Kč a i výdajů odboru
financí v souvislosti s finančním vypořádáním o cca 1 500 tis. Kč.
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů a půjčky) byla k 31. 12. 2007 ve
výši 53 223,4 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2006 se snížila o 25 503,3 tis. Kč.
Závěr
Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly příjmy dle rozpočtové skladby
po konsolidaci (tj.vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů
z minulých let) úrovně 408 420,8 tis. Kč.
Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů - úvěrů
a rezerv) byly uskutečněny ve výši 392 784,4 tis. Kč.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2007 skončilo
hospodaření města v běžném roce 2007 přebytkem ve výši 15 636,5 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 pro rok 2007 rozpočtován schodek ve výši 24 656,3 tis. Kč, je
kladný finanční rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve
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výši 40 292,8 tis. Kč (uvedená částka je dána zejména nečerpáním celkových rozpočtovaných
výdajů v úhrnné výši cca 34 789,7 tis.Kč a překročením rozpočtovaných příjmů o 5 503 tis.Kč za podmínky analytického zohlednění rozpočtované, ale neinkasované dotace v oblasti
sociálních dávek dle rozhodnutí, které jsme obdrželi až v lednu 2008). 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 40 292,8 tis. Kč, která společně
s rozpočtovanými rezervami pod odborem financí (např. na domov důchodců ve výši 40 000 tis.
Kč, obecná rezerva OF ve výši 8 500 tis. Kč apod.) a při zohlednění nečerpaných úvěrových
zdrojů ve výši 2 923,4 tis. Kč tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech
města v souhrnné výši cca 86 403,3 tis. Kč (pozn. zůstatek byl opět zapojen do zdrojů rozpočtu
na rok 2008 a částečně je vázán prostřednictvím rozpočtových rezerv).
Investiční akce, rekonstrukce a opravy majetku města Kopřivnice financované z rozpočtu
města Kopřivnice v roce 2007 (uvedeny akce s finančními náklady vyššími než 200,0 tis. Kč):
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Název akce
Nákl. v tis. Kč
Rekonstrukce ul. Štramberské - Štefánikovy
1 348,5
Oprava balkonů - ul. Sluneční – 12 b. j.
706,0
Výstavba tepelného zdroje
214,2
Příprava prostor pro Českou poštu
328,6
Příprava prostor pro Českou poštu
11 982,7
Předlažba chodníku Ke Koryčce
674,8
Předlažba chodníku ul. K. Čapka
753,5
Rekonstrukce správní budovy
5 378,2
Odkanalizování místních částí - Lubina
1 556,7
Dostavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Lubina
16 890,9
Výstavba chodníku u I/58 - Vlčovice
2 781,1
KDK I - bezbar. vstup, rampa, odvodnění
1 216,5
MŠ - výměny sporáků
452,4
ZŠ 17. listopadu - výměna oken (1. etapa)
2 874,8
Zimní stadion - sběrač čpavku
874,7
Č. p.1163 - zábradlí, oprava výtahu a fasáda
822,4
ZŠ M. Horákové - stavební úpravy chodby
297,4
ZŠ M. Horákové - chodník
336,7
Vybudování dětského hřiště
1 396,4
Odvodnění MK Mniší "U jednoty"
723,6
Odvodnění MK Mniší u č. p.115
282,2
I/58 - kruhový objezd - Lubina
677,1
Plnění z dohody o vyrovnání technického zhodnocení
(lyžařská chata)
685,3
Dopravní obslužnost PPK (investiční záměr)
353,4
Odstranění hav. stavu rampy - DPS č. p. 320
447,1
ZŠ 17.listopadu - ohřev a rozvod teplé vody
692,8
Výměna vstupních dveří DPS č. p. 320
304,4
Vybavení lyžařského areálu
1 606,5
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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.
2. Pořizování územně analytických podkladů
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování a památkové péče, jako úřad
územního plánování obce s rozšířenou působností, zahájil 1. ledna 2007 sběr a zpracování
veškerých údajů o celém území. Jedná se o zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, ochrana veřejných zájmů, záměry na provedení změn v území, udržitelný rozvoj území
a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
3. Vyjádření z hlediska územního plánu
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování a památkové péče, 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.
V průběhu roku 2007 bylo vydáno celkem 137 vyjádření, z toho bylo 51 pro k. ú.
Kopřivnice, 20 pro k. ú. Drnholec nad Lubinou, 10 pro k.ú. Větřkovice u Lubiny, 11 pro k. ú.
Vlčovice, 7 pro k. ú. Mniší, 11 pro k.ú. Závišice, 12 pro k. ú. Mošnov, 9 pro k. ú. Skotnice, 2
pro k. ú. Štramberk a po jednom vyjádření pro k. ú. Trnávka, Hájov, Příbor a Petřvald.
4. Památková péče
1. Státní památková péče vykonává státní správu v souladu se třemi základními právními
předpisy, které doznaly 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 není samostatným rozhodnutím
ve správním řízení.
3. 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).
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Oddělení zabezpečuje úkoly související s činností silničního správního 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.
Oddělení přestupků a registru řidičů
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. Oddělení se letos zabývalo 1 352 přestupky.
Registr řidičů
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Úsek spravuje agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Jedná se o přijímání
žádostí o řidičský průkaz, jejich vydávání, odebírání a výměnu, včetně profesní způsobilosti
řidičů. Dále jde o zapisování údajů a změn do karet řidičů, vedení bodového systému, přijímání
žádostí o paměťové karty k digitálním tachografům a jejich výdej a další administrativní úkony
s agendou související.
K datu 1. 1. 2007 bylo v územně správním obvodu evidováno 25 537 řidičů.
K datu 31. 12. 2007 to bylo 28 054 řidičů.

Oddělení evidence motorových vozidel
Statistiku počtu vozidel vede a aktualizuje OŘ Policie ČR v Novém Jičíně. Ze statistiky
je patrný stálý nárůst vozidel. K datu 12.2.2008 bylo v územním obvodu registrováno 29 405
vozidel, což je o cca 1 800 vozidel více než ve stejném období loňského roku.
Autoškoly - zkušební komisaři
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo v průběhu roku 2007 registrováno 7
autoškol. Jedna autoškola na podzim ukončila svou činnost. Zkoušky z odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel provádí 3 zkušební komisaři podle předem projednaného plánu.
Autoškolu v tomto roce absolvovalo 463 osob.
Kontrolní činnost
Ve dnech 23. - 24. 10. 2007 byla na odboru dopravy a silničního hospodářství
provedena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje kontrola výkonu státní správy silničního
správního úřadu, taxislužby, autoškol, vozidel a stanic měření emisí a státního dozoru nad
výkonem působnosti ve věcech provozu na pozemních komunikacích (přestupky).
V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny výraznější nedostatky ve výkonu státní
správy, jednotlivé agendy jsou vedeny přehledně, systematicky a na dobré úrovni. Lhůty pro
vyřizování věcí jsou plně v souladu se zákonem dodržovány.
Veškeré úkoly byly průběžně dle požadavků plněny, příjmy byly vysoce překročeny
a výdaje dodrženy. Činnost odboru je i přes různé problémy (např. nárůst zaevidovaných
nových vozidel při nezměněném počtu zaměstnanců) průběžně vykonávána na velmi dobré
úrovni.

…další zajímavosti z oblasti hospodaření a výstavby ve městě:
Teplo, s. r. o.
S koncem roku 2006 došlo k převodu licence na distribuci tepla z města Kopřivnice na
společnost Teplo Kopřivnice, kterou si město za tímto účelem založilo. K vlastnímu přerušení
dodávky tepla nedošlo, neboť od 1. ledna byly již výměníky v nájmu společnosti Teplo.
Vzhledem k tomu, že k převodu licence došlo v topném období, využila společnost Teplo
zkušeností a znalostí pracovníků realitní kanceláře Rekaz, která zajišťovala vytápění
v Kopřivnici pro město Kopřivnice do konce loňského roku v rámci mandátní smlouvy.
Společnost Teplo byla zřízena nejen k provozování rozvodů tepla, ale i k odborné spolupráci na
přípravě a realizaci nové výstavby rozvodů a zdroje tepla, a to tak, aby přechod na nový systém
proběhl bez problémů. V současné době se dokončují projekční práce na výstavbu nové kotelny
na plyn, jejíž výkon by měl dosahovat 42 megawattů. Dále se finišuje s přípravou žádosti na
dotaci z Evropské unie z fondů Operačního programu Životní prostředí.
Koncem loňského roku se změnily podmínky pro poskytování dotací. Místostarosta
Krajčír se proto rozhodl podat žádost společně jak na rozvody, tak na kotelnu, čímž se dalo
dosáhnout největšího efektu na životní prostředí, a tím i na výši případné dotace.
Prodej bytových domů
Kopřivnická radnice letos připravila nová pravidla na prodej bytových domů, podle
kterých chce prodávat další domy stávajícím nájemcům. Nová pravidla, která projednala rada
města, obsahují dílčí změny. Prodejní cena domu bude zastupitelstvem stanovena procentuálně
ze znaleckého posudku, který bude před prodejem zpracován. To je nezbytné pro určení výše
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veřejné podpory. Tím také odpadne stanovování různých koeficientů, které dosud komplikovaly
výpočet kupní ceny. Prodejní ceny budou navazovat na předchozí období. Zvýšení bude
navýšeno jen o míru inflace, tedy o šest až deset procent.
Prodej domů bude uskutečňován prostřednictvím právnických osob, tedy družstev
vytvořených z řad nájemců. To znamená, že město nebude domy rozprodávat po jednotlivých
bytech do osobního vlastnictví. V případě prokazatelného nezájmu nájemců o koupi, může být
dům vyřazen ze seznamu domů určených k prodeji. Dále bude platit, že nájemníci, kteří mají
jakýkoliv dluh vůči městu, budou z prodeje vyloučeni.
První byty ze svého vlastnictví začalo město prodávat v roce 1998. Počet bytů se tak
začal postupně snižovat, z původního stavu 3 030 klesl jejich stav na 1 719. Za prodej 1 317
bytů vyinkasovala sice radnice 103 milionů korun, následně podle platných pravidel však
vracela do prodaných domů dvacet procent z kupní ceny na opravy společných částí domů.
V počátcích prodejů bytových domů město muselo vybírat, které domy se budou prodávat.
Později se však hlásili nájemci jednotlivých domů sami. Podmínkou, která platila vždy, bylo,
aby se dům prodal celý, tedy i s byty, jejichž nájemci si byt kupovat nechtěli. Konečný počet
bytů, které si město chce ponechat, aby plnilo tzv. sociální funkci, by měl činit 992.
Pohledávky na nájemném
Systematickou prací se letos podařilo kopřivnické radnici snížit pohledávky na
nájemném v obecních bytech, a to o 1,4 milionu korun za poslední rok a dalších 2,3 milionů
korun se jí podařilo vybrat na poplatcích z prodlení. Maximum dosahovaly dluhy na nájemném
v roce 2002, kdy činily 10 230 000 korun. O rok později, tedy v roce 2003, došlo k rozšíření
odboru bytového hospodářství, což umožnilo více pracovat s problémovými nájemci, z nichž
někteří své dluhy uhradili, nebo se zavázali dluhy splácet. Město v této době také schválilo nový
systém přidělování některých bytů. Vrácené byty zatížené dluhy po předchozích nájemcích
nabízí zájemcům o byt, kteří za jejich přednostní přidělení nabídnou, podle svých možností,
finanční částku, která je použita k úhradě vzniklých dluhů. Přednostně je pak byt přidělen tomu
zájemci, jehož nabídka je nejvyšší. V tomto trendu chce město pokračovat i nadále.
Městu se tak podařilo snížit pohledávky na nájemném k 31. prosinci loňského roku na
4 707 000 korun. Během loňského roku radnice prodala tři domy s 66 byty, za něž do rozpočtu
získala 7 040 060 korun, naopak na opravy a údržbu domů vyplatila dvaadvacet milionů.
Dalších 3,5 milionů korun bylo poskytnuto jako účelová dotace na opravy společných částí
domů již dříve prodaných domů dle schválených pravidel prodeje. I když by si lidé měli sami
zajistit bydlení, stále hodně lidí se obrací na radnici s žádostí o přidělení obecního nájemního
bytu, kterých město vlastní 1 719. Během loňského roku radnice přidělila 68 bytů, z toho 44 na
základě přistoupení k závazkům na uhrazení dluhu. I když existuje seznam žadatelů a byty jsou
podle něho přidělovány, lidé v tíživé situaci mohou získat byt na základě schválené výjimky
radou města. Vloni tak rada přidělila byty čtyřem žadatelům.
Přidělování bytů na výjimky je velice složitou problematikou. Rada města vyhoví pouze
minimálnímu počtu žadatelů, kteří jsou ve velmi tíživé sociální a finanční situaci. Mnohdy se
však obracejí na město občané, kteří za svoji složitou bytovou situaci mohou svým
nezodpovědným přístupem. Tito pak nemohou spoléhat na kladné posouzení svých žádostí
o mimořádné přidělení bytu. Zajištění bytových potřeb vlastními silami by mělo být jednou ze
základních snah každého jednotlivce.
Rekonstrukce mostu přes Lubinu ve Vlčovicích
Od února se rozběhly stavební práce na rekonstrukci mostu přes Lubinu ve Vlčovicích.
Stávající most byl v havarijním stavu, a proto rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic ČR, coby
majitel komunikace a mostu, o jeho rekonstrukci. Ta byla provedena tak, že starý most byl
stržen a ve stejném místě byl postaven nový o podobných parametrech. Nové přemostění bylo
limitováno stísněnými poměry v území a nemožností zásadnějšího zásahu do okolních
soukromých pozemků. V důsledku toho došlo pouze k mírné směrové a výškové úpravě
přemostění. K výraznější směrové úpravě nedošlo, protože majitel sousedního pozemku u mostu
nedal svolení k jeho prodeji. Provizorní přemístění vzniklo již koncem roku 2006, ale
zprovozněno bylo až začátkem února, kdy byla zahájena demolice stávajícího mostu. S tím byla
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spojena další práce - přeložka vysokotlakého plynovodu a přeložka vodovodního řadu, nové
odvodnění komunikace a okolních zpevněných ploch. Při stavebních pracích byla zároveň
provedena úprava napojení místních komunikací na silnici před mostem. Práce se protáhly až do
podzimu.
Komplex kopřivnických muzeí potřeboval i letos navýšit dotace z rozpočtu města. I přes výši
vstupného se v tak malém městě bez dotací neobejde.
Původně Regionální muzeum žádalo na provoz expozic (Fojtství, Šustalovy vily
a expozice Dany a Emila Zátopových) 2 miliony 836 tisíc korun. Zastupitelé v únoru ovšem
muzeu poskytli sumu o milion nižší s tím, že právě milion bude deponován v rozpočtové
rezervě na pokrytí ztrát nad rámec poskytnuté dotace a muzeum o peníze požádá v průběhu roku
dle aktuální potřeby. Ztrátovost městských expozic vedení vyčíslilo řádově na sumu přesahující
3,5 milionů. Po vyúčtování provozu za prvních 10 měsíců letošního roku došli v muzeu
k závěru, že by provoz městských expozic muselo Technické muzeum dotovat asi částkou 1,6
milionu. Zastupitelé pak koncem roku schválením dodatku ke smlouvě navýšili dotaci o půl
milionu Regionálnímu muzeu Kopřivnice, o. p. s.
U Kauflandu vyrostl další obchodní dům
Další obchodní prostory vyrostly letos v sousedství supermarketu Kaufland. Vsetínská
developerská společnost Fastav tak využila i poslední část pozemků, které získala
a rekultivovala v místech bývalého starého závodu Tatry. Jako první v jejich středu vyrostl
Kaufland, ještě v témže roce se začala připravovat stavba Lidlu a na poslední části pozemku se
začalo pracovat letos. Na doposud volné ploše vyrostl jednopodlažní objekt o zastavěné ploše
1 725 čtverečních metrů. Objekt zůstal i po otevření v listopadu v majetku Fastavu, který do
jeho stavby investoval asi 40 milionů korun. Objekt byl obsazen nájemci, kteří neobchodují
s potravinami. Své prodejny otevřely firma Takko Fashion prodávající oděvy, obuv Deichmann
a sportovní potřeby Sportisimo. Myšlenka využití poslední zbývající části pozemku tímto
způsobem nebyla nová. Už v roce 2002 Fastav deklaroval zájem vybudovat na tomto
prostranství polyfunkční dům. Tehdy mělo jít o dvoupodlažní objekt, v němž se počítalo také
s drobnými provozovnami podnikatelů z města a blízkého regionu.
Projekt budovy, která byla původně navržena jako dvoupodlažní objekt půdorysu
písmene E, ovlivnily požadavky budoucích nájemců i další problémy. Budovu bylo nutné oproti
původním plánům například zmenšit i proto, aby splnila všechny normy na počet parkovacích
stání. Nemohla spoléhat jen na parkoviště Kauflandu, které je i tak často plné, přibýt musela
nová parkovací místa. Plocha, na které Fastav stavěl, prošla již dříve nákladnou rekultivací,
a proto firma chtěla maximálně využít pozemek, aby své investice získala zpět.

R

ozvoj a výstavba

Bang&Olufsen
Dánský výrobce luxusní elektroniky Bang&Olufsen, působící v kopřivnické
průmyslové zóně, patří v republice k investorské špičce. Potvrdil to výsledek v soutěži Investor
roku 2007. Výsledky této prestižní soutěže vyhlásila pořádající agentura CzechInvest a Sdružení
pro zahraniční investice AFI a Bang&Olufsen získal třetí příčku v kategorii Investice
s největším inovačním potenciálem. Bang&Olufsen cenu získal za svůj projekt centra pro vývoj
audio, video a telekomunikačních zařízení. Ten byl spuštěn v polovině loňského roku a firma do
jeho výstavby investovala 62,5 milionů.
Společnost Bang&Olufsen nechce v Kopřivnici pouze vyrábět, ale také vyvíjet své
výrobky a chce v České republice zdomácnět. Dánský výrobce špičkové elektroniky
v ostravském vědecko-technologickém parku otevřel svou laboratoř. Spolupráce s univerzitami
byla dalším krokem ke zdomácnění firmy v Česku. Podnik má v Dánsku dlouhodobou historii
ve spolupráci s tamními univerzitami, která je výhodná nejen pro společnost a univerzitu, ale
také pro samotné studenty. Budoucí inženýři mají podle slov představitelů firmy už během
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studií možnost styku s praktickými problémy průmyslu na špičkové úrovni. Firma studentům
může umožnit práci s nejmodernější technologií nebo pomoci s výrobou prototypů a také
nabídnout perspektivu budoucího zajímavého zaměstnání. Přímo při slavnostním otevření
inženýři B&O prezentovali několik elektronických a mechanických témat, kterými by se
studenti mohli za podpory firmy zabývat jako svými diplomovými pracemi. Studenti by se
například měli pokusit vyvinout sofistikovaný systém zavěšení plochých televizorů na stěnu,
který by umožňoval jejich natáčení nebo minimalizovat rušení vzniklé přechodem signálu
z DVD do televizoru.
Laboratoř je v mechanické části vybavena pracovními stanicemi a softwarem
umožňujícím simulovat technická řešení a v elektronické části zase studenti najdou přístroje
nutné k přesným měřením. Součástí nové laboratoře je i malá dílna stejně jako koutek vybavený
audio a video technikou značky B&O, který bude sloužit k relaxaci pracujících studentů.
Bang&Olufsen sídlící ve vlčovické průmyslové zóně letos zaměstnával asi desítku inženýrů ve
svém zdejším vývojovém pracovišti. Během několika let by jejich počet měl několikanásobně
vzrůst a momentálně společnost nabízí absolventům technických oborů například místa
vývojových inženýrů v oblasti elektroniky i strojnictví. Kopřivnický závod Bang&Olufsen je
jedinou jeho pobočkou mimo Dánsko. Společnost do jejího vybudování investovala 480 milionů
Kč a zaměstnává asi 250 lidí, přičemž do budoucna má tento počet ještě vzrůst.
Brose
Po nejstarším obyvateli kopřivnické průmyslové zóny, firmě Dura, se začal rozrůstat
také v současnosti největší, tamtéž usídlený zaměstnavatel, německá společnost Brose. Ta ke
svému stávajícímu závodu vybudovala velkorysou přístavbu, díky které se plocha podniku
takřka zdvojnásobila. Nová hala má rozlohu 20 tisíc čtverečních metrů a se stávajícím objektem
dosáhl kopřivnický závod Brose celkovou rozlohu 42 500 metrů čtverečních. Také díky letošní
mírné zimě se na stavbě nové haly dalo bez přerušení pracovat. Dokončena tak byla v červnu
letošního roku. Přesnou sumu, kterou Brose do rozšíření svých kapacit v Kopřivnici investuje,
jeho manažeři nezveřejnili. Jednatelem a vedoucím kopřivnického závodu je Michael Daniel.
Nově přistavěné haly budou sloužit výrobním činnostem Brose. Nešlo pouze o kvantitativní
navýšení produkce stávajících výrobků, ale začaly se vyrábět i nové produkty. Firma Brose
získala nové zakázky pro nové zákazníky. Kromě polohovadel sedadel a uzamykacích systémů
začala vyrábět také zvedače oken do automobilů. S rostoucí výrobou a rozšiřováním kapacit
závodu souviselo také zvyšování počtu zaměstnanců, během roku 2007 se jejich počet zvýšil
o zhruba další dvě stovky. V Brose přijímali další montážní dělníky, mechaniky, elektrikáře,
seřizovače pro nové výrobní linky a také pracovníky kontroly kvality a plánovače výroby.
Cirex
Slévárna přesného lití, společnost Cirex CZ, s. r. o., Kopřivnice začala letos rozšiřovat
výrobu. K tomu potřebovala další prostory, neboť Cirex měla své sídlo v Průmyslové zóně ve
Vlčovicích v hale pronajaté kopřivnickou radnicí. Ta už ale nestačila. Potřebné prostory nabídla
sousední hala, rovněž postavená radnicí za pomoci finančních prostředků z fondu Phare. Ta byla
do července obsazena jinou firmou ze zóny, společností Brose. Letos v lednu obdrželo město
písemnou žádost od firmy Cirex na pronájem víceúčelové haly včetně přilehlých pozemků
s možností pozdějšího odkoupení. Po zvážení všech okolností, příslibu firmy na navýšení počtu
zaměstnanců o šedesát do konce roku 2010 a na rozšíření závodu, čímž se potvrzuje její
stabilita, rada schválila uzavření nájemní smlouvy. Cirex tak bude mít pronajatou druhou halu
do konce roku 2013. Teprve sedm let od kolaudace objektu může dojít ke změně majitele, aniž
by město muselo vracet získanou dotaci z evropských fondů.
U první pronajaté haly vyprší tato podmínka v druhé polovině roku 2010, po této době
může Cirex začít vyjednávat s radnicí o podmínkách prodeje. Cena za nájem druhé haly byla
stanovena soudním znalcem a radnice za první půlrok od Cirexu získá do rozpočtu 1 105 930
korun. V nové hale se budou provádět finální operace těch odlitků, které se v první hale vyrobí.
Část haly bude využívána i pro sklady.
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Dura
Dura Automotive je společností s ročním obratem asi 2,2 miliard dolarů, která působí
v patnácti zemích světa. Přímo kopřivnický závod expeduje své výrobky takřka do celého světa.
Kopřivnický závod, který dnes patří k nejdůležitějším výrobním provozům Dury vůbec,
otevřením nové haly získal 9 160 metrů čtverečních další výrobní plochy a přibyly i další
administrativní prostory a zázemí pro zaměstnance.
Kopřivnická Dura i letos rozšířila výrobu. Během letošního roku ve zdejším závodě
přibylo asi 22 výrobních linek a spolu s nimi našlo práci 45 nových zaměstnanců. Současný
trend zvyšování výrobních kapacit v Duře Kopřivnice má na svědomí mimo jiné postupný
transfer výroby ze západoevropských zemí. Na začátku letošního roku se místní závod prudce
rozrostl po uzavření jedné anglické pobočky. Firma dále pokračovala v programu transferů
výroby, v současnosti probíhá uzavření závodu v Barceloně. Tamní výroba se původně měla
z větší části přesunout do Rumunska a jen její menší části do Kopřivnice, německého Daunu
a francouzského Le Mans. Nakonec ale byla v Kopřivnici nainstalována větší část, než se
předpokládalo. Do nové budovy investovala Dura téměř 144 milionů korun, což zaokrouhlilo
celkovou investici společnosti v Kopřivnici na částku asi 600 milionů korun.
Od ledna 2007 převzal pozici ředitele závodu za Niclase Pfüllera, který postoupil na
pozici ředitele evropských výrobních závodů DURA CSE, manažer výroby Roman Macháček.
Z Barcelony mělo podle původních plánů do Kopřivnice dorazit jen deset výrobních linek,
nakonec ale jejich počet narostl na 22 linek. To představovalo asi 100 nových výrobkových
referencí a dalších 45 spolupracovníků. Přesunem dalších výrobních linek se kapacita zdejšího
závodu zvýšila asi o 400 tisíc kabelů na 1,6 milionu měsíčně vyrobených kabelů. Výrobní
program se rozšířil o další kabely sloužící k otvírání dveří, kapot či palivových nádrží, ale
i o výrobky sloužící například k ovládání klimatizací v automobilech. Tyto výrobky začala Dura
dodávat také novým zákazníkům, mezi které patří BMW, Brose, Behr, Visteon a další. Do
konce roku 2007 stoupl počet zaměstnanců Dury na 850.
V sobotu 3. listopadu 2007 si mohli prohlédnout provozy společnosti Dura Automotive
Systems v Průmyslovém parku Kopřivnice v rámci Dne otevřených dveří nejen rodinní
příslušníci zaměstnanců společnosti, ale také široká veřejnost. Dura byla prvním závodem, který
se usídlil v roce 2001 v průmyslové zóně, a v současné době zaměstnává okolo 450
zaměstnanců a další bude přijímat. Tak jako ostatní firmy v zóně i Dura letos hledala
kvalifikované pracovní síly. I z tohoto důvodu pořádala Den otevřených dveří. Tuto akci
pořádala již podruhé.
Energetika
Společnost Energetika Kopřivnice letos investoval zhruba 100 milionů korun do svého
zařízení. Někdejší dceřiná společnost Tatry, která je od roku 2005 členem skupiny Komterm,
vložila peníze především do modernizace a ekologizace provozu. V prvé řadě lidé na sídlišti
Pod Morávií v bezprostřední blízkosti Energetiky měli ocenit již započaté práce na jejím
odhlučnění. Snižování akustického zatížení bylo rozděleno do několika etap. Po dokončení
každé z nich proběhlo další měření hluku.
První etapa odhlučnění představovala zaizolování výstupů z hlučných provozů
Energetiky. Konkrétně šlo o utěsnění vrat, zvukové zaizolování vzduchovodů, které byly na
vnějším plášti budovy, a podobně. Odhlučnění snížilo akustickou zátěž z běžného provozu.
Hlučné upouštění přebytečné páry při havarijních stavech ale nezmizelo. V letošním roce tak
Energetika začala částečně splňovat hlukové limity. Jaký objem investic si odhlučnění nakonec
vyžádá, zatím ale není jasné. Odhadem lze hovořit o desíti až dvanácti milionech korun.
Nejnákladnější letošní investicí za zhruba 70 milionů korun byla instalace nové kondenzační
turbíny a souvisejících zařízení.
Se zpřísněním emisních limitů a nastavením emisních stropů vypouštěných škodlivin
Energetika bude muset odstavit dva zastaralé a nevyhovující kotle. Tyto kotle byly využívány
především v letním období, ale při jejich využívání by od roku 2008 nesplnila nově zavedené
normy. Pro letní provoz bude proto využívat kotel K5. Letos se pracovalo na snížení spodní
hranice jeho výkonu a provedly se potřebné úpravy k tomu, aby v něm spolu s černým uhlím
mohla být spalována také biomasa.
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Nová instalovaná turbína pak bude hlavně během léta vyprodukovanou páru převádět na
elektřinu. Přibližně 24 milionů korun letos Energetika investovala také do své rozvodny velmi
vysokého napětí. Tuto akci provedla proto, aby zajistila dostatečnou kapacitu a lepší kvalitu
dodávek elektřiny jak pro areál Tatry, tak pro průmyslový park. Po modernizaci je rozvodna
bezpečnější a spolehlivější. Na rozdíl od stávajícího stavu umožňuje křížové propojení, a tím je
méně náchylná na vnější havárie.
Stopasedátimetrový komín Energetiky byl letos opraven
Průmyslová dominanta panoramatu města, 150metrový komín Energetiky Kopřivnice,
prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Letos provedené opravy byly svým rozsahem vůbec největší
v jeho dosavadní historii a dá se hovořit o generální rekonstrukci. Opravy se týkaly vnitřní
i vnější části komínu. Opravena byla koruna komínu a rekonstruováno bylo také technické
a bezpečnostní vybavení, to znamená žebříky, osvětlení, průlezy i pochůzkové lávky. Celý dřík
komínu dostal nový nátěr, v rámci kterého z něj také zmizelo dosavadní logo Tatry. Letošní fáze
prací začala v polovině května a skončila zhruba v polovině září tak, aby komín byl připraven
na topnou sezonu. Za provedené práce Energetika Kopřivnice zaplatila přes 5 milionů korun.
I příští rok by se na opravách komínu mělo pracovat asi 4 měsíce během letní odstávky, ale
kolik budou opravy stát, zatím firma vyčíslit neumí, protože teprve vybírá dodavatele.
Erich Jaeger
Dalších zhruba sto zaměstnanců začala koncem roku shánět firma Erich Jaeger.
Německá společnost vyrábějící kabeláže a konektory především pro automobilový průmysl totiž
výrazně rozšířila své kapacity. Důvodem rozšiřování byl stálý a poměrně rychlý růst firmy,
který si vyžádal zvýšení výrobní kapacity. Odbyt rostl tak rychle, že firma přestala stačit
vyrábět. Rozšiřování kopřivnického výrobního závodu bylo v plánu od chvíle, kdy se ve
Vlčovicích firma usadila. Konkrétní plány na rozšíření se začaly uvádět v život vloni
v listopadu, kdy proběhl výběr projektanta a zhotovitele stavby. Samotné stavební práce pak
začaly v červnu a skončily na konci listopadu. Firma za investici ve výši 900 tisíc euro získala
2 400 metrů čtverečních, převážně výrobních prostor.
V nových prostorách bude jednak rozmístěna stávající, příliš nahuštěná technologie, ale
přibudou také nové stroje, s jejichž pomocí chce firma uspět i u zákazníků, jejichž zakázky
musela doposud odmítat. Jde o zákazníky jak z automobilového průmyslu, tak i jiných odvětví.
Firma chce například dodávat kabeláže pro propojení solárních článků v polích slunečních
elektráren. Kopřivnický závod Erich Jaeger dnes 75 procent své produkce vyrábí pro zákazníky
mateřské firmy v západní Evropě, ale zbylá čtvrtina výrobků jde k lokálním zákazníkům nejen
v České republice, ale v celé střední a východní Evropě.
Röchling
Firma Röchling zahájila výrobu v závěru loňského roku. Přesto k slavnostnímu otevření
závodu v Průmyslovém parku ve Vlčovicích došlo až letos. Závod vyrábějící lisovací
a vstřikovací díly z plastu pro automobilový průmysl a zaměstnávající sedmdesát lidí investoval
do svého rozvoje letos 75 milionů korun. Do dvou let by v závodě mělo pracovat až sto dvacet
lidí. Vedoucím kopřivnického závodu je Hortmunt Bischoff. Kopřivnice má firmě posloužit
jako základna pro další rozvoj ve střední Evropě. Firma Röchling je sedmou společností se
sídlem v Průmyslovém parku ve Vlčovicích.
Skupina Röchling spadá do divize společnosti Röchling Automotive pro region střední
Evropy, jež je řízena z Wormsu. Založením společnosti Röchling Automotive Kopřivnice, s. r.
o., je nyní skupina Röchling zastoupena v oblasti automobilových plastů také ve střední
a východní Evropě. Předsedou představenstva skupiny Röchling je Georg Duffner.
Od roku 1995 investovaly automobilové koncerny v tomto regionu, především pak v Česku,
Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku, podle odhadů 24 miliard eur.
Ze závodu v Kopřivnici budou zásobovat nejen automobilové výrobce a subdodavatele
v západní Evropě, ale plánují získat nové zákazníky mezi montážními závody západních
a asijských výrobců ve střední a východní Evropě.
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Po osmiměsíční výstavbě a investici ve výši 6,5 milionů eur již zahájila společnost
Röchling Automotive Kopřivnice výrobu prvních vstřikovaných a lisovaných dílů pro
společnost Ford, mezi nimi i plastových dělicích dílů interiéru a motoru. V současnosti
zaměstnává podnik v českém závodě 64 zaměstnanců. Během jednoho až dvou let chce firma
zaměstnat 120 lidí. První zaměstnanci se seznámili s technologiemi použitými v Kopřivnici
v rámci školicího programu v domovském závodě společnosti Röchling Automotive ve
Wormsu, letos proběhl interní vzdělávací program přímo v kopřivnickém závodě. Skupina
Röchling je celosvětově působící plastikářská skupina se sídlem v Mannheimu, v níž práci našlo
šest tisíc zaměstnanců v 54 závodech v 18 zemích. Skupina Röchling dnes patří k vedoucím
podnikům v oblasti zpracování plastů v mezinárodním měřítku. V obou svých oblastech
podnikání - technické plasty a automobilové plasty - dosáhla skupina na evropském, americkém
a asijském kontinentu obratu převyšujícího jednu miliardu eur.
Rieger
V tomto roce zahájil své fungování v Průmyslové zóně ve Vlčovicích další podnik.
Německá společnost Rieger od konce roku 2006 vyrábí ve své hale v Kopřivnici plechové
a plastové výlisky, přičemž sto procent produkce firmy odebírá sousední firma Brose, která pak
komponenty po kompletaci se svou produkcí prodává řadě světových automobilek, mezi jinými
značkám Volvo či Jaguar. Rieger počátkem roku zaměstnával dvě desítky lidí, s přibývajícím
strojním vybavením se jejich počet do konce roku zdvojnásobil a v roce 2008 by firma měla mít
šedesát zaměstnanců. Zástupci firmy přitom nevylučují další rozšiřování. Kopřivnický závod
Riegeru je první zahraniční pobočkou této rodinné firmy založené v roce 1921 a jeho
vybudování představuje investici skoro sedm milionů euro. Majitelem je Veit Schuler.
Spolupracovníky firma nachází také mezi absolventy ostravské Vysoké školy báňské. Desítka
studentů měla možnost absolvovat stáž přímo v Německu a většina z nich nyní v Riegeru
zastává významné pozice. Spolupráce, kterou si pochvaluje podnik i univerzita, má navíc
pokračovat i v budoucnu. Společnost stále hledá další zaměstnance a vzhledem k tomu, že
administrativní funkce letos již obsadila, bude hledat především odborníky na zpracování plastů.
Tafonco
V minulých letech tato společnost informovala veřejnost o přijatých opatřeních ke
snížení dopadu provozu slévárny na okolní prostředí. Pro zlepšení kvality ovzduší byla na konci
roku 2004 provedena rekonstrukce odprašovacího zařízení dvou elektrických obloukových pecí.
Pozitivním přínosem realizace této akce bylo snížení množství emisí tuhých znečišťujících látek
o cca čtyři tuny za rok. Kromě tohoto opatření byly investovány další prostředky i do ostatních
zdrojů znečišťování ovzduší ve slévárně, a to zejména generálních oprav mokrých hladinových
odlučovačů, což vše ve svém důsledku vedlo k celkovému snížení emisí tuhých znečišťujících
látek v průměru o deset tun za rok.
Na konci loňského roku byla realizována další významná akce s kladným dopadem na
kvalitu ovzduší, která spočívala v náhradě stávajícího mokrého odlučovače na tryskači odlitků
za účinnější suchý tkaninový filtr. Filtrace prachu je tak dokonalá (pod 1 mg/m3), že vyčištěný
vzduch je možno odvádět zpět na pracoviště a využít k temperaci haly provozu cídírny odlitků.
Zájmem slévárny je provozovat zařízení s co nejmenším vlivem na okolní životní prostředí,
a proto se rovněž aktivně zapojila do týmu zpracovatelů Místního programu zlepšování kvality
ovzduší pro město Kopřivnice a okolí. Do budoucna chce slévárna Tafonco, a. s., v rámci svých
technických a ekonomických možností ve zlepšování ochrany životního prostředí nadále
pokračovat.
Dopravní obslužnost Průmyslové zóny
Vedení všech podniků a firem zóny požaduje, aby autobusy byly ve stejnou dobu právě
před jejich závodem, ať už se jedná o příjezd na směnu, nebo odjezd. Přestože v současnosti je
průmyslová zóna denně obsluhována jednasedmdesáti spoji a je vybudováno osm autobusových
zastávek, budou muset být zřejmě přijata další opatření, aby došlo k uspokojení vzrůstajících
požadavků. Odbor dopravy navrhnul, aby komunikace mezi firmami Brose a Röhlinge
Automotive byla prodloužena a navázala na silnici I/58, čímž by bylo umožněno kruhové
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projetí zónou. Dalším návrhem bylo vybudování centrálního nástupiště a výstupiště uprostřed
zóny tak, aby byla dodržena norma pro docházkovou vzdálenost. To předpokládá vybudování
přístupů, tedy chodníků k jednotlivým závodům včetně osvětlení.
Největším problémem dopravní obslužnosti průmyslové zóny je pak samotná příjezdová
ulice Panská, která však doposud není ve vlastnictví města, ale Tatry. Ani dvě autobusové
zastávky, které se tady provizorně vystavěly, nejsou ideálním řešením pro zkrácení jízdních dob
do průmyslové zóny.

