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Rok 2009 v Kopřivnici
Stalo se v lednu:
 V Kopřivnici se po šestileté pauze začala měřit kvalita ovzduší. Měřící zařízení
bylo umístěno v atriu ZŠ dr. Milady Horákové.
 Vedení automobilky počátkem roku oznámilo, že na konci ledna začne
s propouštěním. Tatra měla v té době v úmyslu propustit 569 zaměstnanců.
 Kopřivničtí skauti zahájili stavbu své nové základny, na jejíž realizaci získali víc
jak 18milionovou dotaci z evropských fondů a dalšího 1,2 milionů z rozpočtu města.
 Asi osm desítek sympatizantů krajně pravicové Dělnické strany chtělo údajně
vyjádřit podporu propouštěným tatrovákům. Na demonstraci do města dorazily
zároveň asi čtyři desítky antifašistů. Díky zásahu policistů, kteří obě skupiny od sebe
oddělili, proběhla demonstrace poměrně klidně.
 Kopřivnice se prezentovala na veletrhu v Brně, kde vystavovala ve společném
stánku Moravskoslezského kraje společně s dalšími obcemi z nejbližšího okolí pod
hlavičkou Lašské brány.
 Skupina místních mladých výtvarníků „Konstruktéři Young“ zahájila v Šustalově
vile svou první výstavu. Pod titulem Deusex Kuchyňka byly k vidění mnohdy bizarní
artefakty z vysloužilé elektroniky a dalšího odpadového materiálu. Podobné výstavy
mají kořeny v osmdesátých letech v Itálii ve hnutí Arte Powera.
 V Noře vystoupily špičky tuzemské hip-hopové scény Hugo Toxxx a Vladimir 518.
 Místní vyšší odborná škola předala svým 27 úspěšným absolventům titul
Diplomovaný specialista, ti tak úspěšně zakončili studia na této škole. Tento titul DiS
zná veřejnost spíše ve spojení s hudebními umělci – získávají jej totiž absolventi
hudebních konzervatoří.
 Domácí krasobruslaři vybojovali dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili na Velké
ceně, která se jela jako 36. ročník Tatrovácké brusle.
 Starší žáci kopřivnického klubu házené zvítězili ve 14. ročníku turnaje „O pohár Rady
města Kopřivnice“.
 Nezaměstnanost na Kopřivnicku začala prudce stoupat. Jen za první tři lednové dny
na místní pobočce úřadu práce zaevidovali 249 lidí bez práce.
 Neobvykle silné mrazy způsobily v prvních třech týdnech devět havárií na
vodovodním potrubí v Kopřivnici a řadu komplikací v dopravě.
Stalo se v únoru:
 Olympionička Dana Zátopková věnovala Regionálnímu muzeu v Kopřivnici milion
korun. Svůj dar nesvázala žádným omezením. Muzeum se ale zavázalo, že bude
udržovat, podporovat a rozvíjet odkaz Emila a Dany Zátopkových dokumentovaný
samostatnou reprezentativní expozicí umístěnou v centru města.
 Dva nejznámější představitelé současné písničkářské alternativy v tuzemsku hostil
v jeden večer klub Nora. Xindl X a Xaviér Baumaxa dokázali klub zaplnit bavícím se
publikem až do posledního místa.
 Z partnerského města Congleton přijela do Kopřivnice šestice tamních radních, kteří
během svého pobytu získávali co nejvíce zkušeností se správou věcí veřejných.
 V souvislosti s rostoucí nezaměstnaností začaly v Kopřivnici fungovat poradny, které
pomáhaly lidem bez práce.
 Kopřivnice zvítězila v mezinárodní soutěži s projektem Model, zaměřeným na
energetický management municipalit, a získala ocenění za nejlepší energetický tým.
 Středisko sociálních služeb připravilo otevření tzv. školky pro seniory ve středisku
sociálních služeb na ulici České.
 Radnice oznámila, že od března začne vyplácet část sociálních dávek ve formě
nákupních poukázek. Za ně si mohli klienti nakoupit pouze potraviny, dětské zboží,
školní potřeby, oděvy, obuv nebo základní hygienické potřeby.
 Kytarista kapely Priessnitz Petr Kružík připravil živý hudební doprovod k projekci
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filmu Upír Nosferatu. Ceněný expresionistický film z roku 1922 byl v kině promítán
v rámci Projektu 100.
 V zasedací síni zastupitelstva měl svou premiéru nový hlasovací systém. Díky
tomuto zařízení získali občané možnost se podívat, jak se hlasovalo o jednotlivých
bodech programu.
 Vedení kopřivnické radnice se rozhodlo motivovat své zaměstnance pro získávání
dotací. Ti, kterým by se podařilo získat nějaké dotační prostředky pro město, by za
svou iniciativu obdrželi finanční odměnu.
 Radnice spolu s ostatními městy a obcemi sdruženými ve Svazku obcí regionu
Novojičínska podala novou žádost na státní fond životního prostředí o dotaci na
vybudování kanalizace v místní části Lubina.
 Legendární Radošínské naivné divadlo z Bratislavy odehrálo v kulturním domě tehdy
nejaktuálnější kus ze svého repertoáru, dobovou satiricko-komediální mozaiku Niekto
to rád slovenské.
 Zastupitelé rozhodli o koupi druhé poloviny parku Edvarda Beneše včetně historické
vily, bývalého sídla závodního klubu a dalších objektů. Město ji koupilo od automobilky
Tatra za 10 078 870 korun. Zastupitelé také schválili na svém zasedání v závěru února
Akční plán rozvoje Kopřivnice na období 2009/2010.
 Městský úřad Kopřivnice obhájil podmínky pro získání stříbrného stupně ceny
ministerstva vnitra - Organizace dobré veřejné služby.
 Kopřivnickým hokejistům se definitivně vzdálila šance na vítězství v krajském
přeboru a tím i postup do kvalifikace o II. ligu.
 Vítězem 15. ročníku futsalového turnaje Ámos Cup se překvapivě stal kopřivnický
tým UEFA.
 Kopřivnický plavec David Kunčar vybojoval na republikovém šampionátu dorostu
v Chomutově pět medailí. Následně skončil dvakrát čtvrtý na mistrovství ČR dospělých.
 Na ME ve vzduchových zbraních v Praze vybojovala vynikající páté místo juniorská
střelkyně SSK Kopřivnice Veronika Vavrošová.
Stalo se v březnu
 V budově radnice začaly naplno fungovat dvě poradny. Společnost RPIC-ViP
propuštěným lidem pomáhá nalézt nové uplatnění, občanská poradna zase pomáhá
lidem s řešením celého spektra těžkých životních situací.
 Výstavní síň v Muzeu Fojtství hostila zajímavou výstavu. Prostor pro prezentaci své
tvorby dostali studenti soukromé střední umělecké školy Ave Art z Ostravy. V kdysi
půdních prostorách byla k vidění užitá grafika, keramika, kovářské práce, umělecká
vazba knih a volná tvorba.
 Divadelní soubor Kohen z místního Údivadla si na krajské přehlídce malých
jevištních forem ve Valašském Meziříčí vysloužil postup na Šrámkův Písek se svým
satirickým jevištním obrazem Kohenmarket.
 V Šustalově vile byla zahájena výstava japonských zbraní a výzbroje nazvaná
Samurajská sláva. Výstava ze sbírek Náprstkova muzea byla první z celoročního
kulturního projektu Brána otevřená: Japonská kultura připraveného pracovníky muzea.
 Diskuzní fórum TGM se poprvé konalo v restauraci Pod Kaštany. Jedním z důvodů
přemístění akce bylo navázání na Masarykovu návštěvu Kopřivnice v letech 1907 a
1911, který ke svým voličům před volbami promlouval právě v tomto restauračním
zařízení.
 Radnici se podařilo získat 1 016 273 korun na podporu místní Agendy 21
z Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí, a to na projekt Kolo kolem
Kopru, který zahrnuje devět aktivit, jejichž spojovacím prvkem je kolo, skateboardový
sport a bezpečnost dětí.
 Poslední březnovou sobotu se po patnáctileté pauze obnovila tradice vítání občánků.
Starosta města v obřadní síni přivítal celkem osmadvacet dětí.
 Během 28. ročníku Valašské rallye přišli o život tři Kopřivničané. Při rychlostní
zkoušce vylétlo jedno závodní vozidlo z trati a srazilo diváky, kteří stáli v zakázaném
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prostoru. Po tragické havárii byl závod organizátory zrušen.
 Hokejisté Kopřivnice skončili v krajském přeboru až čtvrtí.
 Badmintonisté Kopřivnice ve druhé lize překvapivě postoupili z prvního místa do
baráže o nejvyšší soutěž.
 Mezi nejlepšími sportovci okresu Nový Jičín se objevila i čtveřice kopřivnických
osobností - karatista Milan Burget, házenkář Adam Krejčiřík a plavci Petra Klosová
s Davidem Kunčarem.
 Karatista Milan Burget vybojoval na mistrovství ČR bronz v kategorii kumite bez
rozdílu hmotností.
 Kopřivnický tým házenkářů poprvé v novodobé historii postoupil do semifinále
Českého poháru.
 Na Kopřivnické laťce se představil olympionik Jaroslav Bába. Rekord závodu, který
drží výkonem 220 cm, ale neohrozil.
Stalo se v dubnu
 Kopřivnice získala přes sto milionů korun na Integrovaný plán rozvoje města obytné
zóny Jih z operačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Peníze byly určeny na
zlepšení prostředí v lokalitě ohraničené ulicemi Štramberskou, Máchovou, Záhumenní
a starým hřbitovem, a to zejména na revitalizaci veřejného prostranství a regeneraci
bytového fondu.
 Kulturní život ve městě oživila tradiční velikonoční taneční párty Zlámaný tatar
v klubu Nora. Kromě muziky v podání předních DJ’s návštěvníci viděli také netradiční
ztvárnění scény, kdy se projekce promítaly na celou jednu stěnu sálu.
 V dubnu také proběhla přehlídka netradičních divadel Kopřiva 2009. Kulturní dům
hostil již 23. ročník této divadelní přehlídky. Diváckou cenu získalo ostravské divadlo
PaS de Theatre. Cenu za umělecký přínos porotci přiřkli brněnskému divadelnímu
studiu Facka a sošku za herecký výkon si odvezl mim Martin Simičák.
 Cimbálová muzika Pramínky z místní ZUŠ Zdeňka Buriana zvítězila v ústředním kole
soutěže ZUŠ a v konkurenci 26 cimbálovek z celé republiky dostala nejlepší hodnocení
ve své kategorii. Obhájila tak umístění na prvním místě získané před třemi léty.
 Slavnostně byly zahájeny dlouho odkládané stavební práce na obchvatu Příbora,
silnice I/58. Bezmála devět kilometrů nové cesty povede od Příbora až na katastr
Vlčovic ke křižovatce do průmyslové zóny. Stavební práce mají být dokončeny do září
2011. Stavbu ale stále zdržovaly a zároveň prodražovaly některé nevykoupené
pozemky.
 Rozběhlo se druhé kolo privatizace bytů ve vlastnictví města. Tentokrát museli
nájemníci zaplatit víc než v prvním kole, kdy město prodávalo byty levněji, a to o 558
Kč/m2 podlahové plochy.
 Z dotačního titulu na prevenci kriminality získala Kopřivnice 127 tisíc korun. Peníze
z ministerstva vnitra byly určeny na instalaci doplňujícího osvětlení u nově
vybudovaných dětských hřišť U Matesa a u ZŠ dr. M. Horákové.
 Nezaměstnanost meziročně stoupla o víc jak šest procent. Na konci dubna dosáhla
na Kopřivnicku hodnoty 11,19 % a bez práce bylo 2 786 lidí.
 Kvůli krizi dodala automobilka Tatra naší armádě objednané vozy o čtyři měsíce dřív.
Armáda si objednala celkem 556 aut za zhruba 2,6 miliardy korun. Ty měly být
dokončeny až v říjnu, ale vzhledem k tomu, že Tatra měla málo zakázek, předala
kompletní vozy armádě už v dubnu.
 Krasobruslaři dosáhli historicky nejlepšího umístění v Evropském poháru mládeže.
V konkurenci 132 klubů skončili osmí.
 Nového prezidenta i nový výbor získal v dubnu kopřivnický hokejový klub.
Odstupujícího Jaroslava Hrubého v nejvyšší funkci nahradil Lumír Pospěch.
 Florbalový tým ZŠ Emila Zátopka vyhrál v Ostravě šestý ročník turnaje ČEZ
STREET HOCKEY.
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Stalo se v květnu
 Letošní Beskyd model Kit Show navštívilo asi dva a půl tisíce lidí, v sobotu dokonce
padl rekord v účasti návštěvníků. Do dvaatřiceti soutěžních kategorií bylo přihlášeno
cca 570 modelů a další tři stovky byly vystavovány mimo soutěž.
 Asi osm desítek lidí se zúčastnilo diskuzního fóra Zdravého města s názvem „S
Vámi o všem? Ovšem!“, na kterém jeho účastníci měli vybrat deset příležitostí, jež by
měla radnice prioritně řešit. Zástupci denního stacionáře Kopretina si odnesli
desetitisícový šek na stavbu pergoly.
 Kopřivnici se podařilo získat finance z dotačního titulu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje na rekonstrukci přechodu před radnicí ve výši 564 300 korun.
 Finanční krize letos postihla i radnici. Bylo rozhodnuto o provedení úsporných
opatření ve výši 12,5 milionů. Začít šetřit musela jak radnice, tak i její příspěvkové
organizace.
 Kopřivnice nezískala dotaci na rekonstrukci loutkového divadla. Projekt ve výši 45,76
milionů neprošel Regionální radou Moravskoslezského kraje.
 V dceřiné společnosti automobilky Tatra, ve firmě Taforge, si techničtí pracovníci
odsouhlasili snížení platů o 20 procent. Stejný postup jako kovárna už dřív uplatnila
část techniků akciové společnosti Tatra. Snížení platů mělo zamezit dalšímu
propouštění. Vedení automobilky přesto oznámilo, že bude muset propouštět. Do
konce letních prázdnin mělo závod opustit 460 lidí, z toho jen z akciové společnosti
mělo být propuštěno 233 zaměstnanců.
 Kopřivnická kapela Nierika domácímu publiku představila své nejnovější album.
Deska s osmi skladbami vyšla pod názvem Everyone is Burning a je třetím CD
v diskografii skupiny.
 Kopřivnice byla cílem prvního ročníku Těšínské rallye. Do města přijela třicítka
krásných nablýskaných veteránů.
 Policejní služebna v Kopřivnici získala novou recepci, která má působit na příchozí
přívětivěji. Stavebními úpravami prošla celá budova, která je po Novém Jičíně druhou
budovou, jež doznala takových změn.
 Florbalový tým mužů vybojoval druhé místo v 9. ročníku domácího Vikings Cupu,
který se poprvé hrál jako Memoriál Radima Laciny. (Brankář florbalového klubu FBC
Vikings Radim Lacina (*16. 3. 1978) zahynul tragickou smrtí v sobotu 11. dubna 2009).
Stalo se v červnu
 V Lašském muzeu zahájili výstavu Pet Artu. Pražská výtvarnice zdejšímu publiku
předvedla, že i tak banální materiál, jakou jsou plastové lahve od nápojů, lze proměnit
v nezapomenutelné artefakty. V muzeu na Fojtství zahájili obsáhlou výstavu
japonských panenek a loutek. Figurky nejrůznějšího druhu i stáří pocházely ze sbírek
Náprstkova muzea.
 Volby do Evropského parlamentu vyhrála v Kopřivnici ODS před ČSSD stejně jako
v republice. Svůj hlas ve volbách odevzdalo v Kopřivnici 5 053 lidí, což je 27,22 %
voličů.
 8. června oblehly desítky policistů v uniformách i v civilu budovu vlakového nádraží
v Kopřivnici, kam měli dorazit pravicoví extrémisté. Do města jich nakonec přijelo jen
pár, a tak se nakonec žádná demonstrace nekonala.
 V kulturním domě se uskutečnila přehlídka Schody, na níž předvedlo svůj talent asi
čtyři sta vystupujících. Šestý ročník akce nabídl opět především tanec a hudební čísla.
 Kopřivnice získala na vybudování první bezbariérové trasy téměř desetimilionovou
dotaci. Trasa povede od domu s pečovatelskou službou z ulice České, přes Obránců
míru až k radnici.
 Poprvé se uskutečnil v centru města Den sociálních služeb, na které prezentovali
nabídku svých služeb jejich poskytovatelé, a to nejen z Kopřivnice, ale i širokého okolí.
V rámci doprovodného programu vystoupila i skupina ALL X.
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 Zastupitelé na svém zasedání schválili, že město má jednat s dědici Zdeňka Buriana
o odkoupení autorských práv k jeho dílu.
 Nečekané přívalové deště a průtrže mračen způsobily bleskové povodně, které
zasáhly celé Novojičínsko. Hladina Lubiny se zvedla za necelých 50 minut o dva metry.
Ve Vlčovicích nebyl víc jak hodinu průjezdný tah na Frenštát a obyvatelé jednoho
domu museli být evakuováni. V ostatních částech města se voda vylila z koryt a došlo i
k zatopení některých sklepů.
 Červnové povodně zasáhly Kopřivnici i její místní části jen okrajově. Daleko víc škod
voda napáchala například v Ženklavě, Závišicích a ve Štramberku v části Bařiny. Tam
velká voda poškodila mosty i komunikace. V Ženklavě se povodeň dotkla 53 domů a
na obecním majetku způsobila škodu za 17 milionů korun. V Závišicích pronikla voda
do 37 domů a na obecním majetku vznikla škoda za půl milionu. Ve Štramberku
zaplavila mimo jiné suterén budovy ZUŠ Zdeňka Buriana a zcela zničila plynovou
kotelnu.
 Velké změny postihly kulturní dům v Kopřivnici. Novým provozovatelem hlavního
centra kulturního dění ve městě se po vyhraném konkurzním řízení stala Cestovní
kancelář Agentura Fox vedená Jaromírem Nalerajem. Dosavadní provozovatel
společnost Ludvík Morávia musel ukončit svou činnost. Nový provozovatel kulturního
domu zahájil svou činnost revivalovým festivalem Koprofka. Akce s několika
revivalovými kapelami měla původně proběhnout v areálu házenkářského hřiště, ale
nakonec byla přemístěna kvůli dešti do interiéru kulturního domu.
 Zrekonstruované autobusové nádraží zahájilo svůj provoz. Rekonstrukce trvala
téměř rok.
 Radní snížili základní jmění společnosti Teplo z 1,2 milionu korun na původních dvě
stě tisíc. Městu, které je zřizovatelem firmy, se tak vrátil zpět do rozpočtu milion korun.
 Pro milovníky skateboardu byl zprovozněn nový areál. V centru města byla
instalována při této příležitosti skateboardová expozice.
 Družstvo ZŠ Emila Zátopka vybojovalo výborné třetí místo v házenkářském
Novinářském kalamáři.
 Kopřivnická házená oslavila padesátiny sportovním kláním v hale házené. Poté se
házenkáři i fandové přesunuli do kulturního domu, kde proběhl společenský večer.
Punc oslavám přidal fantastický úspěch starších žáků, kteří triumfovali na mistrovství
ČR této kategorie.
 Kopřivnický plavecký talent David Kunčar získal tři zlaté a jednu stříbrnou medaili na
mistrovství ČR dorostu.
 Volejbalové kurty hostily mezinárodní turnaj juniorů. Vítězství si odvezl Zlín, domácí
mužstvo skončilo páté.
 Karatista Milan Burget se stal akademickým mistrem ČR v kumite do 75 kg.
 Kopřivnická atletka Lenka Masná splnila v běhu na 800 m limit pro mistrovství světa
do Berlína. Podařilo se jí to v Portugalsku při ME družstev.
 Kopřivnický fotbalový tým mužů obsadil v okresním přeboru výborné druhé místo. Na
postup do I. B třídy to však nestačilo.
 Hokejový klub uspořádal Víkend s odchovanci. Jeho součástí byla autogramiáda,
exhibiční utkání na umělé ledové ploše a kulturní program. Dorazily i největší místí
hokejové hvězdy Tomáš Fleischmann, Radek Bonk a Václav Varaďa.
 Fotbaloví žáci si po dvou letech vybojovali návrat do krajského přeboru.
 Vytrvalkyně Irena Šádková vybojovala devatenácté místo na svém čtvrtém ME
v běhu do vrchu. V soutěži týmů skončila Česká republika pátá. V srpnu pak Šádková
získala titul mistryně ČR v běhu do vrchu.
 Plavkyně Petra Klosová úspěšně reprezentovala na mistrovství světa v Římě.
Nejlépe si vedla ve stovce na znak, kde ve vynikajícím osobním rekordu 1:01,83 min.
skončila osmadvacátá.
Stalo se v srpnu
 Druhý pokus vrátit kulturní akce na házenkářské hřiště už Agentuře Fox vyšel a
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taneční Kopr Party přilákala především mladé publikum, kterému byla určena.
 Předpouťový Bartolomějský večer, který měl být pojat jako přehlídka zdejších kapel,
zmařil déšť. Odehrát své vystoupení stihla ani ne třetina z devíti ohlášených kapel a
akce musela být zrušena. Zato Letní kino trhalo rekordy. Projekci české komedie
„Líbáš jako bůh“ pod širým nebem si v tento den nenechalo ujít 1009 diváků a i další
filmy z týdenního působení mobilního kina ve městě měly velmi slušnou návštěvnost.
 Na popud opozice bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva. Opozice
požadovala odvolání Vladislava Kryškeho z funkce místostarosty. Důvodem byla
politická odpovědnost za správu majetku města. Opozice žádný ze svých tří návrhů
neprosadila. Radnice avizovala, že od ledna se zvýší nájemné v obecních bytech, jak
umožňuje zákon, a to o 61 procent.
 Stavební práce na budování bezbariérového města začaly přinášet řadu dopravních
omezení. Největší omezení čekalo na motoristy u kruhové křižovatky. Značné omezení
provozu na hlavním rozcestí ve městě přineslo spoustu nepříjemností motoristům a
zároveň přesunulo část dopravy přímo do centra. Také budování první bezbariérové
trasy napříč městem v druhé půlce roku komplikovalo pěší i automobilovou dopravu.
 Obyvatelé Vlčovic a Lubiny bydlící v okolí komunikace I/58 trpěli hustým provozem
ještě více. Z důvodu rekonstrukce mostu v Čadci a záplav v okolí Hodslavic byla
vedena objízdná trasa pro kamiony do Valašského Meziříčí a na Slovensko právě po
této úzké a již tak téměř nevyhovující komunikaci.
 Vedení města jednalo s představiteli Tatry o odkupu ulice Panské. Radní na
mimořádném zasedání rozhodli o vypracování kupní smlouvy za částku 5,8 milionů
korun.
 Ve Vlčovicích byla dokončena další část chodníku kolem frekventované komunikace
I/58.
 Ke konci prázdnin byla zahájena rekonstrukce zahrad u dvou školek, na které
Mateřská škola Kopřivnice získala dotaci ve výši 8,3 milionů z regionálního operačního
programu. Zahrada MŠ Záhumenní se promění v Kamenný svět a MŠ na ulici České
pak ve Vodní svět.
 Vedení polikliniky oznámilo, že ještě letos započne se stavbou další budovy.
Třípodlažní objekt by měl vyrůst na zelené ploše vedle polikliniky a Therápon 98 chce
do něj investovat až 35 milionů korun.
 Letošní 12. ročník Kopřivnického drtiče, poloorientačního nezávodního hobby
maratonu na horských kolech, který pořádal kopřivnický CykloArt bike klub, měl
historicky nejvyšší účast.
 Lenka Masná se na Mistrovství světa v Berlíně probila v běhu na 800 m do
semifinále. Celkově skončila dvacátá, což bylo nad očekávání.
 Házenkářský tým mužů obhájil vítězství v domácím turnaji O pohár Tatra, a. s., který
se letos konal po osmačtyřicáté.
 Prezentační skupina klubu SPV ASK Tatra Kopřivnice byla jedním ze dvou českých
týmů, které se představily na akci 1st Gym for Life Challenge.
Stalo se v září
 Na přelomu srpna a září došlo v automobilce ke změnám v managementu
společnosti a od září začali všichni zaměstnanci slévárenské společnosti Tafonco
pracovat ve zkráceném třicetihodinovém režimu pracovního týdne. Automobilka
bojovala o přežití a ohlásila další vlnu propouštění. Během druhého pololetí Tatra měla
propustit 850 lidí.
 V centru města se uskutečnila sportovně-zábavná akce s názvem Skate-Bike Show,
jejímž cílem byla popularizace in-line sportů. Tato akce byla poslední z akcí
realizovaných Zdravým městem Kopřivnice v rámci mezinárodní kampaně Evropského
týdne mobility.
 Všichni zastupitelé byli pro nákup ulice Panské od Tatry. Její odkoupení bylo ale
vázáno na získání dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zastupitelé na svém
zasedání také schválili, že město od ledna nezdraží nájemné v bytech o 61 %, ale pro
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rok 2010 poskytne nájemcům 15% slevu. Nájemci tak budou od ledna platit 32,3 Kč/m2
místo 38 korun.
 V centru města se opět uskutečnila akce Zdravého města s názvem Město je naše
společné hřiště, jejímž cílem bylo informovat občany o dění ve městě. Přišly přes dvě
stovky občanů a vedení města téměř hodinu odpovídalo na jejich dotazy.
 Do USA byla vypravena dvě unikátní auta - tatrovácký závodní monopost Tatra 607
a vrtulí poháněné vozidlo Helica, které vyrobila místní firma Ecorra pro muzeum
v americkém Nashvillu.
 Ženy FBC Vikings Kopřivnice získaly své první mistrovské body ve druhé lize, kterou
začaly hrát loni. Hned v prvním zápase nové sezony zdolaly 4:1 Lipník nad Bečvou.
 Fotbalisté vybojovali postup do okresního finále předkola poháru ČMFS.
V semifinále vyřadili Frenštát, jenž hrál krajský přebor, ve finále ale nestačili na Nový
Jičín.
 Olympionička Dana Zátopková přestřihla pásku při slavnostním otevírání nového
dětského dopravního hřiště na ulici I. Šustaly. Na výstavbu, která přišla na 11,5 milionů
korun, získala radnice dotaci z regionálního operačního programu ve výši 9 470 955
korun.
 Padl traťový rekord v sedmém ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Postaral
se o něj časem 1:11:21 hod. vítězný Polák Jakub Burghardt. O den dříve změřily děti
základních škol za přihlížení členů Klubu českých olympioniků síly v Zátopkových
štafetách.
 Florbalový tým mužů vstoupil do 1. ligy.
Stalo se v říjnu
 Obyvatelům Lubiny a Vlčovic se ulevilo. Byly dokončeny opravy na mostě na
Slovensku a na silnicích v Hodslavicích a odklon kamionové dopravy byl zrušen. Po
hustém prázdninovém provozu však zůstala poškozená cesta s místy utrženou krajnicí.
 Retrospektiva dokumentaristy Jana Špáty byla hlavním lákadlem osmého ročníku
přehlídky Kraťasy v kulturním domě. Celkem na diváky čekalo asi 16 hodin projekcí,
hraných, animovaných i dokumentárních, krátkých a středometrážních filmů.
 Dvě kopřivnické základní školy, střední škola a Centrum podnikání a rozvoje získaly
z Evropského sociálního fondu a Moravskoslezského kraje víc jak 15,5 milionů korun
na zvyšování kvality ve vzdělávání.
 Krajští zastupitelé schválili, že z budovy bývalého úřadu práce na ulici Záhumenní
vznikne chráněné bydlení. Samotná stavba by měla být zahájena nejdřív v roce 2011 a
dokončena pak o rok později.
 Kopřivnice vyhrála hlavní cenu v národním kole soutěže O lidech s lidmi - Cena za
podporu místní demokracie. Postoupila tak do mezinárodního kola, kde se utkala
s vítězi národních kol Polska, Maďarska a Slovenska. Kopřivnice zabodovala se dvěma
projekty - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a projektem zapojování
veřejnosti do přípravy projektů navazujících na strategický plán.
 Běla Grand Jensen, zakladatelka hnutí Na vlastních nohou Stonožka, přijela do
Kopřivnice, aby zde poděkovala školákům ze ZŠ Emila Zátopka a dr. Milady Horákové
za jejich dlouholeté zapojení do této charitativní akce.
 Klub Nora navštívila pražská kapela Toxique. Jejich koncertní show v rámci turné
propagující DVD se záznamem živého vystoupení kopřivnické publikum přijalo
s nadšením.
 Vedení města oznámilo, že bude žádat majitele domů, aby dál uklízeli sníh kolem
svých domů tak jako v minulosti.
 Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že práce na stavbě kruhové křižovatky v Lubině
budou zahájeny až na jaře příštího roku. Realizace tak byla oproti původnímu záměru
odložena o devět měsíců.
 Na kraji Kopřivnice začala vznikat nová ulice, na které budou od jara vyrůstat nové
rodinné domy. Tato nová ulice sice ještě nemá jméno, ale je souběžná s ulicí Sluneční.
 Kopřivnice vstoupila do nového ročníku krajské ligy v hokeji pod vedením nového