TATRA
Vloni samotná mateřská firma zvedla tržby o dvaadvacet procent na 4,465 miliardy
korun a zisk automobilky byl 260 milionů. Celá skupina Tatra včetně dceřiných firem v roce
2006 utržila 6,062 miliardy a zisk je 395 milionů, což už potvrdil také audit. Nejziskovější
z dcer byla vloni nástrojárna Tawesco, která utržila 48 milionů, slévárna Tafonco vydělala 27
milionů a kovárna Taforge vykázala zisk 19 milionů. Tatra se tak vloni zařadila mezi další české
automobilky, které zažily velmi dobrý rok, a podobně tomu bylo i letos. Vedení automobilky
odhadlo letošní růst na 20 procent. Tatru od loňského září vlastní a řídí mezinárodní skupina
investorů v čele s Ronaldem Adamsem, který je také předsedou představenstva firmy. Od té
doby stoupl nejen zisk a obrat firmy, ale o pětistovku také počet zaměstnanců a v letošním roce
k nim přibyli další.
Automobilka plánuje investice ve výši třiceti milionů dolarů do nových technologií,
některé budou dřív, jiné později, neboť u některých jsou dodací lhůty až jeden rok. Tatra zvýšila
plán výroby nákladních automobilů z 1 600 na 2 300 až 2 500 kusů. Do budoucna chce vyrábět
automobily za vyšší cenu a pomalu bude snižovat výrobu automobilů v nižších cenových
relacích.
Tatra T810
Letos Tatra oficiálně představila veřejnosti nový střední terénní automobil nesoucí
označení T810, jejž v době vývoje podnik představoval jako prototyp Tatra R210. Tento vůz byl
vyvinut speciálně pro potřeby České armády a v rámci vloni uzavřeného kontraktu kopřivnická
automobilka vojsku dodá 556 těchto automobilů. Moderní třínápravový vůz má podle
tatrováckých techniků velmi vysokou průchodnost terénem, disponuje trvalým pohonem
zadních náprav a připojitelným pohonem přední nápravy. Právě náprav se také týká další
unikum. Jde totiž o první vůz s pevnou nápravou, který Tatra vyvinula od zavedení svého
unikátního systému výkyvných polonáprav. Nápravy a převodovky měla původně dodat pro
nový vůz Praga Hostivař. V Tatře však s kvalitou dodaného zboží nebyli spokojeni, a tak
nápravy pro T810 nyní vznikají přímo v Tatře a převodovky automobilka nakupuje od
Renaultu, který je také výrobcem motoru auta. Přesto podíl českých firem na zakázce tvoří 70
až 80 procent. Celkem je do výroby těchto vozů zapojeno 162 subdodavatelů a 143 z nich jsou
české společnosti.
Počátkem listopadu Tatra T810 prošla kontrolními zkouškami. Do 9. listopadu 2007
měla automobilka odstranit některé neshody mezi zadávacími podmínkami a skutečným stavem
svého vozidla. Kontrolní komise doporučila, aby vozy Tatra pokračovaly do vojskových
zkoušek. Při předchozích testech armádní odborníci zjistili celkem devětatřicet odchylek od
zadávacích podmínek. Asi nejvíce se v souvislosti s nimi mluvilo o tom, že T810 je těžší než
vojsko požadovalo, a to asi o 300 kg. Z původních devětatřiceti neshod bylo dosaženo shody
v 37 případech. Dvě zbývající neshody se týkají nátěru. Šlo o snadno odstranitelný nedostatek.
V roce 2007 bylo dodáno pouze několik vozů a převážná většina jich bude vyrobena v roce
2008 a zbytek v roce 2009. Do budoucna armáda počítá s opcí, podle které jednotlivé útvary
v dalších letech odeberou další stovky těchto vozů v různých modifikacích a počítá se také
s civilní verzí automobilu, který by mohl sloužit například tam, kde se opravuje
vysokonapěťové vedení či telefonní vedení. Také Severočeský hnědouhelný revír hledá vůz pro
převoz svých zaměstnanců a materiálu a plnopohonové auto v této velikosti na trhu není - mohla
by to tedy být civilní verze T810.
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Obchod a marketing Tatry
Místo obchodního a marketingového ředitele, o jehož zřízení mluvil generální ředitel
Tatry Ronald Adams už vloni na konci léta, bylo obsazeno Jiřím Polmanem. Nový člen
nejvyššího managementu firmy přišel do Tatry z pozice ředitele společnosti DuPont Advanced
Industrial Coatings. V divizi řízené přímo Polmanem pracuje 950 zaměstnanců a firma působí
v Evropě, na Středním východě a v Africe. Ve společnosti, která je známá využíváním
nejnovějších vědeckých objevů a užíváním špičkových technologií, zastával také pozici
prezidenta společností DuPont ve Švýcarsku, Saudské Arábii, Nizozemí a Belgii. V této
nadnárodní firmě působil Polman celých šestnáct let. Zná velmi dobře mezinárodní i firemní
prostředí a přispěl k pozoruhodnému nárůstu výrobků a tržeb společnosti DuPont v oblastech
velmi náročných trhů.
Během roku Tatra hostila řadu návštěv ze zahraničí často na úrovni diplomatických
sborů. V rámci třídenní návštěvy Moravskoslezského kraje zavítal do automobilky Tatra
velvyslanec USA Richard Graber. Velvyslanec si během návštěvy v našem regionu prohlédl
šest společností, do nichž investovali Američané a byl spokojen. Tatrovka má podle něj velkou
šanci prosadit se v USA, protože je to velmi kvalitní vozidlo, které je schopné překonávat
všechny možné překážky. Na závěr kopřivnické návštěvy si velvyslanec prohlédl i Technické
muzeum za doprovodu starosty města Josefa Jalůvky.
Výrobu kopřivnických vozů a pak přímo jejich vlastnosti v podmínkách polygonu si
vyzkoušeli velvyslanci Indie, Číny, Kazachstánu, Filipín a Malajsie stejně jako pákistánský
charge d’affaires a konzul vietnamského zastupitelského úřadu. Návštěva velvyslanců
předznamenává zvýšení aktivit Tatry právě v oblastech jihovýchodní Asie.
Podnik vyváží do Indie a v minulosti prodával i v Číně. Letos byly projednány
kontrakty s Malajsií a Vietnamem. Tatra by se velmi ráda podílela na kompletním přezbrojení
vietnamské armády a za tímto účelem jedná i o vybudovaní společného montážního závodu.
Podle Adamse by mohl produkovat 300 až 400 vozů ročně, přičemž jejich komponenty by
vznikaly v Kopřivnici a ve Vietnamu by docházelo pouze ke konečné montáži. Navíc v zemi,
která s Českou republikou udržuje čilé obchodní vztahy, je zájem i o civilní vozy. Podle
vietnamského konzula by Tatra ve své kvalitativní třídě ve Vietnamu neměla konkurenci.
Největší událostí v Tatře i ve městě byly oslavy110. výročí existence podniku.
Automobilce přijeli pogratulovat bývalí šéfové, politici i velvyslanci. Všechny přivítal
předseda představenstva a současný generální ředitel Tatry Ronald A. Adams. Poblahopřát
firmě přijeli i americký velvyslanec Richard Graber se svým indickým kolegou P. S.
Raghavanem. Tuzemskou politiku zastupoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří
Veverka a starosta Kopřivnice Josef Jalůvka.
Velvyslanci zase poukazovali na výjimečné technické parametry tatrovek. Vozy Tatra
pomáhají v USA hasit požáry v nepřístupných terénech, další vozy testuje americká armáda a je
tady možnost jejich použití po celém světě. Raghavan připomněl, že v Indii jsou tisíce lidí
nějakým způsobem spojeny se značkou Tatra, ať už jako její řidiči, mechanici či obchodníci,
a že tyto vozy mají pověst pevných a silných strojů. Spolu s Tatrovkou oslavovala celá řada
dalších lidí, kteří s ní v minulosti nějakým způsobem spojili svůj osud, mezi hosty se objevil
například bývalý šéf automobilky z období SDC Čechoameričan Milota Srkal a další lidé včetně
významných obchodních partnerů automobilky. Během zahájení oslav Ronald Adams představil
také nové logo, které bude firma používat. Klasický kulatý nápis Tatra na něm zdobí hruď černé
siluety mohutného býka. Je to logo nové, ale zároveň velmi staré, protože ho Tatra pro své
nákladní vozy používala už ve dvacátých letech minulého století. Toto logo symbolizuje sílu
a nezdolnost Tatry.
Během oslav lidé obdivovali veterány i závodní speciály Tatra. Na Den Tatry bylo
vystaveno 110 veteránů. Na polygonu měla cíl i letošní Rallye Beskydy. Kolona
automobilových dědečků symbolicky vyjela z Vídně, a urazila tak stejnou trasu jako první
kopřivnický vůz před sto deseti léty. Kolona veteránů se v sobotu dopoledne projela téměř celou
Kopřivnicí a nakonec společně se skupinkou vlajkonošů na koních zamířila do centra oslav, kde
si ji zájemci mohli prohlédnout do nejmenšího detailu. Velkou atrakcí pro účastníky
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tatrováckých narozenin byla také krátká demonstrační jízda repliky Präsidenta, který na
polygonu projel špalírem nadšených přihlížejících. Kromě historických tatrovek byly na
polygonu k vidění také vozy ze současné produkce automobilky stejně jako sportovní speciály
Karla Lopraise a Tomáše Tomečka, okruhový tahač, který pilotoval Stanislav Matějovský, nebo
závodní Tatra Ecorra motoristického týmu bratří Hajduškových.
Na narozeninovou oslavu Tatry se podle odhadů pořadatelů přišlo v sobotu bavit asi 32
tisíc lidí, tedy jen o 3 000 méně než byl pořadateli stanovený strop. Tím hlavním lákadlem pro
bavící se Kopřivničany i lidi z okolí byla možnost vidět kromě tatrováckých vozidel i koncerty
řady hvězd naší hudební scény. Jako první uvedlo moderátorské duo Adéla a Dalibor Gondíkovi
Rocke&Roll band Marcela Woodmana, následovala Jana Kirschner, Miro Žbirka, Věra
Špinarová a slovenská revivalová parta The Backwards. Přestože celý program byl zajímavý,
stovky lidí přišly nebo celý den vyčkávaly na poslední bod hudebního programu, rockovou
kapelu Kabát. Ti jako jediní hráli po setmění, a tak jejich energický koncert doprovodila skvělá
světelná show. Tečkou byl desetiminutový ohňostroj na hudbu z filmového hitu Piráti
z Karibiku, kterým těsně před desátou hodinou rozkvetlo nebe nad polygonem.
V souvislosti s oslavami výročí byly vydány i poštovní známky.
Z příležitostné poštovní přepážky rychle mizely dopisnice s přítiskem a o nominálních
hodnotách 7,50 a 11 Kč, přítisky na kuponu personifikované poštovní známky, ale také
příležitostné R-nálepky, které vydal místní klub sběratelů známek a cenin ve spolupráci
s Českou poštou za přispění a. s. Tatra k 110. výročí zahájení výroby automobilů.
Příležitostným razítkem byly orazítkovány zásilky do dvanácti států Evropy a jeden na Kubu.
Po necelém roce skončilo druhé působení Karla Benedy v kopřivnické Tatře. Bývalého
generálního ředitele Tatry z let 1994 až 1996 si do svého nejužšího týmu spolupracovníků vloni
vybral dnešní ředitel automobilky Ronald Adams. Beneda v automobilce pracoval jako
provozní ředitel a podřízený byl přímo Adamsovi. Beneda automobilku opustil po vzájemné
dohodě a dál zůstal pracovat jako externí poradce Ronalda Adamse.
Tawesco
Tatrovácká dceřiná společnost Tawesco se zařadila mezi stovku nejlepších dodavatelů
největšího evropského automobilového koncernu Volkswagen. Tawesco je dodavatelem
lisovacího nářadí, plechových výlisků a svařenců do automobilového průmyslu a kromě VW
dodává například firmám Visteon, Behr, Dura či Iveco. S koncernem Volkswagen spolupracuje
už dvanáct let a objem dodávek neustále roste. Vloni od ní VW odebral zboží v hodnotě 380
milionů Kč, z čehož většina mířila do Škoda Auto. Ředitelem Tawesca je v současné době Libor
Dresler.
Volkswagen Group Award je v automobilové branži prestižní záležitostí a získá ji jen
pár desítek z několika tisíc dodavatelů Volkswagenu. Hlavními kritérii výběru jsou kvalita
dodávaných komponentů, spolehlivost dodavatele a neustálá inovace a vývoj výrobních
technologií. Podle generálního ředitele Tatry Ronalda Adamse je cena rovněž důkazem toho, že
Tatra samotná vyrábí své vozy z komponentů nejvyšší dostupné kvality.
UnionOcel
Závod společnosti UnionOcel v Kopřivnici se dále rozrostl. Firma, která obchoduje
s hutním materiálem, se před dvěma léty usídlila na někdejších pozemcích Tatry v těsném
sousedství nákladové brány číslo 6. K původní hale přibyla další o výměře 2 160 m2 v levé dolní
části areálu. Jedná se o technologickou halu určenou pro výrobu a o laserové dělení materiálu.
Do skleněné správní budovy poblíž vjezdu na pozemky firmy byla přestěhována obchodní část
podniku, která dosud sídlila v pronajatých kancelářích v Ostravě. V kancelářské budově se našel
prostor i pro technology a pro přípravu výroby společnosti UnionOcel. Investice ve výši
devadesáti milionů korun byla plněním koncepce rozvoje celé skupiny UnionStahl Holding.
Stavební práce byly zahájeny v květnu letošního roku. Technologická hala byla
zkolaudována již koncem léta, správní budova byla uvedena do provozu v polovině listopadu.
Stavební ruch v areálu UnionOceli se ovšem neobešel bez komplikací. Místo, kde dnes firma
stojí, sloužilo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století jako základna stavebních
firem při rozšiřování automobilky Tatra. Při výkopových pracích se všude naráželo na starý
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beton, což prodražilo stavbu asi o deset milionů korun, za které mohlo být vybavení nebo část
haly. Beton se totiž musel rozbíjet a recyklovat. Pozemek, který firma zakoupila od Tatry
Kopřivnice, umožňuje výstavbu dalších tří halových lodí a v příštím roce 2008 firma plánuje
postavit další obchvatnou kolej pro lepší možnost posuvu vagonů.
Aerosáně pro sběratele v Americe
Unikátní zakázka byla realizována letos v dílnách firmy Ecorra. Podnik specializovaný
především na renovace automobilových veteránů vyrábí pro amerického zákazníka kopii
tatrováckých aerosaní V855. Jediný vyrobený kus pochází z roku 1942 a prototyp postavený na
objednávku wehrmachtu je možné obdivovat v kopřivnickém Technickém muzeu. Právě tam
motorové sáně viděl také Jeff Lane, sběratel z Nashvillu ve státě Tennessee, a rozhodl se mít je
i ve svém soukromém Lane Motor Museum.
Replika technického unikátu se ukázala být opravdu velmi tvrdým oříškem, už jen
proto, že nebyla dostupná vůbec žádná technická dokumentace. Šlo o vojenskou zakázku
a plány pro stavbu aerosaní buďto skončily v nepřístupných armádních archivech, anebo byly na
konci války ustupujícími Němci skartovány. Existují dvě verze, podle jedné se sáně při
testování v oblasti okolo dnešní ’šestky’ brány proháněly až 100kilometrovou rychlostí, podle
druhé verze testování dopadlo tak, že když byly sáně přivezeny na ledovec, propadly se do
sněhu a už se nepohnuly. Firma Vítězslava Hinnera se práci na aerosaních věnovala tři roky
a kromě pár historických fotografií byl jediným zdrojem informací o konstrukci saní prototyp
v muzeu. Na základě jeho podrobného zkoumání a pořízených fotografií byl vůz vlastně znovu
zkonstruován. Jedinou originální součástkou v celých saních bude motor z Tatry 87. Právě
motor z Tatry 87 je i pohonnou jednotkou prototypu, všechno ostatní muselo být vyrobeno.
Stavba tak netradičního dopravního prostředku přinesla ale i řadu jiných těžkostí.
Aerosáně se nedají srovnat s ničím, co Ecorra za dobu své existence dělala. Unikátní
projekt je nesrovnatelně komplikovanější než rekonstruování automobilových veteránů, ale
i než stavba nového vozu. Na stavbě závodního speciálu Tatra Ecorra, kterou nyní pilotují bratři
Hajduškové, firma strávila zhruba sedm měsíců, tedy šestkrát méně času než na aerosaních.
Replika byla letos dokončena, lidé ji mohli zahlédnout i na zářijových oslavách 110 let
Präsidenta na polygonu.
Studie bude řešit domov důchodců dle varianty II
Vedení kopřivnické radnice se rozhodlo nechat zpracovat studii regenerace a přístavby
současného Střediska sociálních služeb na ulici České pro potřeby jak domu s pečovatelskou
službou, tak chybějícího domova důchodců. Tato studie vychází ze zpracované varianty II,
o které jsme v minulosti již informovali. Slezská projektová společnost Opava, která vyhrála
veřejnou soutěž, má vyřešit dostavbu kuchyně a jídelny v rozestavěném objektu vedle
stávajícího domova s pečovatelskou službou. Studie má pak také navrhnout možnost rozšíření
stávajícího zařízení formou nadstavby bytového domu v závislosti na statice objektu. Vzniknout
by mělo čtyřicet nových lůžek, která by měly režim domova důchodců. V rámci rekonstrukce
objektu by měly být vybudovány bezbariérové odlehčovací služby, tzv. domovinky, o které je
v našem regionu velký zájem. Studie řeší zkvalitnění těchto služeb formou bezbariérovosti.
Projektová společnost by měla dále řešit možnost půdní vestavby na domě s pečovatelskou
službou (DPS) na náměstí TGM. Střešní konstrukce tohoto objektu je v havarijním stavu. Pokud
by bylo možné vestavět do podkroví byty, zachovala by se současná kapacita bytů v domech
s pečovatelskou službou. Poslední záležitost, kterou má za úkol vyřešit Slezská projektová
společnost, je nadstřešení schodiště s rampou pro vozíčkáře ve středisku sociálních služeb.
Studny u rodinných domků
Euronovelou, která novelizovala v roce 2003 dva roky starý vodní zákon, bylo
stanoveno, že veškerá rozhodnutí vodoprávních úřadů, která nabyla právní moci do konce roku
2001, povolující odběry vody z povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních zanikají k 1. lednu 2008. Výjimku tvoří pouze vydaná
rozhodnutí povolující odběr podzemních vod pro individuální potřeby domácností. Při přijetí
novely zákona nikdo nepředpokládal, že velký počet studní vznikl bez stavebního povolení,
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nebyly zkolaudovány a majitelům chybělo i povolení k odběru vody. Kdyby všechny náležitosti
týkající se povolení stavby studny a odběru vody majitelé měli v pořádku, nijak by se jich
euronovela netýkala. Pokud byla studna řádně stavebně povolena, byla zkolaudována a bylo-li
vydáno povolení k odběru podzemní vody, není třeba městský úřad navštěvovat. V opačném
případě je potřeba „černou“ stavbu legalizovat. Na vodoprávní úřad bylo potřeba předložit
zkrácenou technickou dokumentaci existující studny, technickou zprávu, doložit snímek
katastrální mapy dané lokality se zakreslením studny a majetkoprávní doklad, že dotyčný je
vlastníkem pozemku. Dále bylo potřeba požádat o povolení k odběru podzemní vody, k tomu
pak nutno doložit hydrologický posudek.
Poněkud jiná situace je v případech starých historických studní, do kterých náleží
studny vybudované před rokem 1955. Tyto studny se berou jako povolené a rovněž je z nich
povolen odběr vody. Jejich vlastníci ale vodohospodářskému orgánu musí prokázat, že se jedná
opravdu o takto starou studnu. Může se jednat například o písemný doklad, stavební povolení
rodinného domu, ke kterému se povolovala zároveň studna, písemný doklad o existenci studny
v dědickém řízení nebo ve znaleckém odhadu. Pokud se majitelé nemohou prokázat žádnou
z uvedených písemností, postačí i písemná svědecká výpověď rodičů, prarodičů či sousedů, ve
které potvrdí stáří studny, stáří studny může prokázat i její stavebně technický stav, provedení
studny. Tyto historické studny budou zaznamenány do seznamu studní na vodoprávním úřadu.
Nutnost legalizace studní přinesla pracovníkům úřadu velké problémy. Vyřízení každé
z podaných žádostí podléhá předepsaným postupům vodního zákona a správního řádu, a díky
tomu správní řízení trvá jeden až dva měsíce a vzhledem k počtu žádostí se tento termín ještě
protáhne.
Špatný stav mostů
Některé mosty v místních částech Kopřivnice byly letos už v tak špatném stavu, že na
nich došlo k omezení pohybu vozidel z důvodu snížení tonáže. Jedním z nich byl most v Lubině
u odbočky na panelovou cestu k přehradě, druhým pak most v Mniší u čísla popisného 179
a třetím mostem, který se musel uzavřít pro motorová vozidla úplně, byl v Lubině na
Rybníkách. V roce 2006 v září a říjnu byly provedeny hlavní prohlídky všech mostů a lávek pro
pěší na území Kopřivnice a místních částí. V květnu 2007 uzavřela radnice smlouvu o dílo na
zpracování projektové dokumentace plánovaných rekonstrukcí dvou mostů v místních částech
Lubina a Mniší. Na základě vyhodnocení stavebního stavu objektů odborná firma zpracovala
seznam stavebních i nestavebních opatření, kterými je nutno zabránit zhoršení stávajícího
stavebního stavu některých mostů, a předejít tak dalším následným škodám nebo haváriím.
Jedním z opatření je také snížení možného zatížení nosné konstrukce pro vjezd vozidel, proto
byly během února nainstalovány u dotčených mostů nové zákazové dopravní značky. Po
vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a po jejím rozeslání příslušným
institucím k projednání byl správcem toku vznesen požadavek, aby mostní konstrukce byly
dimenzovány na odolnost vůči stoletým vodám. Projekční kancelář Ing. Naděždy Hájkové
z České Lípy projektovou dokumentaci dopracovala dle aktuálních požadavků.
Pro most v Lubině pod přehradou bylo navrženo omezení nosnosti na pět tun.
Vzhledem k tomu, že přes tento most jezdí především nákladní vozidla místní mléčné farmy,
vyvolali její majitelé jednání o možnosti urychlení rekonstrukce. Pokud by došlo
k zneprůjezdnění mostu pro vozidla nad označenou mez, nastaly by farmě velké komplikace
s nárůstem nákladů díky objížďce. Snížení tonáže mostu pod přehradou Větřkovice mělo také
dopad na zajištění vývozu odpadových nádob, nově byl svoz odpadu prováděn společně s místní
částí Mniší příjezdem kolem Velové.
Chodník ve Vlčovicích
Občané Vlčovic se letos dočkali části chodníku kolem frekventované státní silnice I/58.
Vzhledem k tomu, že někteří majitelé přilehlých komunikací kolem silnice nechtějí prodat
pozemek potřebný pro vznik chodníku, bude zbudován alespoň dvousetosmdesátimetrový
chodník, jenž povede od firmy Fonsil přes mlýnský náhon až po hřbitov. Na vyhlášenou
veřejnou soutěž reagovaly čtyři firmy, z nichž nejvýhodnější nabídku předložila místní firma
Japstav Morava, s. r. o. Ta za stavbu chodníku včetně rekonstrukce mlýnského náhonu
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požadovala 5 772 669 korun. Rozpočet města však s takovou částkou nepočítal. Firma Japstav
souhlasila s tím, že polovinu dostane zaplacenu až v příštím roce. Téměř třímilionový závazek
města úhrady za realizaci stavby však podléhal schválení zastupitelů.
Sami občané při projednávání Strategického plánu v obci uvedli výstavbu chodníku
jako prioritu. Tento úsek chodníku vybrala k realizaci místní komise, která ho považuje za
nejnebezpečnější a také jako jediný měl vyjasněné pozemkové záležitosti. Dokonce i místní
občané se snažili přemluvit majitele dotčených pozemků, aby vycházeli městu vstříc a mohl být
postaven chodník kolem celé komunikace. Od roku 2005 město dostávalo každoročně dotaci na
výstavbu chodníku, přesto k jeho realizaci nedošlo z důvodu nepochopení a odmítavého postoje
některých majitelů pozemků kolem cest.
Kabelová televize
Zastupitelé schválili na svém zasedání, že město jakožto stoprocentní majitel Kabelové
televize Kopřivnice, s. r. o., vloží do této společnosti jako nepeněžitý vklad budovu anexu,
kterou soudní znalec ocenil včetně pozemku na čtyři miliony korun. Budova anexu, která je
optimálně situována v blízkosti současného technologického centra, disponuje vysokými stropy
vhodnými pro televizní studia, má provázanost na inženýrské sítě a je zde také možné zřídit
kontaktní místo s dostatečnou kapacitou pro veřejnost, čímž by se provozovny kabelové televize
spojily do jednoho místa. Podle starosty Josefa Jalůvky kabelová televize má rozšiřovat
metropolitní síť, rozšiřovat a zkvalitňovat vysílání. K tomu ale potřebuje vhodné prostory.
Pokud by město anex KTK prodalo, zastavily by se investiční akce, což radnice nepovažuje za
nejvhodnější. I když nakonec kabelová televize anex získá, více než sedmdesát procent bude
užívat město. V zasedací místnosti budou probíhat jednání zastupitelů až do doby
zrekonstruování kinosálu v budově radnice, stejně jako snoubenci budou dál oddáváni v obřadní
síni.
Studie centra
Kopřivnická radnice si nechala zpracovat urbanisticko-architektonickou studii centrální
městské zóny Ateliérem Simona Group Ostrava. Architekti řešili úpravy prostor centra
ohraničených silnicí Záhumenní, ul. Kpt. Jaroše, Obránců míru, dále prostory kolem radnice,
přes park až po křižovatku ulice Husovy se Štramberskou. Zpracování návrhu stálo asi 750 tisíc
korun, přičemž vloni firma provedla průzkumy, rozbory, identifikace a jednání s dotčenými
subjekty, tedy i se zástupci firem podnikajících v centru města. Letos na jaře byla zpracována
návrhová část.
Uvedená firma vyhrála výběrové řízení, jehož prioritou byla cena. Zpracovaný návrh,
s nímž se občané mohou podrobně seznámit ve vestibulu radnice, je rozdělen do šesti
realizačních celků. Pokud by byl realizován tak, jak je firma navrhla, tak jenom město by
muselo investovat tři sta milionů a další investice by musely na své náklady provést soukromé
subjekty působící v centru. Vzhledem k tomu, že studie řeší úpravy centra na období dvaceti let,
některé úpravy by mohlo město postupně realizovat. Snahou města bude získat peníze
z dotačních zdrojů. Na základě projektu bude město blokovat pozemky, které nebude prodávat
dál, nebude ani stavět žádné drobné stavby, které by území do budoucna zablokovaly.
Hlavní částí projektu je pěší zóna ohraničená obchodními jednotkami, kulturním
domem a ulicí Lidickou. Návrh v sobě skýtá několik principů, které byly už dříve diskutovány,
ale nikdy nebyly dotaženy do konce. Jedním ze sporných bodů byla otázka, zda zastavět proluku
mezi kulturním domem a objektem bývalé Tatrovanky. „Autoři se přiklánějí k návrhu nechat
tento prostor volný už i proto, že tímto územím procházejí inženýrské sítě a protéká
Kopřivnička. V tomto prostoru navrhují částečné zalesnění a vybudování amfiteátrového sezení,
které by vytvářelo pocit jakéhosi uměleckého díla s terasovitým prostorem, který terén
umožňuje. Je to připraveno tak, aby se výraznějším způsobem využíval vstup do kulturního
domu pro společenské akce.
Návrh nepočítá se současnou fontánou, ale v tomto prostoru by měl vzniknout systém
drobných vodních děl, který by tento prostor příjemně dotvářel. Ostatní prostory budou
doplněny o aktivity určené pro výstavní činnost. Na prostranství před kulturním domem by
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podle studie měla být umístěna plastika - ocelový pavouk, jeho konečnou podobu by měla ale
řešit architektonická soutěž.
Část pěší zóny směřující k radnici je navržena zcela nově ve variantě dláždění umělým
kamenem a přírodních prvků, mezi nimiž by dominovaly drobné prodejní stánky, které by měly
být ve vlastnictví města. To proto, aby město mohlo ovlivňovat, co v nich bude. V těsné
blízkosti je navrženo posezení pod zajímavě řešenými pergolami zhruba v místě altánku
a hodin. Studie řeší i břeh Kopřivničky, na němž by měla vzniknout odpočinková zóna, kde
bude zeleň poskytovat stín. Tento první blok do sebe zahrnuje i úpravy parkovacích míst na
ulici Lidické a zároveň zázemí pro kulturní dům, kde se vytváří nové parkovací stání. Finanční
návrh úprav pěší zóny je nejnáročnější. Odhad se blíží k částce 106 milionů korun. Snahou
města bude motivovat majitele nemovitostí v centru, aby se zapojili do úprav. Způsob však bude
závislý na finančních možnostech radnice.
Kavárna
Objekt kavárny verdiktem soudu patří městu Kopřivnice a ne Okresnímu bytovému
podniku Nový Jičín. V roce 1991 byla podepsána mezi městem a Okresním bytovým podnikem
v Novém Jičíně smlouva o převodu práva k hospodaření k majetku tvořícímu bytové
hospodářství v Kopřivnici, což byly bytové domy, výměníky, občanská vybavenost, jako jsou
garáže na ulici Obránců míru, objekt kavárny a České pošty. O pár let později okresní bytový
podnik, již v likvidaci, zpochybnil platnost hospodářské smlouvy. Město bylo požádáno
okresním bytovým podnikem o vydání majetku, to ale odmítlo, a následovala žaloba.
Poprvé v roce 1995 okresní bytový podnik žaloval město o určení neplatnosti
hospodářské smlouvy. Proces se táhl několik let a skončil neúspěchem pro okresní bytový
podnik, protože ten neprokázal naléhavý právní zájem na vyslovení výroku o určení neplatnosti
smlouvy s doporučením, že měl podat žalobu na vyklizení a vydání nemovitosti a určení
vlastnictví. Okresní bytový podnik proto zahájil druhý soudní spor u okresního soudu podle
doporučení. I v tom bylo úspěšné město. Okresní soud v Novém Jičíně zamítl 18. října loňského
roku žalobu okresního bytového podniku v plném rozsahu, když se v odůvodnění rozsudku
přiklonil k právní argumentaci města. Žalobce nepodal odvolání, čímž rozsudek nabyl právní
moci, a majetek tak patří Kopřivnici a město si nyní může rozhodnout, zda si objekty ponechá,
či je vydraží.
Dětská hřiště
Ani jedno z osmačtyřiceti dětských hřišť v Kopřivnici neodpovídá evropským normám.
Z tohoto důvodu se začala během roku 2005 zpracovávat koncepce postupné výměny hracích
prvků dětských hřišť v sídlištní zástavbě. Při zpracovávání dokumentu došlo k rozdělení území
města na dvanáct celků. Záměrem radnice bylo, aby v každém z nich postupně docházelo
k výstavbě nových dětských hřišť a k následné likvidaci stávajících, které neodpovídají platným
normám. I když má radnice zpracovaný projekt na hřiště na ulici Máchově, neměla na jeho
realizaci dostatek financí. Již vloni proto podala žádost o dotaci z Nadace ČEZu, který patří
mezi nejvýznamnější dárce a který přispívá na výstavbu nového hřiště dvěma miliony korun.
Bohužel ale neuspěla.
V letošním roce se tak postavilo na základě zpracované koncepce města první
z dětských hřišť odpovídající normám Evropské unie, a to v prostoru mezi ulicemi Štramberská
a Alšova v blízkosti restaurace U Matesa. Radnice se sice opět ucházela o dotaci vypsanou
společností ČEZ na dětské hřiště a do soutěže poslala projekt hřiště na Máchově ulici. Město ale
ani letos nebylo úspěšné, a proto bylo rozhodnuto vybudovat hřiště ve své vlastní režii blíže
centru. Vzhledem k tomu, že město může dětská hřiště budovat pouze na svých pozemcích, byla
vybrána lokalita mezi ulicemi Štramberská a Alšova. Protože hřiště mají sloužit spádové oblasti
a v celé Kopřivnici by jich mělo být postupně vybudováno dvanáct, budou mít odpovídající
velikost i vybavení. Hřiště o velikosti přibližně dvacet krát třicet metrů budou oplocena a budou
na nich průlezky, kolotoče, pískoviště, ale součástí bude i menší hřiště, na kterém budou moci
děti hrát fotbal či jiné míčové hry. Použitá zařízení mají nosnost 40 - 50 kilo, což odpovídá
dětem do dvanácti let. Vybavení jednoho takového hřiště se pohybuje kolem dvou milionů
korun.
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Radnice se bude snažit vypracovat projekt, aby mohla i dále žádat o dotaci na stavbu
více hřišť najednou, z tohoto důvodu pracovníci sledují vypisované dotace.
Skončil spor, lyžařský areál i s majetkem patří městu
Více než rok trvající jednání o převodu lyžařského areálu ukončili zastupitelé
schválením kupní smlouvy mezi společností Červený kámen, s. r. o., a městem Kopřivnicí.
Společnost Červený kámen nabídla radnici majetek, který si pořídila v době, kdy od ní měla
pronajatu sjezdovku. Po ukončení nájemní smlouvy pracovníci Správy sportovišť Kopřivnice
a odboru správy majetku provedli výběr majetku, který by byl vhodný pro zajištění provozu
areálu v nastávající sezoně. Radnice si nechala převáděné věci ocenit soudním znalcem.
Nejvyšší sumu zaplatí město za vybudování přípojky vody a elektřiny. Po delších jednáních
dospěly obě strany ke smluvní ceně 1,6 milionů korun, na které se obě strany dohodly.
Záměrem města je, aby správa sportovišť provozovala lyžařský areál tři sezony. Tato
doba bude využita na zpracování projektu, který bude zahrnovat nejen lyžařský areál, ale
všechna sportoviště v této lokalitě, aby město mohlo žádat o dotaci na jejich modernizaci.
Zastupitelé schválili kupní smlouvu na převod majetku a rozpočtové opatření na
pořízení rolby a sněžných děl, které mají přispět k provozuschopnému stavu sjezdovky.
O lyžařský areál se tak tuto sezonu 2007/2008 začala starat Správa sportovišť
Kopřivnice. Ta si nechala zpracovat studii firmou Mountain Service, s. r. o., která je
specialistou na projekty lyžařských středisek v České republice. Letos se tak lyžaři nedočkali
žádných změn, neboť byla provedena pouze oprava stávajících vleků.
Modernizace autobusového nádraží
Rada města projednala a vydala souhlas s vydáním územního rozhodnutí na
modernizaci autobusového nádraží a výstavbu obchodního centra. Již dříve při schvalování
změny číslo devět územního plánu souhlasili zastupitelé v lokalitě autobusového nádraží
s výstavbou nového tepelného zdroje a také s možností výstavby prodejny o velikosti do pěti
tisíc metrů čtverečních prodejní plochy. Frýdeckomístecká firma SEY Development, a. s., se
obrátila na Stavební úřad v Kopřivnici se žádostí o vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci
autobusového nádraží a výstavbu obchodního centra. Autobusové nádraží se tak zmenší a také
změní svou orientaci s ohledem k nově budované propojovací komunikaci mezi ulicemi
Nádražní a Čs. armády. Rada města projednala udělení souhlasu města Kopřivnice jako jednoho
z vlastníků stavbou dotčených pozemků a podmínila jej úpravou připravované projektové
dokumentace. Celá akce by se měla uskutečnit v roce 2008.
Odpadní vody
Euronovela vodního zákona z roku 2004 stanovila, že povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových, což jsou vodní toky, a do vod podzemních prostřednictvím různých
trativodů, které mají lidé na svých pozemcích a zahrádkách, končí k 31. prosinci 2007. Odpadní
vody jsou vody, které mají změněnou jakost. Ať jsou to splaškové vody z rodinných domků z toalet, kuchyní, koupelen, nebo průmyslové vody z podniků. Vypouštět odpadní vody lze
pouze na základě platného povolení a platnost všech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a podzemních, která nabyla právní moci před 31. prosincem 2001, tzn. vydaná
ještě okresním úřadem, končí k 31. prosinci 2007. Držitel tohoto povolení může požádat
vodoprávní úřad šest měsíců před tímto termínem o jeho prodloužení. Pokud se nezměnily
podmínky vypouštění, mohou v určitých případech pracovníci vodoprávního úřadu vydaná
rozhodnutí prodloužit. To se však netýká odpadních vod vypouštěných ze septiků do vodních
toků a do trativodů, protože tento způsob čištění odpadních vod již nevyhovuje současným
požadavkům vodního zákona.
Občané tak údajně měli v podstatě tři možnosti: buď nahradit septik čistírnou odpadních
vod, nebo jej nahradit bezodtokovou jímkou, jejíž obsah pak bude pravidelně vyvážen fekálním
vozem do čistírny odpadních vod, nebo doplnit dobře fungující tříkomorový septik dalším
stupněm čištění, např. zemním filtrem. Všechny tyto úpravy s sebou přinášejí velké finanční
náklady.
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V našem správním obvodu byly z hlediska odpadních vod vyřešeny pouze z velké části
města Kopřivnice, Příbor a Štramberk. V okrajových částech těchto měst a ve všech malých
obcích měli občané podle zákona situaci s odpadními vodami řešit. Povinnost spojená
s čištěním odpadních vod byla dána zákonem. Tento problém nemuseli zatím řešit občané
provozující septiky, ze kterých odpadní vody odtékají do kanalizace. Z těchto kanalizací,
většinou ve vlastnictví obcí, mají povoleno vypouštět odpadní vody do vodních toků až do roku
2010. Rovněž obyvatelé místní části Lubina, kde se připravuje vybudování nových
kanalizačních řadů odvádějících odpadní vody na ČOV v Kopřivnici, budou této starosti
ušetřeni. Pokud vše dopadne dle předpokladů, bude stavba dokončena v roce 2010.
Olympia
V samotném centru Kopřivnice vyrostl letos na nevelké parcele mezi pizzerií Olympia
a správní budovou OSBD malý hotel. Bude mít kapacitu 44 lůžek, dole bude mít kavárnu
a součástí zázemí bude sauna a wirpool. Jeho majitelem je majitel sousední pizzerie Vangelis
Simu. Architektonicky umírněná budova má pět nadzemních a jedno suterénní podlaží. Do
konce roku byla provedena celá stavba, provoz se rozběhne na jaře 2008. V prvním nadzemním
podlaží bude kromě recepce umístěna také kavárna, v dalších patrech samotné pokoje. Pod
úrovní terénu pak bude prostor pro relaxační zázemí se zmíněnou saunou, vířivkou či prostorem
pro masáže. Výstavba začala předposlední březnový den vykácením dřevin, které hotelu
překážely. Stavební práce probíhaly do konce letošního listopadu. Pak byla stavba připravena
k vybavení mobiliářem a vnitřním vybavením. První hosty by majitel chtěl přivítat
pravděpodobně 1. března 2008.
Nový hotel má zaplnit existující díru na trhu, kterou potvrdil nejen provedený
marketingový průzkum, ale také podnikatelova osobní zkušenost. Poptávka po ubytování
v našem regionu je vysoká a z toho vycházel majitel Simu, který provozuje v budově pizzerie
také penzion s omezenou kapacitou. Na rozšíření svého podnikání v oblasti ubytovacích služeb
navíc zdejší podnikatel získal i významnou dotaci z evropských fondů. Při získávání evropských
peněz z programu na podporu místní infrastruktury pro cestovní ruch byla prý podnikateli velmi
prospěšná spolupráce zdejšího Centra podnikání a rozvoje. S jeho pomocí se pak Vangelisi
Simovi podařilo získat dotaci ve výši padesáti procent celkové investice.V novém hotelu
v centru města se bude možné po jeho dokončení na jaře příštího roku ubytovat za cenu okolo
700 korun za lůžko a noc.
Ve vybavenosti standardního tříhvězdičkového hotelu je počítáno i s nadstandardními
prvky, které by měly být v každém moderním hotelu. Jde o bezplatné bezdrátové připojení na
internet, saunu a vířivku pro klienty zdarma a další doprovodné služby. Budovu ze skla, kamene
a kovu navrhl místní architekt Kamil Mrva. Návrhy vnitřního designu Simu svěřil Bronislavu
Hrubému, který má v Závišicích designérské studio.
Přemístění pošty
Rekonstrukce prostor pro Českou poštu v budově radnice byla nakonec levnější. I když
podle původní smlouvy měla třinecká společnost Beskydská stavební, a. s., rekonstrukci prostor
dokončit do 31. května, práce byly hotovy o měsíc později. Prodloužení si vyžádaly vícepráce,
které se vyskytly v průběhu rekonstrukce. Po dokončení stavby byly překontrolovány,
proměřeny i propočteny všechny provedené práce, k nim byly připočítány vícepráce
a započteny méněpráce. Poté byla stanovena konečná celková cena díla, která bez DPH činila
10 031 804 korun. Původní cena, kterou Beskydská stavební požadovala, činila 10 197 500
korun. Rekonstrukce prostor tak byla levnější o 165 696 korun.
Třinecká společnost Beskydská stavební, a. s., předala rekonstruované prostory
zástupcům České pošty na konci června, kteří tak mohli začít s instalací vybavení a zařízení.
Své nové prostory otevřela Česká pošta občanům 1.října.
Opravy potrubí
Řadu týdnů museli obyvatelé ulic Školní, Ke Koryčce, Karla Čapka a Pionýrské snášet
komplikace související s chybějícími chodníky i občasná omezení v automobilové dopravě.
Právě v této lokalitě došlo ke kompletní výměně vodovodního řadu včetně částí asi čtyř desítek
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vodovodních přípojek. Právě v této oblasti města byly totiž v minulých letech poruchy na
vodovodu velmi časté. Potrubí na těchto ulicích bylo položeno mezi léty 1921 až 1950, i jeho
nejnovější části tak mají sedmapadesát let.
Předpokládaná investice dosáhla výše asi 12 milionů korun a hradil je investor stavby,
kterým byly Severomoravské vodovody a kanalizace. Poté byl na ulicích Karla Čapka a Ke
Koryčce položen nový chodník. Na dalších dvou ulicích byla zámková dlažba a SmVaK má
povinnost je uvést do původního stavu. Předlažba chodníků na obou jmenovaných ulicích byla
sice v režii města, ale podle dohody na náklady přispěla i vodárenská společnost. Celá akce
včetně úpravy povrchů a dlažeb byla podle smlouvy hotova začátkem listopadu. Samotná
pokládka vodovodního řadu včetně zkoušek těsnosti a kvality vody byla ukončena do poloviny
září. Rekonstrukce vodovodu byla koordinována s plánem města na opravu komunikací
a předláždění chodníků. V příštím roce SmVaK v Kopřivnici plánuje výměnu vodovodního řadu
na ulici Záhumenní.
Budova nové radnice
Parkující automobily a v horším případě i zdraví kolemjdoucích ohrožovaly kousky
betonu, které se odlupovaly z fasády budovy nové kopřivnické radnice. Z objektu někdejšího
ředitelství Tatry postaveného v roce 1976 odpadávaly kusy betonových prefabrikátů různé
velikosti, od malých úštěpků až údajně k nebezpečným dvoukilogramovým kusům.
Zaměstnanci radnice byli dokonce upozorňováni, aby automobily na služebním parkovišti za
budovou, které sahá až přímo k ní, parkovali ve větší vzdálenosti od ní. Radniční odbor správy
majetku proto nechal odbornou firmou zpracovat návrh, jak fasádu opravit. Firma Tazus
zpracovala návrhy řešení. Zvětralé kusy betonu hrozící oprýskáváním bylo nutno oklepat,
obnažené části kovových armatur zbavit rzi, natřít a znovu zamazat cementovou maltou.
V rozpočtu bylo na opravu pláště rezervováno zhruba 200 tisíc korun, což byla naprosto
nedostačující částka, která by pokryla náklady odhadem možná na čtvrtinu nejnutnějších prací.
V dlouhodobějších plánech město počítalo s úpravou pláště budovy včetně jeho vizuální změny,
to ale až ve výhledu několika let. Zabránit odpadávání dalších kusů betonu z pláště budovy však
byl neodkladný úkol.
Oprava byla svěřena horolezcům. Ti odstranili z fasády nové radnice odhadem necelou
tunu uvolněného betonu. Některé kusy zvětralého betonu vážily až pět kilogramů, právě kvůli
potenciálnímu nebezpečí pro chodce, ale i zaparkované vozy v okolí budovy byla firma
provádějící výškové práce na radnici povolána. Odpadávání betonu z pláště budovy bylo
způsobeno korozí ocelových výztuh. Kompletní vyřešení tohoto problému s fasádou by podle
nabídek firem stálo něco mezi 3,5 až 5,5 miliony korun bez DPH. Na opravy takového rozsahu
letos peníze v rozpočtu nebyly. Proto letos odbor majetkové správy objednal pouze oklepání
uvolněných kusů betonu a zatření postižených míst protikorozním nátěrem, což vyšlo zhruba na
56 tisíc korun. Práce horolezců na budově začaly 7. srpna.
Objekt bývalé radnice
Město prodalo budovu bývalé radnice na ulici Záhumenní a jejím požadavkem bylo,
aby byla využívána pro zdravotnické účely. Už vloni před komunálními volbami někteří
představitelé politických stran chtěli, aby se do tohoto objektu soustředili lékaři, kteří mají své
ordinace v bytech po městě, čímž by došlo k jejich uvolnění. Prostory by mohla využívat také
záchranka. Po zveřejnění záměru prodeje objektu včetně garáží a pozemku se radnici ozvalo
sedm subjektů. Základní cena, kterou stanovil soudní odhadce, činila 5 500 000 korun. Radnice
vyzvala zájemce, aby do 8. listopadu předložili závazné nabídky včetně podnikatelského záměru
a nabídkové ceny. Záměrem města bylo, aby objekt byl využíván pro zdravotnické zařízení
nebo jiné doplňující služby se zdravotnictvím související. Jedním z rozhodovacích kritérií byl
předložený podnikatelský záměr, rozsah poskytované zdravotní péče, termín zprovoznění
a nabízená cena.
Opravy domů
Revitalizace domů Oblastního bytového družstva Kopřivnice běžela naplno. V letošním
roce bylo dokončeno 24 vchodů a zahájena rekonstrukce 21 dalších. Celkově investovaná suma
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součtu se pohybovala okolo 290 milionů korun, přičemž asi 270 milionů družstevníci čerpají
z výhodných úvěrů, na jejichž zaplacení přispívá také stát. Přestože revitalizací proběhlo
nebývalé množství, zájem je stále vyšší, než je schopno družstvo uspokojit. Družstvo nebude
dělat více jak 15 bankovních obchodů ročně, přičemž některý obchod může pokrýt třeba i dva
vchody. To je dáno kapacitními možnostmi družstva. Větší množství potřebné dokumentace
a administrativy by při současném aparátu družstvo nezvládlo a přijetí dalších lidí by zase
zdražilo celý chod OSBD.
Bydlení na Záhumenní
Lidé bydlící na ulici Záhumenní v bezprostřední blízkosti křižovatky u potravin
U Laciny si již delší dobu stěžovali na hluk, vibrace a prach, které způsobují projíždějící
automobily. Vzhledem k tomu, že podle nich město s touto situací nic nedělá, předali koncem
dubna radnici petici. Radnice proto svolala jednání za účasti pracovníků příslušných odborů
městského úřadu, Správy silnic Moravskoslezského kraje, dopravního inspektorátu, městské
policie, hygienické služby, Kotouče Štramberk a také zástupců stěžovatelů. Protože město
Kopřivnice je sevřeno mezi dvěma kopci, není možné vybudovat v této části města obchvat.
Proto je taky největší dopravní zátěž vedena tzv. průtahovými komunikacemi - ulicemi Čs.
armády, Obránců míru a Záhumenní a ulicemi Štefánikova a Štramberská. Z výsledků studií,
které nechalo zpracovat město a Ředitelství silnic a dálnic, vyplynulo, že jedním z úseků
nejzatíženějších dopravou je ulice Záhumenní od rondelu po křižovatku s ulicí Husovou, kde
během posledních pěti let došlo k nárůstu dopravy o 124 procent. Na hluku, vibracích a prachu
se podepisují nejen kamiony jezdící do cementárny, ale i další nákladní auta zásobující
automobilku či podniky v průmyslovém areálu a osobní automobily. Podle druhu však nákladní
doprava tvoří pouze necelých 20 procent, 80 % automobilů projíždějících po této komunikaci
jsou osobní automobily. Při jednání se přítomní dohodli na několika opatřeních, která by měla
pomoci ke zmírnění hluku a otřesů.
Zástupce Kotouče Štramberk bude usilovat o to, aby se zamezilo příjezdu kamionů do
firmy v noci, o víkendech a svátcích. Mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje
a Slumekem by mělo dojít k dohodě o častějším čištění této komunikace. Na zmiňovaném úseku
ulice Záhumenní by mělo dojít k omezení rychlosti. Na to bude dohlížet městská policie
častějším měřením přenosným radarem.