9

trenéra Miroslava Pokorného.
 Město zahájilo postupnou rekonstrukci hřiště pod internáty, po jejímž dokončení
bude mít hřiště trávník s automatickým zavlažováním. Později by zde mělo být
vybudováno posezení pro diváky a další zázemí pro hráče.
 Velká cena města Kopřivnice v plavání, která tentokrát byla závodem pouze pro
žactvo a dorost, se konala už po čtrnácté.
 Kopřivnické vzpěračce Báře Lichnovské se podařilo vybojovat na mistrovství ČR
juniorek do 20 let bronzovou medaili. Po zisku zlatých medailí na šampionátech do
šestnácti a osmnácti let to byla již její třetí letošní mistrovská medaile.
 Prezident hokejového klubu Lumír Pospěch převzal z rukou Vladimíra Vůjtka
dvaadvacet kompletních hokejových výstrojí, které klubu daroval obránce Atlanty
Trashers Pavel Kubina.
Stalo se v listopadu
 Rada rozhodla o přerušení poskytování ambulantní odlehčovací služby, tzv. školky
pro seniory, provozované Střediskem sociálních služeb Kopřivnice z důvodu nezájmu.
Za půl roku využíval služeb pouze jeden klient.
 Rada rovněž rozhodla, že budou prodány další domy z majetku města a dojde ke
změně pravidel prodeje.
 Kopřivnice již potřetí obhajovala kategorii B před členy hodnotící komise a také před
zástupci Zdravých měst z republiky. O týden později v Praze se představitelé města
dozvěděli, že obhajoba byla úspěšná.
 Radnice oznámila, že z důvodů krize provede i organizační změny, aby ušetřila další
finance. Ušetřit má dvanáct pracovních míst. Občané, kteří si přijdou na radnici
vyřizovat své záležitosti, údajně tyto změny nijak nepocítí.
 Kopřivnice spolu s dalšími městy i obcemi sdruženými ve Svazku obcí Novojičínska
získala 423milionovou dotaci na odkanalizování místní částí Lubiny. Tento projekt by
měl stát zhruba 172 milionů korun.
 Asi 300 vystupujících ze speciálních zařízení pečujících o tělesně i duševně
postižené lidi se sjelo na třináctý ročník přehlídky Motýlek.
 Kopřivnice si připomínala dvacáté výročí sametové revoluce. Součástí oslav byl
lampionový průvod a také kulturní pořady. Lidé si mohli poslechnout recitál Marty
Kubišové nebo slyšet zpívat Jaroslava Hutku. V den výročí byly zahájeny v Lašském
muzeu dvě tematické výstavy.
 Kopřivnická kapela Ema Camelia pokřtila v Noře své album Krakatoa, velmi kladně
hodnocené kritikou. Druhou desku skupiny do světa vyprovodil vydařený koncertní
večírek s produkcemi celkem čtyř kapel.
 Kopřivnické kino bylo v rámci prezentace nové technologie na jeden den plně
digitální a uskutečnilo projekci filmu natočeného v 3D režimu.
 Novým velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice byl jmenován
Tomáš Melčák, jenž nahradil Milana Mikušku.
 Kopřivnicí se prohnal orkán a strhl s sebou dvě střechy, vyvracel a lámal stromy a
způsobil i další škody na veřejném i soukromém majetku.
 Gabriela Hrtáňová z Relax týmu Fitness vybojovala výborné čtvrté místo ve finále
ME, a to v kategorii Fitness Figura.
 Lašská běžecká liga dospěla k závěru. Jejím vítězem se stal Václav Bitala z Olympu
Praha, mezi ženami Andrea Krstevová, kategorii masters vyhrál Jiří Zátopek.
 Plavkyně Petra Klosová splnila limit pro start na ME v krátkém bazénu, které
v prosinci hostil Istanbul. Na šampionátu se jí dařilo. Dvakrát se probojovala do
semifinále a ve všech čtyřech disciplínách, v nichž startovala, si vylepšila osobní
rekordy.
 V tenisových žebříčcích 2008/09 má Kopřivnice tři hráče okolo první stovky. Adam
Ondrašík je mezi dospělými na 113. místě, Samuel Ollender v kategorii starších žáků
na 112. příčce a Dominik Bartoň mezi mladšími žáky dokonce na 72. místě.
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Stalo se v prosinci
 Na ZŠ Alšově byly slavnostně otevřeny zrekonstruované tělocvičny. V obou
tělocvičnách byly vyměněny podlahy, topení, okna, osvětlení a střešní konstrukce.
 Skauti otevřeli nové centrum za bezmála dvacet milionů. Na stavbu Vanaivanu, jak
bylo centrum pojmenováno, získali skauti 18,7milionovou dotaci z regionálního
operačního programu a dalších 1,2 milionů korun od města.
 V rámci benefičního Turné pro nízkoprahy zahráli v kulturním domě skupina
Vypsaná fixa, písničkář Xaviér Baumaxa a také tři regionální kapely včetně domácího
Burnoutu.
 Na Mikulášský turnaj klubu házené dorazili kromě čerta i reprezentanti ČR a potěšili
příznivce autogramiádou.
 Houslový virtuos Václav Hudeček vystoupil v kulturním domě. Kromě něj mohli hosté
koncertu slyšet také nejlepší absolventku jeho Luhačovické houslové akademie Marii
Mátlovou.
 V kostele sv. Bartoloměje proběhl předvánoční koncert sboru Schola Gregoriana
Pragensis.
 Domácímu publiku se znovu předvedla kapela LU. V klubu Nora zazněly některé
úplně nové písničky této zajímavé hudební formace.
 Na Velkou cenu Kopřivnice v badmintonu, která se konala už popatnácté, dorazila i
letos v hojném počtu česká špička. Vítězi dvouher se stali Jakub Bitman z Meteoru
Radotín a Gustiani Sari Megawati z Benátek nad Jizerou.
 Na Velké ceně Kopřivnice ve vzpírání uspěla domácí Bára Lichnovská, která vyhrála
kategorii juniorek do šestnácti let.
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Městský úřad Kopřivnice
Adresa: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA

Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2006 v počtu
21 členů, jehož činnost bude ukončena na podzim roku 2010 uplynutím volebního
období. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok
2009 (podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2009 se uskutečnilo celkem 6 zasedání ZM a 6 pracovních seminářů ZM, na
nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
MUDr. Rudolf BABINEC (do 3. 12. 2009)
Tomáš HRNČÁREK (od 4. 12. 2009)
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
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
ODS
ČSSD, bezpartijní
ODS
KSČM
ČSSD
ODS
ČSSD, bezpartijní
ODS
KSČM
SNK, bezpartijní
KSČM
SNK, bezpartijní
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
NEZÁVISLÍ, bezpartijní
ČSSD

Použité zkratky:
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
ODS
Občanská demokratická strana
SNK
Sdružení nezávislých Kopřivnice
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2009
Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice:
č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2008 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství;
č. 2/2009, kterou se na území města Kopřivnice zakazují některé druhy paliv pro
malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší;
č. 3/2009, kterou se na území města Kopřivnice stanovují podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů;
č. 4/2009 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem
Kopřivnice;
č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní …
Schválení:
Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2009-2010,
Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2009,
Finanční spoluúčasti města ve výši 25 % celkových nákladů na financování realizace
akce „Domov pro seniory v Kopřivnici“ a dále financování realizace objektu
Stravovny z vlastních zdrojů,
Statutu Kopřivnických novin,
Prodeje a výkupu pozemků,
Dohod o přistoupení k závazku,
Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2008,
Aktualizace dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města obytná zóna Kopřivnice
JIH,
Rozpočtu města Kopřivnice na rok 2010,
Poskytnutí dotací např.:
Obecně prospěšné společnosti RENARKON,
Obecně prospěšné společnosti SALUS,
Charitě Kopřivnice,
Občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,
Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s.,
Pěveckému sdružení Kopřivnice,
Sdružení přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice,
Společnosti LUDVÍK MORAVIA, s. r. o.,
ASK Tatra Kopřivnice,
FBC Vikings Kopřivnice,
Klubu volejbalu Tatra Kopřivnice,
Figure Skating Club Kopřivnice,
Klubu házené Kopřivnice,
FC Vlčovice – Mniší,
Klubu vodního sportu Kopřivnice,
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice,
FC Kopřivnice,
Hockey Clubu Kopřivnice,
Tělovýchovné jednotě Spartak Lubina,
Tenisovému klubu Kopřivnice,
Základní škole svaté Zdislavy Kopřivnice,
Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.,
Svazu skautů a skautek ČR, střediskem Kopřivnice,
Společnosti RPIC-ViP, s. r. o.,
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Na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice zastupitelstvo vydalo:
dle § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Územní plán Kopřivnice“.

Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2009 v tomto složení:

Starosta města:

Ing. Josef Jalůvka

Místostarostové:

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

Členové:

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.
Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených
oblastech:
Působnost starosty Ing. Josefa Jalůvky:
a)
Strategické plánování,
b)
Evropské záležitosti, mezinárodní vztahy,
c)
Vnější vztahy, komunikující město,
d)
Marketing a cestovní ruch,
e)
Koordinace investičních akcí v regionu.
Působnost 1. místostarosty Vladislava Kryškeho:
a)
Rozpočet a finance,
b)
Majetek a investice,
c)
Rozvoj podnikání,
d)
Územní rozvoj,
e)
Doprava.
Působnost 2. místostarosty Mgr. Zdeňka Krajčíra:
a)
Školství a sport,
b)
Místní záležitosti veřejného pořádku,
c)
Životní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zemědělství,
d)
Komunální služby,
e)
Tepelné hospodářství.
Působnost 3. místostarostky Dagmar Rysové:
a)
Sociální věci,
b)
Zdravotnictví,
c)
Prevence kriminality,
d)
Bytové hospodářství,
e)
Kultura.
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Tajemník MÚ Ing. Josef Jiřík řídil a kontroloval činnost všech odborů, oddělení
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 2009 se uskutečnilo celkem 29 schůzí Rady města Kopřivnice.

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 (18. srpna, 11. prosince).
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.
Radnice získala stříbrný stupeň ceny ministerstva
Kopřivnickému městskému úřadu se podařilo obhájit v závěru roku 2008
podmínky pro získání stříbrného stupně - ceny ministerstva vnitra „Organizace dobré
veřejné služby“. Certifikát převzal starosta města začátkem února v Olomouci na 5.
národní konferenci kvality ve veřejné správě. Radnice se již v roce 2004 zapojila do
metody CAF - Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec), který byl
zpracován Evropským institutem pro veřejnou správu jako nástroj pro zvyšování kvality
organizací veřejné správy v Evropě.
Reorganizace na radnici
Od začátku letošního roku kopřivnická radnice pracovala podle nového
organizačního řádu. Občanů, kteří si na městském úřadu vyřizovali své záležitosti, se
nejvíce dotkl vznik nového odboru majetku města. Ten převzal kompetence bývalého
bytového odboru a některé další povinnosti týkající se správy majetku.
Hlavní výhodou této změny byla skutečnost, že správa majetku byla oddělena
od velkých rozvojových a investičních projektů. Odbor majetku města zůstal rozčleněn
na oddělení bytové správy, oddělení správy budov a komunálního hospodářství a
oddělení technické správy. Nový odbor zajišťuje hlavně správu bytového fondu,
nebytových prostor, budov, místních komunikací a jiných zařízení ve vlastnictví města
a je složen z oddělení pozemků, investic, rozvoje území a strategického plánování.
Jeho úředníci se zabývají především naplňováním dlouhodobých cílů a záměrů
definovaných v územním plánu a rozvojových dokumentech města. S tím souvisí
zabezpečování projektových podkladů, inženýrsko-investorské činnosti, zajišťování
dotací z externích zdrojů a podobně. Odbor rovněž spravuje agendu místního poplatku
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za užívání veřejného prostranství. Ke změně organizačního řádu došlo hlavně za
účelem zvýšení efektivity práce úředníků a zlepšení orientace občanů, kteří si na
radnici přicházejí vyřizovat své záležitosti.
Nový hlasovací systém v hlasovací místnosti zastupitelstva.
V prostorách v desátém patře byl nainstalován moderní hlasovací systém
podobný tomu, který užívají poslanci v poslanecké sněmovně. Místo zvednutím ruky
tak kopřivničtí zastupitelé začali hlasovat stisknutím příslušného tlačítka na stole před
sebou. Pořízení zařízení, jehož součástí je také systém mikrofonů, který zkvalitnil
přenos projevů zastupitelů, stálo městskou pokladnu zhruba 700 tisíc korun.
Každý zastupitel obdržel vlastní identifikační kartu, kterou při svém příchodu na
zasedání aktivuje své hlasovací zařízení. Jeho rozhodnutí při jednotlivých hlasováních
je možné sledovat na projekční ploše, kde je hlasování graficky znázorněno. Moderní
systém mikrofonů si lépe než ten předchozí poradil s rušením mobilními telefony, které
museli doposud zastupitelé při jednáních vypínat, ale umožnil i archivaci všeho, co bylo
v zasedací místnosti zastupitelstva proneseno.
V budoucnu se plánuje celý audiozáznam zastupitelstva pořízený díky novému
systému zveřejňovat na internetu. Při výběru dodavatele nového hlasovacího systému
radnice oslovila deset firem. Nabídku poslalo sedm z nich a z těch pak byla vybrána
společnost Bitest, která Kopřivnici zařízení včetně speciálního softwaru dodala.
Nový územní plán města
Návrh nového územního plánu bylo možno si prohlédnout na webových
stránkách města Kopřivnice pod heslem územní plány nebo přímo na odboru
stavebního řádu, územního plánování a památkové péče kopřivnické radnice, a to do
22. června. V pondělí 22. června se uskutečnilo na radnici v zasedací místnosti
v desátém podlaží veřejné projednání, na kterém zpracovatelé územního plánu
přítomným zodpověděli jejich dotazy.
O pořízení nového územního plánu bylo rozhodnuto v září 2005 zastupiteli.
Před dvěma roky v červnu bylo schváleno Zadání územního plánu, podle kterého
Urbanistické středisko Ostrava zpracovalo Koncept územního plánu. Ten byl následně
projednán s veřejností, dotčenými orgány i právnickými osobami vloni na jaře. Po
zpracování všech došlých připomínek se jimi zastupitelé zabývali na dvou zasedáních
vloni v září a začátkem října. Výsledkem schvalovacího procesu byly Pokyny pro
zpracování, na základě kterých projektant zpracoval Návrh územního plánu, tedy jeho
finální verzi.
Zpracovaná finální verze Návrhu nového územního plánu je výsledkem tříleté
práce projektanta, veřejnosti, dotčených orgánů, zastupitelů a pracovníků
kopřivnického městského úřadu. Obsah územního plánu byl v průběhu pořizování 3krát
posuzován zastupitelstvem města a na základě rozhodnutí zastupitelů byla potvrzena
koncepce územního rozvoje města, byla řešena sporná místa či problémové
záležitosti.
Datová schránka
Kopřivnická radnice aktivovala datovou schránku začátkem srpna. Od listopadu
musí mít aktivní datové schránky nejen orgány veřejné moci, ale také všechny
právnické osoby zřízené ze zákona a zapsané v Obchodním rejstříku.
Datová schránka je elektronické úložiště a usnadňuje komunikaci s úřady. Tento
způsob komunikace měl nahradit klasický způsob doručování úředních dokumentů
v listinné podobě.
Podle novely správního řádu má doručování do datové schránky přednost před
klasickým doručováním v listinné podobě. Při komunikaci si musí úředník ověřit, zda
má orgán veřejné správy schránku aktivní, případně zda fyzická osoba má svou vlastní
datovou schránku. V takových případech jsou písemnosti zasílány elektronicky. Pro
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tyto účely musela radnice upravit radniční informační systém a elektronickou evidenci
písemností.
Mimořádná schůze zastupitelstva
Již druhé mimořádné zastupitelstvo v tomto volebním období mělo na programu
jediný bod a tím byla informace o pronajímání nebytových prostor vlastněných městem.
Iniciátorem jeho svolání byla opozice.
Na základě zpráv z rady města se veřejnost dozvěděla, že řada podnikatelů
dlužila za nájmy vysoké částky. Opozice obvinila radu z nedůsledné kontrolní činnosti a
žádala o sesazení prvního místostarosty Vladislava Kryškeho. Místostarosta Kryške
přednesl zprávu o současném hospodaření města s nebytovými prostory. Podle ní
město k 20. srpnu letošního roku evidovalo dluh na nájemném po lhůtě splatnosti ve
výši zhruba 1,6 milionů korun, přičemž velkou většinu tohoto dluhu měli na svědomí
čtyři dlužníci, jejichž pohledávky vůči městu překročily stotisícovou hranici. Nejvíc
městu dlužil Jiří Vítovec za pronájem provozoven v objektu „Kavárny“, nezaplatil včas
790 tisíc korun.
Druhý nejvyšší dluh vznikl shodou okolností také v areálu „Kavárny“, kdy Eva
Zátopková dlužila nájemné ve výši přibližně 226 tisíc korun. Nájemní vztah
s provozovatelkou prodejny koberců a bytového textilu skončil k letošnímu 30. červnu a
pohledávku vymáhal právní odbor radnice. Zhruba čtyři a půl měsíčního nájmu dlužila
městu také Škoda Tatra Forwarding sídlící přímo v budově radnice. Poslední více než
stotisícový dluh měl Josef Zátopek, který v prostorách pronajatých od města v letech
1992 až 1998 provozoval prodejnu koberců. Radnice 196 tisíc dlužného nájemného a
příslušenství vymáhala prostřednictvím soudního exekutora.
Opozičním zastupitelům vadilo především to, že město znovu uzavřelo nájemní vztah
s podnikatelem Jiřím Vítovcem. Ten byl letos největším dlužníkem města na nájemném
a přesto znovu dostal k pronájmu restauraci v Mniší, za kterou už v minulosti nájem
také neplatil.
Zastupitelstvo nakonec schválilo pouze návrh, podle kterého má být zpracován
a aplikován na úseku správy majetku města účinnější systém řízení problematiky
nájmu nebytových prostor a pravidelné hodnocení stavu na tomto úseku v radě města
nejméně čtyřikrát ročně a v zastupitelstvu města dvakrát ročně až do konce volebního
období.

Městská policie
Městská policie Kopřivnice zahájila v roce 2009 již 18. rok své činnosti. Během
tohoto roku byli do pracovního poměru přijati čtyři strážníci, jeden z nich ukončil
pracovní poměr dohodou. Městská policie tak mohla zajišťovat místní záležitosti
veřejného pořádku v celkovém počtu 19 strážníků a 1 administrativní pracovnice.
Městská policie pracovala v nepřetržitém provozu s nerovnoměrným rozvržením
pracovní doby. Strážníci byli rozděleni do čtyř směn, které se pravidelně střídaly podle
předem zpracovaného plánu pracovních směn. Tento harmonogram byl rozšířen o
mimořádné služby při konání preventivně bezpečnostních, kulturních a sportovních
akcí.
Rozpočet městské policie byl k 31. 12. 2009 čerpán z 97%, kdy převážnou část
rozpočtu tvoří náklady na mzdy strážníků. Provozní výdaje byly v roce 2009 rozšířeny o
upravenou částku 325 tis. Kč na pořízení nového služebního vozidla městské policie.
Rozpočet na rok 2009 byl koncipován jako vyvážený, přičemž výdaje byly podloženy
reálnými potřebami chodu organizace při dodržení zásady ekonomičnosti. V rámci
úsporných opaření byl rozpočet městské policie v roce 2009 krácen o 525 tis. Kč.
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Přestupky – veřejný pořádek
Během nočních služeb a o víkendech se městská policie nejvíce zaměřovala na
kontrolu veřejného pořádku v okolí heren, barů, restaurací a zábavních zařízení.
V průběhu roku prováděla městská policie kontroly na podávání alkoholu mladistvým, a
to jak samostatně, tak ve spolupráci s Policií ČR.
Při kontrolní činnosti strážníci označovali na pozemních komunikacích
odstavená vozidla s podezřením na skutečnost, že se jedná o vrak, a následně je ve
spolupráci s odborem životního prostředí řešili. V rámci výkonu služby strážníci nalezli
nebo převzali od občanů velké množství nálezů, jež byly předány zpět majitelům nebo
uloženy na odbor financí, který spravoval agendu ztrát a nálezů na MÚ v Kopřivnici.
Městská policie byla v několika případech jako první na místě dopravních
nehod, kde řízením dopravy přispěla k obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
Městská policie také ve spolupráci s odborem majetku města asistovala
exekucím, prováděným městem, jako ochrana soudního vykonavatele.
Další činností bylo doručování písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě
místní znalosti doručili velké množství těchto písemností, které nebylo možno doručit
běžným způsobem.
Na městskou policii se často obraceli občané města (zaevidováno 2160
oznámení) s nejrůznějšími žádostmi o pomoc nebo o radu. Strážníci se v rámci svých
zákonných povinností snažili občanům vyjít vstříc a v problémových situacích jim
pomoc poskytnout.
Na práci jednotlivých strážníků zazněly z řad občanů jak pochvaly, tak i
stížnosti. Při vyhodnocování této problematiky s místostarostou Mgr. Zdeňkem
Krajčírem nebylo shledáno závažnější pochybení ze strany jednotlivých strážníků.
Ekonomická činnost městské policie
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované
ochrany od roku 1993. V roce 2009 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 79
objektů. Z toho je 26 objektů města (ZŠ, MŠ, střediska sociálních služeb, KTK ...)
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 se řešily
neprodleně. Byly sestavovány společné hlídky městské policie a Policie ČR v rámci
dopravně-bezpečnostních akcí a také preventivních akcí se zaměřením na požívání
alkoholu mladistvými.
V roce 2009 bylo celkem 322 případů, při nichž spolupracovala městská policie
s Policií ČR.
Na městskou policii jsou obecně kladeny stále větší nároky, upravují se
pravomoci, přibývá administrativa, roste agresivita těch, kteří se dopouštějí
protiprávního jednání, zvyšuje se počet bezdomovců a uživatelů omamných látek. Na
druhou stranu zázemí v orgánech města, personální a materiální vybavení městské
policie přispívá k zvládnutí hlavního poslání městské policie – a to je zajistit veřejný
pořádek ve městě.