Ž ivotní prostředí
Ovzduší
Kvalita ovzduší
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.
Hluk
V roce 2007 byly Městským úřadem Kopřivnice, odborem životního prostředí a zemědělství
evidovány čtyři podněty občanů týkající se zvýšené hlučnosti. Všechny byly podstoupeny
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Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje (dále jen KHS MSK) k vyřízení. Dva
z těchto podnětů byly předloženy formou petice. Obě petice směřovaly k hluku způsobovanému
projíždějícími automobily na ulici Záhumenní. Měření hlučnosti, která provedla akreditovaná
laboratoř Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ve druhém případě prokázalo překročení
hygienického limitu pro noční dobu a chráněný venkovní prostor staveb dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky měření
byly proto postoupeny příslušnému správnímu orgánu - KHS MSK k dalšímu řízení.
Odpady
Komunální odpad
V roce 2007 bylo na území města Kopřivnice a místních částí vyprodukováno a svezeno celkem
7 100 tun komunálního odpadu, z toho 20 tun odpadu nebezpečného (N). Ostatní odpad (O)
nevhodný k využití byl předáván k odstranění na řízených skládkách odpadů, a to především na
skládku komunálního odpadu ve Staříči. Tříděný odpad po dotřídění na dotřiďovací lince byl
předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina,
odpad ze zeleně na kompostárnu Točna v Příboře ke zpracování na kompost.
Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad odevzdávali občané města a místních částí především do mobilní sběrny
nebezpečných odpadů, která během roku objížděla určená stanoviště. V průběhu celého roku
odevzdávali občané nebezpečné odpady ve sběrně v areálu dotřiďovací linky. Shromážděný
nebezpečný odpad byl pak předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným
oprávněním.
Tříděný odpad
Významným zkvalitněním prováděného třídění využitelných složek odpadu z komunálního
odpadu je dotřiďovací linka, kde probíhá průběžně finalizace třídění plastů, papíru a obalů typu
Tetrapack předtříděných občany města do barevně odlišených kontejnerů. Během roku 2007
bylo předáno k dalšímu využití 675 tun vytříděného odpadu.
Sběr použitých baterií
Koncem roku 2004 se město Kopřivnice zapojilo ve spolupráci s firmou ECOBAT s. r. o., Praha
do sběru použitých suchých baterií. Bylo zřízeno 25 sběrných míst - mateřské a základní školy,
VOŠ, SOŠ a SOU a dále Dětské centrum, Klub Kamarád, SLUMEKO, s. r. o., Kulturní dům
Kopřivnice a Městský úřad Kopřivnice. Od roku 2004 probíhají každoročně soutěže ve sběru
použitých baterií a to ve dvou kategoriích - mateřské školy a základní školy. Jsou 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. Ve školním roce 2004/2005 se nasbíralo
520 kg baterií, v roce 2005/2006 430 kg a ve školním roce 2006/2007 190 kg baterií. Baterie
byly předány společnosti ECOBAT, s. r. o., Praha k recyklaci.
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 Kopřivnice, 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 2007 v rámci Dne Země a následně v říjnu pro majitele
nepojízdných aut likvidaci autovraků. Ti tak mají již třetí rok možnost zbavit se vraků včetně
odtahu na autovrakoviště zdarma. V rámci akcí ke Dni Země připravil odbor životního prostředí
ve spolupráci s autovrakovištěm Ženklava na sobotu 21. dubna likvidaci autovraků. Radnice má
zájem na tom, aby z města zmizela stará nepojízdná auta, a proto se dohodla s firmou Autosport
Ženklava, která bude v tento den přijímat k likvidaci úplná vozidla zdarma a nekompletní za
1 190 korun. Autovrakoviště Ženklava má jako jediné v okolí oprávnění k ekologické likvidaci
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vraků. Při obou akcích bylo odstraněno celkem 39 nepojízdných vozidel. Protože ne všichni této
možnosti využijí, postupuje odbor životního prostředí a zemědělství v ostatních případech podle
platné legislativy. V rámci výkonu státní správy bylo odstraněno celkem 13 vozidel. V současné
době je evidováno cca 45 automobilů, které prochází procesem od výzvy k odstranění až po
ekologickou likvidaci. Při likvidaci vozu je potřeba, aby majitel auta předložil občanský průkaz
a velký technický průkaz.
Nebezpečná skládka
Několikaletá snaha kopřivnických politiků a úředníků o likvidaci někdejší tatrovácké
skládky neutralizačních kalů vyšla naprázdno. Přiřadit likvidaci skládky, která by měla přijít
zhruba na 60 milionů korun do takzvané Ekologické smlouvy s Tatrou, a financování celé akce
z privatizačních výnosů se nepodařilo a vláda v polovině listopadu odsouhlasila pouze smlouvu
počítající s likvidací starých ekologických zátěží na pozemcích Tatry, na které také uvolnila
sumu 150 milionů korun. Potřebných šedesát milionů za likvidaci skládky je nad finanční
možnosti města a bez dotace to nepůjde. Ještě před parlamentními volbami to vypadalo, že
konečné řešení problému s nebezpečnou skládkou a šedesát milionů na její likvidaci jsou na
dosah ruky. Ministři Paroubkovy vlády včetně samotného ministra tuto pomoc městu několikrát
přislíbili. Schválení materiálu přitom oddalovala nevůle Tatry se k závazku přihlásit a také
odpor Fondu národního majetku. Připravený materiál tak zdědil první Topolánkův kabinet a ten
jej také nakonec schválil. Ovšem bez šedesáti milionů na skládku neutralizačních kalů, u které
se prý neprokázalo, že jejím původcem je Tatra. Navíc ekologická smlouva byla vládou
schválena právě v období, kdy se po komunálních volbách měnilo vedení radnice. Desítky
jednání na pražských ministerstvech, kterých se kromě komunálních politiků účastnili také
senátoři a poslanci z regionu, tak pozbyly smyslu.
Zlikvidovat skládku v těsném sousedství Bubla ranče a rodinné zástavby u výjezdu
z města směrem na Nový Jičín za státní peníze z privatizačních výnosů už pravděpodobně
nebude možné. Možnosti získání tak vysoké dotace jsou omezené, například Státní fond
životního prostředí může poskytnout maximálně 30 milionů Kč. Určitá možnost by byla ve
využití evropských dotací. V období 2007 až 2013 může ČR vyčerpat až 22,1 miliard korun. Ve
hře je stále také levnější varianta pouhé rekultivace skládky za 11 milionů korun. Ta však
problém zcela nevyřeší a v úvahu by také nepřipadala možnost využít území někdejší skládky
ke stavbě rodinných domů.
Problém s odpady
Vloni zastupitelé schválili a letos po dlouhých dohadech zase zrušili povinnost platit
poplatky za odpady i z chatek, které mají zahrádkáři u svých políček. Důvod, proč byly
poplatky zavedeny, tkvěl v nepořádku, který se poblíž zahrádek čas od času objevuje.
Odstraňování černých skládek něco stojí a stín podezření padl na zahrádkáře. Jako ostatní
obyvatelé i oni platí za odpady, ale pokud mají i zahrádku, platili ještě jednou za totéž. Problém
s nepořádkem by měl být vyřešen pravidelným přistavováním van na biologický odpad.
Vodní hospodářství a ochrana vod
Údržba a opravy toků a nádrží ve správě města
Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťuje každý rok udržovací práce na vodních tocích
a nádržích, které jsou v majetku nebo správě města.
Udržovací práce na mlýnském náhonu v Lubině
Na mlýnském náhonu v místní části Lubina byl po obou březích náhonu v délce cca 800
m posečen travní porost a z koryta náhonu pod komunikací vedoucí do Větřkovic odstraněny
sedimenty.
Udržovací práce na mlýnském náhonu ve Vlčovicích
Stejné práce, tzn. sečení břehových travních porostů a čištění koryta toku od nánosů
bylo provedeno ve Vlčovicích. Kromě toho byl rekonstruován mostek přes vodní náhon ke
hřbitovu a vyčištěno koryta od mostku směrem po proudu v délce cca 50 m.
Údržba Kopřivničky v pramenní oblasti
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Práce na korytě vodního toku Kopřivnička v pramenné oblasti a jeho přítoku byly na
základě zjištěného stavu zaměřeny především na opravu jednotlivých stupňů, které byly
částečně poškozeny průchodem vody při vysokých vodních stavech po přívalových deštích.
Vodní nádrž Šostýn
V okolí vodní nádrže Šostýn byl posečen travní porost a odstraněny odpady z nádrže
a jejího okolí. Ty jsou odstraňovány průběžně po celý rok. Na hrázi byl přetěsněn požerák,
vyčištěno přívodní potrubí a opraveny příkopy kolem lesní cesty nad vodní nádrží.
Hladina spodních vod stále klesá.
Vysoké teploty a nedostatek srážek se negativně projevují na našich vodních tocích.
Zajímavé informace týkající se vody lze najít na internetových stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu a Povodí Odry. Sucho je tak velké, že například řeky Opava
a Morávka mají průtok pouze deset procent svého normálu, řeka Lubina před soutokem s Odrou
dosahuje v měrném místě pouze třiceti procent. Průměrný průtok v tomto místě je 1 500 litrů za
sekundu a letos se naměřilo pouze 520 litrů. Naší lokalitě zatím nehrozí problémy se
zásobováním pitnou vodou, protože vodní nádrže Šance, Kružberk a Morávka jsou naplněny ze
75 procent. Vodní dílo Slezská Harta o objemu 170 milionů kubických metrů, která připouští
vodu do Kružberku, je napuštěna dokonce na 94 procent. Naproti tomu problémy mají
obyvatelé závislí na místních zdrojích, protože spousta studní vyschla. Snížení průtoků vody
v tocích má za následek nejen stoupající teplotu vody, která nevyhovuje rybám, ale klesá
i obsah kyslíku. Navíc do vodních toků přitéká stále stejné množství odpadních vod, které se
nezředí tak, jak je to v době při dostatečném průtoku, a tato vysoká koncentrace už má dopad na
veškerý život vázaný na vodu. V letech 2003, 2004 a 2006 byly naměřeny podprůměrné srážky,
čímž klesla hladina podzemních vod. Prší nerovnoměrně a přívalové lijáky není schopna půda
zadržet, a voda tak ihned z krajiny odteče. Právě stále nižší schopnost krajiny zadržovat vodu je
velký problém. Zcela se zlikvidovaly bažiny, zavedla se meliorace a s těmito hříchy z minula se
budeme dlouho potýkat. Navíc mohutně pokračuje zástavba, ať už se jedná o dálnice, obchodní
nebo průmyslové zóny a s nimi spojená parkoviště, samozřejmostí se stávají soukromé bazény
u rodinných domků, to všechno ubírá prostor, kde by se voda mohla za normálních okolností
dostat do půdy. Ta je bez užitku odvedena kanalizací.
Odkanalizování místní části Lubina
V roce 2007 dokončila projekční firma dokumentaci stavby „Odkanalizování místní
části Lubina“ a jménem města požádala o vydání stavebního povolení. Vzhledem k některým
nevyřešeným majetkoprávním vztahům v trase budoucí kanalizace bylo stavební řízení ke konci
roku přerušeno.
Protože náklady na realizaci projektu výrazně převyšují finanční možnosti města, je
možno stavbu uskutečnit pouze pomocí cizích finančních zdrojů. Z tohoto důvodu 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 ze strukturálních fondů Evropské unii na odkanalizování
všech měst a obcí ve Svazku.
Státní správa
V rámci výkonu státní správy vydal vodoprávní úřad pro celé správní území Kopřivnice
jako obce s rozšířenou působností celkem 343 vodoprávních rozhodnutí. Vodoprávní úřad dále
posuzoval a vyjadřoval se k 390 podaným záměrům doloženým projektovou dokumentací,
které se jakýmkoliv způsobem dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
Deratizace
Deratizace města byla prováděna především v objektech a zařízeních města. Pro větší
účinnost zásahu byli k provedení deratizace ve stejném období vyzýváni i další vlastníci objektů
ve městě (např. Oblastní stavební bytové družstvo, REKAZ, Severomoravské vodovody
a kanalizace, Energetika Tatra, OKD, a. s., Ostrava, soukromé prodejny potravin, bytová
družstva). Kromě zařízení a objektů města byla deratizace provedena i v kanalizačních sítích
v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší. Nástrahy byly pokládány na základě průzkumu
výskytu hlodavců. Deratizaci prováděla odborná firma vybraná městem na základě veřejné
zakázky.
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Deratizace byla prováděna ve dvou etapách, v termínu jaro a podzim. Pravidelně
prováděná deratizace vede ke snížení výskytů těchto hlodavců na území města. Deratizace ale
neřešila problémy místních vlastníků nemovitostí, na jejichž pozemky se hlodavci na zimu
stahují. Ti museli deratizaci provádět na své náklady.
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.
V průběhu roku bylo celkem odňato:
•
pro bytovou výstavbu 10 002 m2
•
pro dopravu a sítě 2 248,5 m2
•
pro rekreaci a sport 145 m2
•
pro ostatní účely 622,56 m2.
•
pro průmyslovou výstavbu nebylo žádné odnětí půdy ze ZPF.
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2007 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice
a místních částí odňato 10 201 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF činila
v roce 2007 celkem 844 543 Kč. Šedesát procent z této částky je příjmem Státního fondu
životního prostředí ČR (376 112 Kč), čtyřicet procent příjmem rozpočtu města či obce, v jejímž
obvodu se odnímaná půda nachází (250 740 Kč).
Stejně jako v předchozích letech probíhal na základě rozhodnutí orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Kopřivnice rozvoz zeminy skryté na pozemcích Průmyslového areálu
Vlčovice. Zemina schopná zúrodnění, která pocházela z pozemků dotčených stavbou přístavba
haly - Erich Jaeger a Bang & Olufsen - 2. etapa (celkem asi 690 m3), byla poskytnuta cca 30
žadatelům z 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 2007 bylo provedeno šetření na 30 pozemcích
ve vlastnictví fyzických osob a 6 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.
Lesní hospodářství
Těžební a pěstební práce prováděly na základě výsledků výběrových řízení 2 firmy:
•
pan Miroslav Mareček z Kopřivnice
•
pan Luděk Mička z Veřovic.
Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního
hospodáře od 1. 3. 2006 město Kopřivnice prostřednictvím odpovědného zástupce Ing. Jiřího
Macíčka.
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Těžba a prodej dříví
V roce 2007 bylo celkem vytěženo 1 409,95 m3 dříví. Mýtní úmyslná těžba byla
provedena v porostech 3C9 (porost smrku u koupaliště soustavně prořeďovaný nahodilými
těžbami o výměře 0,79 ha), 7C8b (porostní skupina pod hájenkou na Janíkově sedle proředěná
nahodilými těžbami z minulých let o výměře 0,2 ha), 8C11/6/3 (porostní skupina vedle řeky
Lubiny, kterou tvořila netvárná tloušťkově i výškově diferenciovaná kmenovina o výměře 1,1
ha).
Mýtní úmyslnou těžbou bylo na ploše cca 2,09 ha vytěženo celkem 534,1 m3 dřeva. Předmýtní
úmyslnou těžbou výchovnou bylo vytěženo 90,94 m3 a těžbou nahodilou (vývraty, souše,
kůrovec, rekonstrukce, václavka, sníh, námraza) 784,91 m3. Předmýtní nahodilá těžba byla
snížena - nebyla provedena v porostech uvedených v projektu prací na rok 2007, protože se
zvýšila nahodilá těžba v důsledku přemnožení lýkožrouta smrkového vlivem sucha
a extrémních teplot. V roce 2006 odkoupilo město do svého vlastnictví lesní majetek pana Ing.
Josefa Drozda o rozloze 2,3 ha. V roce 2007 v něm byla provedena předmýtní úmyslná těžba
v množství 71,1 m³ dříví, která byla započtena do celkové výše těžeb.
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů se prováděla prořezávkami a předmýtními úmyslnými těžbami
do 40 let věku na ploše 4,73 ha. Předmýtní úmyslné těžby byly kráceny z důvodu přemnožení
lýkožrouta smrkového ve starších porostech.
Zalesňování
Celková plocha zalesňování činila 2,82 ha, z toho na ploše 2,57 ha bylo provedeno
první zalesnění po mýtní úmyslné těžbě. Na ploše 0,25 ha bylo provedeno opakované zalesnění
a doplnění sazenic uhynulých a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 22 900
ks sazenic, z toho 1 800 ks smrku, 600 ks buku, 100 ks topolu, 14 450 ks dubu, 750 ks jedle
a 1 200 ks modřínu.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 2 500 ks sazenic, což je o 500 ks méně než bylo
uvedeno v projektu zalesnění na rok 2007, protože se v projektu počítalo s výsadbou na celé
ploše. Na plantáži však zůstaly vánoční stromky ještě z předchozích výsadeb.
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. Vhledem k tomu, že po roce 2006 byl i rok 2007 teplotně
nadprůměrný a srážkově zejména v jarních a letních měsících výrazně podprůměrný, vznikly
příznivé podmínky ke gradaci napadení smrkových porostů kůrovci na území celého správního
obvodu. Vývoj během roku naznačoval, že v roce 2008 může za nevhodných klimatických
podmínek dojít ke zvýšenému či případně i kalamitnímu rozsahu škod působených kůrovci na
smrkových porostech.
Lednový orkán
V celostátním měřítku hovoří lesníci o katastrofě mimořádných rozměrů,
v kopřivnických lesích ale lednová vichřice příliš škody nenadělala. Nezvykle silný vítr zničil
podle správců městských lesů zhruba 60 kubíků dřeva, což odpovídá asi 30 - 40 stromům, a to
je vzhledem k výměře městských lesů zanedbatelné množství. Nejvíce stromů vichřice
poškodila na západní straně Červeného kamene a s likvidací vyvrácených a polámaných kmenů
se začne, až to počasí dovolí. Řádění větrného živlu také nijak zásadně neovlivní plánovanou
těžbu v městských lesích, ta by měla pro letošní rok představovat asi 700 kubíků dřeva, přičemž
povoleno má Kopřivnice vytěžit až o 200 kubíků více. Škody vichřice napáchala i v sadech
a zahrádkách u rodinných domků zejména v obcích.
Myslivost
V roce 2007 byly honební pozemky ze zaniklé honitby Kopřivnice přičleněny do
honiteb Závišice-Štramberk, Příbor I., Lubina a Lichnov-Bordovice. Došlo tak k nárůstu výměr
uvedených honiteb. Na území města Kopřivnice a místních částí se tak k 31. 12. 2007 nacházejí
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honitby Lubina, 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 - myslivecká
sdružení.
V Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně se jako každý rok konala chovatelská
přehlídka trofejí ulovené zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře.
V roce 2007 se přehlídka uskutečnila v termínu od 13. března do 1. dubna.
Veřejná zeleň
Výsadba zeleně
V roce 2007 bylo v Kopřivnici a místních částech vysazeno celkem 47 vzrostlých
stromů. Jednalo se o stromy listnaté v základních druzích nebo jejich kultivarech (odlišná
velikost, tvar koruny, barva květů apod.) jako náhrada za uhynulé dřeviny v nových výsadbách
z předešlých let nebo o ostatní výsadby podle zpracovaných projektů. Vysazovány jsou
především dřeviny vhodné do městského prostředí, které se svými menšími nároky na stanoviště
lépe uplatní v nepříznivých podmínkách města.
Významné akce realizované v rámci správy a údržby veřejné zeleně
•
Regenerace nových výsadeb - I. etapa (odstranění 20 ks uhynulých stromů a nová
výsadba stejného počtu sloupovitých dubů v Kopřivnici a ve Vlčovicích u fotbalového stadionu)
•
Regenerace nových výsadeb - II. etapa (odstranění 15 ks uhynulých stromů a nová
výsadba stejného počtu stromů - okrasné třešně a hrušně, platany, jeřáby)
•
Rekonstrukce městského hřbitova - I. etapa (nová výsadba 10 ks třešní kolem cesty).
Kácení dřevin
V roce 2007 bylo na území města Kopřivnice a v místních částech odstraněno celkem 99 dřevin.
Z toho 97 stromů (o 133 kusů méně než v r. 2006) a 2 solitérní keře.
Povolení ke kácení těchto stromů na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vydal
na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny příslušný orgán ochrany přírody
- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství. Tomuto orgánu podává správa
zeleně žádosti o kácení a oznamuje provádění výchovných a pěstebních probírek.
Podněty občanů
Během roku 2007 bylo přijato celkem 133 podnětů občanů a 15 podnětů institucí nebo
firem k zeleni ve městě. Ve většině případů se jednalo o ořez větví nebo kácení stromů v okolí
bytových domů. Řešeny byly také škody na majetku způsobené zelení (např. pád větve na
zaparkovaný automobil).
Údržba zeleně
Údržbu zeleně ve městě a v místních částech zajišťuje na základě mandátní smlouvy na
náklady města firma SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice.
Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Lašská naučná stezka vedoucí kolem 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 2007 byly opraveny i některé informační tabule. Náklady na údržbu dosáhly
celkové částky 30 tis. Kč.
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 2007 ve výši 121 114,- Kč byly téměř plně hrazeny z dotace
poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Programu péče o krajinu.
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Zajištění migrace obojživelníků
Migrace obojživelníků z jejich zimovišť k místům rozmnožování probíhala s malými
přestávkami od 7. 3. do 20. 4. 2007. 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 zachycovaly migrující obojživelníky, a zabránily tak jejich přechodu
přes vozovku. Obsluhu pastí, tzn. vybírání obojživelníků a jejich přenesení přes obě
komunikace do bezpečí, zajišťovalo občanské sdružení Hájenka z Kopřivnice. Celkem bylo
přeneseno 84 žab. Na lokalitě ve Vlčovicích bylo přeneseno 67 žab, z toho 62 jedinců skokana
hnědého (46 samců a 6 samic) a 5 jedinců ropuchy obecné (3 samci a 2 samice) a na lokalitě
Drážné celkem 17 žab, všechny z druhu skokan hnědý (11 samců a 6 samic). Náklady, které
činily 10 920,- Kč, financovalo Město Kopřivnice v rámci svého rozpočtu.
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stejně jako v předchozích letech stanici, která pečuje
o zraněná a jinak handicapovaná zvířata mimo jiné také z okolí Kopřivnice, dotaci na provoz
a údržbu. V roce 2007 to byla částka ve výši 20 000,- Kč.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice bylo navrženo několik lokalit k zařazení do soustavy Natura 2000,
díky které jsou na základě právních předpisů EU chráněna zvláště významná přírodní stanoviště
a lokality s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. K těmto navrženým
lokalitám patří Červený Kámen, Bílá hora a Štramberk.
Státní správa
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
V roce 2007 bylo podáno 30 oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a na
základě žádostí o povolení kácení bylo vydáno 69 rozhodnutí o povolení kácení stromů. Na
území města Kopřivnice a v místních částech bylo v průběhu roku odstraněno 268 stromů (43
kusů jehličnatých a 225 listnatých) a 96 m2 keřové plochy. 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 187 kusů vzrostlých stromů (strom s min. obvodem kmínku 12 - 14 cm) a 945
kusů solitérních keřů.
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). Podle tohoto zákona jsou
posuzovány jak jednotlivé záměry (zejména stavby), tak koncepce, plány a jiné strategické
dokumenty, které se týkají rozvoje a využívání území.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla schválena obecně závazná vyhláška č.
4/2006 města Kopřivnice o odpadech, jejíž nedílnou součástí byl systém nakládání
s komunálním odpadem na území města Kopřivnice v roce 2007. Celý systém byl zveřejněn na
úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města, kde se s ním mohli občané
seznámit. Občané se tak dozvěděli, kam mohou odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu
a kdy budou vyvezeny jednotlivé kontejnery či popelnice. Radnice rovněž vyvěsila
harmonogramy svozu kontejnerů a popelnic určených ke sběru směsného komunálního odpadu,
harmonogramy svozu objemného odpadu, nebezpečného odpadu, dále stanoviště rozmístění
kontejnerů na tříděný odpad, harmonogramy svozu kontejnerů určených ke sběru vytříděného
bílého a barevného skla, papíru a plastů. Od Nového roku došlo k úpravě provozní doby
sběrného dvoru na ulici Panské v Kopřivnici. Přes týden došlo k prodloužení otvírací doby
o dvě hodiny, a tak občané zde mohli odevzdávat věci v době od 8 do 18 hodin a také každou
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sobotu od 8 do 12 hodin. Nepříjemnou změnou bylo vybírání poplatků za staré pneumatiky,
kterých je v garážích rodinných domků stále velké množství. Radnice se rozhodla k tomuto
kroku po zvážení všech argumentů a chce po občanech, aby využívali zákona a staré
pneumatiky odevzdávali při koupi nových, neboť již v roce 2002 uložil zákon výrobcům
i dovozcům pneumatik zajistit jejich zpětný odběr, a to bez ohledu na výrobní značku. Doposud
byly pneumatiky přijímány jako odpad i na městském sběrném dvoře jako součást objemného
komunálního odpadu, za jehož odstranění muselo město zaplatit, což zvyšovalo náklady na
provoz celého systému, a tedy i místní poplatek za odpady. Město má zájem, aby pneumatiky
nekončily jako odpad, ale aby byly odebírány v režimu zpětného odběru a recyklovány. Pokud
občan chtěl pneumatiku odevzdat jako odpad ve sběrném dvoře, musel za její likvidaci zaplatit,
a to osm korun za kilogram odpadu (asi 60 – 70 Kč za jednu).

67

K

ultura

Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem Kopřivnice)
Datum konání
20. 1. 2007
7. 3. 2007

28. 3. 2007
25. 4. 2007
8. 5. 2007
28. 6. 2007
15. 9. 2007
26. 10. 2007
11. 11. 2007

Akce
Velký obecní ples
Položení kytice k památníku T. G. Masaryka u příležitosti 157. výročí jeho
narození a připomenutí 100 let od návštěvy T. G. Masaryka v Kopřivnici,
který naše město navštívil v době své 2. kandidatury do říšské rady
Den učitelů
Sportovec roku 2006
Položení kytic k pomníku Obětí světových válek při příležitosti státního
svátku - Dne vítězství
Poslední zvonění
Běh rodným krajem Emila Zátopka - V. ročník
Oslavy státního svátku - Dne vzniku samostatného Československého státu
Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku Obětí světových válek

Organizace vykonávající činnost v Kulturním domě Kopřivnice
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace
A) Městská knihovna
Některé výstupy činnosti roku 2007:
- 10. ročník almanachu dětských literárních a výtvarných prací „Můj nejlepší přítel“
- vydání Zpravodaje knihovny 2007
- almanach Šuplíky 2007
- tvůrčí dílny pro děti
- otevření VI. a VII. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici
- přechod z AKS Lanius na AKS Clavius
- on-line propojení s pobočkami Sever a Lubina
- spuštění AKS Clavius v MK Lubina
- Celé Česko čte dětem
- cestopisné přednášky, kurzy, výstavy, autorské čtení
Šuplíky 2007
Třetí ročník literární soutěže „Šuplíky 2007“ vyhlásila Městská knihovna v Kopřivnici.
Tematicky zcela libovolné příspěvky se utkaly ve dvou kategoriích. Soutěžilo se jednak v próze
a publicistice a pak také v poezii. Své práce museli autoři odeslat na adresu kopřivnické
knihovny do 30. května, výsledky pak porota oznámila v září a autoři se svých ocenění dočkají
do konce roku. Nejlepší soutěžní práce byly vydány koncem roku v almanachu. Novinkou
letošního ročníku bylo zavedení kategorie Šuplíky Junior určené pro děti a mládež do patnácti
let, až doposud totiž soutěž věkové členění neměla. V dalších ročnících organizátoři soutěže
počítají s dalšími změnami pravidel. Letošní třetí ročník byl poslední s volným tématem,
v budoucnu už budou autoři vázáni přísnějším zadáním.
Týden knihoven
První říjnový týden byl i letos v celé republice slaven jako Týden knihoven. Do akce se už
tradičně zapojila i kopřivnická městská knihovna a připravila pro návštěvníky řadu akcí.
V pondělí 1. října odstartoval Čtenářský maraton pro děti. Každý dětský čtenář se mohl
zaregistrovat a knihovna pak bude sledovala jeho čtenářské úsilí.
Čtenářský maraton je celoroční akcí, vyhlášení jeho výsledků proběhne napřesrok
pravděpodobně opět během Týdne knihoven a nejlepší čtenáři se mohou těšit na zajímavé ceny.
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V pondělí proběhla anketa čtenářů týkající se služeb knihovny. Čtenáři se mohli vyjádřit nejen
k tomu, co se jim líbí, či k tomu, co jim schází, ale svým hlasováním měli možnost ovlivnit
třeba skladbu časopisových titulů nebo nákup některých knih, které jim ve fondu knihovny
scházejí. Posledním bodem pondělního programu bylo zahájení výstavy Pavla Šenka nazvané
Moře nahoře. V čítárně knihovny byla vystavena kolekce fotografií oblohy. Na úterý 2. října
připravili knihovníci jednak výtvarnou dílnu pro družiny, ve které se školáci pokusili namalovat
návrh obálky své oblíbené knihy. V pobočce v Lubině potom slavnostně spustili knihovnický
databázový systém AVS Clavius. Byl nainstalován během prázdnin, od září pak běžel zkušební
provoz a nyní byl slavnostně spuštěn. Lubina byla zatím první pobočkou, kde tento software
začal fungovat. Ve středu 3. 10. se knihovna věnovala nejmladším dětem a v rámci druhého
ročníku akce Školka knihomolka seznámila předškolní děti s knihovnou. Odpoledne pak na
dětské pobočce v Klubu Kamarád odstartovala recitační soutěž a v čítárně byli vítáni tentokrát
senioři při zahájení 6. ročníku Akademie třetího věku. Čtvrtek byl připraven pro ty, kteří se
chtěli stát novými čtenáři. V městské knihovně v tento den na ně totiž čekala akce zápisné
zdarma. V osmnáct hodin v čítárně už potřetí přednášel o tradiční čínské medicíně Marian
Volanský. Na poslední den Týden knihoven, pátek 5. října, si knihovníci nechali vyhlášení
výsledků dalšího ročníku své literární soutěže Šuplíky 2007. Po celý týden pak bylo možno
využít amnestie a vrátit příliš dlouho vypůjčené knihy bez pokuty nebo si vybrat z velké
nabídky vyřazených knih.
B) Městské informační centrum (MIC)
Hlavní zaměření:
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
- 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:
- 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 2007:
- rozšíření spolupráce s Klubem českých turistů Kopřivnice
- rezervace a prodej místenek na skibusy a cyklobusy
- zajištění předprodeje vstupenek a propagace na akce okolních měst (Štramberk,
Hukvaldy, Studénka, Ostrava, Třinec …)
- zprostředkování plakátovací služby pro Kopřivnici a Příbor
- prodej „balíčků zážitků“ Valašského království
- kontaktní místo Informačního střediska Europe Direct Nový Jičín
- ekologická a houbařská poradna
Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé Město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitel:
Ing. Lumír Kaválek
Obecně prospěšnou společnost Regionální muzeum Kopřivnice vede od 1. května
Lumír Kaválek. Do vyhlášené soutěže se přihlásilo šest uchazečů. Na základě doporučení
výběrové komise schválila správní rada muzea do funkce ředitele Lumíra Kaválka, který stál
v čele Regionálního muzea již v minulosti. Do funkce ředitele Technického muzea byl Kaválek
poprvé jmenován již v roce 1998, od 1. dubna pak řídil nově vzniklou obecně prospěšnou
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společnost Regionální muzeum Kopřivnice zastřešující jak Technické muzeum, tak Muzeum
Fojtství. Na tuto funkci Kaválek rezignoval v srpnu 1999.
Technické muzeum letos oslavilo své desáté narozeniny. Kopřivnické Technické
muzeum je bezesporu největším turistickým lákadlem nejen města, ale i širšího regionu. Za
dobu jeho fungování prošlo branami přes 861 tisíc lidí. Ze zahraničních návštěvníků jsou těmi
nejčastějšími Němci a Holanďané, ale muzeum už navštívili lidé z celé Evropy, Ameriky
a především poslední dobou ho navštěvují i obyvatelé Dálného východu. Nejvzdálenější hosty
mělo muzeum z Austrálie a Nového Zélandu. Kromě běžných turistů muzeem prošly také
desítky velvyslanců, ministrů, premiérů, ale i hlav států, které Kopřivnici a Tatru za poslední
desetiletí navštívily. Zdaleka ne všechno však bylo v dosavadní existenci muzea tak růžové. Asi
největší problémy přišly okolo roku 2004, kdy Tatra zastavila svou dosavadní podporu muzeu,
a to se ocitlo doslova krůček od finančního kolapsu a jen díky pomoci města mohlo pokračovat
dále. Uplynulých deset let také zavály pískem zapomnění některé projekty a plány z dob
otvírání muzea. K dostavbě dnešního sídla muzea byla ve městě tehdy uspořádána bombastická
veřejná sbírka pod heslem „Srdce Kopřivnici“. Málokomu asi dneska připadá divné, že šikmá
střecha v průčelí muzea je kryta vlnitým plechem, když na původně projektované tvrzené sklo
prostě nebyly peníze.
LUDVÍK MORAVIA, s. r. o.
Provozovatel Kulturního domu a kina Puls v Kopřivnici
Ředitel: Lubomír Sazovský
Celkově bylo zrealizováno v roce 2007 akcí:
Celková návštěvnost na pořádaných akcích:
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Akce nadregionálního významu
a) taneční soutěž Tatra
b) divadelní festival Kopřiva
c) výstava modelářů KIT SHOW
d) Evropský svátek hudby
e) tvorba hendikepovaných dětí a dospělých MOTÝLEK
f) filmový cyklus Projekt 100
g) filmový festival Kraťasy
h) filmový cyklus pro děti Bijásek
i) beseda s názvem ,,TGM včera a dnes“
NORA CLUB
provozovatel: Vítězslav Váňa
počet akcí za rok 2007:
212
počet návštěvníků:
14 596
druhy akcí:
koncerty, taneční párty, workshopy, poslechové večery,
divadla, výstavy, přednášky (drogová problematika…),
literární večery, salónky (nedělní čaj o páté)
Výčet akcí za rok 2007 :
Festivaly :
• Colours Of Ostrava - kompletní technická produkce festivalu
• Sázava Fest - pódiová a organizační produkce
• Rock For People - pódiová a organizační produkce
• Pohoda Trenčín - pódiová a organizační produkce
• České Majálesy tour - kompletní technickoorganizační produkce koncertů v 10 největších
městech ČR
• Hrachovka - pódiová produkce a produkce zázemí
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•

Summer Of Love - pódiová produkce a produkce zázemí
a další...

Koncerty a Tour :
• Priessnitz, selFbrush, Aneta Langerová, Tata Bojs, The Prostitutes, atd.
• dohromady cca 170 vystoupení nejen po ČR, ale i v zahraničí.
Klub Nora a LUDVÍK MORAVIA se společně podíleli na technickém zajištění těchto
festivalů :
(stavba pódií, stanů, elektro rozvody, osvětlení festivalů, produkce, speciální lešenářské práce
atd.)
Colours Of Ostrava
Boskovice
Rock For People
Summer Of Love
Výběr z významných kulturních akcí

Hudba
85. výročí založení pěveckého sboru
Členové PSK připravili pro své příznivce koncert, který se uskutečnil 14. listopadu ve
velkém sále Katolického domu v Kopřivnici. Do programu koncertu vybrali jeho dirigenti pan
Pavel Altrichter a paní Eva Pajdlová různorodé skladby, které jsou průřezem současného
repertoáru sboru. Byly vytištěny a rozeslány pozvánky, kabelová televize v předstihu natočila
a odvysílala krátký pořad, který diváky seznámil s historií sboru a s jeho současnou činností.
Pozvání přijali představitelé města v čele s panem starostou, zástupci Dechového orchestru
Kopřivnice, Komorního orchestru Kopřivnice a další milí hosté. Z Ostravy přijeli dva členové
oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů a při této slavnostní příležitosti předali
dirigentu sboru Pavlu Altrichtrovi zlatý odznak s granáty jako výraz uznání a ocenění jeho
obětavé práce pro sbor. Byly také předány zlaté odznaky několika dlouholetým členům sboru.
Ke slavnostní atmosféře koncertu přispěla vystoupení hostů, ve kterých vyjádřili blahopřání
k 85. výročí založení sboru, přání úspěchů v další činnosti a poděkování všem jeho členům,
zvláště pak dirigentům za jejich dosavadní práci. Pětaosmdesátiletá historie PSK začala 28. října
1922 prvním koncertem pod dirigentským vedením Jana Uhlíře. Až do roku 1945 fungoval
zdejší sbor jako čistě mužský, až po válce se v něm objevily také ženy. Členem Pěveckého
sdružení Kopřivnice byl například kopřivnický hudební skladatel Zdeněk Petr, ale mezi
čestnými členy mají zdejší pěvci například i Leoše Janáčka nebo Antonína Tučapského. PSK už
má za sebou vystupování ve Francii, Německu, Polsku nebo na Slovensku.
Komorní orchestr
Komorní orchestr Kopřivnice si pro repertoár svého nového - jarního koncertu vybral
jedenáct skladeb především méně známých autorů. Amatérský smyčcový soubor připravil tři
vystoupení. V Kopřivnici v pátek 16. března v Katolickém domě, v neděli 18. 3. v Rybí
v Besedě a později v sále závišické restaurace U Kremla. Na program koncertu se dostala
například Dvořákova Humoreska, Valse Triste Oskara Nedbala nebo Fibichův Poem. Většinu
koncertu však tvořily skladby méně známých autorů. Zazněla hudba Václava Vačkaře a jednoho
z prvních ředitelů opery Národního divadla Karla Kovařovice, Pizzicati francouzského
komponisty Lea Delibese a kvapík Františka Kmocha, který je spojován spíš s tradicí dechové
hudby. Orchestr, který řídil dirigent Petr Lichnovský, začal fungovat v roce 1995 díky učitelce
houslí Markétě Melčákové. Během své existence zdvojnásobil počet svých členů na současné
dvě desítky a jeho jádro tvoří učitelé a absolventi kopřivnických uměleckých škol. Orchestr
pravidelně koncertuje pro školy a spolupracuje s Pěveckým sdružením Kopřivnice především na
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jeho vánočních koncertech. Orchestr má za sebou i několik zahraničních zájezdů a také
nahrávání CD.
Dechový orchestr
Největší kopřivnické hudební těleso se účastnilo Mezinárodní soutěže velkých
dechových orchestrů v Ostravě. Třináctý ročník prestižní soutěže hostil 22 orchestrů obsazených
minimálně padesáti hráči. Kromě tuzemských kapel se soutěže účastnily také orchestry
z Polska, Slovinska a Švýcarska. Soutěžící orchestry měřily své síly ve dvou kategoriích Vyšší
a Nejvyšší třídě. Ve Vyšší třídě zvítězil polský orchestr z Jastrzembie Zdroje, v náročnější
skupině, ve které soutěžili i Kopřivničtí, pak vítězné vavříny získal Dechový orchestr ZUŠ
Šternberk. Nakonec kopřivnickému orchestru porota přiřkla Stříbrné pásmo, ve kterém ovšem
orchestr získal nejvyšší bodové ohodnocení. Do programu Alois Hrnčárek zařadil i Památník
Lidicím od Bohuslava Martinů, což byla jedna z nejnáročnějších skladeb, která na soutěži
zazněla a orchestr ji zahrál téměř bez chyby. Kromě zmíněné náročné kompozice orchestr uvedl
i povinnou třívětou skladbu Česká taneční suita Pavla Staňka a České vesnické obrázky Evžena
Zámečníka.
V sobotu 17. listopadu se v kulturním domě konal tradiční podzimní slavnostní koncert
MDO. Tento koncert nebyl na objednávku. Orchestr ho připravil speciálně pro sebe, své známé
a příbuzné a pro kopřivnické publikum. Sobotní koncert byl slavnostní dvojnásob, soubor na
něm totiž oslavil kapelníkovy šedesátiny. Koncert, který byl celý nahráván Českým rozhlasem
Ostrava, měl, jako již tradičně, dvě části. V první zazněly náročné koncertní skladby jako
předehra k Mozartovu Titovi a České vesnické obrázky Evžena Zámečníka. Po sedmi letech
orchestr oprášil taky předehru k Bizetově Carmen a úplnou premiéru měla česká taneční svita
Pavla Staňka. Po přestávce se program odlehčil a zazněly skladby populárního ražení, směsí
hitů Jiřího Šlitra Babeta počínaje a hitem Nechte zvony znít Karla Svobody konče. Hrnčárkovi
přijeli zahrát jeho bývalí spoluhráči z amatérských i profesionálních souborů a za dirigentským
pultíkem ho střídali kolegové Karel Dospiva a Zdeněk Vala.
Metalová Melissa
Kopřivnická kapela Melissa letos slavila, veřejnosti představila v Noře své druhé
regulérní album a jako kmotry si pozvala skupiny Helpness a Decide. „Noc bastardků“ zahájili
Helpness hrající thrash metal s náběhem na Crossover a thrash a death metalový základ mají
také Dicide z Bílnice, kteří noc tvrdé muziky uzavírali. Publikum ale čekalo hlavně na domácí
Melissu. Kapela, kterou v roce 2007 založili tři bývali členové skupiny Turambar, kytaristé
Martin Malacha a Libor Štěpán a bubeník Jiří Šajtar, se představila v obměněném složení
s novou klávesistkou Michaelou Královou a také vokalistkou Terezou. Kapela má na svém
kontě krátké demo z roku 2002 a čtyři roky už uběhlo také od vydání debutu The Charm of
Doom. Na počátku loňského roku po personální krizi kapela na několik měsíců zmizela ze
scény, ale právě s příchodem nové klávesistky chytila druhý dech. Autorská novinka Dancing
Depression obsahuje devět věcí, její hudební styl označuje kapela jako atmosférický metal.
Nesselsdorf
24. února na půdě domácího klubu Nora pokřtila kopřivnická kapela Nesselsdorf své
první album. Deska Cross Your Shadow obsahuje jedenáct skladeb a světlo světa spatřila 11.
prosince 2006, tedy po bezmála deseti letech existence originální hudební formace, která
nezaměnitelným způsobem kombinuje elektroniku s nekompromisním alternativním rockem.
Elektronika Petra Sasína se organicky snoubí se zvukem kytar Ondry Zapletala a Pavla
Pohořelského, tvář pak kapele dává extrovertní zpěvák Petr Chechelský, jenž je také autorem
anglicky psaných, často až surrealistických textů. Kapela za dobu svého působení absolvovala
desítky a desítky koncertů v klubech po celé republice a objela několik festivalů, předskakovala
britským Loop Guru, jejich hudba se objevila v televizních pořadech, a zněla dokonce
i v kinosálech jako součást soundtracku k nepříliš zdařilému filmu Brak. První oficiální desku
Nesselsdorf vydal až poté, co měl na kontě tři velmi obsažná dema. Když desku skupiny, která
ve své muzice spojuje electro a punk, vydala zdejší značka Piper Records, byl vymazán jeden
z velkých dluhů zdejší undergroundové scény. Delší čekání na křest jim ale vynahradil
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vynikající „večírek“, který v klubu ve skvělé formě zahájil domácí Kauflant. Druhým hostem,
který předvedl svůj blok před velmi slušně zaplněnou Norou, byli brněnští I.H.P., kteří zahráli
hned ve dvou odlišných sestavách a svou ’psycho country music’ prezentovanou excentrickou
zpěvačkou Bárou Přidalovou publikum svým hostitelům dokonale připravili.
Přirozeným vyvrcholením večera byl Nesselsdorf, ještě než se chopil nástrojů, byl jejich
debut pokřtěn přáteli kapely z okruhu Vítrholce. Přestože došlo i na klasické šampaňské,
undergroundoví básnící v čele s Daliborem Kaňasem nezůstali nic dlužni své pověsti a cédéčko
pokřtili horkou kávou z termosky. Oslavující Nesselsdorf pak publiku předvedl asi hodinovou,
energií nabitou show. Poprvé před domácím publikem se navíc kapela na pódiu objevila v pěti
posílená o hostující vokalistku Lenku Hrůzovou, jejíž hlas zazněl i ve dvou skladbách na křtěné
desce. Dárkem Nesselsdorfu pro své dobře se bavící fanoušky pak byla premiéra nové písně
’Piggy Day’.
Big Band MIS music
Zhruba před třemi sty diváky ve velkém sále kulturního domu koncertoval studentský
Big band Základní umělecké školy MIS music. Druhý celovečerní koncert kapely hrající
swingové a jazzové melodie se uskutečnil v sobotu 2. června. Chlouba místní soukromé
umělecké školy se v dvouhodinovém programu složeném z dvou desítek čistě orchestrálních
skladeb předvedla ve vynikající formě. Spokojeni byli jak diváci, tak i dirigent Pavel Pístecký.
Program koncertu tvořila swingová klasika i moderní jazz, ovšem v čistě instrumentální podobě,
vokální trio, které s orchestrem v minulosti vystupovalo, se totiž rozpadlo.
Big Band, který hrál už svůj druhý samostatný celovečerní koncert, byl letos úspěšný
také v soutěži vyhlašované ministerstvem školství, když se mu podařilo vyhrát okresní i krajské
kolo soutěže, postup do ústředního kola mu však unikl. Sobotní koncert v kulturním domě byl
pro muzikanty vyvrcholením sezony. Kromě samotného orchestru zpestřil program sobotního
podvečera také Pozounový kvartet a Saxofonový kvintet.
JENTAKfest
Druhý ročník místního JENTAKfestu, který se uskutečnil v sobotu 7. července
u lyžařské chaty na Červeném kameni, přilákal zhruba dvě stovky diváků. Areálem zněl punk,
rock, ale i alternativní folk a další hudební žánry. Akce proběhla bez problémů, počasí tentokrát
přálo a i ozvučení bylo výborné. V areálu u sjezdovky nakonec zaznělo pouze osm z devíti
avizovaných souborů, neboť skupina Esgmeq z Chebu nedorazila. Hlavním organizátorem pořadatelem festivalu byla Petra Rečková. Ta spolupracovala s partou lidí z klubu Nora
a kulturního domu. Skvělou práci odvedl také technik Lukáš Štívar. Lákadlem festivalu byl také
jediný zástupce domácí scény, kapela Milano. Historie této kapely sahá do roku 2002, kdy se
sešli tři bývalí spoluhráči ze skupiny Civil & Military Club. Po odmlce způsobené dlouhou
nepřítomností zpěváka a kytaristy Ondry Zapletala se kapela znovu dala dohromady a nyní v ní
kromě Zapletala hraje také Vláďa Schwarz (basa), Pavel Pohořelský (kytara) a Jiří Chromečka
(bicí). Milano hraje tvrdou a energickou muziku s českými texty, které jsou nesmlouvavou
výpovědí autorů, ale nepostrádají také humor a ironii.
Kromě uvedených velkých hudebních těles působila letos v Kopřivnici řada menších, mezi
něž patřily například:
Camerata - historická hudební společnost
Country skupina „Cizinci“
DREAM - taneční skupina se zaměřením na disco tance
CHEMIX - hudební kapela
Moravský anděl - melodický rock
O. P. Jazz Band
Sága - taneční hudba
TNT - taneční kapela
LIMBO - funky-delic
BAD BOYS
METEOR - hudební skupina

73

Duo „KIWI“, „p.ivo band“ - hudební skupina
Významnou roli v životě Kopřivnice hraje tanec. Každoročně je jednou
z nejvýznamnějších kulturních událostí taneční přehlídka TATRA a velký koncert
tanečního oboru místní ZUŠ.
TATRA 2007
Jednačtyřicátý ročník taneční soutěže Tatra opět rozvířil kopřivnický kulturní dům
tancem. Divácky atraktivní program byl rozdělen do dvou částí. Odpoledne parket patřil
tanečním párům třídy A, večer pak na stejném místě probíhala Taneční liga, klání určené párům
nejvyšší mezinárodní třídy. Na nezájem soutěžících si letos organizátoři rozhodně stěžovat
nemohli. Jedinou výjimkou byla soutěž v pěti standardních tancích třídy A, do které se
přihlásilo jen deset párů, ale v ostatních soutěžních blocích soutěžily vždy nejméně dvě desítky
dvojic.
Tatra si obecně mezi taneční veřejností dlouhodobě udržuje velmi vysoký kredit
a nejinak tomu bylo i letos. Jednačtyřicátá Tatra, i když se vzhledem k velkému zájmu
soutěžících protáhla až do pozdních nočních hodin, nabídla velmi pestrý doprovodný program.
Mezi devíti vystoupeními byly nejen špičková předtančení, ale také atraktivní ukázky capoeiry
nebo krasojezdectví bratří Bartůňků. Opravdovým zážitkem byla choreografie Hotel Ritz
v podání kvarteta tanečníků klubu Radost Bohumín, nadšení vzbudilo i vystoupení dua Crazy
Breakers. Na parketu nechyběly ani domácí tanečnice ze ZUŠ Zdeňka Buriana. Osvěžením byly
ukázky capoeiry nebo krasojezdecké duo bratří Bartůňků. V závěru pořadatelé ubezpečili
diváky, že i za rok se taneční soutěž do našeho města vrátí a opět bude mít nejvyšší třídu M.
Taneční koncert
Pro žáky tanečního oboru Základní umělecké školy Zdeňka Buriana vyvrcholila
celoroční příprava tanečním koncertem ve velkém sále kulturního domu. Velký taneční koncert
se musel konat i letos ve dvou termínech. Poprvé ve středu 16. května a podruhé ve čtvrtek 17.
Oba koncerty začínaly v sedmnáct hodin a nabídly víc jak dvě a půl hodiny tance a hudby. Bylo
předvedeno 33 tanečních čísel a všechno to byly premiéry. Ještě předtím je ale zhlédly poroty
několika přehlídek a soutěží. Žákyně školy se na jaře zúčastnily přehlídky scénického tance
v Šumperku, regionální přehlídky na pódiu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a uspěly i na
soutěžní přehlídce moderního tance v Havířově, kde tanec „Magdalena“ skončil na třetím místě
a zajistil kopřivnickým tanečnicím postup do celostátního kola soutěže v Praze.
Přestože tradiční jarní taneční koncert je bezesporu nejkoncentrovanější přehlídkou
toho, co se v tanečních sálech místní ZUŠ nacvičilo, není jedinou příležitostí pro vystupování
žáků tanečního oboru školy. Ti pravidelně vystupují na kulturních a společenských akcích
v Kopřivnici i mimo město. Jejich taneční čísla se objevují v rámci doprovodného programu
taneční soutěže Tatra nebo jako předtančení na plesech. Kromě dvou večerních představení pro
veřejnost škola připravila zdarma také čtyři vystoupení se zkráceným programem v rámci
dopolední kulturní nabídky místním školám.
Každoroční koncert je pro školu značnou zátěží. Šest dlouhých vystoupení a mezitím
prostorové zkoušky, to jsou tři celé dny, kdy je třeba vykonávat dozor nad 232 žáky oboru,
organizovat nástupy, dohlížet v šatnách apod. Proto je v těchto dnech omezen i provoz ostatních
oborů a učitelé pomáhají v kulturním domě.
DIVADLO
Jednadvacátý ročník Kopřivy
Jednadvacátý ročník Kopřivy proběhl v pátek 20. a v sobotu 21. dubna. Organizátoři se
vrátili k tradičnímu dvoudennímu modelu festivalu. Tentokrát byl hodně zaměřený na pohybové
a taneční divadlo. Přehlídku otevřelo domácí taneční divadlo Iluze dvěma svými choreografiemi
Arcanum a Zrození. Na pohybovém vyjadřování stál také projekt Autopilote, se kterým přijel
známý brněnský bubeník Pavel Fajt a v Praze žijící turecká tanečnice Berrak Yedek.
Trio porotců udělilo cenu za nejlepší herecký výkon turecké tanečnici Berrak Yadek,
která v pátek ilustrovala svými tanečními improvizacemi bubenické fantazie Pavla Fajta. Její

74

dech beroucí taneční technika a vynikající výraz dávaly zapomenout, že šlo spíš o tanečně
hudební performance než skutečné představení patřící na divadelní přehlídku. O ceně poroty za
umělecký přínos rozhodlo až závěrečné představení celé Kopřivy, se kterým přijel Teatr
Wierszalin Białystok - Supralu z Polska. Poslední z trojice cen udělují každoročně svým
hlasováním sami diváci. Volba publika padla na inscenaci ’Pojď do mého světa’ brněnského
divadla Neslyším. Milé představení nabité hravostí a vizuálními nápady skvěle kombinovalo
živou hudbu a výrazné čistě pohybové herectví hluchoněmé představitelky hlavní role.
Divadlo v DDM
Předsváteční podvečer 7. května věnovali v kopřivnickém Domě dětí divadlu. Další
Divadlení s Údivadlem nabídlo svým účastníkům celkem tři premiérové tituly. Dětský soubor
Stonožka podvečerní akci zahajoval představením Vítejte na palubě. Následovala hned dvojitá
premiéra, se svou prvotinou se předvedl nově vzniklý studentský soubor Hishkulíni. Mladí
divadelníci víc než samotným příběhem zaujali neotřelými inscenačními postupy včetně využití
stínohry a především efektního principu ’černého divadla’. Posledním vystupujícím byla
(St)Udna. Pětice hereček rozehrála komorní ’drama’ nazvané ETA MIRA. Poslední dvě
jmenovaná představení mohlo místní publikum znovu vidět o týden později.. Byla součástí
Přehlídky studentského divadla v kulturním domě. Další možnost setkání s mladým divadlem
nabídla tradiční letní přehlídka Bedna v DDM 31. května až 3. června.
Vánočka 2007
Divadelní přehlídka Vánočka proběhla opět v DDM a nabídla sedmnáct představení
dětských a studentských souborů. Přestože Vánočka není klasickou soutěžní přehlídkou,
vyhodnocování nejlepších se již stalo tradicí. Tentokrát v hlasování publika skončili jako
nejúspěšnější herci souboru Smršť s představením „Stop... jsme jako vy“, také další dvě místa
patřila souborům kopřivnického Údivadla. Cena pro nejlepší byla stylová, letošní Vánočka měla
podtitul „banánová“, a tak si vítězný soubor odnesl celou bednu těchto exotických plodů.
Festival mladého divadla v domě dětí
Sedmá přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla Bedna 2007, kterou
hostil kopřivnický dům dětí a mládeže byla zatím největší ve své historii. Z ohlášených
šestadvaceti souborů nedorazil jen jediný, který se stihl nedlouho před přehlídkou rozpadnout.
Velký zájem vystupujících přiměl organizátory k rozložení programu do tří dnů. Divadelní
přehlídka v domě dětí se letos mohla pochlubit také velmi slušnou návštěvností, na jednotlivá
představení přišlo v průměru mezi padesáti a šedesáti diváky. Velký zájem byl nejen o páteční
blok vystoupení domácích divadelníků, ale také o celý sobotní program. Bedna si zatím stále
udržuje nesoutěžní charakter, přesto i letos byly v jejím závěru předány dvě ceny, o jejichž
držitelích rozhodli svým hlasováním diváci. Divácky nejúspěšnějším souborem se letos stal
Divadelní spolek Prkno z Veverské Bítýšky, který odehrál loutkové představení O Kulišákovi.
Soubory, které se letos na Bedně objevily, musely splnit jen jedinou podmínku,
nějakým způsobem zapadat do škatulky mladého divadla. Vedle sebe tak hrály začínající dětská
divadla a studenti i ostřílení dospělí divadelníci a podle pořadatelů to vůbec nebylo na škodu.
Důležitou součástí letošní Bedny byly také diskuzní kluby, na kterých se rozebírala jednotlivá
odehraná představení. O diskuze vedené studenty brněnské divadelní fakulty byl zájem mezi
diváky i účinkujícími.
Improvizační „variace“
Divadelní improvizace byly náplní novinky na kopřivnické scéně. Divadelní variace
daly souborům odchovaným místním domem dětí možnost přesvědčit publikum o své
dramatické a herecké invenci. Prvního pokusu o program inspirovaný Improvizační ligou se
účastnilo celkem šest souborů sdružených pod hlavičkou Údivadla. Diváci mohli vidět Studnu,
Stonožku, Fiškulíny, Smršť, Tři deka a v netradiční roli také taneční divadlo Iluze. Ve dvou
kolech se skupinky mladých divadelníků musely poprat s vylosovanými diváckými tématy
scének. Publikum složené zase především z divadelníků vystupující nikterak nešetřilo, a tak se
herci museli poprat s tak kuriózními tématy, jako byla Žížala v minisukni v kotelně, Vloupání
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na WC nebo Tulení hlava. Systém, kdy zatímco jeden soubor vystupoval, druhý se mohl už
připravovat a vybírat z přinesených rekvizit a kostýmů, dával souborům několik minut na
přípravu. V improvizovaných scénkách se objevovaly vtipné nápady i velmi dobře fungující
momenty, celkově ale byla na vystupujících patrná malá zkušenost s podobným druhem
vystupování. Podle diváků, kteří zde měli také funkci porotců, se s přidělenými tématy nejlépe
popralo pánské herecké trio a stalo se vítězem improvizačního klání. Organizátoři z kulturního
domu i DDM byli s prvními variacemi spokojeni a publikum se prý dočká dalšího podobného
večera.
FILM
Projekt 100
Desátého ledna začal v pořadí již třináctý ročník putovní filmové přehlídky Projekt 100.
Kino Puls hostilo ojedinělý projekt v letošním roce již podeváté. Dramaturgie výběru filmů
zůstala věrná zažitému modelu, a diváci tak viděli filmovou „klasiku”, ryze „kultovní” filmy,
ale také nejnovější laureáty nejvýznamnějších filmových festivalů. Přesto byly patrné i změny.
V letošním programu například zcela scházel tuzemský zástupce, organizátoři sice usilovali
o zařazení Vláčilovy „Markéty Lazarové“, ale tento jejich záměr se nepodařilo dotáhnout do
zdárného konce. Podobně chyběly i krátké filmy, které v některých ročnících předcházely hlavní
projekci.
Deset let kina PULS
Za deset let existence prošlo sálem kina Puls více než čtvrt milionu diváků. Svůj první
film kino promítlo v pátek 10. října 1997 večer. Původně měl na plátně běžet katastrofický film
Sopka, film ovšem nedorazil, a tak se významní dárci na dostavbu druhé části kulturního domu
dívali na Statečné srdce s Melem Gibsonem. Přestože první projekce nedopadla nijak zdárně,
neboť promítaná kopie filmu byla silně poškozená, kino si rychle začalo získávat popularitu.
Lidem vyhovovalo umístění více v centru města a větší pohodlí v hledišti, než nabízely dřevěné
sedačky původního kina Mír. Za deset let existence přišlo na filmová představení 226 252 lidí,
kinosál je ale hojně využíván i k dalším aktivitám. Odehrávají se zde koncerty, divadelní
představení, usídlily se v něm přehlídky jako Kafka, Projekt 100 a nebo kopřivnické Kraťasy.
V kinosále přebírají diplomy žáci místní VOŠ a stal se také místem, kde se konají ustavující
zastupitelstva a podobně. Dominantní ovšem stále zůstávají filmové projekce, za dekádu se
v sále uskutečnilo na 6 200 představení a promítalo se 2 310 různých snímků.
Bezkonkurenčně nejúspěšnějším titulem v historii Pulsu je Titanic Jamese Camerona,
který byl nejčastěji reprízovaným titulem, a přišlo na něj také vůbec nejvíc diváků. Handicap
opožděných premiér oproti multikinům Puls alespoň částečně vyrovnává dobře fungujícím
Filmovým klubem, který i v letošním roce chystá několik inovací a měl by filmové umění ještě
více zpřístupnit široké škále zájemců od školáků až po důchodce. Současným vedoucím kina je
Radka Korená. Na oslavě filmoví fandové kinu připili vínem, sfoukli deset svíček na dortu
a nechyběla ani speciální filmová projekce.
Kafka
Soutěžní festival tvorby lokálních a regionálních televizních studií pořádaný místní
kabelovou televizí se letos uskutečnil už pojedenácté a trval dva dny. Do termínu uzávěrky se
přihlásilo celkem 28 televizních studií a televizí z České i Slovenské republiky Za jedenáct let
existence přehlídky Kafka se jí zúčastnilo už 111 malých televizních studií z celé České
republiky a Slovenska. Letos bylo přihlášeno celkem 58 soutěžních snímků, nejsilněji byly
obsazeny kategorie Dokument a Zpravodajství. Kromě zmíněných dvou hlavních kategorií se
soutěžilo také v reklamě, publicistice a odlehčením byla tradičně kategorie Kafka s úsměvem,
kde diváci sami vybírali nejzábavnější příspěvek. Práce filmařů hodnotila šestičlenná porota
složená z televizních profesionálů a mediálních odborníků. Nejznámějšími tvářemi poroty byly
letos šéfdramaturg Centra publicistiky a dokumentu České televize Ostrava Lenka Poláková
a publicista pořadu Na vlastní oči TV Nova Stanislav Motl. Kromě projekcí snímků proběhly
diskuze s porotou o jednotlivých blocích Kafky a odborné semináře, tentokrát na téma
Internetové televizní vysílání. V kategorii Zpravodajství už počtvrté v řadě vyhrála TV Beskyd
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z Valašského Meziříčí. V oblasti Publicistiky porotci na první místo vybrali tišnovskou televizi
a její Příběh hořícího lesa. Nejobsazenější kategorii Dokumentu vyhrála slovenská TV Pezinok
za snímek Důležitý je úsměv a tatáž televize si odvezla také sošku Kafky za nejlepší reklamu.
Recesní Kafku s úsměvem diváci přehlídky svým hlasováním přiřkli Gate Television z Hranic
za jejich Silvestrovské vysílání.
Kraťasy
Letošní festival Kraťasy navštívilo asi 500 diváků. Na filmové fandy čekaly novinky
z oblasti krátkého filmu, ale i několik dokumentů s delší stopáží. Veliký byl zájem o fiktivní
dokument Petra Nikolajeva A bude hůř promítaný z 16milimetrového filmového pásu. V pátek
zase návštěvníkům festivalu překvapení připravil Petr Nedialkov, který před projekcí svého
krátkého filmu Striptýzky nabízel účastníkům k zakousnutí uzeninu stejného jména.
VÝSTAVY
Výstavní možnosti jsou v našem městě velmi omezené. Dlouhodobě schází v centru
města výstavní síň - galerie pro přechodné výstavy. Kdysi tuto úlohu přebíral tzv. Anex, ale
nyní již mnoho let není adekvátní náhrada. Jediný vhodný prostor je v prvním patře Muzea
Fojtství. Ten je ovšem hodně mimo centrum, a tak návštěvnost je značné malá. Většinou se
všichni fandové sejdou na vernisáži a pak už výstavu navštěvují především děti v rámci výuky
a návštěvníci Fojtství, kteří si přijeli prohlédnout muzeum a na místě se o výstavě dozvěděli.
Výstavy na Fojtství jsou ale směsí výstav výtvarných, historických, vlastivědných,
ekologických apod. Nejde tedy o galerii výtvarnou v pravém slova smyslu.
Nově otevřela své výstavní prostory Šustalova vila, která svým umístěním téměř
v centru města může spíš než Fojtství diváky přitáhnout. K dispozici jsou stísněné prostory
výstavní místnosti v podkroví, kde je bohužel sešikmený strop a dá se vystavovat pouze na
jedné straně místnosti. Tento prostor se snaží využít kurátor muzea Jan Ražnok pro krátkodobé
výstavy a nabízí jej zdarma i školám a jiným zařízením. Málo výtvarníků je schopno tento
prostor využít, a tak i zde se střídají výstavy různě zaměřené podobně jako na Fojtství.
Druhou možností je tzv. Galerie ve vile, což jsou malé prostory jedné místnosti
v suterénu vily, pronajímané ostravskou galerií Beseda, kterou zastupuje kurátor Petr Pivoda.
Tato společnost má pronajaty výstavní prostory v řadě měst a především v Ostravě. Jde ovšem
o komerční činnost a za vystavení děl v galerii se platí měsíčně několik tisíc korun. Proto v této
galerii vystavují svá díla především profesionální umělci, s nimiž galerie spolupracuje.
Společný je pro ně malý rozměr vystavených děl.
Nově se pokusila otevřít galerii Společnost katolického domu v nově rekonstruovaných
půdních prostorách Katolického domu. Ani po téměř roční existenci však veřejnost o těchto
prostorách neví vzhledem k malé propagaci ze strany vlastníků, a tak je v současné době
nevyužívána. Přesto se v Kopřivnici i letos objevila řada zajímavých výstav.
Pavel Hušek - designér vystavoval na Fojtství
U příležitosti sedmdesátého výročí narození významného automobilového designéra,
ilustrátora a publicisty Pavla Huška se uskutečnila výstava, která svým tématem patřila spíš do
Technického muzea, ale díky svému rozsahu zabrala na jaře výstavní prostory v podkroví
Muzea Fojtství. Hušek byl podle svých vlastních slov auty okouzlen už od dětství. Po poměrně
krušných životních peripetiích, jakými byla neúspěšná emigrace, věznění a vážná autonehoda,
se Huškovi nakonec podařilo vycestovat do tehdejšího „západního Německa“.
Tam se mu také začalo dařit a přes kreslení pro německé a švýcarské noviny se dostal
k vytoužené designérské práci. Jeho služeb využívaly automobilky Ford a Audi. Nakonec si
Pavel Hušek v Ingolstadtu založil vlastní firmu Design Studio Pavel Hušek. Po roce 1989 Hušek
i se svou firmou přesídlil zpět do Československa a pracoval například na designu JAWA
CHOPPER 125 nebo návrzích LIAZ 400 XENA a nástavby PONY FANTASY. Na výstavě
byly k vidění kresby, studie a modely. Už samotný název výstavy Estetika karoserií významně
vypovídal o zaměření expozice, která spatřila světlo světa. Pavel Hušek se touto expozicí
pomyslně ohlédl a zavzpomínal na svá setkání se jmény, jako je Josef Sodomka, Hans
Ledwinka nebo Ferdinand Porsche, nebo s firmami Tatra, Praga, Aero, Jawa, Walter a Vikow.
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Na kolorovaných kresbách, kolážích, fotografiích i novinových a časopisových výstřižcích
prezentoval Hušek nejen svou práci, ale mnohdy i názory na design a jeho vývoj.
Přestože vozy, které byly na výstavě k vidění na papíře, na silnice nikdy nevyjely, řadu
jednotlivých prvků automobilky do svých vozů zakomponovaly. Z mnoha návrhů věnovaných
kopřivnické značce je patrný Huškův blízký vztah k značce Tatra, ale vždy zůstalo jen
u představ a vizí. Na výstavě byly k vidění velmi zajímavé vize především sportovně laděných
osobních vozů nesoucích značku Tatra i moderní vozy vycházející z koncepce legendárního
Tatraplánu.
Na Fojtství byla vystavena také díla pedagogů ostravské univerzity
Dvanáct výtvarných pedagogů vystavovalo svá díla v podkrovním prostoru Muzea
Fojtství během letošního léta. Výstava složená z děl dvanácti osobností přinesla značnou
pestrost jak ve zvolených výtvarných oborech, tak námětech a žánrech vystavených děl.
Nejpočetnější zastoupení měli na výstavě malíři. Abstraktní malby Karla Lepíka už kopřivnická
veřejnost mohla ve stejném prostoru před pár lety vidět. Spolu s ním tentokrát svá plátna
vystavoval také vedoucí katedry Ondřej Vorel, který se podobně jako další vystavující Ivan
Titor věnuje malbám s poněkud surrealistickým nádechem. Také Ivana Kubová a Milan Cieslar
nejraději tvoří s paletou a štětcem v ruce a také z jejich ateliérů vycházejí abstraktní díla.
Volnou grafickou tvorbu a knižní ilustrace prezentoval akademický malíř Lubomír Anlauf.
Kromě obrazů na stěnách mohli návštěvníci výstavy obdivovat také prostorové práce. Svou
dekorativní keramiku v Kopřivnici prezentoval akademický sochař Ivo Chovanec. Jeho o třicet
let mladší kolegyně Gabriela Neničková Maňáková tvoří své reliéfní plastiky nebo ’hlavy’
z betonu a šamotové keramické hlíny. Své zastoupení měly na výstavě také fotografie. Ty
vystavoval absolvent opavského institutu tvůrčí fotografie Jiří Hrdina. Ten se ve svých snímcích
zaměřuje na sociální dokument a industriální architekturu či subjektivní krajinu.
S fotografickým médiem ovšem méně konvenčním způsobem charakteristickým pro
konceptuální umění pracuje také Dáša Lasotová. Posledními dvěma vystavujícími jsou také
ženy, Danuše Sztablová se problematice výtvarné kultury věnuje spíš na teoretické bázi. Zato
Michaela Terčová se ve své tvorbě zaměřuje na experimentální formy voskové batiky, vázanou
tapiserii a další výtvarné činnosti, které většinou souvisí s prací s textilním materiálem.
Na Fojtství letos vystavovali i turisté
Ve výstavním prostoru Muzea Fojtství byla letos v prosinci instalována i expozice
nazvaná přiléhavě „Kam jsme došli“. Byla připomenutím pětasedmdesátiletého výročí existence
Klubu českých turistů v Kopřivnici. V našem regionu byla už v roce 1884 založena Pohorská
jednota Radhošť, která byla historicky prvním turistickým spolkem u nás. Klub českých turistů
v Kopřivnici založil Emil Hanzelka. Výstava nabízí celou řadu zajímavostí. Lidé se mohou
dozvědět třeba i to, že právě kopřivničtí turisté utvořili a zavedli dnes běžně užívané místopisné
názvy. Málokdo už dneska ví, že třeba Janík byl první kopřivnický hajný a po něm se louka
v sedle mezi Brdy a Červeným kamenem jmenuje Janíkova louka.
Klub českých turistů má na svém kontě i zbudování Raškovy a Bezručovy vyhlídky
a první značení turistických tras v lesích okolo města. Na výstavě byly k vidění dokumenty
a fotografie z celých pětasedmdesáti let činnosti místních turistů, stejně jako sbírky turistických
známek, ukázky kronik a krátké nahlédnutí do života významných osobností klubu. Ty nejstarší
dokumenty pocházely z archivu muzea, další členové klubu posbírali mezi svými a značná část
pocházela ze soukromého archívu dnešního předsedy - Josefa Poruby. Expozici doplnila také
kolekce tematických fotografií Michala Urbánka
Galerie v Katolickém domě
16. února proběhla vernisáž v místním Katolickém domě. Expozice s názvem
Kopřivnické proměny přinesla možnost pohlédnout do poměrně nedávné historie města
a zároveň byla první výstavou, kterou Katolická beseda zorganizovala v novém výstavním
prostoru, jenž vznikl částečným přebudováním půdních prostor Katolického domu. Výstava
vychází z materiálů sesbíraných pro první vydání sborníku nazvaného Proměny Kopřivnice,
který na desítkách fotografií dokumentuje mnohdy proměny města. Historickou fotografii
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konfrontuje s velmi podobným záběrem pořízeným v současnosti. Šlo především o fotografie ze
sedmdesátých let minulého století, ale nejstarší fotografie byla víc jak sto let stará.
Autorem sborníku a také řady vystavených fotografií byl Rostislav Kahánek. Ten už
také sbírá materiál pro další číslo Proměn. Nashromáždil už bezmála 2 000 fotografií ze
soukromých sbírek a archivů. Výstava byla přístupna do konce května.
Výstava „šrotu“
Rakouský výtvarník Otto Potsch vystavil v prostorách Šustalovy vily své tzv. Šroťáčky,
tedy většinou figurální díla, vytvořená ze starého, nepotřebného železa. Kolekce, která zde byla
k vidění, představovala asi pětadevadesát procent tohoto druhu umělcovy produkce. Potsch je
totiž všestranným výtvarníkem, působí nejen jako sochař, ale věnuje se také broušení kamene
a velmi známá je také jeho výstava makrofotografií fosilií pravěkého hmyzu nazvaná V jantaru
zakleto. Z nepotřebných kusů starého železa pomocí kovářské a kovoobráběcí techniky vytváří
plastiky nepostrádající humor a nadsázku stejně jako estetickou hodnotu.
Kopřivnické muzeum bylo po zahradě rakouského velvyslanectví v Praze teprve
druhým místem v České republice, kde bylo možné „Šroťáčky“ vidět. Kurátor Jan Ražnok
vybral pro výstavu přes dvacet většinou menších děl. Největší byl bezmála dvoumetrový klaun
na kole, ale většina vystavených plastik byla jen asi metr vysoká.
Jubilejní výstava Zdeňka Babince
Ředitel místní ZUŠ Zdeňka Buriana se znovu představil jako plodný výtvarník
rozsáhlou kolekcí obrazů nazvanou Hudba a tanec. Tentokrát přijal pozvání do rozsáhlé nové
galerie v půdních prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Vystavovaná kolekce
nazvaná jednoduše Hudba a tanec byla svým rozsahem největší, kterou v dosavadní činnosti
vystavoval, a čítala přes šest desítek zcela nových prací. Výstava tematicky navázala na cyklus
Metallica, který byl vystaven na Fojtství v Kopřivnici před dvěma lety. Tentokrát se autor
nechal inspirovat především hudbou Pink Floyd, Yes a Genesis. Na jeho olejomalbách nyní
našel své místo také tanec. Výstavu zahájil Milan Bureš, senátor, ale i tvůrčí fotograf,
a ředitelka muzea Sylva Dvořáčková. Výstavu uspořádalo Okresní vlastivědné muzeum
v Novém Jičíně k autorovu životnímu jubileu a byla přístupná od května do poloviny srpna
2007.
Další významné kulturní akce:
Přehlídka Schody
Pět set diváků každého věku přilákal letos program přehlídky Schody 2007. Víc než
sedmihodinový program v zaplněném velkém sále přinesl všehochuť, i když dominujícím
prvkem letošního čtvrtého ročníku byl opět tanec. Ctižádostí pořadatelů je každoročně Schody
posunout o symbolický stupínek výše. Letos vsadili například na propracovanější scénu. Tu
tvořily nejen kulisy z dílny Lucie Svobodové, ale také speciálně pro Schody vytvořené Graffiti.
Organizátorům se podařilo také v přímém přenosu nabízet detaily z průběhu programu formou
velkoplošné projekce. I když bylo stále nejvíc tance, bylo letos taky víc kapel, a velká část
vystupujících byla na Schodech premiérově a zdaleka to nebyly jen soubory z Kopřivnice.
Předvedli se muzikanti od cimbálovky až po metal.
Přehlídku společně pořádali Dům dětí a mládeže a taneční skupina DRAM, autorem
a hlavním organizátorem přehlídky byl David Monsport. Čtyři desítky vystupujících skupin
a souborů na Schody dorazily nejen z Kopřivnice a jejího nejbližšího okolí, ale také z Orlové,
Třince, Prahy, Bílovce a dalších míst, celkem se na přehlídce dovedností ukázalo bezmála 380
vystupujících. Schody měly jako každoročně také svou soutěžní rovinu. Kromě toho, že
o drobné ceny mohli soutěžit diváci, vystupující soubory se mezi sebou utkaly o jejich přízeň.
Nejlepší umělecký dojem v publiku zanechala taneční skupina Tritime z Třince, kterou diváci
mohli vidět hned ve dvou propracovaných choreografiích. Cenu pořadatele si do Bílovce odvezl
aerobic v podání skupiny Styx, fungující při tamním gymnáziu. Objevem roku se stala
štramberská metalová kapela Suchý led a cenu sympatie si odnesli breakeři ze skupiny Bad
Boys. Repete, tedy ocenění, které vybraného vystupujícího vrátí ještě jednou před publikum, si
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už podruhé za sebou vybojovali kluci z místní neopunkové kapely Burnout. Úplnou novinkou
v programu pak byly soutěžní videoklipy, z nichž se divákům nejvíce líbily hudební videa
z dílny střihače Blaira.
Motýlek
V pořadí jedenáctá přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí
Motýlek měla tentokrát karnevalový nádech. S nápadem na letošní podtitul Motýlka navíc přišly
už minulý rok samy děti. Hlavním lákadlem Motýlka byl samozřejmě sobotní galaprogram.
Do Kopřivnice letos dorazilo na 460 účinkujících ze speciálních zařízení z celé České
republiky a na Motýlka přijela také tři zařízení z Polska a jedno ze Slovenska. Mezi hosty byli
tradiční účastníci i úplní nováčci jako třeba Naděje ze Vsetína. Obrovský zájem o vystupování
na Motýlku tak zaskočil jeho organizátory. Pro všechny byly připraveny prohlídky místních
muzeí a také soutěže připravené v pátek novojičínským a v sobotu kopřivnickým domem dětí.
Připravena byla také výtvarná dílna tentokrát bez zážitkové části. Děti si v dílně namalovaly
pestrobarevné čepice, škrabošky a kravaty, které pak při večerní diskotéce samy použily.
V pauze sobotního programu proběhla tradiční vernisáž. Výstava byla letos výjimečně
fotografická, svá dílka si děti odnesly, a tak jejich snažení bylo zaznamenáno pouze objektivy
fotografů.
KoprCon
Pátý ročník KoprConu 2007 proběhl letos od pátku 16. do neděle 18. listopadu tradičně
na půdě Základní školy dr. Milady Horákové v Kopřivnici.. Akce, která je svým rozsahem
jedinou svého druhu v Moravskoslezském kraji, si za léta trvání vydobyla zájem veřejnosti
nejen z celé republiky, ale i Slovenska. Na příchozí v Základní škole dr. Milady Horákové
čekaly desítky hodin zasvěcených i úsměvných přednášek, diskuze, soutěže, projekce, herní
turnaje, divadelní představení, novinkou byl výtvarný happening, který se setkal s velkým
ohlasem. Pořadatelům se navíc tradičně daří do Kopřivnice přitáhnout takové celebrity z oblasti
české sci-fi a fantasy, jako je v současnosti nejvydávanější spisovatel Miroslav Žamboch nebo
uznávaná odbornice Františka Vrbenská. Značný zájem vzbudil svou přednáškou o Ďáblově
bibli ostravský záhadolog a cestovatel Arnošt Vašíček.
Expozice Zdeňka Buriana
Vedení města i letos schválilo nákup výtvarných děl Zdeňka Buriana. V rozpočtu na rok
2007 byla na nákup vymezena částka, za níž byla díla pořízena. Již druhým rokem tak město
investovalo do odkazu významného kopřivnického rodáka. Nákupem byla rozšířena Burianova
expozice, která je umístěna v Šustalově vile. Výtvarná díla mají originální názvy - Z hlubin
věků, Bílý buvol a Píseň ostrovů.
Kopřivnickému rodákovi, malíři a
ilustrátoru Zdeňku Burianovi (1905-81), je
věnovaná samostatná expozice, která se snaží
navodit atmosféru exotiky a dobrodružství oblastí, do kterých se malíř ve své fantazii
vydával. Tento záměr podporuje moderní pojetí
expozice, která zaujme především děti a mládež.
Zejména projekce filmů sestříhaných z
Burianových obrazů evokuje světy nesnadno
dostupné nebo již dávno zaniklé. Expozici dále
tvoří kazetové stěny, v nichž jsou vystaveny
Burianovy kresby, vitríny s archeologickými nálezy z doby pravěku, předměty doplňující
atmosféru trampingu a uměle vytvořené kostry pravěkých zvířat v životní velikosti. V
místnostech zasvěceným Zdeňku Burianovi jsou vystaveny i dvě významné originální
olejomalby Neandrtálci pod Kotoučem a V ateliéru.
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O rozvoj sportu v Kopřivnici se starají především tato zařízení:
Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace s ředitelem Ing. Milanem Gilarem,
sídlící na Masarykově náměstí. Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města
Kopřivnice, která byla založena v roce 1995 za účelem zajištění provozu tělovýchovných a
sportovních zařízení města Kopřivnice a vytváření podmínek pro sportovní a relaxační aktivity
občanů a návštěvníků města.