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Počet výjezdů:
V roce 2009 vyjela jednotka ke 233 událostem, kromě 33 požárů vyjeli hasiči
k 72 technickým pomocem, 13 dopravním nehodám, 84 likvidacím následků živelních
pohrom, 8 únikům nebezpečných látek, 12 x k záchraně osob a zvířat a 11 událostí
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bylo kvalifikováno jako planý poplach. Rok 2009 je charakterizován zajišťováním
pohotovosti k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.
Modernizace prostředků:
V roce 2009 obdrželo město Kopřivnice z rozpočtu Moravskoslezského kraje
finanční prostředky ve výši 408.600 Kč účelově vázané. Rovněž prostředky města byly
využity na modernizaci prostředků požární ochrany, např. bylo realizováno dodání a
montáž lanového vyprošťovacího navijáku na cisternovou automobilovou stříkačku
CAS 24 T 815 a nákup kalového čerpadla. Významný posun ve výbavě jednotky
znamenalo také vybavení dopravním automobilem Mercedes Benz Vito, který byl
využíván Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, u kopřivnické
jednotky nahradil vozidlo AVIA vyrobené v roce 1980.
Odborná příprava a požární sport:
Technické vybavení jednotky přináší zvyšující se nároky na odbornou přípravu
členů, velitelé družstev, strojníci absolvovali každoroční kurzy k udržení odborné
způsobilosti, obdobně jako další absolventi specializovaných kurzů. Z důvodu
předurčení jednotky kopřivnických dobrovolných hasičů, podle aktualizovaného
plošného pokrytí, k zásahům u dopravních nehod, prošli členové odbornou přípravou
zaměřenou především na vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytování
předlékařské první pomoci. Z obvyklých každoročních témat provedli např. nácvik
zásahů ve výškových budovách v budově radnice. V rámci taktického cvičení, které se
konalo v jedné z továren v Ostravě Vítkovicích, si jednotka vyzkoušela hašení požáru
ve ztížených podmínkách.
Tělesná příprava je neoddělitelnou součástí odborné přípravy spolu
s prověřovacím a taktickým cvičením. Členové jednotky reprezentují kopřivnickou
jednotku v soutěžích požárního sportu a zúčastní se taktických cvičení vyhlášených
Hasičským záchranným sborem MSK, v roce 2009 taktického cvičení v areálu ČEPRO
Sedlnice.
Údržba požární techniky a věcných prostředků požární ochrany:
Množství hodin strávených v hasičské zbrojnici věnují hasiči zejména údržbě
techniky, tzn. údržbě cisteren a jejich výbavy, dopravního automobilu, dýchacích
přístrojů, spojovací techniky a dalších prostředků požární ochrany.
Nejmladší generace hasičů:
Členové jednotky pracují s kroužkem mladých hasičů, kterým předávají své
zkušenosti v rámci pravidelných schůzek v hasičské zbrojnici, nácviku disciplín
požárního sportu. V červenci 2009 poprvé mladí hasiči strávili týden na soustředění
konaném v zařízení Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku–Místku.
V průběhu roku pak absolvovali víkendové pobyty v zařízení na Kletné.
Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, Lubina II, Vlčovice, Mniší:
Činnost jednotek místních částí probíhá v obdobném rámci s výjimkou
zabezpečování pohotovostí, které tyto jednotky nezajišťují. Všechny čtyři jednotky
v místních částech obdržely v roce 2009 po 6 kusech lehkých zásahových obleků a
zásahové obuvi pro jednotlivou jednotku v rámci mimořádné státní dotace.
Každoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotek v požárním sportu.
Především Sbor dobrovolných hasičů Mniší, který v loňském roce obhájil 3. místo
v celkovém pořadí družstev v krajském kole požárního sportu sborů dobrovolných
hasičů v kategorii muži. Stěžejní je také jejich podíl při výchově mladých hasičů,
nezbytné nové generace hasičstva. Dorostenci z Mniší se v krajské soutěži jednotlivců
umístili na 1. a 3. místě, v republikovém kole pak byli třetí a sedmí v pořadí. Také
mladší žáci z Mniší vybojovali 1. místo v okresním kole.
Neméně úspěšný je kolektiv mládeže Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, II.
Dorostenky z Lubiny dosáhly vítězství v okresním kole hry Plamen, starší žáci se
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probojovali do krajského kola a mladší žáci se umístili na 2. místě v okresní soutěži a
obsadili 3. místo v soutěži o pohár starosty krajského sdružení.
Úspěch kopřivnického hasiče
Kopřivnický hasič Tomáš Melčák si přivezl
stříbrnou medaili ze 13. Světových her policistů a
hasičů, které se konaly ve Vancouveru v Kanadě.
Melčák byl členem osmnáctičlenného týmu HZS
České republiky. Největšího úspěchu se mu podařilo
získat v prestižní disciplíně Ultimate Firefighter,
modifikaci známého TFA (nejtvrdší hasič přežije), kde
v jednotlivcích v kategorii nad 30 let získal stříbrnou
medaili. V další profesní disciplíně, a to výběhu do 30.
patra výškové budovy v plné zásahové výzbroji a výstroji s aktivním dýchacím
přístrojem získal 10. místo. Doplňkovou disciplínou a zážitkem zároveň byl pro něj
orientační běh v pravé kanadské divočině v národním parku, kde se běžně vyskytují
medvědi.
Tým České republiky na hrách obhajoval loňské vítězství v TFA z Liverpoolu a
zisk zlaté medaile definitivně zařadil české hasiče do pomyslné síně slávy Světových
her.
Světové hry policistů a hasičů se konají od roku 1985 vždy po dvou letech. Na
hrách, které byly v březnu 2007 v australském Adelaide, i z těch si Melčák dovezl dvě
medaile. Zlatou vybojovalo čtyřčlenné družstvo ČR, jehož byl členem, a bronzovou si
přivezl ze závodu jednotlivců. Melčák obsadil dvě čtvrtá místa v dalších závodních
disciplínách jednotlivců. Světových her se Melčák zúčastnil už sedmkrát a vždy si
přivezl cenné medaile.
Nový velitel hasičského sboru
Novým velitelem místní jednotky hasičů byl jmenován Tomáš Melčák. Povede
jednotku místo Milana Mikušky. Tomáš Melčák dosud pracoval jako profesionální hasič
u Hasičského záchranného sboru Ostrava. Dosavadnímu veliteli za jeho dlouholetou
kvalitní práci poděkoval starosta města Josef Jalůvka. Po předání jmenovacího dekretu
pak starosta s bývalým i novým velitelem diskutoval o plánech místní jednotky, o
zajišťování pohotovosti jednotky a o rekonstrukci budovy požární zbrojnice.
Počasí v letošním roce přidalo hasičům práci
V lednu byla jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice povolaná k
odstranění nebezpečné námrazy a návalů na vodním toku bývalého mlýnského
náhonu ve Vlčovicích, který zásobuje místní rybník vodou z Lubiny. Z důvodu zamrzání
vody na pomalejších úsecích došlo k přetékání vody z koryta na silnici I/58. Na potoce
vznikaly ledové námrazy i ode dna a vytvářely bariéry, které bránily průtoku vody. Tím
došlo ke zvyšování hladiny vody, které tekla a znovu namrzala na ledovém příkrovu
koryta, a hrozilo její další rozlévání po okolí. Po příjezdu hasiči vhodným nářadím
rozbili ledovou tříšť a kry na potoku, a to nejen nad vodou, ale i u dna. Zhruba po třech
hodinách se jim podařilo prorazit ledové bloky až na dno koryta a uvolnit tok. Tak byl
uvolněn tok asi třistametrového koryta mlýnského náhonu.
Tatrováčtí profesionální hasiči vyjížděli v únoru i několikrát za den, aby
z výškových budov odstraňovali sněhové převisy a rampouchy ze střech. Hrozilo
nebezpečí, že by sníh ze střech či rampouchy, které se přes den v důsledku mírného
oteplení sesouvaly, mohly spadnout a zranit procházející chodce. Poprvé byli hasiči
vysláni, aby odstraňovali sněhové převisy a rampouchy ze střech obytných domů ve
středu 18. února, kdy zasahovali na střechách obytných domů na ulici Obránců míru,
poté odstraňovali převisy ze zdravotního střediska Tatry a následně i ze střechy
panelového domu na ulici Krátké. Ve čtvrtek 19. února nejdříve zasahovali
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v automobilce, kdy odstraňovali rampouchy ze střechy objektu č. 210, pak byli vysláni
na odstranění sněhového převisu a rampouchů ze střechy Základní školy dr.
Horákové, následně se přesunuli ke školní jídelně ZŠ E. Zátopka, pak je ještě čekala
střecha na obytných domech na ulici Obránců míru a Ke Koryčce. Sobota byla
klidnější. V neděli dopoledne pak vyjížděli, a to opět na ulici Obránců míru. Při
některých zásazích jim asistovala městská policie, která řídila dopravu, neboť hasičské
auto s žebříkem zabralo jeden jízdní pruh.
Letošní zima byla na rozdíl od několika předešlých bohatá na sněhovou
nadílku. To se také odrazilo ve financích potřebných na zimní údržbu. Jen za leden a
únor zaplatilo město firmě Slumeko, s. r. o. , která má zimní údržbu místních
komunikací na starosti, 4 668 000 korun. Tato částka dvojnásobně překročila finanční
prostředky, které mělo město na údržbu připraveno ve svém zkráceném rozpočtu,
přestože původní návrh správce komunikací byl ve výši pěti milionů korun.
Při zajišťování zimní údržby měli pracovníci Slumeka každoroční problémy
s nedisciplinovanými řidiči, kteří parkovali vozidla i tam, kde jim to dopravní značky
zakazovaly, čímž znemožňovali průjezd techniky provádějící odklízení sněhu. Ve
spolupráci s městskou policií bylo přistoupeno k odtahům vozidel, mezi nimiž byla i
dlouhodobě neprovozovaná, opuštěná vozidla a také vrak bez SPZ. Například
z Moravské ulice bylo odvezeno šest vozidel a z Francouzské dvě. Některá vozidla
bylo nutno před započetím odtahu nejprve vyprostit ze sněhových závějí a sněhových
bariér, které usvědčily majitele opuštěných vozidel z jejich dlouhodobého nepoužívání.
Podobné problémy byly i při úklidu chodníků. Tady bránila průjezdu techniky a
strojovému úklidu vozidla, která byla sice zaparkovaná na parkovištích, ale
přesahovala přes obrubu do chodníků, nebo je majitelé odstavili v místech nájezdů
nebo sjezdů z chodníků. Dělo se tak převážně na ulicích Karla Čapka, Kpt. Nálepky a I.
Šustaly.
Povodně
Nejnáročnější týden v historii JSDH Kopřivnice
Ve středu 24. 6. 2009 se přes velkou část území Novojičínska přehnala ničivá
blesková povodeň, která na zasaženém území zanechala mnohonásobně větší spoušť
než katastrofální záplavy v roce 1997. Důvodem bylo velké množství spadlých srážek
na jednom místě v extrémně krátkém čase a následné velmi rychlé rozvodnění vodních
toků.
Do záchranných prací byla naše jednotka kopřivnických hasičů zapojena již ve
středu večer, kdy vyjela k zatopeným obytným domům ve Školské čtvrti ve Frenštátě
pod Radhoštěm. V tu chvíli již zasahovali místní hasiči u několika jiných událostí. Po
příjezdu byly ihned nasazeny všechny dostupné čerpací agregáty a postupně byla
odčerpána voda ze zatopených sklepů v pěti vchodech dvou bytových domů.
Mezitím se situace v okrese začala rychle zhoršovat, a proto byla druhá
cisterna CAS T 148 vyslána na pomoc do obce Ženklava, kde byla situace daleko
kritičtější. Po příjezdu na místo se již kvůli rozvodněnému potoku nedalo projet na
druhou stranu a kvůli rychlému stoupání vody bylo z obytných domů postupně
zachráněno 7 osob. První družstvo s CAS 24 T 815 nasazené ve Frenštátě bylo po
zhodnocení situace řídícím důstojníkem vysláno na pomoc zasahujícím jednotkám
právě do Ženklavy. Zde se obě družstva a místní jednotka spojily.
Na základě hlášení situace z ostatních oblastí byla celá kopřivnická jednotka
před půlnocí převelena do Kunína. Cestou na místo byla připojena další technika dopravní automobil DA 12 Avia a celá jednotka provedla ještě monitoring v obci
Závišice, kde již v tu chvíli zasahovali podnikoví hasiči z Tatry.
V Kuníně již byly na místě jednotky HZS Moravskoslezského kraje ze stanice
Nový Jičín, protipovodňová skupina z Ostravy-Fifejd a přijely i další dobrovolné
jednotky. Kopřivnická jednotka se dostala postupně do čela zasahujících sil
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a prováděla monitorování situace a vyhledávání osob v zaplavených oblastech.
V druhé polovině obce směrem od Nového Jičína se hasiči dostali až k lidem, kteří
zatím marně čekali na pomoc. V rodinném domě byla od okolí odříznuta rodina se
starším mužem po akutní srdeční příhodě. Hasiči převzali postiženého a na vakuové
matraci jej přepravili asi 300 m přes zatopené území k vozidlu a za stále resuscitace jej
okamžitě převezli do nemocnice v Novém Jičíně. Poté se družstvo s CAS 24 T 815
vrátilo zpět do Kunína. Cestou na místo se následkem podemletí břehu Jičínky na
silnici v Šenově zřítil vzrostlý strom. Hasiči strom pomocí motorové pily rozřezali
a uvolnili komunikaci. V Kuníně pak byl z jednotek dobrovolných hasičů Kopřivnice,
Ostrava-Heřmanice, Polanka, Zábřeh a družstva hasičů ze Záchranného útvaru Hlučín
vytvořen „odřad“, který ve spolupráci se starostkou obce prováděl systematické
vyhledávání osob v ohrožených oblastech. Postupně bylo ještě ze svých domovů
zachráněno 5 obyvatel.
Hasiči se dále přesunuli do Jeseníku nad Odrou, odkud byla hlášena nejhorší
situace. V době příjezdu jednotek hasičů a záchranářů byla situace v Jeseníku natolik
závažná, že jediná technika, která se mohla částečně pohybovat v zaplaveném území,
byly osmikolové vyprošťovací Tatry HZS MSK a čluny. Vzhledem k povětrnostním
podmínkám nemohl být nasazen ani vrtulník, který se dostal do akce až s rozedněním.
První den záchranných prací u záplav tak skončil pro kopřivnickou jednotku až
dopoledne následujícího dne. Během čtvrtka byla po návratu na základnu ošetřena
technika a podle vypracovaného schématu nasazovaní sil a prostředků byla jednotka
znovu vyslána v pátek, sobotu, neděli, úterý a čtvrtek do oblasti Kunína, Žiliny a Životic
vždy cca po 12 h směnách. Evakuační a záchranářské práce vystřídaly zejména
zásahy typu odstraňování naplavenin a překážek, čerpání vody, odklízení bahna ze
zatopených domů apod.
Lokální povodně strhly domy, mosty i komunikace. Na pomoc při odstraňování
škod přijelo mnoho dobrovolníků z celé republiky a okamžitě byla organizována i
materiální sbírka.
Červnová blesková povodeň jen na Kopřivnicku napáchala škody za víc jak
jednapadesát milionů. Bleskové povodně způsobily extrémně silné srážky. Do již vodou
nasáklé krajiny pak 24. června přišly přívalové deště, v oblasti Novojičínska spadlo
mezi 18. a 21. hodinou až okolo 120 milimetrů srážek, což vyvolalo prudký vzestup
hladin místních toků. Nejhorší situace byla na Jičínce, která dokonce o dva a půl metru
překročila hranici stoleté vody. Na Sedlnici a Lubině se kulminační průtoky pohybovaly
mezi desetiletou a dvacetiletou vodou. Ve správním obvodu Kopřivnice bylo během
řádění vodního živlu zaplaveno celkem 101 objektů, toto číslo bylo možná i vyšší,
protože někteří lidé zaplavené sklepy svých domů úřadům nenahlásili. Největší škody
napáchala voda v Ženklavě, poničené domy, popadané stromy a poškozená drtivá
většina z osmnácti lávek přes jindy klidnou říčku si vyžádaly celkový účet 34 milionů
a 314 tisíc korun. Druhé největší škody si připsal hned sousední Štramberk, kde
úřednici napočítali poškození majetku za 11,619 milionů korun.
Kopřivnice a především její místní části Vlčovice a Lubina si nakonec připsaly
škodu ve výši zhruba 3,18 milionů korun a v Závišicích po sobě běsnící Sedlnice
zanechala účet na 2 miliony 118 tisíc korun. Hladina Lubiny vystoupala z běžného
stavu nad třetí povodňový stupeň za necelých 50 minut, což představuje zvýšení
hladiny zhruba o dva metry.
Ve Vlčovicích tak voda na silnici na víc jak hodinu znemožnila dopravu a přímo
ohrožovala jeden z domů poblíž Lubiny, jehož obyvatelé byli také preventivně
evakuováni. Také v Lubině se řeka vylila z koryta, ale pouze krátce a nijak výrazně
neohrozila majetky ani životy obyvatel. Vodu ve sklepích svých domů měli 24. června
také v Kopřivnici v oblasti ulic Husova, Pabla Nerudy či Štramberská.Při odstraňování
povodňových škod byly jako první provedeny opravy dopravní infrastruktury, tedy
mostů, železničních tratí a silnic. Na druhém místě bylo investováno do inženýrských
sítí, vodovodů a kanalizací a třetí nejvyšší prioritu dostaly inženýrské a speciální
stavby. Vláda na tyto opravy uvolnila mimořádné finanční prostředky a jednotlivá
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ministerstva vypsala dotační programy, jejichž prostřednictvím se peníze dostávaly do
postižených oblastí.
Kopřivnická radnice zprostředkovala po povodních zajištění desinfekčních
prostředků pro studny v zasažených oblastech, zajistila i nouzové zásobování pitnou
vodou, přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad ze zatopených domů a
kácení stromů, které začaly být díky podemletí velkou vodou nebezpečné.
Kopřivnice se alespoň v rámci svých možností snažila pomáhat nejen obcím ve
své správní oblasti. Hned po povodni například radní uvolnili dvacet tisíc na nákup
koleček, která jako dar poslali Novému Jičínu a jeho zatopeným místním částem, další
humanitární akcí bylo uspořádání letního tábora pro děti ze zatopených oblastí, na
který Kopřivnice uvolnila z rozpočtu 30 tisíc korun. Pětidenní pobyt tak měli jeho
účastníci zcela zdarma. Mimořádného tábora na Kletné se zúčastnilo dvaadvacet dětí.
Bezprostředně po řádění vodního živlu v nejbližším okolí Kopřivnice byla
vyhlášena finanční sbírka na podporu rodin zaměstnanců skupiny Tatra, jejichž
domovy byly postiženy povodní. Sbírka byla ukončena 17. července, do výběrních
boxů, ale také na speciálním povodňovém účtu se sešlo celkem 220 tisíc korun.
Šedesát tisíc mezi sebou vybrali sami zaměstnanci Tatry, dalších šedesát tisíc
věnovala sama firma a sto tisíci přispěl také podnikový výbor Odborového svazu Kovo
Tatra. Speciální komise utvořená se zástupců dárců tak nakonec vybrala šest
nejpostiženějších rodin, mezi které byl výtěžek sbírky rozdělen.
Neobvyklé počasí potrápilo Českou republiku také v říjnu
Na mnohých místech státu vyhlásili starostové z důvodu nezvykle velké
sněhové nadílky stav ohrožení, neboť stromy se z důvodu těžkého mokrého sněhu
lámaly a padající větve či samotné stromy způsobovaly škody na majetku. Na území
Kopřivnice včetně místních částí nezpůsobil tento výkyv počasí větší škody a lidi příliš
neohrozil. Profesionální hasiči z automobilky i členové Jednotky sboru dobrovolných
hasičů z Kopřivnice vyjížděli ve čtvrtek 15. října jen ke dvěma zásahům.
Poprvé vyjížděli krátce po půl osmé na ulici Alšovu, kde vlivem těžkého sněhu
a silného větru spadl strom na chodník. Hasiči motorovou pilou rozřezali strom na
menší kusy, které odklidili z chodníku. O chvíli později odjížděli hasiči sbírat spadlé
větve, které tentokrát padaly ze stromů rostoucích kolem komunikace z Mniší na
Hukvaldy. Hasiči uklidili větve asi z půl kilometru dlouhého úseku.
Problém s údržbou komunikací letos zhoršila také takzvaná „chodníková
novela“, která převedla na obec odpovědnost za chodníky přiléhající k domům, o které
až doposud museli pečovat jejich majitelé. V případě Kopřivnice se jednalo až o 5,5
kilometrů chodníků, které město muselo začít nově udržovat.
Přístupy k domům, které jsou často úzké nebo k nim patří i schody a podobně,
jsou totiž mnohdy udržovatelné jen ručně. Radnice proto požádala jejich majitele, aby
chodníky ke svým objektům dále udržovali, i když jim to už zákon nepřikazuje.
Úspory v zimní údržbě radnice hledala i změnou technologie či omezením
údržby některých ploch. Ve městě, a to především v jeho okrajových částech tak
přibylo chodníků, které byly označeny cedulkou, že se v zimě neudržují. Z plánu zimní
údržby zmizely také některé vedlejší komunikace v místních částech. Šetřilo se také
změnou některých technologických postupů. Ubylo míst sypaných solí, naopak
například v místních částech přibylo víc míst, kde byl k dispozici inertní posypový
materiál, který bylo možné využívat k zajištění sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací.
Koncem listopadu se prohnala Kopřivnicí vichřice
30. listopadu větrná smršť udeřila na ulici Havlíčkově v „Ptačí čtvrti“. Silný vítr
strhnul téměř celou střechu jednoho z rodinných domků na ulici Havlíčkově. Plechová
střecha přelétla ulici, zachytila se na drátech elektrického vedení a lehce poškodila
také dům stojící naproti přes ulici. Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky. Kromě
profesionálů z Nového Jičína byla na místě také jednotka tatrováckých hasičů a
dobrovolná jednotka z Kopřivnice. Po šestnácté hodině už hasiči na žádost správce
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domu 432 na náměstí TGM zajišťovali utržené plechy na střeše. Zatímco tatrováčtí
hasiči zasahovali na náměstí, dobrovolná jednotka byla povolána k zajištění
uvolněných plechů na parovodu poblíž loutkového divadla. Hasiči postupně několik
plechů za pomocí rozbrušovacího kotouče odřezali. Jen pár minut nato další skupina
tatrováckých hasičů mířila do průmyslové zóny, kde se na hale firmy Erich Jeager
uvolnily světlíky na střeše.
Vítr, který místy dosahoval rychlosti přes 130 kilometrů v hodině, ale škodil i
v jiných částech města. Kromě toho, že na řadě míst lámal větve ze stromů, poryvům
větru neodolala ani mohutná lípa v sadu Edvarda Beneše. Zdravý a podle odhadů
odborníků zhruba sto let starý strom se vyvrátil i s kořeny.
Pracovníci Slumeka museli také odstranit poměrně velkou část vzrostlého
smrku, která skončila na silnici na ulici Husově poblíž Katolického domu. Vítr poničil
také některé další stavby, například z jednoho z výškových domů na ulici Kpt. Jaroše
v centrální části Kopřivnice vichr utrhl stříšku nad lodžií. Ta spadla z výše desátého
patra, naštěstí ale nikoho nezranila.
Poslední pohromou, kterou toho dne hasiči řešili, byla opět utržená střecha
rodinného domu. Tentokrát k této události došlo po páté hodině odpoledne na ulici
Obránců míru u výjezdu na Závišice. Pět zasahujících jednotek odstranilo nebezpečné
části střechy a poté hasiči zajistili provizorní přístřešek, aby nedošlo k poničení dalšího
majetku uvnitř domu. Další den pak opravovali stržené telefonní vedení na Husově
ulici.
Od března letošního roku drží členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Kopřivnice nepřetržitou pohotovost, a mohou tak kdykoli na pokyn operačního
střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje vyjet k uhašení
požáru či jinému zásahu. I z tohoto důvodu došlo k enormnímu nárůstu počtu výjezdů.
Zatímco vloni vyjížděli za období devíti měsíců 78krát, letos to bylo 233 výjezdů.
Největší počet zásahů měli hasiči při živelních pohromách, a to 84 případů.
Hasiči byli vysláni na likvidaci následků povodní ve Frenštátě, Ženklavě, Závišicích,
Kuníně, Šenově u Nového Jičína, Životicích a Jeseníku nad Odrou. Od začátku roku
hasiči poskytli ve více než čtyřiceti případech technickou pomoc, kdy šlo například o
otevření bytu, likvidaci hmyzu či spolupráci se složkami integrovaného záchranného
systému, kdy se jednalo o snesení pacienta k sanitnímu vozu. Jednotka dobrovolných
hasičů zasahovala také u požárů a při dopravních nehodách. Během sledovaného
období byli operačním střediskem vysláni k případům, při nichž zachraňovali lidi či
zvířata.
Železný hasič
V sobotu 18. dubna se uskutečnila soutěž „O železného hasiče“ pořádaná
Sdružením dobrovolných hasičů Závišice. Pořadatelé se nechali inspirovat nejtěžší
hasičskou soutěží v Evropě Toughest Firefighter Alive neboli Iron Fireman. Obsahem
úkolu soutěžících bylo roztažení hadic, jejich spojování, přenesení kanystrů
naplněných vodou, přemisťování těžké pneumatiky za pomocí úderů kladiva,
překonání bariéry a výběh po schodech do budovy. Zatímco ve světě zájemci o titul
železného hasiče vybíhají i do třicetiposchoďové budovy, závišičtí dobrovolníci se
museli spokojit s podkrovím dvoupodlažní základní školy. Akce se zúčastnilo čtrnáct
dobrovolných hasičů. V kategorii dorostenců si titul železného hasiče vybojoval Jan
Kuběna v rekordním čase 2:03:54, mezi muži kraloval Mojmír Pala. Pro vítěze byly
připraveny nejen diplomy a medaile, ale rozdávaly se i poháry. V Závišicích je pod
vedením starosty SDH Závišice Josefa Kuběny organizováno 155 dobrovolných hasičů
a z toho 25 mladých.
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Hospodaření a rozvoj města
Strategické plánování, příprava a realizace rozvojových
projektů
Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města
schváleným Akčním plánem rozvoje města Kopřivnice pro období 2009-2010. Akční
plán je základní jednotkou v naplňování dlouhodobé strategie města zpracované ve
Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007–2022. Oba tyto
strategické dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách města. Plnění
Akčního plánu sledujeme mimo jiné pomocí internetové databáze DataPlán.
V souladu se strategickými dokumenty města byly v roce 2009 připravovány žádosti o
dotace na rozvojové projekty. Město se snaží využívat jak zdrojů ze strukturálních
fondů, které jsou v České republice přerozdělovány prostřednictvím jednotlivých
operačních programů, tak zdrojů národních, především ze státního či krajského
rozpočtu.
V roce 2009 bylo podáno 7 žádostí v rámci financování ze strukturálních fondů
EU (ROP Moravskoslezsko, OPŽP, OPLZZ a Revolvingový fond MŽP). Čtyři projekty
byly schváleny k financování z dotačních zdrojů:
Rozšíření CzechPointu
Realizace MA21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru
ZŠ Alšova – energetická opatření – I. etapa
ZŠ 17. listopadu – energetická opatření – I. etapa
Zároveň bylo podáno 9 žádostí o dotace z národních zdrojů, z nich 6 bylo schváleno:
Bezbariérové město, I. trasa – přechod přes ulici Štefánikovu
Hasičská zbrojnice Kopřivnice – projektová dokumentace
Prevence kriminality
Bezbariérové město, I. trasa – projekt č. 1
Energetický software
Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – I. etapa
V roce 2009 město rovněž realizovalo či zahájilo realizaci dalších 5 schválených
projektů, jejichž žádosti byly podány již v roce 2008:
Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly
Regenerace sídliště Sever RC 27
Částečná rekonstrukce ZŠ Alšovy
Lokalizace starých ekologických zátěží
Integrovaný plán rozvoje města – obytná zóna Kopřivnice JIH
Za účelem realizace projektu „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina,
odkanalizování“ vytvořila Kopřivnice společně s Novým Jičínem, Mořkovem a Hladkými
Životicemi Svazek obcí regionu Novojičínska, jehož prostřednictvím podala žádost o
dotaci na společný projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu
Novojičínska“. Tato žádost byla úspěšná a v roce 2009 byly zahájeny přípravy na
realizaci dílčích projektů obcí sdružených v tomto svazu. Tyto přípravné práce budou
probíhat rovněž v roce 2010 a samotná realizace bude zahájena v roce 2011.
V roce 2009 byla společností UDIMO, spol. s r.o., zpracována Komplexní dopravní
studie města Kopřivnice. Jde o rozvojový, srovnávací a posuzovací dokument dopravy,
který je zpracován v návaznosti na Územní plán města, Koncepci dopravní
infrastruktury Moravskoslezského kraje v koordinaci s připravenými dopravními
stavbami a záměry města a se sledovanými koncepčními dopravními záměry
v návazném území a regionu.
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Komplexní návrh se zaměřuje na hlavní směry rozvoje dopravního systému
města, jejich vzájemnou koordinaci, návrh postupu realizace s ohledem na dopravní
potřebnost a stanovení priorit jednak v horizontu roku 2025, ale i řešení aktuálních
dopravních problémů pro střednědobý plán v horizontu roku 2015. Současně se
zpracováním Dopravní studie došlo ke zpracování Hlukové a Rozptylové studie jako
samostatných dokumentů, jejichž výsledky jsou konfrontovány se záměry a
doporučeními návrhové části. Tato studie byla představena a projednána veřejností a
s jejími výsledky bylo rovněž seznámeno Zastupitelstvo města Kopřivnice.
Dětské dopravní hřiště
Na ulici Ignáce Šutaly v Kopřivnici bylo slavnostně otevřeno nové dětské
dopravní hřiště. Slavnostní akt se odehrál za přítomnosti významných hostů z Českého
klubu olympioniků, mezi kterými byla i čestná občanka Kopřivnice Dana Zátopková,
představitelů města, politiků a také za velkého zájmu občanů Kopřivnice. Hlavními
iniciátory výstavby dopravního hřiště byly školy, které avizovaly potřebu dopravní
výchovy v Kopřivnici, aby nemusely děti dojíždět na hřiště do Příbora. K výuce přispěl i
menší sponzorský dar novojičínské firmy Nosta, jejíž představitel předal vedoucí
učitelce Mateřské školy na ulici I. Šustaly dvacet přileb. Právě Nosta byla pověřena
výstavbou tohoto dětského dopravního hřiště, jehož stavba přišla na 11,5 milionů,
přičemž městu se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu ve výši 9
470 955 korun. Dopravní hřiště stojí v bezprostřední blízkosti mateřské školy, jejíž část
zahrady byla rovněž zpřístupněna veřejnosti. Také v této části byly instalovány nové
herní prvky určené pro děti školního věku. Dětské dopravní hřiště začaly využívat
k výuce svých žáků především školy a školky, v odpoledních hodinách je přístupné
veřejnosti.
Kapacita hřiště je omezena na dvacet jezdících dětí, přičemž děti mladší deseti
let mají povolenou jízdu pouze za přítomnosti dospělé osoby a děti mladší šesti let zde
samy nemohou ani vstupovat. Tato omezení určuje návštěvní řád.
Problémy starých dětských hřišť
Na území Kopřivnice bylo letos 83 malých dětských hřišť a dalších 29
sportovních plácků, na kterých si mohly hrát děti. Vloni se děti dočkaly dvou nových
velkých a moderně vybavených hřišť. Všechna tato zařízení mají na starosti pracovníci
Správy sportovišť Kopřivnice. Ti na jejich údržbu mají ve svém rozpočtu okolo dvou set
tisíc korun. Z této částky se tak hradí nejen výměna písku v pískovištích, ale i nátěry
houpaček a průlezek. I letos byla na všech dětských hřištích provedena revize. Přísnou
revizí neprošlo 77 houpaček, 26 kolotočů, 31 průlezek a jedna skluzavka. Hlavním
důvodem, proč mobiliář neprošel revizí, byly nevhodné dopadové plochy. Ty byly
většinou asfaltové či betonové. U asfaltové plochy je maximálně přípustná výška
volného pádu 60 cm. U kyvadlových houpaček dosahuje výška sedaček v nejvyšším
místě až 80 i 120 cm. U starších kolotočů novým předpisům nevyhovoval jejich průměr.
Z tohoto důvodu rozhodla rada města o jejich postupné likvidaci. Seznam
nevyhovujících herních konstrukcí dostala likvidační komise města. Ta doporučila, že
zařízení, která jsou nejvíce nevyhovující, budou zlikvidována co nejdříve, ostatní pak
v průběhu roku.