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice s prezidentem Milanem Okřesíkem, rovněž
sídlící na Masarykově náměstí
Asociace sdružuje 1 149 členů a má 17 klubů:
- Klub ASPV
- Badminton
- Karate
- Vzpírání
- Sportovní gymnastika
- Stolní tenis
- Šachy
- FSC - samostatné od 10. 9. 2007 občanské sdružení
- 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 s předsedou Ladislavem Kopelcem, sídlící na ulici Česká,
letos měla 130 členů a sdružuje 6 klubů:
- Sportovně střelecký klub
- Tatra veterán car club
- Klub závěsného létání
- Plochá dráha
- Letecko modelářský klub
- Radioklub
Dále v Kopřivnici působily:
FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice - Mniší
Figure Skating Club Kopřivnice, o. s. - jsou od 10. 9. 2007 občanské sdružení
Hockey club Kopřivnice
TJ Spartak Lubina
Modelářský klub SMČR č. 240 Apolo Kopřivnice
Klub volejbalu TATRA Kopřivnice
FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO
Tenisový klub Kopřivnice
Klub házené Kopřivnice
Maraton klub Kopřivnice
TJ START Kopřivnice
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Klub malé kopané Kopřivnice
Klub vodních sportů Kopřivnice, o. s.
Tenisový klub Vlčovice
TJ Sokol Kopřivnice
Jóga v denním životě
Nejvýznamnější událostí sportovního života byly oslavy 100. let tělovýchovy v Kopřivnici.
Byla to příležitost k bilancování i k oslavám a sportovním akcím.
Historii vývoje tělovýchovy v našem městě zpracoval místní historik Jiří Tichánek.
Dělnická tělocvičná jednota (dále DTJ). Ta byla prvním úrodným podhoubím pro
následný rozvoj sportu pro celé příští století. S nejrannějšími pokusy o osamostatnění dělnické
tělesné výchovy se setkáváme v Čechách v roce 1892. Byl to „Vzdělávací spolek dělníků
krejčovských“ v Praze, který ustavením tělocvičného odboru vymyká se prvý z rámce jediných
tehdy českých tělocvičných sokolských spolků, a dává tím bezděčně podnět k příštímu
dělnickému tělocvičnému hnutí. Téhož roku vzniká v New Yorku pod vedením Gustava
Habrmana Dělnický americký Sokol. Dělnická tělocvičná jednota v Praze byla ustavena 22.
srpna 1897, tedy v době, kdy spatřil světlo světa první osobní automobil vyrobený v Kopřivnici
- Präsident. Počátky sportu v našem městě jsou však ještě starší. Z archivních pramenů víme, že
již v roce 1870 zřídil Adolf Raška na pozemku své továrničky na hliněné zboží jakousi „letní
tělocvičnu“ pro „privátní společnost“, ale přístup do ní měla i mládež. Jako nářadí sloužily
žebříky, lano, kruhy, bradla a žerdi. Jak uvádí německý časopis Deutsche Volkszeitung für den
Neutitscheiner Kreis z 28. ledna 1898, pořádalo se v Kopřivnici vystoupení v krasobruslení, na
kterém účinkovali nejlepší krasobruslaři z Vídně, jako ing. Sage, Struhatschek, členové klubu
Wiener Eislauf-Verein, kteří byli krátkou dobu zaměstnáni v kopřivnické vagónce. 7. května
1899 vznikl v sousedním Štramberku Sokol, do něhož později docházeli i četní občané
z Kopřivnice. Stalo se tak pod dojmem Palackého oslav v předcházejícím roce, kdy Česká
sokolnická obec podnikla zájezd do rodiště Palackého - Hodslavic.
Teprve roku 1905 nastal první pokus o začlenění tělovýchovného odboru do
vlastivědného spolku „Vlastimil“ (Od r.1888 Pěvecká jednota Vlastimil, přejmenovaná v r.1892
na Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil). Kronikář uvádí, že pro neporozumění starších členů
nebyla změna stanov přijata. 23. září 1907 se konala historická valná hromada DTJ Kopřivnice.
Zakládajícími členy byli Alois Vinkler (stolařský pomocník) - I. starosta, Jan Chalupa, Flegel,
Látal, Junghans, František Chalupa, Šnajderka, Marček, Jedlička, Matzner, J. Indruch, Horák
a další. Cvičilo se v sále restaurace Amerika a později, po roce 1918, v dolní škole. Dobrovolná
tělovýchova zde vyrůstala z nejskromnějších začátků a celý její další vývoj byl poznamenán
překonáváním překážek a výrazným úsilím jednotlivých osobností, které stály u zrodu
jednotlivých odborů a klubů. Původní tělovýchovná organizace Sokol se začala ke konci 19.
století štěpit a v mnoha dělnických průmyslových městech vzniká v té době tzv. „demokratický“
Sokol - zárodek Dělnických tělovýchovných jednot. Zdejší nově vytvořená DTJ začala bez
peněz a bez nářadí, avšak s velkou dávkou nadšení. Skutečnost, že pracovní doba končila v 19
hodin a z práce šli členové přímo na cvičení, je toho dokladem. První náčelník Flegel vyplňoval
zprvu cvičební hodinu prostým pořadovým cvičením. I za těchto svízelných podmínek nadšení
neopadlo a do konce roku 1907 měla jednota 73 mužů a dorostenců. Výbor nově ustavené
jednoty byl pětičlenný a sestával většinou ze cvičitelů. 26. ledna 1908 předvedli členové jednoty
v sále hostince „Amerika“ (v blízkosti restaurace Morávia) ukázková tělocvičná čísla.
O významu tělovýchovy promluvil profesor příborské reálky Karel Juda. Celé
vystoupení se setkalo se zaslouženým úspěchem. V roce 1909 v rámci jednoty Sokol Štramberk
byla zřízena pobočka Kopřivnice. Místnost ke cvičení byla v restauraci Afrika (Pod Kaštany).
Veřejná cvičení byla pořádána spolu s mateřskou jednotou. Činnost DTJ nebyla oficiálními
místy podporována. Odmítavě se stavěla i tehdejší obecní správa a na žádost o propůjčení školní
tělocvičny neuznala za vhodné ani odpovědět. Ochotně vyšel jednotě vstříc majitel hostince
„Amerika“ a upravil jednu místnost tak, aby pro potřeby cvičení vyhovovala. Slibná činnost se
zastavila za velké kopřivnické stávky v roce 1912. Dělnické rodiny vyhozené z továrních bytů
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se nastěhovaly nouzově do místnosti hostince „Amerika“, a proto se začalo cvičit až po
ukončení stávky.
V únoru 1911 byla založena u zdejší jednoty i ženská složka. V roce 1913 vystoupili
kopřivničtí jednotáři na prvním krajském veřejném cvičení v Moravské Ostravě. Vypuknutím I.
světové války skončila dočasně i činnost jednoty, neboť většina mužů musela narukovat.
Tělocvičnu zabrali roku 1915 vojáci pro kuchyň oddílu válečných zajatců pracujících ve zdejší
továrně. Činnost za světové války zcela stagnovala. Hrozila stálá konfiskace majetku a činnost
se omezila pouze na organizování podpůrných akcí pro sociálně slabé členy a vznik Českého
srdce v Kopřivnici. Opět se začalo cvičit až v roce 1918, kdy se jednota přestěhovala do
místností vedlejšího hostince „Morávia“. Brzy si vymohla přístup i do tělocvičny na Německé
škole. Zdejší DTJ se účastnila dělnických olympiád v letech 1921, 1927, 1933, roku 1923
krajské slavnosti v Moravské Ostravě, či roku 1924 téže akce v Brně.
Cvičenci jednoty vystoupili také v zahraničí na tělocvičných slavnostech v Curychu,
Frankfurtu nad Mohanem, Lipsku, Norimberku, Vídni a v Rize. Z vynikajících cvičenců DTJ
vzpomeňme alespoň Ludvíka Gazdu, Vincence Kysilku, Karla Volného, Bedřicha Tichavského,
Karla Bruse či Rajmunda Šmíru. Významným činem té doby bylo také vybudování hřiště DTJ
s pavilonem roku 1926. Od roku 1928 se tu hrála kopaná a odbíjená, od roku 1933 tu hrál
kopanou DSK Unie. 25. ledna 1914 po pětileté činnosti kopřivnické odbočky Sokola vznikla
z ní samostatná jednota Sokol Kopřivnice, Jednota se začlenila do župy Palackého. Sokol cvičil
v hostinci J. Heisiga „Afrika“ („Pod Kaštany“), kde se konala veřejná vystoupení na přilehlé
zahradě. Velký rozmach zaznamenal Sokol v letech 1918 - 1938. Počátkem roku 1918 se
v kopřivnickém Sokole vedle cvičení začala rozvíjet i další činnost - divadelní, zábavní
a přednášková. Naděje na brzký konec války dodávala lidem chuti sdružovat se, bavit se,
pořádat výlety na Javorník, Radhošť, Hukvaldy.
Ohromné vzrušení mezi obyvatelstvem způsobila zpráva o vyhlášení samostatné
republiky. Slavnostní manifestace a sázení Lípy svobody (na starém hřbitově) se nadšeně
zúčastnili i sokoli. Hlásili se do strážních služeb, které se v té době koncentrovaly v Morávii
a kde službu dobrovolníkům na ochranu vozovky a výpadovek z obce rozděloval npor. Jan
Buček. Téhož roku v listopadu odjelo z kopřivnického Sokola na výzvu národního výboru asi
čtyřicet dobrovolníků hájit Slovensko proti Maďarům. Domů se nevrátil Bohuslav Váňa, který
tam padl. Po převratu zavládl čilý ruch i v kopřivnickém Sokole. Byly pořádány akademie,
veřejná cvičení, hrány divadelní hry, uskutečněny přednášky, pěvecké a hudební koncerty.
Sokolský orchestr za vedení Rudolfa Drlíka začal zkoušet již v roce 1919. Pěvecký sbor byl
vytvořen na podzim 1917. Mužské sbory nacvičoval Adolf Pitr-Bartoň, ženské a smíšené sbory
Věra Galiová. Stav členské základny se v té době zvýšil na 250, pěstovala se odbíjená, házená
i kopaná. V roce 1921 vznikl kroužek sokolských skautů.
V následném roce se pěvecký kroužek rozešel a někteří jeho členové spolu se zpěváky
z DTJ a dalšími zájemci založili pěvecké sdružení (PSK). V jednadvacátém roce se členové
místního Sokola začali zajímat o získání kinematografické licence. Poprvé se promítalo 11.
června 1922 v Heisigově hostinci. V roce 1921 si Sokol zajistil při parcelaci arcibiskupského
velkostatku pozemek (5 419 m2), na kterém vybudoval hřiště o rozměrech 58 x 32 m. Od roku
1926 usiloval o vybudování tělocvičny. Bylo ustaveno družstvo pro výstavbu sokolovny
s předsedou p. Emilem Hanzelkou.
Projekt kopřivnické sokolovny vypracoval architekt Turek z Drnholce a v neděli 14.
července byl položen základní kámen sokolovny, který byl dovezen z hradu Šostýna. K samotné
stavbě se přistoupilo v únoru 1930. Stavbu prováděla firma ing. J. Čermáka z Místku. Do konce
října byla sokolovna s hodnotou díla 1 200 000 Kčs dokončena.
Fotbalový klub byl ustaven 20. března 1920. V roce 1921 vznikl sportovní klub SK
Kopřivnice, který přistoupil k Slezské župě fotbalové. Hřiště používal za továrnou Tatra a
pronajal je po likvidaci německého sportovního klubu. Zpočátku provozoval pouze kopanou,
teprve v pozdějších letech vznikly další odbory. Schůzovací činnost se odbývala v restauraci
Afrika. Prvním kapitánem mužstva se stal p. Vilém Váňa.
V letech 1921 - 1923 vznikla FDTJ v Kopřivnici. Její vznik byl spjat se založením KSČ
v roce 1921. Cvičení se konalo v sále hostince Ameriky. V prvním roce se konalo i veřejné
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cvičení v zahradě za restaurací. Mezi zakladatele patřili: Michal Polynek, Bohuslav Bár, Čeněk
Pikulík, Alois Jalůvka, Josef Horníček, Václav Raška a Marie Kadláčková. Starostou byl zvolen
Alois Krumpolc. Cvičiteli byli Horníček a Polinek, obětavým organizátorem p. Alois Jalůvka.
Činnost FDTJ existovala i přes nepřízeň státních orgánů až do okupace v roce 1938. V roce
1924 vznikl další tělovýchovný spolek - jednota čs. Orla v Kopřivnici. Používali ke cvičení
prostor katolické besedy, kde si také zřídili hřiště s pavilonem pro veřejná cvičení. Formálně zde
Orel působil již od roku 1915. Prvním starostou této jednoty byl modelář František Rohan,
náčelníkem nejprve Vincenc Socha ze Štramberka, později Hubert Kostelník. Roku 1927 byl
zřízen sokolský tenisový odbor a na pozemku blízko dráhy byly postaveny dva dvorce.
Předsedou odboru byl zvolen Karel Chalupa, jednatelem František Šerek.
V březnu 1928 vznikl z tenisového odboru Sokola „Český tenisový klub“, který převzal
do nájmu kurty u sokolovny. 21. října 1930 byla tělocvičná činnost Sokola přemístěna
z tělocvičny měšťanské školy do nově vystavěné sokolovny. Nejvýznamnějším masovým
podnikem Sokola byl krajský slet 5. - 6. července 1931 uspořádaný Moravsko-slezskou,
Těšínskou a Valašskou župou. Tehdy spatřila Kopřivnice průvod 2 441 krojovaných členů
a cvičiště zaplnilo 830 mužů a 501 žen, kromě dorostenců a dorostenek. V létě 1932 vznikl
v rámci SK Kopřivnice II. samostatný odbor - ledního hokeje. Kluziště si pronajal na koupališti
Československého červeného kříže pod Šostýnem. I. mistrovství II. třídy slezské župy hokejové
se zúčastnili již v sezoně 1932 - 1933. Sportovní úspěchy ledního hokeje se dostavily zejména
v letech 1937-1938. Také činnost tohoto klubu byla okupací zastavena. V roce 1932 byl zřízen
šachový spolek, který dosáhl úctyhodného počtu 120 členů.
V roce 1933 se vzdal starostenství v jednotě jeden z nejobětavějších činovníků Rudolf
Drlík. Po něm nastoupil do čela Sokola na tři roky František Indruch. Od roku 1936 byl
starostou jednoty Jan Vašek, jeho místopředsedy ing. Karel Chalupa a Alois Bittman,
jednatelem byl Stanislav Káňa, pokladníkem Rudolf Fiala. V tomto složení zůstal výbor až do
roku 1938.
29. srpna 1934 vznikl z SK Kopřivnice SK Tatra Kopřivnice. V té době měl 215
organizovaných členů a příznivců, z toho 32 dorostenců. Sestával ze 4 odborů. Jeho inventář
měl hodnotu 35 463 Kčs. Hospodářské pomoci se sportovci SK Tatra od akciové společnosti
však nedočkali. Téhož roku bylo na hřišti u sokolovny vybudováno zařízení pro kluziště, které
smluvně používali a organizovali hokejisté SK Tatra Kopřivnice.
Roku 1935 vznikl sportovní klub DSK Unie Kopřivnice. Byl složený převážně
z dělníků a nezaměstnaných. Provozoval kopanou na dolním hřišti DTJ na bývalé Šustalově
louce. Prvním předsedou klubu se stal Bedřich Tichavský. Vznikl při něm i hokejový oddíl
v sezoně 1935 - 1936. V té době vybudoval klub na hřišti DTJ druhé kopřivnické kluziště.
Zvláště kopaná si velmi úspěšně vedla a každým rokem postupovala.
V roce 1938 byla již v nejvyšší soutěži „Slezské župy“, kde hrál i SK Tatra. Byly
pořádány i úspěšné cyklistické závody kolem Kopřivnice a na vysoké úrovni byly
i lehkoatletické závody. Vzájemný souboj však překazila německá okupace.
Okupace Kopřivnice v říjnu 1938 jako tzv. V. pásma Sudet nacistickým Německem
zapříčinila, že všechna tělovýchovná činnost kopřivnických jednot a sportovních klubů byla
ihned zastavena. Mnoho sportovců a tělocvikářů kopřivnických spolků bylo vězněno
v koncentračních táborech a mnoho popraveno. Mnozí bojovali i v zahraničním odboji. Nový
režim začal svou vládu odhodláním zničit vše české a krutě potlačoval pokusy o odpor. Členové
Sokola v té době začali tvořit první odbojové skupiny. Místopředseda Sokola ing. Karel
Chalupa svolal v listopadu 1938 po poradě s některými členy Sokola, Orla, DTJ a sportovních
klubů vybrané členy k poradě do úřadovny Lidové záložny na náměstí. Sešlo se jich tehdy osm ing. Karel Chalupa, František Veřmiřovský, Hugo Schilder, Karel Martinásek, Augustin Mužný,
Robert Klos, Josef Raška a Leopold Chalupa, který byl tajemníkem Autoklubu v Ostravě a by
tedy jakousi spojkou na ostravskou skupinu. Z těchto osmi jmenovaných bylo pět sokolů.
Dohromady tvořili vedení ilegální skupiny v Kopřivnici.
Předválečný starosta Sokola Jan Vašek po obsazení Sudet musel ultimativně do 48
hodin opustit Sudety a se svou čtyřčlennou rodinou se přestěhoval do České u Brna. S tamějšími
vlastenci tam založil odbojovou skupinu. Po II.světové válce se rodina vrátila zpět do
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Kopřivnice a Jan Vašek se stal opět starostou Sokola. Po únoru 1948 byl zbaven všech funkcí a
ze Sokola vyloučen, v roce 1949 zatčen a uvězněn. Zemřel ve vězení ve Valdicích.
Po osvobození v květnu 1945 začíná i v Kopřivnici bohatý tělovýchovný sportovní
život. V duchu Košického vládního programu se tvoří i zde NTV (Národní tělovýchovný
výbor), který připravuje sloučení všech sportovních a tělovýchovných organizací. Do čela NTV
byl jmenován Karel Chalupa, prvním místopředsedou Palička, druhým Kostelník, třetím Polínek
Jednatelem se stal Rudolf Zanáška. V červnu 1946 uspořádala NTV na hřišti DTJ tělovýchovné
dny. Byly největší akcí uskutečněnou v Kopřivnici do sjednocení. V průvodu bylo 1 600
účastníků a přes 3 000 občanů dalo najevo, o jakou tělovýchovu a sport má zájem. V závodě na
1 500 m běžel svůj jediný závod v Kopřivnici právě na hřišti, kde jako žák vyrůstal, světový
rekordman a mnohonásobný olympijský vítěz, rodák Emil Zátopek.
Kopřivnická Dělnická tělocvičná jednota na valné hromadě 12.1.1947 změnila svůj
název na Dělnická tělovýchovná jednota.
21. března 1948 bylo provedeno slavnostní zahájení budování stadionu SK Tatra
Kopřivnice. Od MNV šel průvod s hudbou, účastníci nesli pracovní nářadí a po slavnostních
projevech se prováděly výkopy kontrolních jam. 3. prosince 1948 se konala slavnostní schůze
zástupců všech tělovýchovných spolků a organizací, na které byl podepsán protokol o sloučení
všech těchto organizací do jedné pod názvem Sokol Tatra Kopřivnice. První kroky
v organizované tělovýchovné činnosti v bývalém Rakousko-Uhersku měly především charakter
národně uvědomovací.
Prvý samostatný tělovýchovný spolek vzniklý v září 1907 pod názvem „LASALLE“ byl
významným počinem pro tehdejší Kopřivnici. Po svém vzniku se přihlásil k DTJ. Dělnická
tělocvičná jednota zde patřila k nejsilnějším. Provozovala bohatou činnost v základní tělesné
výchově, házené, atletice i volejbalu. V letech třicátých byla organizačně i ideově úzce spjata
s fotbalovým a hokejovým klubem. Ve své době nešlo jen o tělovýchovu, velkou roli hrála
otázka vlastenectví a národního cítění, odpor proti germanizačním snahám silné německé
menšiny, proti jejich pozicím v tehdejší továrně Tatra. Od osvobození v roce 1945 až po
současnost následovala vskutku bohatá činnost všech tělovýchovných organizací v našem
městě.
V letošním roce tomu bylo rovných sto let, co se v Kopřivnici začala pěstovat
tělovýchova, a město Kopřivnice proto připravilo na pátek 14. září oslavy tohoto významného
výročí. Žáci všech šesti kopřivnických základních škol se od deseti hodin v anexu utkali ve
vědomostní soutěži o tělovýchově. Odpoledne byl na parkovišti ulice Krátké sraz sportovců,
příznivců sportu i široké veřejnosti, odkud se všichni společně vydali na průvod městem.
Stoleté výročí od počátku organizované tělovýchovy bylo spojeno s velkolepou oslavou
sportu. Program těchto oslav byl rozložen do dvou dnů - 14. - 15. září 2007.
V pátek 14. září se místní sportovci spolu s automobilovými veterány vydali na průvod
městem ke kulturnímu domu, kde je přivítala legendární atletka Dana Zátopková, starosta Josef
Jalůvka a zástupci olympijského výboru. Společně položili kytice k pomníku místního slavného
rodáka Emila Zátopka a ve svých proslovech připomněli jeho odkaz. Hlavním bodem pátečního
programu byla akce nazvaná Večer slávy, na které byli za mimořádné sportovní výkony
a reprezentaci Kopřivnice na evropských a světových soutěžích oceněni významní sportovci
a trenéři.
V sobotu 15. září se uskutečnil pátý ročník memoriálu olympijského vítěze Emila
Zátopka
Pro veřejnost byl připraven pestrý program. Součástí byl i pochod Naučnou stezkou se
startem před Technickým muzeem. V 9.30 hodin byl odstartován lidový běh Běháme pro zdraví
a v 11 hodin proběhl na stejném místě start 5. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Od
15 hodin program pokračoval na letním stadionu, kde byly připraveny lehkoatletické soutěže,
hasiči předvedli ukázku požárního zásahu a pro děti byly připraveny soutěže organizované
domem dětí a mládeže. Zajímavostí letošního ročníku běhu Emila Zátopka byla účast jezdce na
historickém dřevěném odrážecím kole, jímž byl Ivan Křivánek ze Slavkova u Brna. Náročná
22,3 kilometrů dlouhá trať vedla z centra Kopřivnice až do Rožnova pod R., kde byl cíl ve
Valašském muzeu v přírodě. Na trasu samotného závodu z Kopřivnice do Rožnova se kromě
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Křivánka vydalo celkem 140 běžců, mezi nimiž svoji roli splnili zejména favorité. Jako první
zdolal 22 kilometrů dlouhou trať polský atlet Jakub Burghard v čase 1:13:32, druhý doběhl další
Polák Artur Blasinski (1:14:23) a třetí byl stejně jako loni Ivan Čotov (1:14:56) z Lubné, který
byl opět nejrychlejší v kategorii mužů do 49 let. Ženám dominovala Petra Havlová (1:32:30)
z AC Sparta Praha před Lenkou Hanušovou (1:33:51) z Nového Města nad Metují a Karlou
Mališovou (1:38:48) z USK Praha. Nejrychlejším z kopřivnických vytrvalců byl na sedmé
příčce Pavel Michna (1:21:42) v dresu frýdecko-místeckého Slezanu. Mezi veterány ukořistil
druhé místo Alexandr Neuwirth (1:27:44) a Jiří Strakoš (1:39:17) byl pátý. Mezi ženami
skončila sedmá Kristina Čablová v čase 1:43:48.
V rámci oslav sta let tělovýchovy
v Kopřivnici se po průvodu sportovců městem
uskutečnil v kulturním domě slavnostní
program nazvaný Večer slávy, na němž byli za
účasti Dany Zátopkové, členů olympijského
výboru a vedení města oceněni významní
kopřivničtí sportovci, trenéři a činitelé.
K vidění zde byla vystoupení cvičební skupiny
rodičů s dětmi při ASPV, prezentační taneční
skupiny Moravskoslezského kraje Stanislavy
Dratvové, ukázky z gymnastiky, vzpírání,
badmintonu, karate a taneční představení žen
Sokola. Na závěr večera předvedli své
vrcholné mistrovství v sálové cyklistice úspěšní petřvaldští krasojezdci Petr a Kamil
Bartůňkovi.
Večer slávy - za mimořádné výkony radnice ocenila tyto sportovce:
Klub házené Kopřivnice: Pavel Raška - bývalý reprezentant, účastník MS ve Švédsku 1993 a na
Islandu 1995 - 8. místo, vítěz ČP 1993, mistr ČR 1993. Miroslav Bajgar - bývalý reprezentant,
účastník Olympijských her v Soulu 1988 - 6. místo, dlouholetý hráč Tatry Kopřivnice, 2. místo
ve federální lize. František Brůna - bývalý reprezentant, účastník Olympijských her v Mnichově
1972 - 2. místo, získal titul mistra světa v roce 1967 v Dánsku, 3. místo na mistrovství světa
v ČSSR 1964, dlouholetý hráč Tatry Kopřivnice.
ASK Tatra Kopřivnice: Milan Špaček - účastník ZOH 1948 ve Svatém Mořici, spolužák Emila
Zátopka, reprezentant, trenér reprezentace, mistr světa novinářů ve sjezdu, šéfredaktor časopisu
Lyžařství. Dalibor Řehák - několikanásobný mistr ČR a reprezentant ČR ve vzpírání, 4. místo
LOH Moskva. Pavla Janošová - juniorská mistryně ČR a reprezentantka v badmintonu, bronz na
ME 2005 v Holandsku, hráčka extraligy. Milan Burget - několikanásobný mistr ČR v karate,
akademický mistr Evropy, 4. místo na akademickém MS družstev USA 2006. Ladislav Bartoň bronz z ME v Itálii r. 1981 a 4. místo na ME v tehdejším NDR ve vzpírání.
Klub vodních sportů Kopřivnice: Petra Klosová - několikanásobná mistryně ČR reprezentující
na olympiádě v Aténách, na MS v Melbourne 2007 a na ME v Budapešti 2006.
HC Kopřivnice: Václav Varaďa - mistr světa 2000 z ruského Petrohradu a mistr světa 2005
z Vídně.
Tenisový klub Kopřivnice: Květoslava Hrdličková (Peschkeová) - reprezentantka ČR ve Fed
Cupu, mistryně republiky ve dvouhře žen, účastnice grandslamových turnajů.
Sportovci ocenění za dlouholeté působení:
Klub házené Kopřivnice: Jiří Kekrt - dlouholetý trenér, účastník Olympijských her v Soulu
1988 jako asistent trenéra mužů, bývalý reprezentační trenér mužů, roku 1987 vybojoval 2.
místo ve federální lize. Jiří Mayer - dlouholetý trenér i hráč, se svými svěřenci vybojoval 2.
místo ve federální lize 1977.
ASK Tatra Kopřivnice: Alexander Tandler - působil v různých sportech a v organizaci Sokol,
dlouholetý předseda ZRTV, jeden z hlavních organizátorů spartakiád. Miloslav Husták - od
roku 1954 cvičitel žáků, dorostu a mužů v Sokole a ZRTV. Působil rovněž jako rozhodčí lehké
atletiky v letech 1958 až 1975 až po ústřední úroveň. Od roku 2002 je vedoucím klubu pěší
turistiky při ASK Tatra Kopřivnice. Arnošt Polášek - dlouholetý pracovník ve funkcích
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předsedy Metodické komise a prezidenta ASK Tatra Kopřivnice, do nedávné doby úspěšný
trenér volejbalových žaček. Evžen Knězek - od roku 1978 v TJ Tatra, později ASK Tatra
v metodických funkcích, dále jako tajemník, prezident a ředitel, nyní okresní místopředseda
ČSTV. Zpracoval systém testování a přípravy mládeže 1. až 3. tříd a systém navazujících
sportovních tříd na základních školách a SOU Tatra. Ludvík Kašpárek - již 50 let působí ve
vzpírání. Po aktivní činnosti se stal trenérem a pod jeho vedením roku 1972 družstvo mužů
postoupilo do divize, vrcholné soutěže extraligy. Bořivoj Zeman - již 33 let působí v šachovém
klubu jako hráč a hospodář, v posledním období je předsedou okresního výboru svazu šachu.
Anna Martinovská - od svých tří let cvičenka DTJ Lubina Drnholec, od roku 1960 ve
cvičitelských funkcích ZRTV až po náčelnici odboru. Pavel Lipový - dlouholetý předseda
cykloturistiky ASK Tatra Kopřivnice a organizátor. Dlouhodobě také působil v klubu vzpírání
jako hospodář. Radomír Ošmera - patří k zakladatelům krasobruslení v Kopřivnici, postupně
přešel od funkce trenéra až po prezidenta klubu. Po celou dobu působil také jako rozhodčí
a organizátor. Zdeněk Poruba - od roku 1964 aktivní fotbalista místního klubu, poté působil ve
funkcích předsedy fotbalového klubu a také předsedy ASK Tatra.
Klub malé kopané, o. s., Kopřivnice: Jiří Krejčí - od dětství hrál za Kopřivnici fotbal za žáky,
dorost a s prvním týmem postoupil do divize. Od roku 1976 trénoval mládež a od roku 1995 se
stal hráčem a záhy sekretářem klubu malé kopané. V kopřivnickém sportu působí již 49 let.
Klub vodních sportů Kopřivnice: Vladimír Moravec - zakládající člen plavání v Kopřivnici,
dlouholetý trenér a činovník. TJ Sokol Kopřivnice: Miroslav Pištělák - od roku 1933 je členem
Sokola a zúčastnil se několika sletů. Celou dobu členství se zajímá o dění v Sokole a zúčastňuje
se všech akcí pořádaných TJ Sokol Kopřivnice.
HC Kopřivnice: Emanuel Milich - dlouholetý předseda hokejového klubu. Ferdinand Kubinec dlouholetý trenér.
FC Kopřivnice: Miroslav Kubala - bývalý hráč, později trenér a dosavadní funkcionář, člen
výboru fotbalového klubu a také hlavní pořadatel při všech fotbalových utkáních.
V kopřivnickém fotbale působí přes 50 let.
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice: Ladislav Váňa - zakládající člen volejbalového oddílu v r.
1945, dlouholetý hráč, trenér a funkcionář. Adolf Cochlar - celý svůj život se věnoval trenérské
práci, začal ve Štramberku a od konce šedesátých let trénoval muže Kopřivnice, s nimiž
vybojoval 2. a následně i 1. ligu. Nyní se věnuje organizaci turnajů a klubové historii. Břetislav
Habarta - člen družstva, které vybojovalo 2. ligu, nahrávač, obětavý bojovník, po ukončení
závodní činnosti úspěšný rozhodčí I. třídy, v současné době předseda okresní komise
rozhodčích. Lubomír Hývnar - dlouholetý příkladný bojovník, výborný smečař i hráč v poli
z generace, která po několika letech úsilí vybojovala účast ve 2. lize. Stanislav Klos - dlouholetý
reprezentant a odchovanec kopřivnického volejbalu, hrál od dorostu, přes krajský přebor
dospělých až po 2. ligu a stále se aktivně účastní volejbalového dění.
TJ START Kopřivnice: Miroslav Svoboda - spoluzakladatel kopřivnického minigolfu,
reprezentoval ČR a byl mistrem republiky v jednotlivcích, od roku 2000 úspěšný trenér juniorů
a prvoligového družstva.
Tenisový klub Kopřivnice: Jan Vrba - hráč tenisového klubu v letech 1950 až 1970, od té doby
je trenérem mládeže.
Trenéři ocenění za mimořádné výsledky v roce 2006
Klub házené Kopřivnice: Jan Martínek - trenér starších žáků, vicemistr ČR v sezoně 2005 2006.
HC Kopřivnice: Jaroslav Vaško - nejúspěšnější trenér HC Kopřivnice, hlavní trenér 4. a 5. třídy,
mistr republiky sezony 2005-2006, trenér mládeže skupiny C.
TJ START Kopřivnice: Lumír Rieger - trenér žákovského družstva, které získalo na MČR
juniorů 2006 v Brně zlaté medaile a pohár žákovských družstev.
Jiří Rohan převzal ocenění radnice
Před šedesáti lety se v Kopřivnici narodil všestranný sportovec Jiří Rohan, který již
padesát let aktivně působí v místní tělovýchově. Během své bohaté kariéry se stal kopřivnickým
přeborníkem v šachu, přeborníkem okresu Nový Jičín v orientačním běhu, přeborníkem kraje
v ledním hokeji a byl také přeborníkem Moravy v házené. Po dobu vojenské základní služby
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jako hráč házenkářského klubu TJ Dukla Martin postoupil až do finále Slovenského poháru.
Navíc hrál závodně stolní tenis za TJ Tatra Příbor a za žáky TJ Tatra Kopřivnice hrál fotbal.
Před třiceti lety Jiří Rohan založil v Kopřivnici oddíl kulturistiky TJ Start, který se časem
přetransformoval v TJ Urtica Kopřivnice. V tomto oddíle Rohan stále aktivně pracuje, přičemž
reprezentuje město na vrcholných mistrovstvích České republiky, mezinárodních soutěžích
Grand Prix a mistrovství světa v kulturistice, fitness a bodyfitness jako závodník, rozhodčí
a funkcionář Svazu kulturistiky a fitness ČR.
V březnu 2007 Rohan obdržel pamětní plaketu, když byl sportovně-technickou komisí
a komisí rozhodčích vyhodnocen jako nejúspěšnější rozhodčí ČR v roce 2006 s průměrem 95
procent úspěšnosti na soutěžích, které rozhodoval. Navíc reprezentoval kopřivnický oddíl na
mistrovství republiky v kulturistice mužů Masters, kde ve finále kategorie open (bez rozdílu
hmotnosti) obsadil skvělé čtvrté místo. Jako rozhodčí odborné mezinárodní poroty
reprezentoval ČR na soutěži Grand Prix Fitness Nutrend, která patří v Evropě mezi nejvíce
uznávané, a Rohan má na ní ze všech rozhodčích nejvíce účastí. Letošní úspěšnou sezonu
zakončil jako první rozhodčí odborné mezinárodní poroty na jedné z nejznámějších světových
soutěží v kulturistice a fitness Grand Prix Pepa Opava.
Protože oslavy významného výročí tělovýchovy v Kopřivnici byly mimořádnou událostí pro
obyvatele města, staly se i důvodem k bilancování činnosti jednotlivých spolků a klubů.
Připomeňme si krátce historii některých z nich:
Fotbalový klub v Lubině letos oslavil 55 let
Fotbalový klub v Lubině vznikl v roce 1952 pod názvem Sokol Drnholec nad Lubinou,
a tak v letošním roce oslavil půlkulaté, pětapadesátileté výročí od svého založení. Od roku 1959
oddíl nese název TJ Spartak Lubina a jeho klubovými barvami jsou modrá a žlutá. Areál hřiště
se nachází na samotném historickém pomezí Drnholce a Větřkovic poblíž mostu přes řeku
Lubinu. V rámci tělovýchovné jednoty dnes už působí pouze fotbalový oddíl, ještě loni zde ale
byly organizovány i rekreační sportovní aktivity určené ženám a v předchozím období se tu
mimo jiné rozvíjely a podporovaly i aktivity v oblasti kulturistiky a šachu. Letos měl přes dvě
stě členů, z toho převážnou část tvořili aktivní hráči kopané. Předsedou lubinského Spartaku byl
letos Aleš Boháč. V soutěžích organizovaných Českomoravským fotbalovým svazem měl letos
klub zařazeno celkem pět týmů a dosáhl jednoho ze svých největších úspěchů, kterým byla
účast družstva žen v druhé fotbalové lize, v níž děvčata nakonec skončila pouze o skóre na
druhém místě.
Družstvo mužů se v minulých letech střídavě pohybovalo ve třetí nebo ve čtvrté třídě.
Největšího úspěchu v Českém poháru dosáhl tým v roce 1953, když těsně prohrál až v souboji
o okresní finále s tehdy divizním SK Nový Jičín. Z mládežnických družstev, kromě již
zmíněného úspěchu dorostu, se ve Spartaku též dlouhodobě úspěšně prezentují žáci, kteří se již
několik let pohybují v horních patrech okresního přeboru. Dále v Lubině působí družstvo
benjamínků, ve kterém se ti nejmenší učí základům od nestora místního fotbalu pana Honče.
Ten se práci s mládeží v místním klubu věnuje již pětatřicet let a pod jeho rukama prošlo
i několik hráčů, kteří se pak prosadili ve vyšších soutěžích.
Házená - historie kopřivnického oddílu
Oddíl, tehdy ještě české házené, založila v květnu 1959 skupinka místních sportovních
nadšenců a již po třech měsících sehrálo seniorské družstvo první utkání na turnaji
v Albrechtičkách. Už první rok působení v krajské soutěži znamenal překvapivý postup do
krajského přeboru a v roce 1961 pak do tehdejší divize. O rok později došlo k přechodu z české
házené na mezinárodní s tím, že žáci byli zařazeni do okresního přeboru, dorostenci do oblastní
soutěže a muži do krajského přeboru II. třídy. Poté několik let muži kolísali na pomezí
krajského přeboru a 2. ligy a v sezoně 1972/73 si Tatra vybojovala v reorganizované soutěži
postup do národní ligy. V roce 1974, tedy patnáct let od založení oddílu byla definitivně
dokončena přestavba zchátralého hřiště DTJ na stadion s velmi kvalitním zázemím.
Vlastní haly se házenkáři dočkali v roce 1976, tedy v sezoně, kdy se áčku zdařil
historický postup do 1. ligy. Jako nováček pak v následujícím roce získala Tatra fantastickou
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druhou příčku za Duklou Praha a dalšího výraznějšího úspěchu v domácí ligové soutěži dosáhla
v sezoně 1985/86, kdy skončila druhá opět za Duklou. V roce 1990 získal oddíl házené při TJ
Tatra samostatnou právní subjektivitu a vznikl tak KH Tatra Kopřivnice. Další druhé místo
dosáhla Kopřivnice v sezoně 1993/94, třetí místo v soutěžním ročníku 1994/95 a vrcholem byl
pak titul mistra ČR v sezoně 1992/93. Kopřivnice tak hrála ve všech evropských pohárech.
První, kdo se prosadil do vyšších sfér, byl Jiří Kriške, který v roce 1971 vstoupil do širší
reprezentace.
V roce 1976 koketoval s reprezentací Jan Neumann a Petr Tovaryš. Velmi úspěšný byl
František Brůna a reprezentantů přibývalo. Za všechny jmenujme Františka Dobeše, Jaroslava
Víta, Zdeňka Marka, Miroslava Bajgara, Josefa Mündleina, Jaroslava Kučerku, Jiřího Krčmáře,
Jaroslava Jiránka, Libora Hrabala, Pavla Rašku, Tomáše Kutáče, Miroslava Machalu, Lubomíra
Veřmiřovského a úspěšného trenéra Jiřího Kekrta. Ve stejném období se jména kopřivnických
odchovanců začala objevovat také v dorosteneckých či juniorských výběrech.
Krasobruslení
Krasobruslení v Kopřivnici pevně zapustilo kořeny na začátku roku 1967, kdy se po
otevření tatrováckého zimního stadionu s umělým kluzištěm sešli rodiče toužící po tom, aby
jejich děti provozovaly krasobruslařský sport. Proto brzy společně založili pod patronátem TJ