Podpora podnikatelského prostředí
Město Kopřivnice prostřednictvím cenově zvýhodněných služeb zejména pro
začínající malé a střední podnikatele poskytované Centrem podnikání a rozvoje, s. r.
o., podporovalo vznik a rozvoj drobného podnikání.
Ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízelo investorům volné prostory
v Průmyslovém parku v Kopřivnici. V roce 2009 připravilo projekt „Zlepšení dopravní
dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – I. etapa“, jehož cílem je vybudování
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chodníku a cyklostezky včetně doprovodné infrastruktury podél ulice Dělnické a
Panské. Projekt bude realizován v roce 2010.
Jednání se zástupci místních výrobních podniků
Zástupci čtrnácti největších výrobních firem z Kopřivnicka se sešli na radnici.
Hlavním důvodem schůzky byla snaha o co nejlepší vzájemnou informovanost. Město
informovalo zástupce o akčním plánu pro další dva roky, o plánovaném projektu
ozelenění průmyslové zóny, kde bude potřebovat spolupráci podniků a o dalších
záměrech rozvoje města.
Všech se dotkne v příštím roce stavba kruhového objezdu v Lubině, byly
probrány varianty řešení rekonstrukce přístupu do průmyslového parku od města po
ulici Panskou, informace o činnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů, kterou radnice
zřídila vloni a další. Kromě zástupců radnice byli na schůzce s podnikateli také lidé
z úřadu práce a firmy RPIC-Vip, kteří informovali o projektech, jež mohou v době
ekonomické krize pomoci jak firmám, tak jejich zaměstnancům. Velký zájem vyvolaly
především programy, které umožňují vzdělávání zaměstnanců pobírajících
šedesátiprocentní náhradu mzdy, které by firmám mohly přinést úspory.