Tatra Kopřivnice oddíl, který již na konci úvodní sezony sdružoval čtyřicet dětí. V roce 1971
pak místní žákyně zahájily závodnickou činnost a oddíl začal krasobruslařské závody také
pořádat. Od roku 1973 dodnes oddíl tradičně pořádá Velkou cenu Kopřivnice s podtitulem
O tatrováckou brusli, jíž se zprvu zúčastňovali jen závodníci třetích výkonnostních tříd, ale už
o dva roky později se zde jel i závod druhé třídy. Nejúspěšnějšími místními krasobruslařkami
byly v tomto období Jana Peroutková, Liběna Černá a Dana Davídková.
V osmdesátých letech se postupně zvyšovala sportovní úroveň místních závodníků,
kteří se propracovávali až do nejvyšších republikových soutěží, a také Velká cena Kopřivnice se
časem stala pro mládežnické kategorie vrcholným podnikem. Na počátku devadesátých let oddíl
vystoupil z tělovýchovné jednoty a pokračoval samostatně pod názvem Krasoklub Kopřivnice,
aby roku 1994 přešel pod patronát ASK Tatra Kopřivnice a přejmenoval se na Figure Skating
Club. Letos měl klub téměř 90 členů, jeho předsedou je Dušan Kubátko, trenérem a manažerem
Evžen Milčinský. Klub spolupracuje se sportovními třídami na ZŠ Emila Zátopka a uměleckou
školou Zdeňka Buriana.
Největším úspěchem kopřivnického krasobruslení je titul mistryně republiky z roku
2000, který vybojovala Pavlína Klowersová v kategorii žaček. Mezi mladšími žačkami se v roce
2002 vyznamenala Hana Kubátková, když vyhrála všech 12 závodů Českého poháru, a stala se
tak jeho celkovou vítězkou. Na republikovém šampionátu pak obsadila třikrát za sebou třetí
místo. První medaile z mistrovství republiky však získal také Radek Dresler v letech 1997
a 1998, kdy v kategorii mladších žáků dvakrát za sebou vystoupal na stříbrný stupínek.
Tenis
První zmínky o tenise v Kopřivnici spadají do 20. let minulého století a jsou spojeny se
jménem zaníceného sportovce a aktivního sokola Karla Chalupy. V té době již byly v tehdejším
městysu Kopřivnice dva tenisové kurty, které však byly určeny pouze německým úředníkům
firmy Ringhoffer a členové zamýšleného českého klubu na nich hrát nesměli. Byl to právě Karel
Chalupa, kdo se snažil nejen u kopřivnických radních, ale také u místních rolníků zajistit
příhodný pozemek pro stavbu kurtů. V těchto aktivitách pomáhali a spoluzakladateli spolku byli
také pánové Vilém Váňa a Leopold Chalupa. Práce na stavbě dvou dvorců byly zahájeny roku
1926 a od června 1927 se na nich začalo hrát.
V prvních letech se činnost klubu zaměřila hlavně na zdokonalení hry. Bylo zde
umožněno hrát také dorostencům Sokola, studentům a mládeži. Klub se sice neúčastnil
mistrovských utkání, ale jednotliví členové se s úspěchem zapojili do tenisových turnajů.
Nejlepšího výsledku dosáhl opět Karel Chalupa na přeborech České obce sokolské, kde skončil
na 2. místě. V důsledku okupace Sudet a vypuknutí 2. světové války byla činnost Českého
tenisového klubu v Kopřivnici od roku 1938 přerušena, ale už na jaře 1946 uvedli členové
bývalého oddílu do provozu dva kurty, které patřily do té doby výlučně Němcům. Poté byli
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místní tenisté zařazeni do systému jednotné tělovýchovy v rámci jednoty Sokol Tatra
Kopřivnice a začali se účastnit pravidelných soutěží.
Roku 1952 první družstvo vybojovalo postup do krajské soutěže a po dalších šesti
letech se probojovalo do 1. třídy krajského přeboru. Největšího úspěchu tým dospělých dosáhl
v roce 1964, když postoupil do divize krajského přeboru. V roce 1974 byly díky rostoucí
výstavbě závodu Tatra zrušeny dvorce, takže se trénovalo jen v tělocvičně. O dva roky později
byla intenzivní brigádnickou prací dokončena výstavba nového hřiště, pak byla dokončena
stavba třetího dvorce, odrazové stěny a klubovny. Koncem roku 1982 byla dána do zkušebního
provozu nová tenisová hala, a vznikla tak konečná podoba tenisového areálu, jak jej známe
dodnes. Jeho současným provozovatelem je samotný Tenisový klub Kopřivnice a lidé mají
možnost věnovat se tomuto sportu nejen závodně, ale také rekreačně.
Karate
Tento sport se k nám dostal až v druhé polovině minulého století. Bylo to
v sedmdesátých letech, kdy si karate získávalo stále více stoupenců i v tehdejším
Československu. V té době byly zakládány nové oddíly a jeden z nich vznikl také v Kopřivnici.
O rozvoj karate v našem městě se zasloužil jugoslávský přistěhovalec Nenad Krivokapić, který
byl zakladatelem místního klubu a měl bohaté zkušenosti z působení ve své domovině. Nejdříve
kolem sebe sdružil skupinku nadšenců pro tento sport, s nimiž trénoval venku v přírodě,
převážně v lese. Poté se k tréninku podařilo zajistit tělocvičnu v Závišicích, ale definitivní
zelenou dostalo karate v Kopřivnici v lednu 1979, kdy po dohodě s místním klubem judo došlo
k rozšíření na oddíl judo a karate, který byl registrován pod TJ Tatra. Činnost klubu byla
přenesena do tehdy nové tělocvičny na Základní škole Alšova, kde byly členům oddílu
poskytnuty předpoklady pro další zkvalitnění přípravy.
Velkým přínosem bylo také navázání kontaktů s klubem karate z Havířova. Poprvé se
místní karatisté veřejnosti představili při prvomájových oslavách na házenkářském hřišti, kde
Nenad Krivokapić s Milošem Lípou předvedli ukázku, která se setkala s velkým zájmem. Ještě
koncem roku 1979 mezi sebe oddíl přijal i první dívky a v dalších letech se již začal zúčastňovat
oficiálních soutěží. Od té doby slavilo kopřivnické karate mnoho úspěchů na domácím
i mezinárodním poli. Mistry ČSSR se stali bratři Gerykové, bratři Vlčkové, Jenda Novotný,
René Škoda, Čestmír Váňa a zapomenout nelze ani na druhé, třetí a šesté místo současného
trenéra Vlastimila Žižky. Počátkem devadesátých let se federální mistryní republiky stala
Denisa Kladivová a Stanislav Modráček vybojoval dokonce jedenáct republikových titulů.
„Nejúspěšnější však byl rok 1988, kdy jsme z mistrovství republiky dovezli patnáct zlatých
medailí,“ vzpomíná trenér Žižka.
Nejlepšími místními karatisty novodobé historie jsou desetinásobný šampion republiky
Milan Burget a devítinásobná mistryně Soňa Hejduková, která se však celou poslední sezonu
potýkala s vážnými zdravotními problémy. V současné době má oddíl karate pětačtyřicet členů
a opět začíná vychovávat novou generaci sportovců.
Malá kopaná
Malá kopaná v ČSSR se začala hrát v roce 1970. Začaly se zakládat místní soutěže
v různých městech a tento sport dobyl i Kopřivnici. Na jaře, konkrétně 17. dubna 1988, se
začala pravidelně hrát místní soutěž. Byl ustanoven řídící štáb složený z Luboslava Kapsy,
Stanislava Schäfera a Vlastimila Kočího, který se ujal řízení soutěže. Suverénním vítězem 1.
ročníku kopřivnické ligy v malé kopané se stalo družstvo Tučňáků. Roku 1988 hala SOU hostila
turnaj tří mužstev, kde se představily reprezentační výběry Itálie a ČSSR a také domácí výběr
Kopřivnice. V nominaci výběru ČSSR byl zařazen i hráč kopřivnického mužstva Radegast 84
Dušan Hostinský. Klub Malé Kopané Kopřivnice byl založen v roce 1991 a jeho předsedou se
stal Vlastimil Kočí. O dva roky později již v 7. ročníku místní ligy startovalo rekordních 48
mužstev. Jedním z nejúspěšnějších týmů soutěže byl Radegast 84, který také pětkrát vyhrál
okresní finále soutěže v malém fotbale.
Naposledy to bylo roku 1996, když se turnaje zúčastnilo 90 mužstev. O dva roky
později tento celek ještě dovezl z polského Myszkowa pohár a medaile za třetí místo. Od roku
2000 klub začal pořádat i turnaj pro žáky kopřivnických základních škol, který se stal
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pravidelnou součástí blížícího se konce školního roku. Po dvou dalších letech začal KMK
organizovat další dvě akce, kterými jsou každoroční turnaje O putovní pohár Tatry a O putovní
pohár starosty města Kopřivnice.
Oddíl vzpírání
Oddíl vzpírání byl v našem městě založen v roce 1966 předsedou a trenérem v jedné
osobě Ludvíkem Kašpárkem, který tyto funkce vykonává dodnes. Klub nesl název TJ Tatra
Kopřivnice a roku 1969 se přihlásil do okresního přeboru mužů družstev Karvinska, kde setrval
dvě sezony, než postoupil do krajského přeboru. Na vzestupu oddílu se podíleli Ludvík
Kašpárek, Oldřich Mácha, Miroslav Křenek, Zdeněk Berger, Ivan Macíček, Jan Štábl, Pavel
Dokulil, Pavel Genzerek a Karel Trlica. Vyvrcholením pak bylo, když muži v roce 1985
v kvalifikaci na domácí půdě porazili Baník Ostravu i Lokomotivu Cheb a postoupili do
extraligy mezi elitu československých družstev, kde setrvali dvě sezony. Tehdy byli členy
vzpěračského družstva Stanislav Both, Jaromír Hovězák, Miloš Švec, Jaroslav Janošec, Ervín
Fazekáš, Josef Kverek, Ladislav Bartoň a Dalibor Řehák. Bartoň s Řehákem byli navíc
českoslovenští reprezentanti, Řehák obsadil na Olympijských hrách roku 1980 v Moskvě skvělé
čtvrté místo a Bartoň získal na Mistrovství Evropy juniorů v roce 1981 v Itálii bronzovou
medaili. Na evropském šampionátu v mužské kategorii pak v Německu skončil čtvrtý.
Od roku 1990 se družstvo mužů z ekonomických důvodů odhlásilo ze všech soutěží
a trenér Kašpárek se začal soustředit na mládež. V roce 1992 družstvo juniorů zvítězilo
v kvalifikaci o juniorskou ligu, ve které je stále do dnešního roku. Družstvo žáků je od roku
2003 taktéž v žákovské lize. Celkem se v klubu od jeho založení vystřídalo přes 200 zájemců
o tento mužný sport a nyní má oddíl s názvem ASK Tatra Kopřivnice třicet členů. Po rozdělení
Československa získali mladí vzpěrači v jednotlivcích 15 titulů mistra republiky a k tomu 22
stříbrných a 35 bronzových medailí. Muži od roku 1975 do roku 1988 získali dva tituly mistra
ČSSR a dále vybojovali pět stříbrných a 20 bronzových medailí.
Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu vznikl v Kopřivnici až roku 1985, kdy několik nadšenců začalo
pod hlavičkou TJ Tatra budovat mladou členskou základnu pro tento poměrně nenáročný sport.
Prvními výraznými propagátory ping-pongu byli Miloš Svojsík, Jan Chalupek a Miroslav
Klečka. Již na podzim téhož roku začalo hrát družstvo žáků okresní soutěže a díky kvalitní
trenérské práci se v Kopřivnici rodila generace kvalitních stolních tenistů. První herna byla
umístěna v CO krytu pod obchodním centrem na sídlišti Sever, kde oddíl trénoval až do začátku
sezony 1989-90, kdy se přestěhoval do tělocvičny při Základní škole náměstí. V té době také
vstoupilo do okresní soutěže družstvo mužů, které bylo nově utvořeno z vlastních oddílových
odchovanců. Týmu se velice dařilo, každoročně vítězil ve své soutěži a postupoval do vyšší.
V roce 1991 se oddíl přesunul do tělocvičny zimního stadionu a následně byl přejmenován na
Oddíl stolního tenisu při ASK Tatra Kopřivnice. Skvělý úspěch se dostavil v roce 1995, kdy
první tým postoupil do divize, kde však setrval pouze jednu sezonu. Od té doby muži figurovali
stále v krajské soutěži až na výjimku v sezoně 2002-03, kdy kvůli odchodu stěžejních hráčů
byla soutěž prodána mořkovskému klubu. Kopřivnický tým si však ještě v téže sezoně
vybojoval v nižší okresní soutěži postup zpět do kraje.
Výrazným mezníkem v historii kopřivnického stolního tenisu se stal bezpochyby rok
2004, kdy byla dokončena a otevřena nová tělocvična na Základní škole svaté Zdislavy, která je
zároveň moderní pingpongovou hernou, v níž má oddíl i své zázemí. Díky tomu se začala
rozrůstat i členská základna a dostavily se i úspěchy v různých věkových kategoriích. K těm
nejvýraznějším patří postavení nadějného Otty Schwarze, který je nyní v celorepublikovém
žákovském žebříčku na deváté až šestnácté pozici, a hlavně letošní postup mužského A týmu do
divize, kterou bude chtít oddíl udržet i pro další sezony. V současné době oddíl sdružuje na tři
desítky členů a provozuje tři seniorská družstva, zatímco žáci a žákyně nastupují v soutěžích
jednotlivců. Předsedou oddílu je Vladimír Schwarz, který je zároveň aktivním hráčem B
mužstva v okresním přeboru první třídy.
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Volejbal
Volejbal má v Kopřivnici velmi dlouhou a pevně zakořeněnou tradici, která sahá až na
počátek minulého století. Tehdy zde existovala jednota Orel, v níž se odbíjená provozovala
a vzájemná střetnutí s týmy Sokola a DTJ se těšila velkému zájmu. K největším úspěchům
patřilo druhé místo mezi orelskými družstvy v ČSR získané roku 1936. Na tuto tradici navázalo
družstvo mužů vytvořené ihned po válce na podzim 1945, které pod hlavičkou Sokola
Kopřivnice startovalo v župním přeboru. Vzniklo také družstvo žen, jež se v roce 1948
probojovalo do stejné soutěže. Poté oba týmy postoupily do krajského přeboru, kde účinkovaly
nejdříve pod názvem NTV Kopřivnice a poté DSO Spartak. Roku 1954 muži slavně zvítězili na
Velké ceně Brna a o rok později skončili třetí na turnaji Slovenského národního povstání,
zatímco ženy se probojovaly do finále přeboru Moravy. Časem bylo ustaveno i dorostenecké
družstvo, které si posléze vybojovalo účast v krajském přeboru.
Od roku 1962 vstoupil volejbalový oddíl pod TJ Tatra Kopřivnice a mužský kádr se
začal postupně omlazovat. Krize však postihla ženský celek, jehož činnost byla od roku 1966
pro nedostatek nových hráček přerušena. Dlouholetá snaha prvního družstva mužů byla
odměněna v roce 1970 postupem do druhé ligy, kde volejbalisté úspěšně setrvali plných patnáct
sezon. O tento úspěch se zasloužili hráči Žáček, Tůma, Hyvnar, Smolák, Habarta, Klos, bratři
Hykelové, Kylhof, Šustala, Havel a Lešinský. Roku 1973 se do mistrovské soutěže opět
přihlásilo družstvo žen a vzápětí postoupilo do krajského přeboru II. třídy. V té době už měli
volejbalisté v soutěžích také žákovské týmy, a začali tak s výchovou vlastních odchovanců, což
se promítlo do zlepšení výkonnosti jak mužských, tak i dorosteneckých celků. Právě starší
dorostenci postoupili v roce 1981 do první dorostenecké ligy, kterou v sezoně 1982-83 dokonce
vyhráli. Roku 1986 se mužům podařilo postoupit do první národní ligy a v roce 1993 se tento
tým probojoval až do první celostátní ligy, kde však setrval jen jednu sezonu. Tehdejšími hráči
mužstva byli Tandler, Tobolák, Kopečný, Juřík, Sedláček, Sopuch, Chalupa, Sykala, Takacs,
Panferov, Kylhof, Janouch, Skoumal, Juřík, Šustala a Dianiška.
Do roku 2000 pak muži hráli II. ligu, jenže to už se kopřivnický volejbal začal zmítat
v existenčních problémech. Odcházeli hráči i trenéři, soutěže se poskytovaly zámožnějším
soupeřům a mládežnické týmy přestávaly existovat. Nyní už je situace lepší a volejbalový klub
úspěšně vychovává své nástupce. O děvčata se s úspěchem starají manželé Havlovi na ZŠ 17.
listopadu, kadeti pod vedením Stanislava Sykaly dokonce hrají extraligu, do níž postoupili po
vítězné kvalifikaci ve Zlíně a junioři nastoupili v krajském přeboru.
Plavání
Plavecký oddíl byl v Kopřivnici založen v poválečném období roku 1964 a jeho vznik
byl úzce spjat s vybudováním plaveckého areálu na místě starého koupaliště, které bylo
umístěno pod Šostýnem. U zrodu tohoto klubu stáli právě ti, kteří se nejvýrazněji podíleli na
výstavbě koupaliště postaveného tehdejším brigádnickým způsobem v akci Z, kdy lidé
pracovali zadarmo. Oddíl nejdřív začal s výcvikem neplavců, ale již brzy ve sportovním plavání
a ve výcviku závodníků nastal kvalitativní i kvantitativní obrat.
Po roce 1965 totiž oddíl mohl využívat krytého bazénu ve Vsetíně a později ve FrýdkuMístku i čtyřikrát týdně, což bylo pro trénink stěžejní. S rozšířením činnosti byli vycvičeni
i další trenéři a v roce 1972 byla uskutečněna organizační přestavba vnitřní struktury klubu.
Činnost byla rozdělena na oblast základního a závodního plavání. V té době v rámci oddílu také
působila skupina otužilců a začalo se pracovat se školními i předškolními dětmi formou výcviku
neplavců. V oblasti výkonnostního plavání tehdy soutěžila družstva žen i mužů v krajském
přeboru, kde se umisťovali v horní polovině tabulky. Pěkných výsledků dosahovali kopřivničtí
odchovanci na českých přeborech oddílů bez krytých bazénů. Po období jisté stagnace se na
konci osmdesátých let započalo na ulici Husově s výstavbou krytého bazénu, který byl otevřen
v lednu 1993, což bylo výrazným milníkem ve vývoji plavání v Kopřivnici.
Díky systematické trenérské práci Mojmíra Axmana, Vlastimíra Perny a dalších se
zástupci žákovských kategorií od roku 1995 začali pravidelně zúčastňovat závodů mistrovství
republiky. Mezi těmi prvními byli bratři Axmanové, sourozenci Schäferovi či Natálie
Obrdlíková. V té době zde však také existoval Klub vodních sportů Skokan zaměřený převážně
na plaveckou školu, který postupně zavedl také plavecké sportovní třídy na ZŠ Milady
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Horákové. V roce 2000 došlo ke sloučení obou oddílů a vznikl Klub vodních sportů
Kopřivnice. V této podobě se klub dočkal největších úspěchů, když současná reprezentantka
Petra Klosová, Jan Staník, Julius Botoš, Jan Měch a další začali pravidelně vozit medaile
z MČR. Republikový titul získala také štafeta žen. Nyní má KVS Kopřivnice, který je zaměřen
převážně na práci s mládeží do 19 let, přes pět set členů a v jeho vedení stojí René Lakomý.
Hokej
Místní hokejový klub se může pyšnit mnoha významnými hráči, kteří oblékali
kopřivnický dres a jejichž jména znají fandové po celém světě. Slávu kanadsko-americké NHL
okusili odchovanci Radek Bonk, Václav Varaďa, Marián Kacíř, Jaroslav Fleischman a za dorost
v Kopřivnici hrál i Pavel Kubina. Za extraligové Pardubice nastupuje Libor Pivko, za Znojmo
hraje Tomáš Demel, Adam Lukačovič je ve Spartě, Martin Adamský v Plzni, zlínský dres
oblékají Josef Fojtík, Ondřej Dvořák, Adam Mikšovský a za brněnskou Kometu hraje Tomáš
Fojtík. Do reprezentace do 18 let se dostal Daniel Vrdlovec, Michal Hlinka reprezentuje do 17
let a Petr Pohl se za mořem snaží dostat do prvního mužstva Columbusu. O reprezentační dres
do 16 let se nyní uchází brankář Patrik Bartošák, který loni chytal za výběr kraje.
Florbalový klub Vikings
Florbalový klub Vikings byl původně před sedmi lety založen v Příboře, ale zanedlouho
začal působit v kopřivnické hale SOU a od roku 2003 definitivně přijal název FbC Vikings
Kopřivnice. Roku 2005 se Vikingové probojovali až do druhé nejvyšší soutěže, v níž nastupují
již třetí sezonu. Hned v prvním roce působení v první lize se kopřivnický tým dostal až do finále
play off, kde podlehl Sokolu Královské Vinohrady, a minulou sezonu 2006 vypadl v semifinále
s Třincem. Letos odešel gólman Martin Piňďák do ostravského Pepina, kde nastupuje v roli
jedničky v extraligovém týmu. Z toho důvodu teď má klub pouze jednoho brankáře - Radima
Lacinu. Jinak první družstvo mužů zůstalo téměř totožné, jen bylo doplněno domácími
odchovanci, kterým vypršel juniorský věk. V současné době je hlavním zdrojem finančních
prostředků florbalového klubu město, zbytek se pak hradí z členských příspěvků nebo drobným
sponzoringem.
Cvičná lezecká stěna
Od nového roku disponuje Kopřivnice novým sportovním zařízením, kterým je umělá
stěna pro horolezce. Ta byla sestavena hodonínskou firmou Pilka a práce na ní byly dokončeny
ještě na konci minulého roku. Stěna je situována v gymnastické tělocvičně zimního stadionu,
kde může být nejlépe využita. Toto umístění je z hlediska prostoru a času nejvýhodnější, neboť
v této tělocvičně se cvičí jen gymnastika a nic jiného, zatímco ostatní haly a tělocvičny jsou
vytíženy futsalem, florbalem, házenou, volejbalem a dalšími sporty. Lezecká stěna zde prostor
pro gymnastiku neomezuje a nabízí městu něco, co tu ještě nebylo. Stěna 8,5 metru vysoká a 5,6
metru široká se skládá ze tří bloků o různé obtížnosti, z nichž jeden sem byl přemístěn ze
Štramberka. Dříve byla ve Štramberku umělá stěna v tamní škole, ale při rekonstrukci této školy
museli stěnu zrušit. Nové místo nalezla v Kopřivnici. Díky tomu vznikl v Kopřivnici nový
horolezecký klub při ASK Tatra, který zajišťoval provoz této stěny a jehož vedoucím je Luděk
Šebek. Tréninky lezení probíhaly každý den od 18 do 22 hodin s tím, že pro veřejnost byla stěna
přístupná letos jen ve středu.
Vánoční prskavka
V sobotu 15. prosince se do Kopřivnice sjely sportovní gymnastky z celé republiky, aby
se zde utkaly v trojboji na kladině, bradlech a v prostných. V tělocvičně zimního stadionu tak
proběhl osmnáctý ročník tradiční soutěže ve sportovní gymnastice Vánoční prskavka. Kromě
domácích gymnastek se tu představily cvičenky klubů z Prahy, Prostějova, Přerova, Opavy,
Uherského Ostrohu, Chropyně, Poruby, Vítkovic a Moravské Ostravy. Celkem dorazilo šedesát
závodnic.
Organizátorkou, trenérkou a vedoucí gymnastického klubu při ASK Tatra Kopřivnice je
Dana Rýparová. Jako první se v trojboji na bradlech, kladině a v prostných utkala sedmiletá
děvčata v kategorii předzávodnice, v níž domácí Brigita Jeličová obsadila dvanácté místo.
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Potom přišly na řadu mladší žákyně, mezi nimiž měl pořádající domácí oddíl hned šestičlenné
zastoupení. Nejlépe z nich se v silné konkurenci dařilo Karolíně Pustějovské, která obsadila
čtvrté místo. Šestá skončila Denisa Dlapová, jedenáctá byla Nela Csapaiová, třináctá Veronika
Vajaýová, patnáctá Tereza Nováková a Denisa Rýparová skončila dvaadvacátá. V kategorii
starších žákyň si dobře vedla Anna Stuchlíková, která obsadila šesté místo. Barbora Plánková
skončila desátá, Petra Klečková třináctá a Eliška Juráková čtrnáctá.
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Život ve městě
Na městském úřadě v Kopřivnici má trvalé bydliště dvě stě padesát lidí.
Jejich počet se za rok 2006 zdvojnásobil, neboť v listopadu 2005 jich adresu s úřadem
mělo jen 137. Místem trvalého pobytu občana se rozumí adresa, kterou si občan zvolí zpravidla
v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně
zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, tedy městský úřad. V současné době žádají
o zrušení údaje o trvalém pobytu především rodiče, a to svým zletilým dětem, které s nimi již ve
společné domácnosti nebydlí. V minulosti byly projednávány i případy, kdy po rozvodu
manželství jeden z manželů opustil domácnost a údaj o změně trvalého pobytu neohlásil, nebo
se přestěhovaly v rámci města celé rodiny a opět změnu adresy neohlásily. V takových
případech pak noví nájemci či majitelé bytu, jakožto oprávněné osoby, žádají o zrušení údaje
o trvalém pobytu těmto osobám, které již v bytě nebydlí. Lidé, kterým byl zrušen údaj o trvalém
pobytu a získali adresu ohlašovny, tzn. adresu městského úřadu, si zde mohou přebírat
korespondenci doručenou poštou.
Městský rozhlas
Vysílání městského rozhlasu v Kopřivnici a místních částech letos dostalo nová
pravidla, která v dubnu schválila rada města. Radnice má možnost vysílat najednou do celého
města včetně místních částí prostřednictvím bezdrátového přenosu z budovy městského úřadu,
anebo do každé oblasti zvlášť. Také každá místní část si zabezpečuje vysílání rozhlasu ve svém
obvodu sama. Nová pravidla řeší postupy při hlášeních, aby nedocházelo k překrývání. Nově je
v nich vymezena zodpovědnost za jednotlivé úkony spojené s provozem rozhlasu, jeho
obsluhou a obsahovou náplní. Za vysílání rozhlasu v Kopřivnici zodpovídají vedoucí odboru
informací a vnějších vztahů a starosta města, v místních částech jsou to předsedové místních
komisí.
Letošní zima
Nedostatek sněhu v letošní zimě ubral práci pracovníkům firmy Slumeko, s. r. o. Pro
necelou stovku zaměstnanců, kteří by se za jiných klimatických podmínek věnovali úklidu
sněhu, bylo nutno zajistit náhradní práce. Městský rozpočet tím ušetřil.
Pracovníci Slumeka se tak mohli věnovat náhradním pracím. Došlo na opravy některých
chodníků, jako například lokalita na ulici Štefánikově před kachlovkou, kde byla rozpadlá
dlažba, dále před poliklinikou v místech, kde se vystupuje z autobusů. Další skupina pracovníků
se věnovala čištění příkopů. V Mniší směrem na Kazničov čistili vpustě, kanalizační odpady
a odpadní jímky, opravili i popraskanou zídku na hřbitově.
Slumeko se snažilo zajistit práci svým lidem tím, že pracovalo pro jiné firmy. Pro Duru
například provádělo betonáž ukotvení strojního zařízení a další. Zároveň po městě a místních
částech proběhl ořez stromů a keřů a plánované kácení, které bylo prováděno na základě
rozhodnutí odboru životního prostředí.
Během úterý 20. března ale napadlo velmi mnoho těžkého sněhu, který polámal stromy.
Následně bylo zapotřebí pokácet pět stromů, zbytek byl ořezán. Většinou se jednalo o břízy,
javory jasanolisty, hlošinu či borovice, které náporu těžkého mokrého sněhu hůře odolávají.
Odstraňování polámaných větví probíhalo postupně a podle možností přístupnosti
a zajištění nutné mechanizace, protože ořez zlomených stromů v koruně probíhal
z vysokozdvižné plošiny. Horší to ale bylo minulou zimu, kdy jich muselo být pokáceno
šedesát. Tradičně byly působením těžkého mokrého sněhu poničeny javory na ulici Kpt.
Nálepky, vrby na ulici Družební a Alšově, břízy a borovice po celém městě. Na břízách byla
nejhorší situace u aleje sloupovitých bříz od finančního úřadu k poliklinice. Břízy a sloupovité
formy zvlášť jsou na poškození sněhem náchylné a často se jim rozklesává koruna, ohýbají se
a lámou větve. Kromě stromů ve městě sníh způsobil mnoho škod i v soukromých zahradách,
kde si pořádek museli udělat samotní majitelé.
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Motýlek.
Letošní Motýlek předvedl třicet čtyři pečlivě připravených vystoupení a víc jak
čtyřhodinový program s mezinárodní účastí účinkujících. V pořadí jedenáctá přehlídka tvorby
tělesně i mentálně handicapovaných dětí byla letos velkou pestrobarevnou show
v karnevalovém duchu. Karnevalovou náladu do sebe zhruba čtyři stovky účinkujících nasály už
v pátek při výtvarné dílně a následné diskotéce s programem, v sobotu pak barvami a veselím
zářil tradičně nabitý velký sál kulturního domu. Největší motivací je pro děti to, že vystupují
před plným sálem a jsou odměněny potleskem jako hvězdy zábavných show.
Vrchol celého roku, jak zdejší akci mnozí z účastníků označují, ozdobila celá řada velmi
výpravných vystoupení, která si například po kostýmní stránce v ničem nezadala s profesionály.
Každým rokem se na Motýlku objevují náročnější a propracovanější taneční čísla, ale stále
častěji také divadelní výstupy. Obrovský úspěch měla tradičně také báseň v podání těžce tělesně
postiženého Petra Sívka, která je jakýmsi neoficiálním manifestem přehlídky. I po skončení
akce zůstaly v kulturním domě stopy letošního Motýlka v podobě fotografické výstavy na
chodbě ke kinu.
Významná návštěva
Představitelé Nadace a muzea Albína Poláška na Floridě v čele s ředitelkou muzea
Debbie Komanskou přijali pozvání frenštátské radnice k účasti na otevření muzea do Frenštátu,
kde byla nově otevřena expozice věnovaná významnému sochaři, rodáku města, Albínu
Poláškovi, jenž je autorem sousoší Cyrila a Metoděje a sochy Radegasta na Radhošti, ale
i sochy prezidenta Wilsona v Praze. Během svého čtrnáctidenního pobytu v České republice
zavítali také na kopřivnickou radnici, kde je přivítal starosta Josef Jalůvka. Tomu také předali
knihu zachycující život i dílo tohoto světoznámého sochaře.
Areál koupaliště a přehrady
Letošní letní sezona na kopřivnickém koupališti odstartovala poslední květnovou nedělí.
Návštěvníci letos ocenili zrekonstruované sociální zařízení, na které poskytlo město finanční
prostředky ve výši dvě stě padesáti tisíc korun. V polovině června byla znovu otevřena i nově
zrekonstruovaná restaurace, která rozšířila nabídku poskytovaných služeb. Asociace bazénů
a saun hodnotila podle mnoha kritérií koupaliště v celé republice a Kopřivnice z pěti možných
hvězdiček získala čtyři. Přestože je místní areál staršího data, hodnotily se především velikost
vodních ploch i celého areálu, tobogán a možnosti sportovního vyžití. Cena vstupného stejně
jako provozní doba zůstala pro letošní rok nezměněna.
Výstava betlémů
V místním Katolickém domě opět proběhla výstava betlémů. Letos pořadatelé chtěli
výstavu zaměřit na perníkové betlémy, a tak se objevily betlémy z perníku od lidí, kteří jsou
v tomto oboru profesionálové, stejně jako od lidí, kteří něco takového zkusili poprvé.
Organizátorem výstavy byl Jaroslav Šula. Přestože betlémy z perníku měly na výstavě čestné
místo, rozhodně nedominovaly. Mezi téměř devadesáti vystavenými betlémy byly jesličky
z nejrůznějších materiálů od klasického dřeva a papíru přes modurit, keramiku, sklo až třeba po
betlém vyřezaný do kusu mýdla. Mezi rarity bezesporu patřil také vyšívaný betlém a pozornost
přitahoval i nový dřevěný betlém s motivy nedalekých Hukvald.
Vandalismus ve městě
Vandalismus je v našem regionu hodně rozšířeným jevem, často jde o drobnosti, které
ale dokážou znepříjemnit život. Jsou to především sprejeři, kteří svými rádoby výtvary
znehodnocují zdi domů, často i veřejně přístupné interiéry, autobusové zastávky i pamětní
a orientační desky. Sprejeři v Kopřivnici útočí především na mnohdy čerstvě rekonstruované
fasády budov, ale jejich řádění neuniknou ani dopravní prostředky, včetně autobusů
zaparkovaných na autobusovém nádraží. Jejich dopadení komplikuje to, že za svým
adrenalinovým zážitkem vyrážejí většinou v noci.
Pozornost vandalů přitahuje všechno, co lze zničit. Často jde o nezletilé děti, které ničí
sociální zařízení v základních školách, nábytek v učebnách, ohýbají příbory a trhají ubrusy ve
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školních jídelnách apod. Pozornosti mladých vandalů neujdou ani zaparkovaná auta. Ohnuté
stěrače, poškrábaný lak, utržené antény - to je běžný výsledek nočních procházek vandalů.
Stejné problémy ale měly i okolní obce. Například v Kateřinicích bývají terčem útoků
orientační cedule, odpadkové koše, autobusové čekárny, hřiště rozježděné automobilem.
Billboard ZOO v zahradě mateřské školy vydržel pouze tři dny. Nejhůř dopadly skleněné
výplně na autobusových zastávkách. Největší újmu obec zaznamenala při ztrátě dvaceti kusů
litinových poklopů na cyklostezce do Příbora. V Trnávce a Ženklavě se nejčastěji cílem vandalů
stávají dopravní značky, čekárny, ale i květinová výzdoba na hřbitově. V Petřvaldě někdo v létě
zcizil z místa posledního odpočinku dvě lavičky a stojan na kolo. Částky to byly do pěti tisíc,
a tak se ani nevyplatí podobné krádeže hlásit. Jinak se vandalismus projevuje spíše estetickými
škodami.
Podobně jako mladí vandalové znepříjemňovali život občanům nepřizpůsobiví
bezdomovci. Ti si pro své alkoholové dýchánky vybrali nejfrekventovanější místa v centru posezení u obchodního centra Albert směrem ke křižovatce a lavičky na náměstí u kostela.
Zejména u kostela pravidelně obtěžovali kolemjdoucí žebráním o peníze. Učitelé místní ZUŠ
procházející tímto místem na oběd museli často volit jinou trasu, aby předešli nepříjemné
konfrontaci.
Hans Ledwinka
V březnu letošního roku si veřejnost připomněla čtyřicáté výročí od úmrtí geniálního
tatrováckého konstruktéra Hanse Ledwinky. Jeho konstrukce ve své době ohromily svět
a mnohé z nich se dodnes využívají v automobilovém průmyslu.
V rakouském Klosterneuburgu se památného dne 14. února 1878 narodil Antonu
a Leopoldině Ledwinkovým syn Hans. Zcela jistě nikdo netušil, že na svět přišel budoucí
geniální konstruktér a průkopník automobilové techniky. Své první poznatky začal získávat
roku 1892 u svého strýce ve Fünfhausu, kde se učil zámečnickému řemeslu. O pět let později
završil studium na Průmyslové škole ve Vídni a ještě téhož roku, ve svých 19 letech, nastoupil
do kopřivnické automobilky. Zde pracoval jako zámečník při stavbě prvního automobilu ve
střední a východní Evropě, automobilu „Präsident“. Takto měl možnost nahlédnout poprvé do
odvětví, jež svým působení během následujících let zásadně ovlivnil.
V roce 1899 spolukonstruoval nový typ převodovky a tohoto úkolu se zhostil na
výbornou. O rok později byl pověřen tvůrčí spoluúčastí na projektu prvního závodního
automobilu pro automobilového nadšence a mecenáše, barona Theodora Liebiega. Snad i díky
jeho schopnostem byl vůz postaven za neuvěřitelných 5 měsíců.
Firma Max Friedman se sídlem ve Vídni získala Ledwinku v roce 1902. Zde coby
konstruktér pracoval na prvním motorovém voze s brzdami na všechna čtyři kola! Avšak již
o tři roky později byl povolán zpět do kopřivnické továrny jejím ředitelem Hugo Fischerem, aby
získal post konstruktéra a přímý vliv na výrobu vozidel. Následkem těchto událostí byl pak vůz
typu S (který vznikl potají bez vědomí ředitele Fischera) a uplatnění Ledwinkových návrhů na
tomto voze. Za zmínku stojí jistě monoblok převodovky se čtyřválcovými a šestiválcovými
motory, které jsou také jedněmi z prvních SOHC návrhů. Následovalo jeho konstrukční dítě,
a sice typ T a typ U, vůz s brzdami na všechna čtyři kola.
V roce 1916 již podruhé odešel Ledwinka z Kopřivnice, příčinou byly neshody
s vedením pramenící z rozhodnutí, využít kapitálové účasti na výstavbu výrobní haly pro
kolejová vozidla. Odešel opět do Rakouska a působil tam pět let ve firmě STEYER. Získal post
ředitele automobilky.
Když se ale v Kopřivnici rozhodli pro výstavbu nové vozovky a hledali šéfkonstruktéra,
Ledwinka se vzdal postu ve STEYERu a vrátil se do svého původního působiště. Firma, která
začala být známá pod jménem Tatra, začala v průběhu dvacátých let uvádět v život geniálně
jednoduchou a jednoduše geniální Ledwinkovu koncepci, později a dodnes také známou
a užívanou jako tatrováckou koncepci. Jednalo se o spojení dvou doposud nepříliš obvyklých
technologických prvků - vzduchem chlazeného motoru a centrální nosné roury s výkyvnými
polonápravami. Takto roku 1923 vyrazil na cesty a dobyl Evropu lidový automobil Tatra 11,
jenž byl vpravdě hitem mezi obyčejnými lidmi, kteří potřebovali spolehlivý a nenáročný vůz.
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Jedenáctka se proslavila především díky svým obdivuhodným výkonům při automobilových
závodech, za zmínku stojí jistě její účast v závodech Targa Florio či při Velké Ruské jízdě
v roce 1925, kdy Tatru reprezentoval slavný Josef Veřmiřovský. Tatra 11 úspěšně absolvovala
trasu v délce 5 300 km bez jediné poruchy. Přijela si pro vítězství ve své kategorii, a navíc byla
oceněna za vynikající parametry spotřeby.
Po Tatře 11 přichází další s brzdami na všechna čtyři kola, dvanáctka, která v roce 1931
absolvovala cestu z Alexandrie do Kapského města. 5. března 1934 byla veřejnosti představena
Tatra 77, představitelka jednoho z nejslavnějších období kopřivnické automobilky, i ona nesla
rysy a charakteristiky Ledwinkových myšlenek. Ledwinkův mladší syn Erich v té době pracoval
na postu konstruktéra a vývojového inženýra.
V průběhu druhé světové války zůstal Ledwinka ve vedení Tatry, k tomuto období se
pojí mnoho projektů spojených právě s dodávkami pro německou armádu. Jmenujme například
velmi zajímavé aerosáně Tatra V 855, tankový osmnáctiválcový motor V 955 či legendární
Tatru 111, jejíž poválečný úspěch slouží dodnes jako důkaz správnosti použití Ledwinkovy
koncepce u nákladních vozidel.
Po válce byl Ledwinka souzen a internován v Novém Jičíně, odkud paradoxně také ještě
radil a pomáhal stávajícím tatrováckým konstruktérům při vývoji vozu T600 známého spíše pod
označením Tatraplán.
Po skončení internace odešel Dr. Ing. h. c. Hans Ledwinka nejprve do svého rodiště Rakouska, aby se později usadil ve své rezidenci v Mnichově. Od svazu německých inženýrů
(VDI) v roce 1952 obdržel čestné vyznamenání. A v roce 1961 mu byl rakouským prezidentem
udělen čestný kříž I. třídy za vědu a umění. V Mnichově pak zůstal v pozici inženýra
konzultanta až do své smrti v roce 1967.
Tomuto konstruktérovi Tatra vděčí za neuvěřitelné úspěchy v minulosti. Namátkou lze
jmenovat návrhy centrální nosné roury, výkyvných poloos, vzduchem chlazeného motoru či
aerodynamického vozu. Více než 40 let, které spojil s kopřivnickou továrnou, jemu i Tatře
přineslo světový věhlas na poli automobilového průmyslu.
V letošním roce se Hansi Ledwinkovi dostalo cti v podobě umístění do síně slávy
světových automobilových konstruktérů v Ženevě. Stalo se tak z iniciativy holandského
Tatraklubu a za přispění všech, kteří osobnost Hanse Ledwinky s úctou předvádějí veřejnosti.
Den dětí
Pracovníci místního domu dětí a mládeže připravili i letos netradiční olympiádu, během
níž děti plnily různé disciplíny, jako jsou skok s kufrem, veslování, štafetový a překážkový běh,
chůze po krách a další. Na úvod obdržely děti svou kartu, do níž jim byly po splnění
jednotlivých disciplín zaznamenávány body. Po absolvování všech disciplín byli odměněni, těm
nejmenším stačilo splnit jen polovinu úkolů. Vedle těchto netradičních soutěžních disciplín,
které probíhaly jak ráno, tak i odpoledne, se konaly v odpoledních hodinách cyklohrátky a děti
na připraveném okruhu na trávníku před kulturním domem mohly porovnat svou zručnost
a rychlost se svými vrstevníky ve třech věkových kategoriích. V rámci večerního programu byla
pro děti připravena diskotéka, na které vystoupila místní kapela Burnout a finalista SuperStar
Petr Poláček.
Český svaz žen oslavil 40. výročí svého založení
Českému svazu žen po roce 1989 silně prořídla členská základna. V Kopřivnici se ze
sedmi předlistopadových organizací udržela pouze ta sedmá, ve které zůstalo čtrnáct členek.
Pod vedením tehdejší předsedkyně Milušky Šulové se organizace pozvolna rozrostla do
dnešních dvaašedesáti členek. Současnou předsedkyní je Olga Kovarniková. Věkový průměr
kopřivnického svazu se letos pohyboval od 55 do 80 let. Svaz jednou měsíčně pořádá společné
akce, jako jsou výlety, exkurze, návštěvu filmových a divadelních představení, ale pořádá
i výstavy ručních prací, výuku aranžování květin, setkává se s členkami z jiných organizací.
Téměř padesátku členek Českého svazu žen v Lubině vede šestým rokem Jindřiška Jašíčková.
Kromě starších členek mají mezi sebou i ženy kolem pětatřiceti let. Jejich plán práce se od
kopřivnické organizace v podstatě neliší.
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Zvláštností je velká provázanost lubinského svazu žen s ostatními složkami v obci.
Ženy se podílí na zajištění akcí spojených s místní základní a mateřskou školou, pomáhají při
vítání občánků, zahrádkáři je nechávají schůzovat ve svých prostorách. Na vesnici to ani jinak
nejde, než si navzájem vypomáhat. Obě organizace uznávají oslavu Mezinárodního dne žen.
Zatímco Svátek matek je typický rodinný svátek, tak naproti tomu MDŽ byl a je společenskou
záležitostí. U příležitosti těchto oslav se sejdou až dvě stovky žen z celého okresu. V současné
době je na území bývalého okresu šestnáct základních organizací, které sdružují 563 členek.
V pátek 15. června se v Novém Jičíně uskutečnila prezentace základních organizací ČSŽ
u příležitosti 40. výročí založení organizace.
Dobrovolní hasiči drží služby prozatím jen o víkendech
Rada města se letos zabývala systémem zabezpečení požární ochrany v Kopřivnici.
Požární a technické zásahy zabezpečuje pro město na základě smlouvy hasičský záchranný sbor
Tatry, a. s. Toto zabezpečení je v souladu se zákonem. Pokud by město nemělo smlouvu
s Tatrou, muselo by vše zabezpečit pomocí sboru dobrovolných hasičů, což by bylo finančně
náročné.
Radnice sice tuto možnost zvažovala, pokud by k ní mělo ale dojít, musel by mít sbor
dobrovolných hasičů dostatečný počet svých členů, aby mohla být držena stálá pohotovost po
dobu 24 hodin denně. Od dubna letošního roku zabezpečovali dobrovolní hasiči pohotovost po
dobu víkendu, tedy od pátku od 15 hodin do pondělí do páté hodiny ranní.
Pokud by jednotka dobrovolných hasičů měla v budoucnu dost členů a zabezpečila
pohotovosti, pak by město muselo v rozpočtu počítat s penězi na dovybavení jednotky
zásahovými osobními ochrannými prostředky, nákup technických prostředků nutných
k zajištění technických zásahů a mzdové prostředky na zabezpečení služeb. Bude to otázka
dalšího jednání, zda by nebylo možné zřídit v Kopřivnici státní profesionální hasičský
záchranný sbor v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Emil Hanzelka
Emil Hanzelka má od letošního léta pamětní desku na budově
muzea, které před šedesáti lety založil. Slavnostní odhalení bronzové
plakety zahájil ředitel Regionálního muzea Kopřivnice Lumír Kaválek
stejnými slovy, která právě Hanzelka použil před šedesáti lety na
stejném místě při otvírání muzea, a dokázal, že jeho myšlenky
o významu muzejnictví pro sebeurčení společnosti i pro turismus ani
léty neztratily na aktuálnosti. Slavnostnímu odhalení desky na budově
Šustalovy vily přihlížela víc jak stovka hostů, s krátkými proslovy pak
kromě ředitele muzea vystoupil starosta města Josef Jalůvka a generální
ředitel Tatry Ronald Adams. Krátkou vzpomínku na svého otce přidal
i Lubomír Hanzelka, který pak společně se starostou bronzovou desku
odhalil. Deska, která je u vstupu do muzea, byla vyrobena zaměstnanci slévárny podle fotografií
a darována muzeu dceřinou společností Tatry, slévárenskou firmou Tafonco. Kromě bronzové
desky u vchodu nyní osobnost Emila Hanzelky připomíná také výstava v prvním patře
Šustalovy vily. Na té jsou k vidění jak zajímavosti vztahující se přímo k osobě Emila Hanzelky,
tak ukázky ze sbírek, které pro muzeum nashromáždil. Samostatnou kapitolou by pak mohly být
historické fotografie, které zobrazují již zaniklou podobu muzeí v Kopřivnici.
Emil Hanzelka se narodil 29. března 1886 vyučenému kováři Vincenci Hanzelkovi
a jeho ženě Marii, která pocházela z chudé větve fojtského rodu Šustalů. Už ve čtyřech letech
ztratil otce a žil pouze s matkou a mladším bratrem v domku, který stál v místech, kde je dnes
kašna před kulturním domem. Emil byl nadaným žákem a obecnou školu absolvoval
s vynikajícím prospěchem, poté navštěvoval měšťanskou školu v Příboře a v roce 1900
nastoupil jako zámečnický učeň do zdejší kovárny, kde byl jeho mistrem Leopold Sviták, který
také vedl práce na prvním automobilu Präsident. Po vyučení odešel na průmyslovou školu do
Brna a po jejím absolvování se vrátil zpět do Kopřivnice a v Tatře nastoupil jako mistr lisovny.
Po první světové válce se i ze zdravotních důvodů rozhodl místo v Tatrovce opustit a věnoval se
obchodu, který převzala jeho manželka po svém otci.
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Hlavní část Hanzelkova odkazu ovšem spočívá v jeho historické, památkové
a vlastivědné práci. „Otec už od mládí sbíral nejrůznější předměty a archiválie. Měl v našem
domě vyčleněný jeden pokoj na své sbírky, kde trávil velkou část svého volného času,“
vzpomíná Lubomír Hanzelka, syn nadšeného amatérského historika. Během svého života
nashromáždil Emil Hanzelka úctyhodný materiál, který i po šedesáti letech tvoří stěžejní část
vlastivědných i technických sbírek zdejších muzeí.
V archivu Muzea Fojtství jsou uloženy na tři stovky pořadačů jím nashromážděných
regionálně historických archiválií. Hanzelka také nashromáždil velké množství hmotných
památek, část starožitností získal darem či koupil od místních lidí, po válce se mu pak podařilo
zachránit některé kousky z majetku odsunutých Němců. Hanzelka se ovšem nevěnoval jen
historii, velmi cennou částí jeho odkazu byl například herbář, sbírka fosilií, ale také množství
fotografií dnes již zaniklé Kopřivnice.
Pro budoucí generace zachoval Emil Hanzelka také písně, pohádky a pověsti
z Kopřivnicka, které navíc zapisoval v původním dialektu, který dnes už také vymizel. Bohatá
Hanzelkova činnost v tomto směru logicky vyústila ve snahu vybudovat v Kopřivnici muzeum.
Poprvé se tato snaha objevila už v meziválečném období, ale než mohla dojít naplnění, přišla
druhá světová válka. Hned po válce Hanzelka požádal národní výbor o přidělení zkonfiskované
vily po vnucích zakladatele Tatry Josefu a Maxi Šustalových. Proměnit objekt ve špatném stavu
na muzeum nakonec dostal zelenou, přestože ve hře byla také jeho proměna na dům pionýrů.
Muzeum, jehož základ tvořila expozice památných a starožitných předmětů, zkameněliny,
památky z dřevěného kostela, ale také kopřivnická majolika, bylo otevřeno 24. srpna 1947
v rámci oslavy 50 let výroby automobilů v Kopřivnici.
Emil Hanzelka nově založenému muzeu věnoval veškerý svůj volný čas a poté, co byl
znárodněn rodinný podnik, trávil v něm celé dny, zpočátku bez nároku na jakýkoliv příjem.
V padesátých letech Hanzelka zachránil samostatnost zdejšího muzea zdůrazněním jeho
průmyslové stránky větší specializací na automobily a začleněním muzea do podniku Tatra.
Hanzelka tak fakticky položil základy dnešní podoby muzejnictví v Kopřivnici, když se
v expozicích věnoval automobilové a vlastivědné historii stejně jako slavným rodákům, se
kterými udržoval čilý kontakt. Muzeum, které založil, vedl Emil Hanzelka až do svých
pětaosmdesáti let. Hanzelkův odkaz ovšem sahá daleko za hranice Kopřivnice, jako okresní
konzervátor památkové péče de facto zachránil před totálním zánikem rodné domy Sigmuda
Freuda, Georga Mendela nebo dnešní ráz Štramberka s jeho dřevěnicemi. Emil Hanzelka
inicioval a dohlížel na archeologické práce na hradě Šostýn stejně jako na keltském sídlišti
v okolí Šutyrovy studánky.
Kromě práce v muzeu a v terénu byl navíc Hanzelka velkým popularizátorem historie,
v novinách a časopisech uveřejnil stovky článků a je také autorem několika rozsáhlejších prací
z různých oblastí. Emil Hanzelka ovšem nebyl pouze zakladatel zdejší muzejnické tradice, ale
věnoval se rovněž další dnes velmi protežované oblasti, a to cestovnímu ruchu. Jako dlouholetý
předseda místního Klubu českých turistů společně se svými spolupracovníky vybudoval
vyhlídkovou lávku na Raškově kameni a vyznačil několik turistických stezek, které procházely
místními pamětihodnostmi, a byl také jedním z hlavních iniciátorů výstavby zdejšího
koupaliště.
Pamětní desky
Radnice letos obdržela dopis výboru místní organizace Českého svazu bojovníků za
svobodu, kterým vadilo, že z vestibulu dnešní radnice při rekonstrukci zmizela bronzová
pamětní deska připomínající oběti druhé světové války z řad zaměstnanců Tatry. Přestože je
budova nové radnice obrovská, v přízemí mnoho místa není. Problémem je i deska obětem
komunistického režimu, která byla před pár lety odhalena na tehdejší budově radnice na
Záhumenní ulici.
Dalším problémem je otázka pamětní desky připomínající malíře Zdeňka Buriana.
V současnosti je umístěná na mramorové stěně obchodního objektu na Štefánikově ulici.
Umístění neodpovídá text na desce ani podklad, který je pravidelným cílem vandalů.
Na svém místě zatím zůstala deska u pomníku padlých na náměstí TGM.
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Evropský svátek hudby
V pátek 22. června proběhl v kopřivnickém kulturním domě Evropský svátek hudby pro
rok 2007. Program byl i letos poměrně obsáhlý, a tak se s několika přestávkami před kulturním
domem koncertovalo od devíti od rána do desíti hodin do večera. Dopolední programový blok
patřil školákům. Od devíti do desíti hodin se představily školní pěvecké sborečky ze základních
škol Emila Zátopka, sv. Zdislavy, Milady Horákové a 17. listopadu. Vystoupila i kapela
OG&BA ze školy náměstí. Závěr dětského bloku pak patřil vystoupení velkého sboru zpěváků
ze všech jmenovaných škol. Poté vystoupilo kvarteto učitelek, které si říkají STK, což zkracuje
název Správný tým kantorek. Definitivní tečku za dopoledním blokem pak udělal blok písniček
v podání opět učitelské kapely Magistr.
V odpoledním programu vystoupil domácí Kondor Band, mezi místními známou kapelu
s country repertoárem pak vystřídal Jaret. Šestičlenná folková kapela vznikla v Liberci v roce
1992, se svou zajímavou hudbou se postupně začala prosazovat, v roce 1994 vyhrála
severočeské předkolo Porty a vystoupila i na celostátní Portě ve Svitavách. Kapela intenzívně
koncertuje v sálech po celé republice a stálým hostem je i na pódiích mnoha folkových
festivalů. Dále byl na programu další folkový hudební projekt, konkrétně Panoptikum autorské
trojice Ivo Cicvárek, Žofie Kabelková a Marcel Kříž. Poté se na pódiu objevila opět domácí
sestava, konkrétně populární OP Jazz Band. Kapela složená ze zdatných instrumentalistů hraje
jazz stejně jako skladby s bluesovými, swingovými nebo latinskoamerickými ozvuky.
A následovaly další skupiny.
11. Přehlídka sborů
Jedenáctý ročník Přehlídky pěveckých sborů nabídl pětici pěveckých sborů různého
zaměření 4. října v Katolickém domě v Kopřivnici. Úvod patřil pořádajícímu Pěveckému
sdružení Kopřivnice. Místní smíšený sbor si připravil pestrý program s hudbou starých mistrů
a úpravami lidových písní. V premiéře uvedl část cyklu skladatele Zdeňka Lukáše nazvaného
Pocta tvůrcům. Prvním hostem programu byl Chrámový sbor z nedalekých Kravař, jenž uvedl
duchovní hudbu. Třetí v pořadí byl komorní sbor Echo z Frýdlantu nad Ostravicí. Ti přivezli
žánrově pestrý program, ve kterém bylo vše od starých mistrů až po gospely a spirituály.
Kopřivničtí představili také zahraničního hosta, sbor Slowik z polského města Przyszowice.
Tečku za celým víc jak dvouapůlhodinovým maratonem sborového zpívání udělal Pěvecký sbor
Martinů z Třince.
Koncerty uměleckých škol
Předvánoční období je tradičně dobou, kdy umělecké školy prezentují umění svých
žáků. Soukromá umělecká škola MIS music letos velké vystoupení pro širokou veřejnost
nepřipravila, neboť velký koncert měla poslední listopadový den. Veřejnosti přístupné však byly
vánoční besídky v koncertním sále školy. Větší akcí, která spojila MIS music a ZUŠ Zdeňka
Buriana, byl adventní koncert církevní základní školy sv. Zdislavy v neděli 16. prosince. Na
něm vystoupili žáci všech těchto tří škol. Celou sérii vánočních koncertů letos připravila ZUŠ
Zdeňka Buriana. První proběhl v Rybí, další v Kulturním domě ve Štramberku a v neděli 16.
prosince v refektáři příborského muzea proběhl adventní koncert se samostatným programem
cimbálové muziky Pramínky. V úterý osmnáctého prosince se uskutečnil malý vánoční koncert
ve vlastním koncertním sále a ve středu 19. prosince vyvrcholily koncerty velkým vánočním
koncertem pro širokou veřejnost ve velkém sále Katolického domu. Jeho náplní byla jak
klasická, tak vánoční hudba.
Tatra Veteran Car Club naplánoval na dny 29. srpna až 2. září tradiční jízdu historických
vozidel na trase Vídeň - Brno - Kopřivnice. Příjezd zúčastněných vozidel do cíle se uskutečnil
v průběhu soboty 1. září. Této akce využili i místní filatelisté. Místní klub sběratelů známek
a cenin připravil k 110. výročí zahájení výroby automobilů ve spolupráci s Českou poštou
příležitostné poštovní razítko, vydání dopisnic s přítiskem o nominálních hodnotách poštovního
7,50 a 11 Kč, zhotovení přítisku na kuponu personifikované poštovní známky v nominální
hodnotě 7,50 Kč a vydání příležitostné R-nálepky. Příležitostná poštovní přepážka byla otevřena
v sobotu 1. září na polygonu, poblíž cíle rallye veteránů, kde byly zmíněné věci k zakoupení.
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Velikonoce
Začátek dubna patřil v Kopřivnici akcím, které se vztahují k velikonočním svátkům.
1. dubna odpoledne bylo pro nejmenší diváky připraveno divadelní představení nazvané Veselé
Velikonoce. Šlo o program určený nejmenším dětem, pestré pásmo pohádek, písniček a říkanek
v podání Liduščina divadla z Prahy. Toto profesionální zájezdové divadlo založené Ludmilou
Císařovou už v minulosti pro kopřivnické děti vystupovalo. Soubor se věnuje výhradně
repertoáru pro děti.
V úterý 3. dubna byl pro děti připraven Velikonoční jarmark a Jarní koncert
kopřivnických školáků. Velikonoční jarmark na půdě DDM byl již tradiční záležitostí, letos se
ale přesunul do prostor vestibulu kina. Na jarmarku bylo možné prohlédnout si a koupit si
drobnosti vzniklé v dílnách kroužků domu dětí nebo i ve školách, které měly rovněž možnost se
na jarmarku představit. Vyvrcholením byl koncert, na němž se představily v samostatných
blocích hudební soubory jednotlivých základních škol. Šlo o školní pěvecké sbory i kapely.
Zahrála také učitelská kapela Magistr a v závěru se všechny vystupující děti na tři písně spojily
v jeden velký sbor.
Kit Show 2007
O prvním květnovém víkendu kopřivnický kulturní dům hostil Beskyd Model Kit
Show. Jedna z největších modelářských výstav v zemi je tradičně spojena nejen se soutěžním
kláním v řadě kategorií, ale především s bohatým doprovodným programem. Hlavním lákadlem
letošního jedenáctého ročníku bylo živé dioráma, které před kulturním domem vytvořili zájemci
o vojenskou historii. Ve výjevu z období druhé světové války nechyběl sovětský tank T34
a ležení spojeneckých vojsk i wehrmachtu. Na druhé straně prostranství před kulturním domem
rozmístila své ležení napoleonská armáda vybavená děly, ze kterých se v pravidelných
intervalech střílelo. Před kulturním domem mohli modeláři obdivovat také dakarský speciál
Karla Lopraise, hasičský vůz Tatra nebo několik nových modelů z produkce místní
automobilky. Uvnitř kulturního domu bylo k vidění přes 1 100 modelů nejrůznějších měřítek
a zaměření (modely tanků, aut, lodí, letadel i dalších věcí).
Přes deštivé počasí si modelářská Beskyd Model Kit Show připsala návštěvnický
rekord. Jedna z největších modelářských akcí u nás přilákala dvaadvacet modelářských klubů
a stovky jednotlivců. Přijeli modeláři ze sedmi zemí. Kromě Slovenska, Polska a Maďarska
přijeli i Němci, Holanďané, Francouzi a Rakušané.
Knihkupectví Pohoda
Již patnáct let existence oslavilo letos kopřivnické
knihkupectví Pohoda Oldřicha Ryse. Od tohoto roku se může
pochlubit cenou Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje.
Knihkupec Rys cenu převzal z rukou náměstka
krajského hejtmana Petra Adamce. Knihkupectví Pohoda bylo
jednou z desíti firem v kraji, které letos ocenění získaly. Odborná
komise vybírala z padesáti navržených firem a mezi oceněnými
jsou podniky nejrůznější velikosti i nejrůznějšího zaměření.
Kopřivnické knihkupectví tak je ve společnosti krnovské Kofoly,
Stavebnin J&S nebo hlučínského penzionu Svatý Florián.
Plán rozvoje cestovního ruchu
Kopřivnická radnice zpracovala Akční plán rozvoje cestovního ruchu, jenž navázal na
dřívější spolupráci měst a obcí zapojených do Lašské brány Beskyd. Jedná se o miniregion
tvořený městy Kopřivnice, Štramberk, Příbor a obcí Hukvaldy. Počátky spolupráce jsou
datovány do období let 1995 až 1996. Tehdy se budoval i orientační systém tabulí zvoucích
turisty k návštěvě Lašské brány.Později spolupráce slábla, ale obrat nastal počátkem roku 2005,
kdy radnice získala dotaci ze Společného regionálního operačního programu na projekt Podpora
cestovního ruchu na Kopřivnicku. Koncem roku se sešli i starostové dotčených obcí, kteří se
dohodli na obnovení spolupráce na aktivitách podporujících turistický ruch. Akční plán
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zpracovaný pracovníkem kopřivnické radnice, manažerem turistické destinace Lukášem
Filipem, pro letošní rok byl překlenovacím dokumentem s minimálními finančními nároky.
V následujících letech bude akční plán vycházet ze strategie rozvoje cestovního ruchu v Lašské
bráně a bude podléhat schválení v orgánech města a obce, a to včetně finančních požadavků,
které budou následně promítnuty do rozpočtu partnerů Lašské brány.
Kopřivnice turistům
Na začátku května navštívila Kopřivnici skupina patnácti pracovníků informačních
center a pracovníků cestovního ruchu z Moravskoslezského kraje v rámci informační cesty
podhůřím Beskyd. Ta byla spolu s dalšími kurzy součástí programu Role turistických
informačních center, který pro Destinační management Moravsko-slezský připravila regionální
agentura cestovního ruchu Beskydy-Valašsko. Smyslem informační cesty bylo seznámení
s kolegy a vzájemná výměna zkušeností, ale především seznámení s nabídkou turistických cílů
v našem kraji. V Kopřivnici si skupina prohlédla expozice majoliky a Zdeňka Buriana
v Šustalově vile, kde proběhly dvě prezentace, první byla zaměřena na Regionální muzeum
a jeho expozice a druhá představila atraktivity ve městě včetně Lašské naučné stezky. Na závěr
skupina navštívila expozici Emila Zátopka v objektu Technického muzea.
Snahou radnice bylo zástupcům okolních informačních center a pracovníkům
v cestovním ruchu představit jak nové kopřivnické expozice, tak celkovou nabídku služeb, které
město turistům nabízí.
Výročí TGM
Počátkem března (7. 3.) vzdali hold prvnímu československému prezidentu Tomáši
Garrigue Masarykovi občané i vedení radnice. Pietní akt započal položením kytic k pomníku
TGM a poté se slova ujal Lubomír Hanzelka, člen místního Masarykova demokratického hnutí,
jenž přítomným připomněl, že právě Kopřivnice byla prvním městem, ve kterém bylo v roce
1909 Masarykovi uděleno čestné občanství. Uplynulo přesně 100 let od doby, kdy v Kopřivnici
pobýval profesor a pozdější první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue
Masaryk. Masaryk do města zavítal v době své druhé kandidatury do říšské rady, v níž ho
podporovali i občané Kopřivnice. Toto výročí a rovněž 157 let od narození prvního
československého prezidenta oslavilo město Kopřivnice tichou vzpomínkou a položením kytice
u pomníku na náměstí TGM.
Výročí Milady Horákové
Letos již podesáté si na škole dr. Milady Horákové připomněli justiční vraždu této
antikomunistické političky. Na krátkém pietním setkání před portrétem Horákové ve vestibulu
školy krátce promluvili senátor Milan Bureš a starost a Kopřivnice Josef Jalůvka. Oba
připomněli především důležitost historické paměti národa, která brání v opakování politických
čistek.
Výročí osvobození
Pietní akt se uskutečnil v úterý 8. května před základní školou na náměstí TGM, kde
představitelé města položili kytici k pomníku. Večer se pak uskutečnil slavnostní koncert
v kulturním domě v kině Puls, na kterém zahrál Městský dechový orchestr Kopřivnice pod
vedením Aloise Hrnčárka dvanáct skladeb, z nichž deset mělo svou premiéru. Na slavnostním
koncertě tak zazněly skladby nejen starých mistrů J. W. Mozarta, B. Martinů, J. Brahmse, ale
i současných skladatelů a také díla z oblasti populární hudby.
Výročí Husova upálení
Občané Kopřivnice, především ti starší, si v pátek 6. července v podvečer připomněli
upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Pietní akt se tradičně konal u Husovy lípy naproti
koupališti. Ve svém projevu vzpomněl historik Jiří Tichánek nejen na Husovy začátky
v Betlémské kapli, ale i na celou jeho životní pouť a boj za své přesvědčení. S proslovem
a modlitbou vystoupila sestra farářka Marta Silná z Církve československé husitské.
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Výročí vzniku republiky
V pátek v podvečer 26. října si asi stovka Kopřivničanů u pomníku prvního prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka připomněla vznik Československé republiky v roce 1918. V úvodu
zazpívalo Pěvecké sdružení Kopřivnice, poté představitelé města spolu s členy místního
Masarykova demokratického hnutí položili kytice k pomníku TGM a pak se slova ujal starosta
města Josef Jalůvka. Ten ve svém projevu přiblížil okamžiky vzniku republiky i události přímo
v Kopřivnici a nezapomněl také na Masarykovy odkazy.
Den válečných veteránů
V neděli 11. listopadu uctili občané a vedení města Kopřivnice včetně členů Českého
svazu bojovníků za svobodu a Vojenského sdružení
rehabilitovaných v rámci Dne válečných veteránů
oběti všech válečných konfliktů. Po položení kytic
k pomníku padlým před základní školou na náměstí
starosta Josef Jalůvka ve svém krátkém projevu
vzpomněl na dva Kopřivničany, kteří bojovali za
svobodu a prošli boji od Buzuluku až do naší vlasti Aloise Jalůvku a Ivana Ťahura, kteří zemřeli
v minulém měsíci.
Ve věku 95 let zemřel poslední kopřivnický rodák působící v zahraničním vojsku Alois
Jalůvka. Narodil se 21. srpna 1912 a v Tatře pracoval jako zámečník. Po demobilizaci se
nemohl smířit se situací a s kamarády přešel přes Polsko do Sovětského svazu. Na hranicích
byli zadrženi a odsouzeni na tři roky za ilegální přechod hranic. Jako vězeň byl zařazen na
nucené práce do pracovního tábora Sucha Bezvodna. V dubnu 1942 vstoupil do 1.
československého praporu formujícího se v Buzuluku do kulometné roty pod vedením npor.
Loma. Jako velitel družstva těžkých kulometů v hodnosti desátníka se zúčastnil bojů
o Sokolovo, kde byl 8. března 1943 raněn. Po vyléčení se objevily zdravotní potíže v důsledku
malárie, kterou Jalůvka onemocněl v gulagu. Proto byl přeložen k týlové službě. Po návratu do
vlasti nějakou dobu působil jako voják z povolání, pak byl propuštěn do zálohy. V roce 1968 po
obsazení Československa sovětskými vojsky vrátil na protest proti okupaci všechna svoje
vyznamenání. V bojích byl nesčetněkrát raněn
V pátek 26. října zemřel poslední z kopřivnických válečných veteránů Ivan Ťahur.
Narodil se 16. června 1922 ve Vyšni Vyznici v okrese Mukačevo. Od srpna roku 1940, kdy
přešel hranici do SSSR, do ledna 1942 byl vězněn v gulagu Ječega. Po propuštění byl odeslán
do Buzuluku, kde jej vzhledem ke zdravotnímu stavu zařadili do náhradního praporu. Po
vyléčení prošel boji o Kyjev, Dukelský průsmyk, Ostravu a další. Byl mnohokrát raněn, v boji
o Štítinu dokonce těžce. Pobyt v nemocnici se protáhl přes konec války. Demobilizován byl
v roce 1946. Oženil se a s manželkou Petřinou se usadil v Kopřivnici, kde až do odchodu na
důchod pracoval v závodě Tatra. Po roce 1990 byl rehabilitován a povýšen nejdřív do hodnosti
kapitána a později majora. Spolubojovníci jej vždy označovali za nesmírně odvážného
a čestného člověka.
Den boje za svobodu
I letos si přišlo v sobotu 17. listopadu v podvečer připomenout a uctít oběti
komunistického režimu pouze pár občanů. V rámci Dne boje za svobodu a demokracii se
u pamětní desky obětem komunismu umístěné na budově bývalé radnice sešli zástupci
Konfederace politických vězňů a představitelé města. Bývalý politický vězeň Zdislav Zima ve
svém projevu vzpomněl dr. Miladu Horákovou a další, kterých bylo během čtyřicetileté
komunistické nadvlády vězněno 262 500 a téměř tři tisíce z nich se domů už nikdy nevrátily.
Diskusní fórum Masaryk včera a dnes
Kulturní dům letos hostil první ročník diskuzního fóra Masaryk včera a dnes.
Sympozium otevřel Jan Ruml historickým ohlédnutím do mediální krajiny Masarykovy doby.
Připomenul, že sám první prezident byl vášnivým publicistou a tisku si velmi vážil, byť s ním
měl i negativní zkušenosti. Komentátor MF Dnes Martin Komárek se pohyboval ve svém
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zamyšlení v současnosti. Upozornil na řadu nedostatků dnešní nejen české žurnalistiky, ale
zároveň vyzvedl právo novinářů na to upozorňovat na ne zcela čisté praktiky některých politiků
a dovést je až k jejich odvolání. Jiří Čunek následně řekl, že vliv politických stran na média není
transparentní, jako tomu bylo v Masarykových dobách, ale většinu svého příspěvku věnoval
obhajobě svých postojů a vysvětlování své pozice v kauzách okolo údajného úplatku a výrocích
na adresu Romů. Dalším hostem byl šéfredaktor týdeníku Respekt Martin Šimečka. Původem
slovenskému novináři vadí bulvarizace českých médií, zároveň ale upozornil, že politikové
často přeceňují vliv médií. Tradiční účastník minulé dekády akcí Myšlenky TGM a současnost
Jiří Jež svůj referát zaměřený na teorie spiknutí přednesl pouze zprostředkovaně a ze
zdravotních důvodů nedorazil.
Předposledním mluvčím byl zdejší senátor Milan Bureš, který nahradil svého
stranického kolegu Petra Nečase. Bureš nezapřel svou profesní orientaci a ve svém zamyšlení
mluvil především o prospěšnosti mediální výchovy, která konzumenty médií vede ke kritickému
pohledu na jejich informace. Právo posledního slova měl Pavel Pecháček z Rádia Svobodná
Evropa, která akci dlouhodobě zaštiťuje. Ten vyzvedl existující svobodu médií v Česku a přišel
s myšlenkou, že tolik zazlívaná bulvarizace sdělovacích prostředků je logicky ovlivňována
vkusem jejich čtenářů a diváků. V závěru akce byla také pokřtěna nová publikace
štramberského Josefa Adamce o působení Tomáše Garrique Masaryka v našem kraji.
Spor o rybaření
Přehrada ve Větřkovicích bude i nadále revírem Českého rybářského svazu. Nový
nájemce přehrady Kamil Zajonc neuspěl se svou žádostí o zrušení stávajícího rybářského revíru.
Krajští úředníci zdůvodnili své rozhodnutí tím, že Větřkovická přehrada je nádrží na tekoucí
vodě. Český rybářský svaz získal právo výkonu rybářských práv a povinností po celý rok 2008.
Výstava lidových řemesel
Na výstavě v Šustalově vile si návštěvníci mohli vyzkoušet v tvůrčí dílně dvě
z tradičních lidových řemesel. Výstavu Kopretinové Velikonoce připravili klienti a pracovníci
denního stacionáře Kopretina ve Vlčovicích, a ti návštěvníky také zasvětili do košíkářského
a tkalcovského umění. Tkalcovství bylo v českých zemích veskrze mužskou záležitostí. Ženy
vykonávaly jen pomocné práce. Jako základní materiál k výrobě lidového textilu se používal
len, konopí, vlna, výjimečně hedvábí a od 19. století bavlna. Plátna, valchované vlněné
a polovlněné látky zůstávaly většinou v přírodních režných barvách. Mezi vzorované textilie
patřil kanafas a valchovaná celovlněná sukna. Pletení z proutí - košíkářství je jedním
z nejstarších řemesel, dokonce starším než výroba keramiky. V Čechách a na Moravě bylo
velice rozšířené. Jako materiál se používalo vrbové proutí, které mohlo být různě upravené. Na
hrubší koše se používalo surové neloupané proutí, na jemnější práce se proutí loupalo, případně
štípalo. Pokud chtěli výrobci dosáhnout načervenalé barvy, použili vařené loupané proutí.
Předměty z mízovaného loupaného proutí mají barvu bílou. Další materiál, který se k pletení
využíval, byl např. orobinec nebo luby. Loubek je pružný pásek dřeva naštípnutý z prutu, větve
nebo části kořene stromu a používal se hlavně na Šumavě nebo v kopcovité krajině
severovýchodní Moravy. Způsobů pletení je nespočet. V dnešní době rozšířenou výrobu
proutěných košíků potlačily krabicové obaly, igelitové pytlíky a další produkty továrenské
velkovýroby.
Produkty lidových řemesel patří do tradiční hmotné kultury českého venkova. I náš kraj
patří mezi oblasti, kde se ještě před nástupem průmyslové výroby rozvíjela výroba řemeslná.
Dříve kromě hlavní obživy, jíž bylo zemědělství, existovala řada druhů výrob nezbytných pro
provoz statků a život venkovských lidí. Můžeme je rozdělit do tří oblastí. Nejjednodušší byla
domácí výroba, kde si hospodář či hospodyně sami zhotovovali potřebné věci pro sebe a své
nejbližší okolí. Jednalo se o jednodušší výrobky, např. součástky rozbitého a polámaného
nářadí. Druhým stupněm byla výroba domácká. Zde už byla zapotřebí určitá specializace.
Zhotovovalo se větší množství předmětů (např. dřevěných výrobků, košíků, krajek, výšivek)
určených k prodeji. Tato domácká výroba však stále sloužila jen jako doplněk obživy, nešlo
o hlavní pracovní činnost. Tou se pro výrobce stávalo až řemeslo, které bylo jeho hlavním