Hospodaření nejvýznamnějších podniků ve městě
Brose
Počátkem roku se objevily zprávy o údajném uzavření závodu Brose
v kopřivnické průmyslové zóně. Stěhování na východ nebo dokonce zpět do Německa,
o kterém se mezi lidmi mluvilo, bylo naštěstí jen fámou. Německá firma vyrábí
v průmyslové zóně polohovadla sedadel a uzamykací systémy pro automobily. Závod
v Kopřivnici se v posledních letech rozvinul v jednoho z větších zaměstnavatelů
v regionu. Razantní propad automobilového průmyslu logicky zasáhl i Brose. Podnik
bezprostředně pocítil důsledky hospodářského poklesu v automobilovém průmyslu,
čímž byl donucen ke konfrontaci se změněnými tržními podmínkami ve formě
personálních úprav. Kromě omezení výroby došlo i na propouštění 150 zaměstnanců.
Brose bylo nuceno omezit výrobu přesto, že ještě vloni získalo státní investiční pobídku
pro investici ve výši asi 1,7 miliardy a zavázalo se nově vytvořit 245 pracovních míst.
Tatra 2009
Rok 2009 se dá označit asi za nejhorší v letité historii automobilky Tatra.
V průběhu roku opustilo závod kolem 1800 zaměstnanců.
Na přelomu srpna a září obměnil podnik management společnosti. Ze své
pozice byl odvolán obchodní a marketingový ředitel Jiří Polman, který do firmy přišel
teprve vloni na jaře. Místo něj se ve vrcholném managementu firmy objevila dvě nová
jména. Novým výkonným ředitelem Tatry se stal Vladimír Bail a do pozice obchodního
ředitele pro prodej nákladních vozů na stávajících trzích byl jmenován Pavel Štefka
(generál ve výslužbě, bývalý náčelník generálního štábu České armády, s Tatrou už
v minulosti spolupracoval jako expert pro oblast vojenských dodávek).
Vladimír Bail je přímo zodpovědný za interní restrukturalizaci všech provozních
oblastí v rámci mateřské společnosti Tatra a jejích dceřiných společností. Nový
provozní ředitel Tatry naposledy působil jako předseda představenstva a generální
ředitel společností Vítkovice, a. s., a Vítkovice Steel v Ostravě a firmu úspěšně provedl
procesem privatizace a restrukturalizace k návratu mezi ziskové společnosti.
Kromě toho Tatra ve snaze zvýšit prodej svých výrobků zřídila nové oddělení
marketingu, které začalo fungovat pod vedením Martina Najzra, jenž několik let
pracoval jako manažer strategického marketingu v HSBC ve Spojených státech.
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Účelem těchto změn bylo snížit výrobní náklady a získat nové trhy, zakázky a tržby pro
mateřskou firmu Tatra i pro její dceřiné společnosti.
Pokračování úsporných kroků u kopřivnického výrobce nákladních vozů se
dotklo i zaměstnanců. Od prvního září dělníci ve slévárenské společnosti Tafonco
pracovali v režimu zkráceného třicetihodinového pracovního týdne. Následovali tak
technické pracovníky, kteří v tomto režimu pracovali už od začátku srpna, nebo
kovárenskou společnost Taforge, která na tento úsporný režim najela už před
začátkem léta. Zkrácení pracovního týdne, které museli odsouhlasit zaměstnanci,
platilo do konce letošního roku.
Jen pár dnů před vánočními svátky Tatra předala poslední objednaný středně
těžký terénní vůz Tatra R210 armádě. Slavnostní akt se uskutečnil v areálu skladů
vojenského materiálu v Novém Jičíně, a byl tak uzavřen tři roky trvající kontrakt za
zhruba 2,7 miliardy korun. Šlo o nové nákladní vozidlo středního typu, které nahradilo
osvědčené, ale zastaralé V3Sky.
Podle kontraktu podepsaného v polovině prosince 2006 měla Tatra armádě
v první fázi dodat 556 vozů, další stovky pak měly následovat v druhé fázi, která ale
byla zatím odložena. Rezort obrany alespoň částečně navýšil původní objednávku, a
tak automobilka nakonec vojákům předala 588 vozů.
Tatry R210 již od první dodávky najezdily pro vojsko víc jak milion kilometrů, a
to nejen v České republice, ale třeba i na misích v Afghánistánu a osvědčily se jako
kvalitní a spolehlivý vůz.
V dosavadní historii bylo podle statistiky v Tatře vyrobeno přes 90 tisíc
osobních automobilů a téměř 390 tisíc nákladních vozidel.
Tatra má i nadále tři dceřiné společnosti:
Tawesco s.r.o. (konstrukce, výroba a prodej lisovacího nářadí, svařovacích a
měřících přípravků, plechových výlisků a svařenců pro automobilový průmysl,
mechanizačních a jednoúčelových zařízení)
Taforge a.s. (kovárna, lisovna, dělení hutních polotovarů, tepelné zpracování
kovů, otryskávání ocelovými broky a moření v kyselině sírové, kalibrování za studena,
rovnání na hydraulických lisech, konstrukce výkovků a výlisků, simulace tvářecích
procesů, konstrukce a výroba kovacího nářadí,…)
Tafonco a.s. (Slévárna se 140letou tradicí ve výrobě odlitků ze šedé a tvárné
litiny, oceli a slitin hliníku především pro automobilní průmysl. Nosným programem je
výroba odlitků ze slitin železných a neželezných kovů.)
Cena novému hotelu
Hotel Olympia patří k nejlepším stavbám
v kraji. Odborná porota soutěže Stavba roku
Moravskoslezského kraje této jednoduché, ale
efektní budově, udělila čestné uznání v kategorii
staveb občanské vybavenosti.
Kopřivnický architekt Kamil Mrva, v jehož
studiu vznikl design hotelu Olympia, ocenění
v odborné soutěži přijal jako velký úspěch. Porota
oceňovala komplexní řešení i to, že se na malém
prostoru podařilo vybudovat zajímavou stavbu.
Přesvědčila je i prosklená kavárna, která komunikuje
s vnějším prostorem. Hotel v centru Kopřivnice je již
druhou stavbou ve městě, které se podařilo uspět
v soutěži stavba roku. V ročníku 2007 byl mezi
nejlepšími průmyslovými objekty oceněn místní
výrobní závod Bang & Olufsen.
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Město koupilo park i s vilou
Druhá polovina parku Edvarda Beneše včetně historické vily bývalého sídla
závodního klubu ROH Tatra a dalších objektů přešla do
majetku města. Koupi za 10 078 870 korun schválili
zastupitelé jednomyslně. O park a budovy v centrální
části města radnice usilovala dlouhou dobu, jen poslední
fáze vyjednávání, ze které vzešla nabídka Tatry na
odkup, trvala půldruhého roku.
Suma, kterou město za park a objekty v něm
Tatře zaplatilo, se skládala z několika samostatných
položek. Necelého dva a půl milionu stály pozemky, zhruba čtvrt milionu zaplatilo
město za cesty. Asi 7,4 milionu pak stály všechny tři stavby, které město spolu
s parkem koupilo. Kromě hlavní položky, historické vily z roku 1888 využívané po léta
jako závodní klub, město koupilo také podzemní objekt v jeho těsném sousedství, který
sloužil jako depozitář Technického muzea a také garáže a dílny u vlakového nádraží.
Skateboardový areál
V září se opět otevřel skateboardový areál doplněný o sedm nových překážek.
Ty byly pořízeny jako výstup sérií jednání s uživateli tohoto areálu svolaných na podnět
dětského zastupitelstva. Město si nechalo zpracovat komplexní návrh řešení
skateparku, jak by měl podle zpracovatelské firmy ideálně vypadat a co vše by se
v něm mělo v konečném důsledku nacházet. Letos se podařilo získat finance
z Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí na projekt Realizace místní
Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru, ze kterých byla část využita na
realizaci první etapy. Pořízení nových skateboardových překážek stálo necelých 700
000 korun. Na pořízení dalších překážek tak, aby představa skateparku odpovídala
komplexnímu návrhu zpracovatelů, by radnice potřebovala získat dalších cca 1,350
milionů korun.
Ve skateboardovém areálu tak přibyly dva Funboxy, tři rádiusy, jeden Slidebox
a jedna Spina. Čtyři překážky jsou mobilní a zbylé tři jsou připevněny napevno. Mobilní
překážky může město využít i při pořádání akcí v centru.
Centrum dialýzy
Radní schválili pronájem téměř dva roky opuštěného objektu bývalé pošty na
ulici Školní firmě IMPAX Trading, která v něm následně začala zřizovat dialyzační
středisko. Nové soukromé zdravotnické zařízení by mělo ambulantně poskytovat
kompletní nefrologickou péči i hemodialyzační a peritoneální léčbu.
Firma investuje přes osmnáct milionů korun, z nichž necelých pět milionů bude
stát úprava budovy a 13 milionů nákup potřebného vybavení, především pak
dialyzačních přístrojů. Kromě toho firma dá práci dvanácti lidem, především
zdravotníkům. Nájemní smlouva mezi městem a společností IMPAX Trading byla
uzavřena na 20 let. IMPAX má víc jak desetileté zkušenosti s provozováním
podobných zařízení na Slovensku. V současnosti společnost vlastní čtyři podobná
centra. Kopřivnice byla prvním pokusem o stejný druh podnikání v České republice.
Kromě toho, že tato služba výrazně zvedne komfort lidí trpících nemocemi ledvin, měl
by tento nájemní vztah městu přinést za nějakou dobu pravidelný příjem do rozpočtu.
První roky firma nájem platit nebude, základní stavební úpravy, jako je výměna oken a
podobně, budou totiž započteny proti nájmu a zhruba po pěti letech začne vybírání
nájemného.
Mrazy a vodovod
Mrazy v prvních třech lednových týdnech způsobily v Kopřivnici celkem devět
havárií na vodovodním potrubí. K poruchám docházelo v důsledku delšího mrazivého
počasí, kdy zem promrzala do hloubky a pohyby půdy způsobovaly lomy potrubí.
Nejvíce ohroženy byly starší úseky vodovodních řadů zhotovené z litinového potrubí.
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Ve většině případů se jednalo o poruchy menšího rozsahu, které byly opraveny
v nejkratším možném termínu a dodávka vody byla zastavena jen na nejnutnější dobu.
Samotné zahájení oprav mnohdy zdržovala nutná administrativa.
K nejvážnější poruše v Kopřivnici došlo 7. ledna na Francouzské ulici. Voda
z prasklého potrubí zaplavila sklepy okolních domů a k odčerpání museli být povoláni
hasiči. Po dobu odstavení vodovodního řadu zajišťovaly náhradní zásobování pitnou
vodou cisterny.
V jarních měsících pak následovaly další práce na obnově místního
vodovodního řádu. Od dubna probíhaly práce na výměně vodovodního řadu na ulici
Obránců míru.
Rekonstrukce se týkala vodovodu o délce 235 metrů, přičemž u 190 metrů bylo
rekonstruováno pomocí bezvýkopové technologie, zbytek pak klasicky odkrytým
výkopem. Práce byly ukončeny během léta a SmVaK do akce investovaly asi 4,3
milionů korun. V příštím roce plánuje SmVaK rekonstrukci vodovodní sítě na ulicích
Štefánikova a Příborská a také rekonstrukci kanalizace, a to v ulicích Karla Čapka a
Štefánikova.
Sluneční II.
Nová ulice začala rychlým tempem vyrůstat na severozápadním okraji města.
Zatím bezejmenná ulice bude souběžná s ulicí Pod Zahradami a napojena bude na
ulici Sluneční, ke které je kolmá. Stavební práce si objednalo sdružení deseti
stavebníků, kteří v dané oblasti budou stavět své rodinné domy.
Byla vybudována kanalizace, vodovod, rozvody plynu, stejně jako další sítě.
Součástí první fáze byla také zpevněná komunikace. Ve druhé fázi byl přidán asfaltový
povrch, chodníky a veřejné osvětlení. Vznikající ulici stavebníci provizorně nazvali
Sluneční II. kvůli usnadnění orientace a pro komunikaci s úřady. Na části pozemku,
který byl dosud využíván jako pole, byl prostor asi pro 17 stavebních parcel.
Jednou z podmínek, které museli členové sdružení Sluneční II. splnit, aby
získali stavební povolení, bylo vybudování inženýrských sítí s dostatečnou kapacitou
tak, aby bylo možné se na ně napojit při případném dalším rozšíření výstavby v oblasti.
To pro ně znamenalo asi dvacetiprocentní navýšení nákladů. Největší problémy se
během přípravy výstavby nové ulice točily okolo vybudování dešťové kanalizace. Tu
úřady po stavebnících začaly chtít až dodatečně a bylo nutné kvůli ní přepracovat již
existující projekt. Přesto byly stavební práce do konce roku hotovy.
Zrekonstruované autobusové nádraží
K uzavření autobusového nádraží došlo vloni v polovině května, kdy byly na
ulici Nádražní a Štefánikově vybudovány provizorní nástupní zastávky, přičemž
samotné stavební práce byly zahájeny 2. června. Podle původních plánů mělo být nové
zmenšené autobusové nádraží dokončeno do konce října. Bohužel, z důvodu
nepříznivého počasí a také z finančních důvodů se práce protáhly. Tři nástupní
ostrůvky byly sice dokončeny dřív, ale k jejich zastřešení došlo až letos. Podobně tomu
bylo s osvětlením či namontováním informačních tabulí. Plánovaná výsadba zeleně
byla provedena s ohledem na vegetační období také v průběhu letošního roku.
Autobusové nádraží je stavba, která by měla sloužit minimálně třicet let, proto
bylo nutné dbát na dodržení technologických postupů při jeho výstavbě. Nádraží patří
ČSAD Ostrava.
Nájemníci a OSBD
Velká část obyvatel panelového domu číslo 1071 na ulici Kapitána Nálepky si
stěžovala na zbytečné prodražení revitalizace svého domu v řádech milionů. Oblastní
stavební bytové družstvo se podle nich nechovalo jako dobrý hospodář a rekonstrukce
panelového domu, který letos získal novou oranžovou fasádu, se prý dala pořídit
o několik milionů levněji.
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Vloni 14. července 32 nájemníků z 49 podalo žádost o zrušení revitalizace
a úvěru pro tento dům. Následně se proti revitalizaci vyslovil ještě vyšší počet
nájemníků letos v únoru.
Podle nájemníků předražená revitalizace domu probíhala i proti vůli většiny
družstevníků v domě. Nájemníkům vadilo především to, jakým způsobem družstvo
jednalo. Podle zástupců nespokojených obyvatel domu OSBD využilo
nekompetentnosti některých domovních hospodářů stejně jako malého zájmu většiny
družstevníků o podrobnosti nákladných oprav panelových domů.
Výměna výtahů
Oblastní stavební bytové družstvo muselo investovat do výtahů ve svých
panelových domech. Ty ve většině případů nesplňovaly náročné evropské normy a
musely být náročně rekonstruovány nebo zcela vyměněny. Majitelé domů na jejich
výměnu mají čas do roku 2010, pak jim hrozí sankce. Družstvo čeká rekonstrukce
všech 117 výtahů. V letošním roce provedlo družstvo výměnu výtahů v 17 dosud
nerevitalizovaných domech, dalších jedenáct výtahů bylo vyměněno v rámci kompletní
revitalizace probíhající v letošním roce. Příští rok pak zbude vyměnit posledních
jednadvacet výtahů většinou již v dříve revitalizovaných domech, při jejichž
rekonstrukcích nebyly výtahy měněny. Zatímco u revitalizací z poslední doby byla
výměna výtahu zakalkulována, ty domy, které budou vyměňovat výtahy zvlášť, na ně
musí mít vlastní prostředky. Za výměnu jednoho výtahu se přitom platí částky mezi 1 a
1,2 milionu korun. Po výměnách výtahů ve všech domech budou nejen splněny normy,
ale výtahy by podle odhadů družstva měly sloužit zhruba dalších 30 let.
Stavba logistického centra
U výjezdu z města směrem na Závišice začalo vyrůstat logistické centrum firmy
HELL Energy Drinks CZ obchodující s energetickými nápoji. Na pozemku o výměře asi
2 000 m2 má do dvou let vyrůst skladovací hala s bytovou jednotkou.
Samotný sklad bude mít rozměry 36,4 x 18,7 m a bude se jednat o nízkou
budovu podobnou obdobnému zařízení společnosti Gastroinstant stojící u křižovatky
v Lubině. Investice do logistického centra má přesáhnout deset milionů korun a práci
by zde výhledově mohlo najít asi deset lidí. Původem maďarský výrobce energetických
nápojů prodává své výrobky v šestnácti zemích světa a svá logistická centra má také
v Rumunsku, v Hongkongu nebo na Novém Zélandu. Strategická investice v Kopřivnici
má posílit pozici značky na českém trhu.
Lašská brána Beskyd (LBB)
Lašská brána je turistická oblast tvořena spolupracujícími městy Kopřivnicí,
Štramberkem, Příborem a obcí Hukvaldy. Dříve neformální spolupráce byla v roce
2009 již podruhé podpořena smlouvou o spolupráci pro daný rok, kterou schválili
zastupitelé všech obcí. Smlouva upravuje podmínky spolupráce smluvních stran při
rozvoji cestovního ruchu na území smluvních stran v rámci své samosprávné
působnosti a při společném marketingu a propagaci této turistické destinace pod
hlavičkou „Lašská brána Beskyd“.
V rámci spolupráce se uskutečnilo i několik akcí:
* soutěž o Logo LBB – výstupem je nové logo zastřešující spolupráci;
* Kdo hledá, najde! Po stopách Lojzy Lacha II, aneb Hledání tajemství Lašské
brány Beskyd – tajemná letní hra o ceny;
* Soutěž o nejlepší fotografie LBB.
V rámci spolupráce LBB se rovněž pracovalo na společné informační databázi pro
informační centra se sdílením dat s webovými stránkami. Započata byla také příprava
nového propagačního materiálu Tipy na výlety v Lašské bráně Beskyd.
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Projekt Zdravé město a Místní agenda 21
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR
(dále NSZM ČR) již od roku 2004. Projekt Zdravého města (dále PZM) je projektem
komunitním, kdy se na jeho realizaci podílí nejen městská samospráva, ale i partneři
z řad neziskového a soukromého sektoru a především veřejnost. Cílem projektu je
zvyšování kvality života obyvatel a zapojování veřejnosti do procesu rozvoje města.
Města zapojená do projektu Zdravého města musí plnit předepsaná kritéria pro
jednotlivé kategorie vyjadřující kvalitu veřejné správy a míru zapojení veřejnosti do
rozhodovacích procesů ve městě. V roce 2009 město Kopřivnice ve spolupráci
s partnery projektu Zdravé město potřetí obhájilo druhou nejvyšší kategorii „B“.
Zároveň město získalo tzv. „Razítko DOBRÉ PRAXE“ - za aplikaci metod kvality a
řízení rozvoje. Jde o ocenění NSZM ČR za osvědčené aktivity, které mohou ostatním
obcím a regionům sloužit jako vzorový příklad dobré praxe.
Za zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů při realizaci strategie
rozvoje města a tvorbě komunitního plánu sociálních služeb získalo město hlavní cenu
v národním kole mezinárodní soutěže „O lidech s lidmi“ a jako jediné z České republiky
postoupilo do mezinárodního kola, které bude vyhodnoceno v dubnu 2010.
Ve dnech 4. - 6. 11. 2009 bylo město hostitelem a spoluorganizátorem Podzimní školy
NZSM ČR, které se zúčastnilo 64 zástupců českých municipalit, především jejich
vrcholoví představitelé a koordinátoři projektů Zdravé město.
Město Kopřivnice v roce 2009 rovněž získalo externí finanční prostředky pro
zkvalitnění procesů PZM a MA21. Projekt pod názvem „Realizace místní Agendy 21
v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru“ byl podpořen částkou 1 016 273 Kč
z Revolvingového fondu MŽP.