105

zaměstnáním, např. kovář, hrnčíř. Řemeslník musel být vyučen a ve své dílně mohl zaměstnávat
i jiné řemeslníky.
Večer pověstí na Fojtství
Speciální večerní prohlídku Muzea Fojtství spojenou s programem připravilo muzeum
v pátek 19. října od 18 hodin. Při příchodu bylo dospělým návštěvníkům podáváno svařené víno
a dětem čaj. Cílem bylo hned v úvodu navodit příjemnou atmosféru a pak něco teplého přišlo
vhod každému, kdo přišel v mrazivém počasí pěšky. Skořicí a hřebíčkem provoněné muzeum
nabízelo k vidění expozice historie Kopřivnice, řemeslné tradice a kulturní dědictví
významných rodáků, ale taky v podání pracovníků muzea Ondřeje Šalka a Jana Ražnoka
a divadelního souboru Malá monstra z Domu dětí a mládeže Kopřivnice ztvárnění pověsti
o legendárním zbojníku Ondrášovi a jeho příteli Jurášovi, kteří naháněli hrůzu zámožným
pánům nejen v našem regionu. A nezůstalo jenom u zbojníků. Návštěvníci navíc viděli
ztvárnění pověsti o zkáze Šostýna. Řada dětí se při prohlídce raději držela rodičů, ale nejsilnější
zážitek měl teprve přijít. Cestu na starý hřbitov lemovaly svíčky a zpoza náhrobních kamenů se
zjevilo strašidlo, aby opilého kuchaře Šimona přivedlo na správnou cestu. Právě pověst
o strašidle se váže přímo k budově Fojtství, kde byla kdysi hospoda, kterou Šimon často
navštěvoval. Po setkání se strašidlem sice Fojtství navštěvoval i nadále, ale alkoholu prý už
neholdoval. Na hřbitově pak všichni správně splnili úkol zadaný strašidly Ágnes a Matyldou
a od ducha vystoupivšího z hrobky rodiny Šustalů pak všech devětaosmdesát účastníků získalo
drobnou upomínku netradiční prohlídky. Zájemci si pak mohli na dvoře muzea opéct
i špekáčky.
Jiří Tichánek vydal další knihy
Na pultech knihkupců se letos objevila nová kniha historika a bývalého kopřivnického
starosty Jiřího Tichánka s názvem Významné osobnosti města Štramberka, v níž se píše
o lidech, kteří ve městě žili a tvořili nebo ho svým celoživotním dílem propagovali a proslavili.
Podklady sbíral Tichánek již dlouhou dobu, později pak vyhledával další dokumentační
materiály. V tomto ohledu měl štěstí na znalost místních lidí, kteří ho odkazovali na žijící
rodinné příslušníky, od nichž se mu podařilo získat cenné fotografie a jiné listinné podklady.
Kniha by mohla mít mnohem více než současných dvě stě stran, byly však vybrány jen skutečně
nejvýznamnější osobnosti. Chybí zde například zakladatel Štramberka markrabě Jan Jindřich.
Na doporučení letopisecké komise byly do knihy zařazeny dvě žijící osobnosti - malíři Josef
Martini a Vojtěch Petráš. Bohužel druhý jmenovaný den před vydáním knihy zemřel. V další
knize se věnuje historii objektu fojtství v Kozlovicích a také významným valašským vojvodům
jakožto zajímavému fenoménu našeho regionu.
Světové hry hasičů
Kopřivničan Tomáš Melčák, profesionální hasič, byl členem čtyřčlenného družstva
České republiky, které zvítězilo na 12. světových hrách policistů a hasičů v australském
Adelaide v soutěži Ultimated Firefighters. Měření sil se za velikého vedra uskutečnilo v týdnu
od 16. do 23. března. Úspěch ve světové konkurenci hasičů se Melčákovi podařilo zúročit
bronzem v jednotlivcích. Trochu si tak spravil chuť po dvou čtvrtých místech v orientačním
běhu a ve výběhu do 32. patra nejvyšší budovy v Adelaide, kde v plné hasičské výzbroji
a výstroji a se zapnutým dýchacím přístrojem ve 34 stupních Celsia ztratil na třetí místo pouhé
dvě vteřiny. Zlato a bronz byly dostatečnou náhradou za tříměsíční zimní přípravu, kdy
s čelovkou na hlavě běhal po Bílé hoře nebo ke zděšení návštěvníků opakovaně vybíhal schody
ze štramberského náměstí po Trúbu. Pro Tomáše Melčáka byly světové hry policistů a hasičů
šesté, kterých se zúčastnil díky podpoře zaměstnavatele, sponzorů a města Kopřivnice.
Notářské služby
Letošní příchod notáře do Kopřivnice iniciovala dlouhodobě radnice na žádost občanů.
Pro ně tak odpadlo dojíždění za notářskými službami do Nového Jičína nebo Příbora. Občané
využívají zejména ověření, které jim nemůže poskytnout matrika.
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Notářské služby poskytuje nyní notářka Jarmila Chvistková v úředních dnech v budově
městského úřadu ve II. poschodí. Více než pro ověřování ji vyhledávají lidé pro právní pomoc,
např. potřebují-li poradit, chtějí-li sepsat závěť, uzavřít kupní, darovací smlouvu, smlouvu
o věcném břemeni, uložit peníze do notářské úschovy, udělit plnou moc, založit obchodní
společnost nebo družstvo. Služby využívají i obchodní společnosti a družstva za účelem
osvědčení valné hromady, členské schůze, rozhodnutí jediného společníka a podobně.
Nové mobilní kamery
Kopřivnice se stala třetím městem po Ostravě a Frýdku-Místku v Moravskoslezském
kraji, nad jehož bezpečností dohlížely nově i přenosné kamery. Ty se radnici podařilo získat
z projektu ministerstva vnitra Partnerství 2007. O dotaci požádala radnice letos na jaře a její
žádost podpořilo i okresní ředitelství Policie ČR. Na pořízení tří přenosných kamer včetně
zdroje poskytlo ministerstvo vnitra čtyři sta tisíc korun a padesát tisíc doplatilo město.
Mobilní kamery začali strážníci používat všude tam, kam nedohlédly stávající pevné
kamery, které jsou umístěny na výškových budovách v centru města a na sídlišti Sever. Pět
kamer monitoruje čtyřiadvacet hodin dění ve městě a jejich záznamy jsou na služebně městské
policie uchovávány po dobu jednoho měsíce. Poté jsou záznamy smazány. K těmto záznamům
se nedostane nikdo nepovolaný. Jen v případě spáchání trestného činu či přestupku jsou předány
dle regulí zákona k dořešení. Na vjezdech do Kopřivnice, na vlakovém či autobusovém nádraží
musely být umístěny cedulky s oznámením, že město je monitorováno kamerovým systémem.
Kde se ale zrovna nacházely ty přenosné, to věděl jen omezený počet osob.
Nové varhany pro místní kostel
Město Kopřivnice přispěje římskokatolické farnosti Lubina během dvou let pěti sty
tisíci korunami na nákup varhan. Ty původní sloužily v kostele svatého Václava ve
Větřkovicích sto pět let. Již více než deset let usilovala místní farnost o nákup nového nástroje,
ale vždy to ztroskotalo na financích nebo technických podmínkách. Letos se naskytla možnost
odkoupit varhany od Náboženské obce Církve československé v Ostravě-Vítkovicích, kde se
ruší kostel. Nové varhany stojí šest milionů, obec je kupuje za 520 000 korun a dalších 735 000
korun bude stát přestavba. Na zbytek do požadované částky se složí podle slov faráře Dvořáka
sami farníci.
Běh Terryho Foxe
Běh Terryho Foxe se v pátek 8. června uskutečnil v Kopřivnici už podesáté. Pořadatelé,
Dům dětí a mládeže Kopřivnice ve spolupráci s Ludvík Moravia a městem, rozdělili akci tak, že
se běh uskutečnil pro žáky základních a mateřských škol průběžně po celé dopoledne,
odpoledne se na startu sešla místní veřejnost. Celkem se na Běhu Terryho Foxe prezentovalo
více než jedenáct set zájemců.
Podvodník ve městě
Podvodník vydávající se za pracovníka Severomoravských vodovodů a kanalizací řádil
letos v Kopřivnici. Podle popisu asi čtyřicetiletý muž silnější postavy s krátce střiženými
černými vlasy využíval důvěřivosti starých lidí a lákal z nich peníze za smyšlené služby. Poprvé
podvodník udeřil 8. března před půl dvanáctou v domě s pečovatelskou službou na Masarykově
náměstí v Kopřivnici a z jeho obyvatelky vylákal 2 000 korun. Jen o pár minut později už
zkoušel stejnou věc v Pečovatelském domě na ulici České. Obcházel byty klientů. Jedné
obyvatelce se představil jako zaměstnanec města s tím, že v jejím bytě budou nainstalovány
regulační ventily a měřiče tepla, na ty požadoval dvoutisícovou vratnou zálohu. Paní naštěstí
doma tolik peněz neměla, takže se domluvili, že přijde následující den. To už na podvodníka
čekala také městská policie, ale on už se neobjevil. Stejný scénář s vybíráním zálohy
pravděpodobně tentýž pachatel použil v následujících dnech ještě třikrát, z toho jednou úspěšně.
Podvodník působil na celém území města. Vylákat peníze se snažil na ulici Obránců míru,
Štramberské a Alšově.
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Prasklá zeď
V panelovém domě číslo 1036 na Lidické ulici došlo k posunu z příček v jednom
z bytů. Tato nečekaná událost si vyžádala preventivní evakuaci obyvatel osmi bytů nad sebou.
Celkem bylo evakuováno čtrnáct dospělých a pět dětí. Do svých bytů se lidé mohli vrátit asi za
hodinu poté, co dům prohlédl statik. Ten situaci vyhodnotil s tím, že jde o nenosnou příčku
a evakuovaní lidé se mohli vrátit do svých domovů, včetně poškozeného bytu. Jediným
omezením v tomto bytě byl zákaz spánku dětí v jejich pokoji pod prasklinou u stropu, kde by se
mohla odloupnout další omítka.
Podobné věci se občas údajně ve starých panelových domech stávají. Hned další den do
poškozeného bytu dorazili stavební dělníci, jejichž úkolem bylo dle doporučení statika zeď
odříznout u stropu a následně ji zafixovat.
Projekt na vznik domova důchodců v přístavbě
Rada města na svém posledním červnovém zasedání schválila zadání zpracování studie
na řešení domova pro seniory podle varianty č. 2. Přestože hledání možností financování stavby
domova důchodců je trvalým úkolem města a radnice se stále snaží získat vládní dotaci,
rozhodlo se vedení města nechat zpracovat druhou - úspornější variantu. Ta spočívá v celkové
rekonstrukci stávajícího domu s pečovatelskou službou na ulici České s možností vyčlenění
dvou pater pro potřeby domova důchodců. Stávající budovu lze rozšířit o jedno patro formou
střešní přístavby. Dále by se měla dokončit rozestavěná kuchyň a jídelna. S revitalizací domu by
souvisela i výměna stoupaček, oken, zateplení fasády a generálka výtahů. Podle této varianty by
v domě s pečovatelskou službou mohlo vzniknout asi čtyřicet míst pro domov důchodců, což by
podle stávajících studií mělo pro Kopřivnici stačit. Součástí studie bude i posouzení domu
s pečovatelskou službou na náměstí TGM, kde je v havarijním stavu střecha. I zde by při opravě
mohla vzniknout půdní nástavba, v níž by mohly vzniknout byty, o které bude snížena kapacita
DPS na ulici České.
Den učitelů
Vedení kopřivnické radnice i letos ocenilo nejlepší pedagogické pracovníky ve městě.
Samotný akt se uskutečnil v Den učitelů, tedy ve středu 28. března, odpoledne v Lašské vile,
kam byli pozváni ocenění pracovníci všech místních školských zařízení včetně ředitelů.
Radnice letos ocenila tyto pedagogické pracovníky: Danu Lörinczovou, Lenku
Šafářovou a Věru Hanzlíkovou z mateřských školek, Jarmilu Filipovou a Lenku Škarkovou ze
ZŠ Alšovy, Danielu Burešovou a Stanislavu Mlejneckou ze ZŠ 17. listopadu, Miluši Váňovou
a Naděždu Pešovou ze ZŠ dr. Milady Horákové, Břetislava Holuba a Janu Linhartovou ze ZŠ
Emila Zátopka, Miluši Goldovou ze ZŠ sv. Zdislavy, Věru Bubíkovou ze ZŠ Štramberské, Evu
Benešovou ze ZŠ a MŠ Motýlek, Drahomíru Švarcovou ze ZŠ Lubina, Stanislavu Podžornou
a Zdeňku Jakubcovou z VOŠ, SOŠ a SOU, Janu Hanzelkovou a Sylvu Seidlovou z DDM, Hanu
Pukovcovou ze ZUŠ Zdeňka Buriana a Pavla Debefa z První soukromé ZUŠ MIS music.
Slavnostní odpoledne doplnilo kulturní vystoupení.
Dětská hřiště
Na dětském hřišti na ulici Příčné, došlo koncem února k úrazu dítěte. To si hrálo na
kolotoči, kterému se ulomila nosná hřídel, kolotoč spadl a dítě si při pádu zlomilo nohu.
Přestože kolotoč byl v loňském roce třikrát kontrolován, došlo únavou materiálu nebo vnitřní
vadou k této nepříjemné události. Tato zařízení jsou konstruována pro děti ve věku do deseti let,
ale ve skutečnosti si na kolotoči hrají starší děti včetně mládeže, čímž dochází k přetížení
kolotoče. I to se mohlo negativně podepsat na nehodě. Správa sportovišť není schopná na všech
hřištích zajišťovat defektoskopické kontroly stavu zařízení. Většina dětských hřišť je stará
a nevyhovuje evropským normám. Proto město intenzivně pracuje na projektech a získávání
peněz na výstavbu nových. V letošním roce bylo postaveno na základě zpracované koncepce
města první z dětských hřišť odpovídající normám Evropské unie, a to v prostoru mezi ulicemi
Štramberskou a Alšovou v blízkosti restaurace U Matesa.
Radnice se již několikrát ucházela o dotaci vypsanou společností ČEZ na dětská hřiště
a do soutěže poslala projekt na hřiště na Máchově ulici. Město ale ani letos nebylo úspěšné,
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a proto bylo rozhodnuto vybudovat hřiště ve své vlastní režii blíže centru. Vzhledem k tomu, že
město může dětská hřiště budovat pouze na svých pozemcích, byla vybrána lokalita mezi
ulicemi Štramberskou a Alšovou. Protože hřiště mají sloužit spádové oblasti a v celé Kopřivnici
by jich mělo být postupně vybudováno dvanáct, budou mít odpovídající velikost i vybavení.
Hřiště o velikosti přibližně dvacet krát třicet metrů budou oplocena a budou na nich průlezky,
kolotoče, pískoviště, ale součástí bude i menší hřiště, na kterém budou moci děti hrát fotbal či
jiné míčové hry. Použitá zařízení budou mít nosnost 40 - 50 kilo, což odpovídá dětem do
dvanácti let. Vybavení jednoho takového hřiště se pohybuje kolem dvou milionů korun. Další
hřiště se budovalo na sídlišti Sever.
V parku dr. Edvarda Beneše u bývalého závodního klubu vždy bývaly houpačky
a kolotoč, na které rádi chodili rodiče se svými dětmi, a to nejen z Kopřivnice. Jenže časem
kolotoč dosloužil a lidem to vadí. Proto sepsali petici, v níž požadovali vybudování dětského
hřiště v centru města, a koncem června ji předali na radnici. Petice získala sto pět podpisů. Byla
reakcí na zveřejnění záměru vybudování dětského hřiště v lokalitě mezi ulicí Štramberskou
a Máchovou blízko restaurace Mates.
Město samotné záměr vybudování dětského hřiště v parku podporuje jak z důvodu
tradice, tak také pro pěkné prostředí parku a dostupnost pro většinu obyvatel města. Problém se
ale objevil ve vlastnických vztazích, protože větší část parku patří Tatře a bez příslušného
smluvního vztahu k pozemku na něm město nesmí ze zákona investovat. O možném získání
pozemku pro tento účel jednal starosta Josef Jalůvka s generálním ředitelem Tatry Ronaldem
Adamsem, ale Tatra i město si ponechaly čas na rozhodnutí.
Mezi dlouhodobější plány patří vybudování čtrnácti nových dětských hřišť v Kopřivnici
a dalších tří v místních částech. Z těchto navržených lokalit prozatím jen tři splňují požadavek,
aby pozemek, na kterém mají vzniknout, patřil městu. Většina veřejných prostranství patří státu,
ale někde i soukromým osobám. Aby do budoucna nebyl problém právě ve vlastnictví pozemků,
město podalo žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod těch
pozemků, kde navrhuje vybudování hřiště, do vlastnictví města.
Koupaliště
Uplynulá letní sezona na koupališti byla dost slabá, co se týče počtu návštěvníků. Léto
sice začalo brzy a bylo teplé, ale teplotně nadnormálních dní, které by přilákaly větší počet
návštěvníků, bylo skutečně velmi málo. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v druhém
červencovém týdnu, kdy se po tři dny pohybovala okolo 1 600 lidí denně. Provoz koupaliště
začal 26. května a ukončen byl posledního srpna. Přestože bylo otevřeno čtyřiašedesát dní,
kopřivnický areál se stal cílem pouze pro 19 582 platících návštěvníků. Průměrná roční
návštěvnost se přitom pohybuje kolem 30 300 a počet dní vhodných ke koupání dosahuje
čtyřiceti. Od návštěvníků se na vstupném vybralo letos 527 315 korun. Koupaliště tak skončilo
ve ztrátě. Správa sportovišť se snaží každým rokem rozšířit i doplňkové atrakce. Letos byl
zahájen provoz nově zrekonstruované soukromé restaurace a provoz minikár. Koupališti ale
schází vodní atrakce, jako jsou různé chrliče, vířivky, protiproudy, vlny a další, jejichž instalace
je odvislá od celkové modernizace bazénových van.
Přehrada
Průběh letní sezony na větřkovické přehradě byl naopak příznivý. Přehradu dlouhodobě
vyhledává ustálená skupina lidí, kteří dávají přednost přírodnímu prostředí. Letos byl přivezen
na pláž nový štěrk, který se spolu s vysoce čistou vodou v nádrži postaral o příjemné
a vyhledávané prostředí. Kromě pěti diskoték se na přehradě uskutečnil ve spolupráci s městem
Kopřivnice sportovní den, kdy si účastníci mohli vyzkoušet jízdu na raftech, a dětský den, na
němž se podíleli pracovníci místního domu dětí a mládeže.
Tuning show
Tatrovácký polygon hostil sedmé pokračování Tuning show. Tentokrát přišlo 17 000
lidí. Přímo v areálu bylo k vidění asi tři tisíce upravených vozů. O zábavu se staraly nejen
motoristické lahůdky, jako jsou závody ve sprintu, ukázky sportovních vozů, stuntriding či
soutěže o nejlepší tuning nebo audiovybavení ve voze, ale také vystoupení finalisty poslední
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SuperStar Davida Spilky nebo Leoše Mareše. Kromě drobných neukázněností účastníků, na
které si stěžovali pořadatelé, přinesla akce především problémy v dopravě. V podstatě se během
celého dopoledne na cestě do Kopřivnice tvořily kolony a i velmi vzdálené plochy od zkušební
dráhy se měnily v provizorní parkoviště. Pro někoho to byla zajímavá atrakce, pro druhé nuda
a pro další nepříjemnost ze spousty aut pojíždějících a parkujících prakticky všude.
Zážitky pro sedm smyslů
Celkem čtyři sta lidí si během letošního léta koupilo „Klíč k zážitkům“. Tato nezvykle
pojmenovaná vstupenka je opravňovala za pouhou padesátikorunu navštívit všechna
kopřivnická muzea a navíc si užít jednu z připravených nezvyklých aktivit od adrenalinového
přejezdu lanového přemostění Kamenárky, přes raftování na větřkovické přehradě, sjezd na
terénní koloběžce či otestování skákacích bot až po jízdu městem v historických automobilech.
Město, které akce spolupořádalo s Valašským královstvím, projekt podpořilo 150 tisíci
korunami. Cílem bylo propagovat město a jeho muzea jako atraktivní místa pro trávení volného
času.
Replika Präsidenta
Originál je dnes uložen na čestném místě Národního technického muzea v Praze. Jeho
o 80 let mladší klon v místním muzeu přidal letos zaměstnancům spoustu starostí. Jejich úkolem
bylo zajistit, aby automobilový prapradědeček mohl vést kolonu mladších veteránů na cestě
z Vídně do Kopřivnice. Präsident, který deset let nevyjel po vlastní ose, opustil své místo na
točně v muzeu na konci května a od té doby se na něm s přestávkami intenzivně pracovalo.
Ruce mechaniků musely sáhnout snad na každý šroubek vozu. Celá zadní jednotka byla ve
špatném stavu, počínaje ruční brzdou až po prasklé nádrže, na prvočinitele byl rozebrán také
motor auta. Přestože jeho předloha jako první cestu urazila cestu z Kopřivnice do Vídně,
Präsidentova kopie má najeto jen několik kilometrů. Stalo se tradicí, že jednou za deset let vede
na startu a v cíli veteránskou rallye, ale poté, co se předvede nadšeným obdivovatelům, cestuje
jako vzácný náklad na korbě jiného vozu. Revitalizaci tohoto unikátu provedl Vladimír Miček.
Tříkrálová sbírka
Výtěžek sedmé Tříkrálové sbírky pořádané kopřivnickou charitou vynesl 618 605,50
korun, což je pro srovnání s loňským rokem zhruba o dvaadvacet tisíc korun více. Na sebrání
této úctyhodné sumy se podílelo 97 skupinek koledníků. V samotné Kopřivnici se 14
skupinkám podařilo shromáždit 102 338 korun a v Lubině 46 223,50 korun. Další místní části
má ve své kompetenci frenštátská charita. Veškerý výtěžek sbírky se odevzdává na konto
Sdružení České katolické charity, která pětašedesát procent vrací místním charitám. Částka je
pak určena na financování charitou poskytovaných služeb, na provoz Domova pokojného stáří
v Mořkově apod. Charita podporuje například kopřivnické Dětské centrum, Dětský domov
v Novém Jičíně a podobně. Nedocenitelnou úlohu v Tříkrálové sbírce mají koledníci, kteří se
bez nároku na odměnu za každého počasí vydávají dům od domu. V obcích si děti považují za
čest se této akce zúčastnit, horší situace je ve městech. Pro srovnání uvedu příklad: v Rybí, které
má tisícovku obyvatel, chodilo osm skupin koledníků a ve dvacetitisícové Kopřivnici čtrnáct.
Na vesnici mají ke koledníkům jiný postoj, protože se všichni navzájem znají.
Kalendář na rok 2008
Město Kopřivnice připravilo pro své občany překvapení a koncem roku vydalo nový
kalendář na rok 2008, který byl zaměřen na oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město.
Kalendář ve svých poštovních schránkách nalezla každá kopřivnická domácnost.
Kalendář obsahoval důležité okamžiky z historie města, několik dobových fotografií
a tradiční akce kulturního a společenského života. Historická data byla vyhledána v kronikách
města od roku 1948, kde jsou zachyceny významné události jednotlivých let. Součástí
uvedených dat je také harmonogram oslav v rámci šedesátiletého výročí, které město plánuje po
celý nadcházející rok. Hlavní oslavy proběhnou v srpnu za účasti mnoha významných hostů.
Kalendář je připraven v počtu 10 000 ks a celkové náklady na zhotovení a tisk se pohybují
okolo částky ve výši 230 000 Kč.
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EZINÁRODNÍ VZTAHY KOPŘIVNICE
Akce konané v Kopřivnici
1.- 4. 3. 2007
Judisté z partnerského města Trappes (Francie) navštívili Kopřivnici.
Judisté byli přivítání na MÚ, navštívili polygon, Technické muzeum, expozici E. a D.
Zátopových, hokejový zápas, Štramberk, …, ale hlavně se společně s judisty z kopřivnických
škol zúčastnili mezinárodního turnaje „O pohár euroregionu Beskydy“ ve Frýdku-Místku
(judisté z Trappes získali 2 stříbrné medaile).
9.- 12. 8. 2007
Cyklisté z partnerského města Castiglione del Lago (Itálie) se zúčastnili akce „Kopřivnický
Drtič“. Po celou dobu jejich návštěvy je doprovázeli členové Klubu horských kol - Cyklo Art
Bike klubu, kteří jim připravili zajímavý doprovodný program.
Září 2008
Pracovníci radnice z partnerského města Zwönitz (Německo) a jejich rodinní příslušníci
navštívili Kopřivnici.
14. - 16. 9. 2007
5. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
Běhu, který se konal 15. 9. 2007 se zúčastnili běžci z partnerských měst Kopřivnice Myszkówa (Polsko) v počtu 6 běžců, Zwönitz (Německo) v počtu 4 běžců a Castiglione del
Lago (Itálie) v počtu 4 běžců.
Běžci z partnerských měst se zúčastnili nejen běhu, ale byl pro ně připraven i zajímavý
doprovodný program. Po celou dobu je doprovázeli běžci z Maraton klubu Kopřivnice.
9. - 10. 11. 2007
Děti z partnerského města Myszkówa (Polsko) se zúčastnily přehlídky „Motýlek“ v Kopřivnici.
XI. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí „Motýlek 2007“
se zúčastnily děti ze 2 škol z Myszkówa.
Leden - prosinec 2007
Cizojazyčné konzultační středisko (rozšířené původní Francouzské kulturně informační
středisko - pracuje pod KDK, p. o.,- v rámci knihovny). Každý pátek od 15.30 -17.30 hodin.
Akce konané v partnerských městech
27. 4. - 2. 5. 2007
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Castiglione del Lago (Itálie).
Členy delegace byli zástupci města, členka komise pro mezinárodní vztahy, zpravodajové
Kopřivnických novin a KTK. Delegace se zúčastnila ekologicky zaměřené mezinárodní
konference, „drakiády“ a projednala další možnosti spolupráce mezi oběma partnerskými městy.
18. - 22. 5. 2007
Cyklisté z Kopřivnice se zúčastnili 14. Marathonu BIKE del Trasimeno v partnerském městě
Castiglione del Lago (Itálie)
Čtyři kopřivničtí cyklisté z Cyklo Artr bike klubu se zúčastnili 14. Marathonu BIKE del
Trasimeno v Castiglione.
Dušan Pargač dojel ve své kategorii první a celkově na krátké trati druhý. Michal Chmel dojel 6
a Miroslav Knapík a Jaroslav Dvořáček dojeli ve druhé padesátce.
31. 5. - 3. 6. 2007
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Zwönitz (Německo).
Kromě setkání s delegacemi ostatních partnerských měst Zwönitz a návštěvy Drážďan si
delegace prohlédla soukromý pečovatelský dům, seznámila se s prací terénní pracovnice
(streetworker) a s charitativní prací johanitů. Dále delegace navštívila teplárnu ve Zwönitzu
a projednala další spolupráci mezi našimi městy.
6. - 11. 6. 2007
Fotbalisté z Kopřivnice se zúčastnili Mezinárodního fotbalového turnaje v partnerském městě
Trappes (Francie).
Fotbalový turnaj se konal 9. a 10. 6. 2007 a naši fotbalisté se umístili na 3. místě. Pro sportovce
byl připraven i doprovodný program - návštěva Eiffelovy věže.
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6. 7. 2007
Fotbalisté z Lubiny (na Slovensku) se zúčastnili fotbalového zápasu v místní části Kopřivnice Lubině. Turnaj se konal v rámci oslav 55. výročí fotbalového klubu v Lubině. Naši fotbalisté
vyhráli.
15. 7. 2007
Fotbalisté z místní části Kopřivnice - Lubiny se zúčastnili fotbalového turnaje v Lubině na
Slovensku. Naši fotbalisté se umístili na 3. místě.
27. 7. - 8. 8. 2007
Kopřivničtí skauti a cyklisté navštívili partnerské město Congleton (Anglie) a zúčastnili se akce
Jamboree. Z celkových 44 osob navštívilo 24 osob akci Jamboree, dalších 20 osob (skauti,
cyklisté, turisté) navštívilo partnerské město Congleton. Byli přivítáni vedením města,
uskutečnili společné vyjížďky,….na zpáteční cestě pak ještě navštívili partnerské město Trappes
(Francie).
1. 9. 2007
Hasiči z Lubiny se zúčastnili pohárové soutěže v Háji (Slovensko).
SDH Lubina II udržuje s DHZ Háj u Turčianských Teplic dlouhodobé kontakty - 33 let.
Soutěže v Háji se celkem zúčastnilo 15 družstev. Naše družstvo obsadilo 9. místo (7 členů
z družstva bylo mladších 18 let)
26. 9. - 2. 10. 2007
Běžci z Kopřivnice se zúčastnili běhu Paříž - Versailles (Francie).
6 běžců z Maraton klubu Kopřivnice se zúčastnilo na základě pozvání partnerského města
Trappes (Francie) běhu „Paříž-Versailles“, který se konal 30. 9. 2007.
Výše uvedený běh je ve Francii velice populární. Výsledky našich běžců byly velice dobré.
Castiglione del Lago
Kopřivnické partnerské město leží na pomezí Toskánska a Umbrie. Oblast Umbrijské
pahorkatiny má za sebou dlouhou a bohatou historii, na jejíž důkazy návštěvník regionu naráží
doslova na každém kroku. Okolí Trasimenského jezera bylo osídleno již v paleolitu a našla se
zde i pravěká soška známá jako Venuše od Trasimenského jezera. Jméno celé oblasti dali
Umbrové, kteří se zde usadili tisíc let před Kristem, vývoj Umbrie ovšem výrazně ovlivňovali
také Etruskové a Římská říše, která oblast anektovala asi tři sta let před naším letopočtem.
Dalšími, kdo oblast ovládali, byli Byzantinci a okolo 8. a 9. století se Umbrie stává državou
papežského státu. Umbrie nebyla sice politicky významná, ale zato byla velkým náboženským
a kulturním centrem Itálie. Papežové do oblasti vysílali nejvýznamnější architekty a umělce
několika epoch. Milovníci historie na kousku země naleznou památky etruské, antické,
románské gotické a pochopitelně renesanční skvosty.
V kopcích Umbrie jsou stovky kostelů a starobylých klášterů, právě zde mají svůj
původ benediktíni, františkáni, jejichž zakladatel se narodil v turisty vyhledávaném Assisi, ale
i klarisky. Samotné Castiglione del Lago má své kořeny už v etruské době. V 7. století po Kristu
vznikla na poloostrově vybíhajícím do Trasimenského jezera pevnost, která byla opěrným
bodem byzantského panství v oblasti. V následujících staletích se o město vedly časté ozbrojené
spory. V roce 1247 bylo město dobyto a zničeno Friedrichem II. Císař poté přikázal Castiglione
obnovit podle pravidelného plánu s třemi náměstími a třemi městskými branami a tento
charakter si z velké části zachovalo do dnešních dnů, o čemž se může přesvědčit každý jeho
návštěvník.
Italské Castiglione del Lago je svou povahou ideálním turistickým centrem. Už jeho
poloha na půl cesty mezi Římem a Florencií (do obou italských klenotů se dá dostat za půldruhé
hodiny) z něj dělá pro turisty atraktivní místo. Oblast Castiglione del Lago a celého okolí jezera
ročně navštíví asi 1,3 milionů turistů. Velký podíl návštěvníků tvoří Holanďané, Belgičané,
Němci, Dánové a Angličané. Stále častěji do města zajíždějí také Američané a Japonci. Právě
turistický ruch je společně se zemědělskou výrobou hlavním ekonomickým tahounem oblasti
okolo Castiglione del Lago. Samotné město nabízí nejen hotely a kempy v okolí jezera, ale řada
jeho obyvatel ve svých domech zřizuje také možnosti ubytování v soukromí. Časté a populární
je také upravování statků a farem v okolí Castiglione pro populární agroturistiku. O atraktivitě
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celé oblasti svědčí také fakt, že bývalé zemědělské usedlosti v krajině okolo jezera Trasimeno
skupují dobře situovaní lidé z celé Evropy.
Zwönitz
Na přelomu května a června místostarostové Vladislav Kryške a Zdeněk Krajčír spolu
s radní Dagmar Jančálkovou a Karlem Kočišem, členem komise pro mezinárodní vztahy,
absolvovali na pozvání starosty Zwönitzu Uwe Schneidera čtyřdenní návštěvu města. Zúčastnili
se oficiálního setkání, na které přijeli i zástupci z dalších partnerských měst, a to z Myszkowa,
Magyarpolany, Heiligenhausu a Puschendorfu. V rámci návštěvy se upřesňovaly podmínky
účasti Němců na Běhu Emila Zátopka, který se pak uskutečnil letos v září. Naše delegace si
prohlédla místní teplárnu a domov s pečovatelskou službou, který provozuje soukromá
společnost. V domově jsou umísťováni lidé s různým stupněm zdravotního postižení, podle
něhož je stanovena cena za ubytování.

Z

ávěr

V životě města byl rok 2007 rokem nárůstu ekonomických aktivit, zvyšování
zaměstnanosti (nezaměstnanost ve městě byla na rekordně nízké úrovni 4,5 procent)
a v neposlední řadě zvyšování zájmu o naše město a jeho budoucnost. Byl to první rok nového
volebního období nových zastupitelů a v tomto ohledu to byl především rok příprav budoucího
rozvoje Kopřivnice a formulování strategické vize. Do práce na novém Strategickém plánu
rozvoje města Kopřivnice se zapojilo několik stovek občanů. Kopřivnice obhájila zařazení do
kategorie B v síti Zdravých měst a místních Agend 21 České republiky. Kromě ní mají tuto
výsadu už jen dvě města v naší republice. Město se rychle rozvíjí. Ve městě i v jeho okolí
a okolních obcích rychle rostou nové rodinné domky, opravují se stávající. Přibývá počet aut
a doprava ve městě nepříjemně houstne. Parkoviště i ulice jsou přeplněny parkujícími auty,
často bránícími v bezpečném výhledu při výjezdu z bočních ulic na hlavní komunikace.
Naplnila se průmyslová zóna, staví se další podniky a provozovny. Dynamický rozvoj
Kopřivnice lze předpokládat i v příštím roce.

Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec
kronikář
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