Obyvatelstvo
Počet občanů ČR s trvalým pobytem v Kopřivnici byl k 31. 12. 2009:
22 978
z toho: 11 688 žen (50,87 %)
11 290 mužů (49,13 %)
Počet obyvatel Kopřivnice opět klesl a nic na tom neměnil ani zvyšující se počet
cizinců s trvalým či přechodným pobytem. Stále víc lidí se z města vystěhovává. Řada
obyvatel však v Kopřivnici nadále pracuje, pouze si postavila domky v okolních obcích,
kde jsou pro bydlení vhodnější podmínky. Zatímco k 31. prosinci 2007 činil počet
obyvatel Kopřivnice bez cizích státních příslušníků 23 238, k poslednímu dni loňského
roku klesl jejich počet na 23 120, a to 11 356 mužů a 11 764 žen.
Cizinců evidovala kopřivnická radnice k 31. prosinci loňského roku 434, z toho
je 206 cizinců s trvalým pobytem, 148 lidí má statut vízového cizince s dlouhodobým
pobytem, 35 je občanů EU s trvalým pobytem a dalších 45 je občanů EU
s přechodným pobytem.
V samotné Kopřivnici pak bydlí 20 174 občanů, v Lubině 1 632, Mniší 701 a ve
Vlčovicích 613 občanů České republiky. V roce 2007 bylo rozdělení obyvatel podle
obcí následující: Kopřivnice 20 332, Lubina 1 594, Mniší 716 a Vlčovice 596 osob.
Vloni se narodilo 239 dětí, z toho 118 chlapců a 121 děvčat, což je méně než o rok
dřív, kdy se v Kopřivnici po dlouhé době narodil rekordní počet dětí, a to 285.
V průběhu loňského roku zemřelo 107 mužů a 65 žen, což je o 17 osob víc než
v roce 2007. K poslednímu dni loňského roku má ukončen trvalý pobyt na území České
republiky 230 Kopřivničanů.
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Sociální věci a zdravotnictví
Výkon státní správy tvoří kolem 80 % objemu činností, vykonávaných na odboru
SVZ. Dle charakteru a cílových skupin občanů je rozdělen odbor do tří oddělení.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
V roce 2009 je zaznamenán na OSPOD tento vývoj a nové situace v řešené
problematice:
►Nárůst počtu podnětů a vydaných usnesení soudu o předběžném opatření, kterým
se nezletilé dětí odnímaly z výchovy rodičů a umísťovaly se do ústavní výchovy
(celkem 17 dětí). Jednalo se o naléhavé situace, kdy hrozila vážná újma na zdraví,
životě popř. na zdravém vývoji nezletilých dětí, které musely být řešeny předběžným
opatřením, tedy vydaným rozhodnutím soudu ve lhůtě do 7 dnů od podání návrhu a
v jednom případě ve lhůtě do 24 hodin. Důvodem odnětí dětí z rodinného prostředí byly
ve většině případů vážné nedostatky v péči rodičů, především nevyhovující bytové
podmínky, případně úplná absence bydlení nebo špatná finanční situace, kdy rodiče
nebyli schopni zajistit výživu dětí. Tyto situace v rodinách nastaly i poté, kdy byla ze
strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí vykonávána aktivní práce s rodinou.
S nárůstem počtu dětí v ústavní výchově se zvyšuje i počet návštěv pracovníků
OSPOD v ústavních zařízeních.
►Stoupá počet mladistvých umístěných ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody.
Tímto došlo ke zvýšení počtu návštěv kurátora pro mládež ve vazební věznici a ve
věznici pro mladistvé s uplatněním zvláštní diferenciace.
►Nárůst případů související s problematikou bydlení rodin s dětmi, kdy v několika
případech došlo k ukončení nájemního vztahu, popř. k soudním výpovědím
z nájemních smluv. Rodiny pak v úzké spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany
dětí hledaly jiné možnosti bydlení. Objevují se případy, kdy rodiny nejsou schopny
hradit vysoké náklady spojené s bydlením, které jsou nastaveny v „komerčních“
formách bydlení – ubytovny v soukromém vlastnictví. Po krátké době jsou rodiny
nuceny opustit i toto bydlení a ocitají se tímto zcela bez přístřeší. Tyto krizové situace
jsou po vyčerpání všech možností řešeny z pozice orgánu sociálně-právní ochrany dětí
tak, že dochází k umísťováni dětí do ústavní výchovy.
Oddělení hmotné nouze
Činnost oddělení hmotné nouze byla znatelně ovlivněna ekonomickým vývojem
společnosti. Situace na trhu práce se oproti roku 2008 výrazně změnila. První i druhé
pololetí loňského roku bylo ve znamení nárůstu klientů. Občané se na oddělení hmotné
nouze obraceli nejen v oblasti dávkové agendy, ale rovněž přicházejí s žádostmi o
pomoc, pomoc poradenskou, která byla ve srovnání s předcházejícími lety znatelně
vyšší a mnohdy časově náročná. Jednalo se o desítky klientů denně. Zvýšené úsilí
věnovaly pracovnice při mimořádné události – povodně Ženklava, kdy byly vyřizovány
požadavky klientů a sociální šetření přímo v terénu.
Stejně jako v předchozích letech, činnost tohoto oddělení ovlivnila řada
legislativních změn nejen u dvou stěžejních zákonů, se kterými oddělení pracovalo
(zák. č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zák. č. 111/2006 Sb. o
pomoci v hmotné nouzi, oba ve znění pozdějších předpisů), ale také změny zákonů
souvisejících, které přinesly nutnost zahájení nových správních řízení a rozhodování ve
věci dávek. Obecně došlo ke zpřísnění podmínek pro výplatu dávek v hmotné nouzi.
V této souvislosti bylo jednou z podstatných změn umožnění výplaty dávek
formou poukázek tam, kde se s finančními prostředky řádně nenakládalo a nesloužily
k účelům, ke kterým byly určeny. V rámci sociální práce bylo možno dávku rozdělit na

33

více výplat měsíčně. Klienti byli tímto opatřením motivováni k maximální hospodárnosti
a zejména k pokrytí svých základních potřeb po dobu celého měsíce.
Oddělení péče o zdravotně postižené občany
Činnost oddělení byla v průběhu roku ovlivněna několika legislativními
změnami. Od 1. 7. 2009 přešlo kompetenční posouzení zdravotního stavu občanů
z Úřadu práce na oddělení Lékařské posudkové služby Okresní správy sociálního
zabezpečení v Novém Jičíně. Z tohoto důvodu nemohly být v letních měsících přiznány
a vyplaceny nové příspěvky na péči, příp. zvýšené příspěvky v důsledku zhoršení
zdravotního stavu. Jednotlivé posudky začaly přicházet na zdejší úřad až v měsících
listopadu a prosinci s následným rozhodnutím obratem. Dále pak od 1. 8. 2009 byl
zvýšen příspěvek ve stupni IV. a bylo nutno zaslat oznámení 104 klientům s touto
změnou. Na oddělení byla také částečně vykonávána agenda související
s opatrovnictvím osob, které byly omezeny nebo zbaveny právní způsobilosti.
V Kopřivnici bylo v roce 2009 vedeno v evidenci celkem 42 těchto osob, přitom město
Kopřivnice vykonávalo z rozhodnutí soudu opatrovníka v r. 2009 celkem 6 osobám.
V rámci poskytování lepší kvality služeb a z důvodu vzájemné zastupitelnosti
jednotlivých pracovníků byl změněn pracovní proces tohoto oddělení. Od poloviny roku
2009 všichni zaměstnanci vykonávali v rámci přenesené působnosti komplexně celou
agendu péče a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením.Všechny pracovnice
tohoto oddělení byly schopny přijmout a vyřídit požadavky jednotlivých klientů, což
přineslo velmi pozitivní ohlasy klientů.
Azylový dům Salus
Na rozdíl od minulých let azylový dům již nebyl závislý na ministerských
dotacích. Jeho provoz letos pomáhal financovat Moravskoslezský kraj z peněz
Evropské unie. Díky vyhlášení individuálního projektu se všechny azylové domy
v našem regionu spojily pod hlavičku Sdružení azylových domů a to pak získalo
veřejnou zakázku kraje. To azylovému domu zajistilo částku ve výši loňské dotace od
kraje.
Kromě dotace na samotný provoz azylového domu získal Salus od kraje také
peníze na své sociálně aktivizační služby. Bohužel kraj nepodpořil jednu z aktivit
usídlenou v Salusu, a to krizové centrum pro mládež. Díky novému systému
financování letos Salus na peníze nečekal. Z kraje přicházely peníze na účet čtvrtletně.
Tento projekt má trvat nejméně po následující tři roky, což Salusu dalo jistotu i do
budoucna. Peníze, které do Salusu posílá kraj, tvoří více jak jednu třetinu ročního
rozpočtu, dalších 600 tisíc azylovému domu poskytuje formou dotace kopřivnická
radnice, zbytek rozpočtu pak pokryly nájmy klientů, dotace z nadací, prostředky, které
věnovala okolní města, obce a také drobní sponzoři.
Salus již třináctým rokem v Kopřivnici poskytoval azyl především matkám
s dětmi a byl tradičně velmi vytížený. Má stanovenou kapacitu osmnáct míst. Maminky,
využívající jeho služeb, mají většinou více dětí, a tak zaměstnancům nezbylo než
přidat přistýlky.
Institut veřejné služby
Město zavedlo institut veřejné služby. Radní rozhodli, že lidé, kteří jsou
dlouhodobě bez práce a pobírají od státu příspěvek v hmotné nouzi, si jej budou moci
vlastním přičiněním udržet v plné výši nebo dokonce zvýšit. Musejí ale pro město
zdarma odpracovat nejméně dvacet hodin. Pokud tak neučiní, hrozí jim snížení až na
existenční minimum, tedy na 2 020 korun. Lidé, kteří se do veřejné služby zapojí ještě
aktivněji a odpracují v měsíci 30 hodin, si naopak mohou zajistit dokonce navýšení
dávky, a to až o šest stokorun.
Veřejná služba dává možnost lidem v hmotné nouzi zajistit si prací zajištění
jejich základních potřeb, chrání je proti sociálnímu propadu a je také možností, jak u
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těchto problematicky zaměstnatelných lidí zachovat pracovní návyky. V Kopřivnici se
možnost zapojit se do veřejně prospěšné služby týkala asi 80 lidí.
Pro organizaci veřejné služby bylo zřízeno kontaktní místo se sídlem
v někdejších prostorách městské policie v přízemí „Kasáren“ na ulici České.
Využití institutu veřejně prospěšných prací je pro město výhodné. Úřady práce totiž
poskytují úhradu mzdových nákladů na zaměstnance, který byl veden v evidenci
nezaměstnaných až do výše skutečných mzdových nákladů včetně sociálního a
zdravotního pojištění. Od státu tak město na zaměstnání těchto lidí může získat až 10
800 korun.
Lidé pracující ve veřejné službě vykonávali pro město celou škálu prací. Hlavní
část jejich činnosti byla tak, jak to i stanoví charakter veřejné služby, v oblasti úklidu
města. Slumeko jim přenechalo například péči o čistotu kontejnerových stání. Po
městě jich bylo letos více než osmdesát a práce zde bylo vždycky dost. Kromě práce
na úklidu ulic nebo parků lidé vykonávali veřejnou službu i jinde. Tři ženy pracovaly
i v Dětském centru. Pomáhaly při péči o děti, které mají ztíženou hybnost. Jiní
pomáhali například s drobnými údržbovými pracemi na několika místních školách,
vykonávali pomocné práce pro některé z odborů radnice nebo měli na starosti čištění
horního toku Kopřivničky. Organizaci veřejné služby ve městě má na starosti přímo
radnice. Ta v rámci veřejně prospěšných prací také zaměstnávala dva pracovníky, kteří
měli na starost organizaci práce lidí vykonávajících veřejnou službu a také kontrolu
a administraci jejích činnosti.
Sociální služba Dorkas
Začátkem července měli senioři a další zájemci příležitost seznámit se v domě
s pečovatelskou službou s fungováním tísňové péče Dorkas, kterou provozuje Slezská
diakonie. Tato sociální služba je určena především seniorům a občanům se zdravotním
handicapem, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, které by jinak
v důsledku nemoci, vysokého věku či svého postižení museli opustit. Po namontování
speciálního zařízení systému tísňového volání si klient v případě krizové situace, ať už
se jedná o pád, náhlé zhoršení zdravotního stavu či například napadení, stisknutím
tísňového tlačítka, které má stále u sebe, přivolá pomoc. Dovolá se na dispečink, kde
je čtyřiadvacetihodinová služba kvalifikovaných zdravotních sester, které už zajistí
pomoc, a to jak s pomocí rodiny, sousedů, hasičů, policie, tak i zdravotní záchranné
služby. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci zařízení je nutnost pevné telefonní linky
nebo mobilu.
Denní centrum se službami pro lidi bez domova
V Kopřivnici vznikla nová sociální služba – nízkoprahové denní centrum se
službami pro lidi bez domova. Městská rada se problematikou bezdomovectví zabývala
ve spolupráci s odborem sociálních věcí již velmi dlouho. Byla mapována situace
a hledán nejen model financování, ale také vhodné zázemí pro službu a partner, který
by ji provozoval. Provozovatelem se nakonec stalo občanské sdružení „Máš čas?“.
Sdružení vzniklo z dobrovolníků působících v Klubu Kamarád. To připravilo projekt,
který počítá s otevřením denního centra pro bezdomovce v Kopřivnici od ledna příštího
roku. Pro umístění centra radní nakonec vybrali suterénní prostory bývalé cvičné
kuchyně ZŠ Náměstí.
Jde o prostor, který je samostatně přístupný vlastním vchodem ze strany od
Kachlovky. Ani vchodem, ani jinými prostorami nezasahuje do prostoru školy, takže
tímto záměrem není ohroženo další využití budovy ať už pro školské nebo jiné účely.
Bylo nutné provést opravy omítek, podlah a keramických obkladů, odstranit
plísně a vymalovat. Byly upraveny rozvody elektřiny, vody a kanalizace. Nově byla
vybudována sprcha, dvě WC a také kancelář a kontaktní místnost rozdělením
dosavadní jídelny.
Stavební práce stály přes 320 tisíc korun a na základě nejnižší cenové nabídky
je provedla kopřivnická firma MAER. Město také poskytlo dotaci na vybavení. Za 45
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tisíc korun byla pořízena pračka, vybavení koupelny, varná konvice a notebook do
kanceláře. Z dotace byl nakoupen také základní zdravotnický materiál, ochranné
pomůcky a čisticí prostředky.
Denní centrum nabídlo bezdomovcům hygienické zázemí, pomoc při zajištění
stravování a poradenství. Úkolem pracovníků centra je pomáhat lidem v tíživé situaci
při prosazování jejich práv, oprávněných zájmů a vyřizování běžných záležitostí
například ve styku s úřady.
V Kopřivnici se letos pohybovalo asi pět desítek bezdomovců a častěji než dříve
se objevovaly stížnosti občanů na jejich chování.
Přidělování bytů
Podle nových pravidel podalo žádost o byt jen 57 zájemců.
Od ledna nabyla účinnosti nová pravidla pro pronajímání bytů, která vloni
schválili zastupitelé. Podle nich se na oddělení bytové správy vedou dva seznamy
žadatelů na pronájem bytů ve vlastnictví města. Jedná se o seznam žadatelů, kteří
mají zájem o startovací bydlení a o seznam žadatelů preferující zajištění sociálního
bydlení. Startovací bydlení je časově omezeno dobou maximálně pěti let, v rámci které
je předpoklad, že žadatel bude schopen si zajistit bydlení vlastními silami. Druhou
kategorií je sociální bydlení, kdy u žadatelů není reálný předpoklad opatřit si bydlení
vlastními silami. Pokud má žadatel zájem o tento charakter bydlení, je zapotřebí doložit
dokumenty, na základě kterých je hodnocena stránka zdravotní, sociální a finanční.
Ke konci loňského roku bylo evidováno přibližně 180 žádostí o zajištění bydlení.
Všichni žadatelé byli písemně informováni o změně pravidel pro pronajímaní bytů,
podle nichž si budou muset podat novou žádost a specifikovat, o jaký charakter bydlení
mají zájem. Zároveň byli v prosinci loňského roku pozváni na schůzku, která měla za
cíl podrobně seznámit zájemce se zněním nových pravidel. Schůzky se zúčastnilo 90
žadatelů a dalších čtyřicet bylo seznámeno individuálně v průběhu měsíce. V minulosti
se ročně uvolňovalo kolem osmdesáti bytů. V loňském roce jich bylo už jen sedmdesát
a lze předpokládat, že prodej bytových domů toto množství ročně vrácených bytů pro
účely dalšího přidělení ještě více sníží.
Terénní sociální práce
Terénní sociální práce v Kopřivnici je zaměřena na osoby sociálně vyloučené a
osoby i rodiny sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se především o klienty, kteří se
dostali do těžké sociální, finanční či bytové situace, kterou již nejsou schopni vlastními
silami řešit. Spolupráce s terénním sociálním pracovníkem je vždy dobrovolná, řídí se
zásadami mlčenlivosti, důvěrnosti, rovnocenného přístupu a aktivního přístupu klienta.
V rámci terénní sociální práce v Kopřivnici byla v roce 2009 navázána
spolupráce se 169 klienty, kteří nějakým způsobem definovali problém, který mají
zájem řešit, tedy zakázku. Jednalo se především o klienty Odboru majetku města
(oddělení bytové správy) a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), ostatní se o
nabízené službě dozvěděli od klientů stávajících.
S těmito klienty bylo řešeno celkem 365 zakázek. Z toho vyplývá, že byl
s některými klienty řešen více než jeden problém. Tato situace je vcelku obvyklá a
častá - např. při řešení dluhu na nájemném se přijde na to, že rodina nečerpá všechny
dávky, na které by měla nárok nebo se potýká s dalšími dluhy či exekucemi; ve stejné
rodině může terénní sociální pracovník pomáhat také se zprostředkováním zaměstnání
apod.
V roce 2009 došlo k velkému nárůstu klientů terénní sociální práce oproti
předchozímu roku, což byl zřejmě následek celkové světové ekonomické krize, kdy
většina těchto osob přišla o zaměstnání a následně jim začala klesat platební
schopnost, a to nejčastěji při platbě nájemného či splátek dluhů.
V roce 2009 byla také navázána užší spolupráce s oddělením sociálně-právní
ochrany dětí (OSVZ) při řešení dluhů na bytech v majetku města Kopřivnice u rodin
s nezletilými dětmi, příp. při řešení problematických situací a stavů v rodinných
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vztazích (např. domácí násilí páchané na ženě a následná pomoc při podání návrhu na
úpravu práv k dětem a podání návrhu na rozvod). Tuto spolupráci lze považovat za
úspěšnou.
V oblasti samosprávných činností zajišťuje odbor SVZ i kluby důchodců.
Kluby důchodců:
Městský klub důchodců (sídlo Kopřivnice, Sokolovská 393)
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. 2009 podpořilo činnost klubů důchodců (mimo provozní náklady)
částkou 70 126 Kč.
Nové prostory pro kopřivnický klub důchodců
V únoru schválila rada města přidělení uvolněných nebytových prostor na ulici
Sokolovské v domě č. p. 393, které v minulosti využívala Česká pošta, kopřivnickému
klubu důchodců a Asociaci zdravotně postižených. Obě organizace dosud sídlily
v prvním patře v domě číslo 1074 na ulici Štefánikově. Nové prostory jsou pro ně
přijatelnější a dostupnější. Pro potřeby klubu však bylo nutné provést některé stavební
úpravy. Na jejich realizaci radnice v rozpočtu vyčlenila částku ve výši 1 250 000 korun.
V průběhu října prošly prostory větší rekonstrukcí, během níž byla vyměněna
okna, podlahová krytina a opraveny omítky. Vzhledem k tomu, že prostory jsou určeny
i pro zdravotně postižené občany, bylo vybudováno bezbariérové WC a plošina pro
invalidy, poněvadž klubovna se nachází ve zvýšeném přízemí a přístup do ní je možný
pouze po schodech. V listopadu byly provedeny poslední práce a s koncem roku
získali důchodci krásný dárek v podobě nové klubovny. Největším přínosem je, že klub
důchodců nyní sídlí v centru města a v dosahu veřejné dopravy a polikliniky. Přesun
klubu důchodců se uskutečnil v rámci naplánovaného uvolňování bytů v bytových
domech, které nesloužily svému původnímu účelu.
Byty v domě 1074, ve kterých kromě domova důchodců sídlily také lékařské
ordinace, město začlenilo zpět do bytového fondu.
Projekt školky pro seniory
Novou službou starším obyvatelům byla letos otevřená Denní domovinka pro
seniory. Ambulantní odlehčovací služba byla poskytována v domově s pečovatelskou
službou.
Senioři, kteří službu využívali, trávili den za asistence ergoterapeutky různými
pracovními činnostmi, sledováním televize či odpočinkem. Kapacita Denní domovinky
byla počítána zhruba na pět klientů. Školka pro seniory fungovala denně od 6.30 do 17
hodin a tento rozsah se jevil jako vyhovující. Šlo ale o plně hrazenou službu. Každý
klient platil deset korun za každou hodinu svého pobytu. Dalších deset korun pak stála
hodina zapojení se do připravovaných činností a zajištěna byla také možnost
stravování. Pro důchodce byla i tato nízká sazba zřejmě vysoká.
Původně o tuto službu projevilo zájem šest klientů, skutečnost ale byla jiná.
Většinou ji využíval pouze jeden klient. Na základě zjištění z několika-měsíčního
provozu rozhodla městská rada o dočasném pozastavení poskytování této služby.
Klub Kamarád
Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let, které
se zdržují ve městě Kopřivnice a jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Současné
právní normy kladnou do popředí podporu samostatné aktivity uživatelů, partnerský
přístup pracovníků k uživatelům a také smluvní princip při poskytování sociální služby.
Klub Kamarád se stává zprostředkovatelem mezi uživateli, kteří povětšinou nemají
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důvěru v ostatní, především státní instituce a těmito institucemi, zprostředkovatelem
kontaktu a porozumění těchto stran v rámci efektivního řešení problému uživatele.
V roce 2009 byl klub otevřen 207 dnů v pobočce KK na Francouzské ulici, 40
dnů v Klubu na Horní a 25 dnů se konaly víkendové akce a Tábor KK. V loňském roce
navštěvovalo zařízení nejvíce klientů v pátky, druhým nejfrekventovanějším dnem bylo
úterý. Nejvyšší návštěvnost byla v měsíci březnu a říjnu.
V Miniškoličce se v loňském roce učilo v rozsahu 405,5 h. V období ledenčerven 2009 navštěvovalo Miniškoličku 16 dětí, v období září-prosinec deset dětí.
Pomoc v Krizové poradně vyhledalo 30 klientů.
Mezi nejčastější úkony pracovníků v roce 2009 patřil kontakt s klienty na témata
rodina, práce, vrstevnická skupina, partner, drogy a alkohol.
Od prvního května dostal Klub Kamarád novou vedoucí - Marii Jalůvkovou.
Čerstvá absolventka studia Sociální politiky a sociální práce na Masarykově univerzitě
v Brně přišla s konkrétními plány a jejím hlavním cílem je stabilizace provozu
nízkoprahového zařízení poskytujícího sociální a volnočasové služby.
Za poslední dva roky se v klubu vystřídali tři vedoucí. Marie Jalůvková v klubu
působila už delší dobu jako dobrovolný pracovník. Přišla se záměrem, aby Klub
Kamarád fungoval jako sociální služba a naplňoval jak představu o tom, jak má taková
služba vypadat, tak také zákon o sociálních službách.
Klub Kamarád sídlí v někdejší mateřské škole na ulici Francouzské a v provozu
je každý všední den od 13 do 18 hodin. Ve středu do něj mají přístup jen děti do 13 let,
ve čtvrtek pak mladí nad třináct, po zbylé dny v týdnu žádná podobná omezení
nastavena nejsou a do klubu může přijít strávit odpoledne kdokoliv. Jednou týdně vždy
v úterý funguje také pobočka Klubu Kamarád na ulici Horní. Kromě běžného týdenního
provozu Klub Kamarád pro své klienty pořádá víkendové akce nebo letní tábory.
Zařízení soc. služeb na území města Kopřivnice
Město Kopřivnice je zřizovatelem Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
příspěvkové organizace se sídlem Česká 320, Kopřivnice.
Ředitelkou organizace byla Ing. Eva Mündleinová.
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje domy s pečovatelskou
službou:
1.DPS na České 320 – 95 bytových jednotek, 14 lůžek pro krátkodobé umístění
občanů – domovinky (odlehčovací služby)
2.DPS na Masarykově náměstí 650 - 27 bytových jednotek
V obou domech je poskytována pečovatelská služba. Sociální služba je poskytována
převážně jako ambulantní, osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
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:
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 čp.
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)
Pečovatelskou službu v roce 2009 využilo celkem 99 uživatelů.
Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Služba je prioritně směrována k pečující osobě na
dobu nutnou pro nezbytný odpočinek. Délka poskytované služby je omezena na dobu
max. 3 měsíců a v roce 2009 byla služba poskytnuta 68 uživatelům.
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Azylový dům sídlí v Kopřivnici na ulici Horní 1114
Vedoucí AD byla Anežka Fabiánová.
Kapacita zařízení byla letos 20 osob - pro 16 mužů a 4 ženy.
Azylový dům je sociální služba pobytová, poskytována na přechodnou dobu (zpravidla
nepřekračující 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení.
V roce 2009 byla kapacita Azylového domu plně využita. V současné době registruje
AD 10 neuspokojených žádostí.
Noclehárna
Zde byla poskytována ambulantní služba osobám bez přístřeší, kteří měli
potřebu využití hygienického zařízení a přenocování. Tato sociální služba na Horní ul.
č. 1114 byla v roce 2009 velmi využívána a zájem o tuto službu od poloviny loňského
roku má stále rostoucí tendenci.
Denní stacionář Kopretina sídlí v Kopřivnici - Vlčovice 76.
Vedoucí zařízení byla Monika Petrová.
Kapacita: 20 osob
Cílová skupina: dospělí občané s mentálním postižením, příp. přidruženým
kombinovaným postižením. V denním stacionáři je poskytována ambulantní služba
osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé této
služby jsou dospělí lidé starší 18 let. V průběhu roku 2009 navštěvovalo denní centrum
21 uživatelů.
Nestátní zařízení soc. služeb ve městě
SALUS, o.p.s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Sídlí v Kopřivnici, Tyršova 1015.
Ředitelkou zařízení byla Alena Pohořelská.
Domov poskytoval dočasné ubytování a služby pro rodiče a děti v nouzi,
v rámci Domova SALUS byly k dispozici 3 pokoje pro řešení krizových situaci - Krizové
centrum pro děti a mládež.
Kapacita zařízení byla 18 míst (z toho 6 míst pro krizové pobyty dětí).
V r. 2009 využilo služeb Domova SALUS celkem 77 osob, z tohoto počtu na Krizovém
centru bylo umístěno 14 dětí.
Charita
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česká republika, jejímž
zřizovatelem je římskokatolická církev. Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo
udržení soběstačnosti formou ošetřovatelské a pečovatelské služby osobám se
sníženou soběstačností.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, kterou poskytují kvalifikované
zdravotní sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře. Tyto výkony jako např.
aplikace injekcí, inzulínu, odběry krve a ostatního biologického materiálu, ošetření
dekubitů, měření tlaku apod., jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Rodinám jsou
také poskytovány zdravotní pomůcky.
V rámci pečovatelské služby je dle individuálních potřeb uživatelů využíváno
především těchto úkonů: donáška obědů, nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání
jídla, hygiena apod.
Charita dále provozuje Dům pokojného stáří v Mořkově.
Služeb Charity využilo v roce 2009 38 uživatelů z Kopřivnice, kterým bylo poskytnuto
10 355 úkonů.
Občanská poradna Nový Jičín, detašované pracoviště Kopřivnice
Provozovatelem Občanské poradny je Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o.s.
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Občanská poradna je sociální službou registrovanou podle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na lidi, kteří se dostali do
obtížné životní situace a nedokáží už ji řešit vlastními silami. Služba je bezplatná,
zajišťována odbornými poradci. Poradenství probíhá v oblasti: sociálních dávek,
sociální pomoci, pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a
mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhradě škody, finanční a rozpočtová,
školství a vzdělávání, ochrana spotřebitele.
Občanská poradna nenahrazuje specializované poradny a neradí v komerčních
záležitostech. V roce 2009 využilo služeb Občanské poradny 546 osob.
CzechPoint
Kopřivnický CzechPoint rozšířil od druhé poloviny roku své služby občanům.
Místo, kde lze elektronicky komunikovat se státní správou, nově nabídlo také převod
listinných dokumentů do elektronické podoby, takzvanou autorizovanou konverzi. Lidé
pak mohou své dokumenty, jejichž pravost je ověřena elektronickým podpisem a
doplněna takzvaným časovým razítkem, používat pro svou potřebu nebo k další
elektronické komunikaci s úřady.
Kopřivnická radnice na dovybavení svého
CzechPointu požádala o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie.

Zajímavosti ze života ve městě
Zemřel Jan Lukášek
Dne 28. 2. 2009 zemřel po dlouhé a těžké nemoci na
Středisku následné péče polikliniky v Kopřivnici poslední
z přímých účastníků bojů druhé světové války v našem regionu
pan Jan Lukášek, mezi svými přáteli zvaný „Ivan“. Narodil se 2.
5. 1923 v obci Dúbravka u Bratislavy. Jako mladý hoch se
zapojil do odbojové činnosti a zradou byl slovenskou policií
zatčen. Počátkem roku 1944 se mu však podařilo z vězení
uprchnout. Přešel přes frontu a vstoupil do speciálního útvaru 4.
ukrajinského frontu Rudé armády. Byl vyškolen na činnost
rozvědčíka v týlu nepřítele. Za přispění vojáků RA přešel přes
frontu na Slovensko a působil pak na Břeclavsku ve skupině
TALA s velitelem Žákem a až do příchodu RA vykonával
průzkum v týlu německých vojsk. Po skončení války v roce 1945 byl propuštěn z RA a
stal se vojákem z povolání v Československé armádě. Pracoval jako instruktor
výsadkového vojska ve Stráži pod Ralskem do roku 1958, kde se podílel na výcviku
izraelských vojáků a vybudoval výsadkářskou výcvikovou základnu. Pak do roku 1967
působil na letišti v Piešťanech a poté na letišti v Mošnově a bydlel v Příboře. V roce
1971 byl na základě politických prověrek z armády propuštěn a nastěhoval se do
Štramberka. Zde pracoval v řadách ochránců přírody na znovurozšíření známého
štramberského motýla Apolo. Po roce 1989 byl politicky rehabilitován a byl povýšen do
hodnosti plukovníka v.v. Neustále byl ve styku se svými kolegy - výsadkáři a pomáhal
zpracovávat historii výsadkového vojska.
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V roce 2009 byly podány návrhy na ocenění významných osobností Kopřivnice:
Bohumil Matula (1915 – 1995) – učitel, písmák a režisér ochotnických divadel
Ivan Váňa (1931 – 1999) – pracovník s mládeží a skautingem
František Petr – čestný předseda Pěveckého sdružení Kopřivnice
V roce 2009 začal na podnět Městského úřadu kameraman KTK Miroslav Hofman
natáčet vzpomínkové pásmo o Kopřivnici a její historii s nejstaršími obyvateli města.
Vzpomínky místních pamětníků tak budou trvale zaznamenány na filmovém pásu
v archívu města.
Jako každoročně si obyvatelé a zástupci radnice připomněli nejvýznamnější
výročí událostí, které ovlivnily naši historii a jichž jsou mnozí ještě pamětníci:
Výročí konce války
Ve středu 6. května si připomnělo šedesáté čtvrté výročí osvobození Kopřivnice
pouze pár pamětníků a vedení kopřivnické radnice. Několikaminutový pietní akt
s položením květin ukončili přítomní zpěvem nejen české, ale také slovenské hymny.
Letošnímu pietnímu aktu předcházela oprava památníku. Radnice nechala
vyrobit a nainstalovat novou bronzovou desku, za kterou byla znovu umístěna prsť
z bojiště u Stalingradu. Oprava památníku, který vloni poškodil neznámý pachatel
s největší pravděpodobností kvůli bronzovému materiálu desky, stála přes 17 tisíc
korun.
Konec druhé světové války si Kopřivničané připomněli také přímo v den
státního svátku. Den vítězství oslavil koncert v kulturním domě.
Výročí vzniku první republiky
Obyvatelé Kopřivnice si jako každoročně připomněli u pomníku Tomáše
Garrigua Masaryka vznik samostatného československého státu v předvečer státního
svátku.
V úterý 27. října se uskutečnilo slavnostní setkání, v jehož úvodu položili
představitelé města a členové Masarykova demokratického hnutí kytice k pomníku
prvního československého prezidenta, a uctili tak památku těch, kteří se na vzniku
první republiky podíleli. K přítomným občanům i hostům promluvil starosta města Josef
Jalůvka, který ve svém projevu vyzval přítomné, aby nezapomínali na to, co všechno
jsme museli překonat, abychom našli sílu svobodu a demokracii rozvíjet. Masarykovy
demokratické a humanitní ideály ovlivnily české politické myšlení natolik, že se staly na
dlouhou dobu měřítkem pro hodnocení politické reality.
O kulturní program se postaralo místní pěvecké sdružení, které zazpívalo
nejoblíbenější Masarykovu píseň a na závěr také hymnu.
O Masarykovi a demokracii
Třináctý ročník setkání občanů s publicisty, žurnalisty a politiky pod názvem
TGM včera a dnes se uskutečnil v pondělí 23. března. Letošní pokračování diskuzního
fóra TGM bylo přesunuto do sálu restaurace Pod Kaštany. Právě v těchto prostorách T.
G. Masaryk promlouval ke kopřivnickým občanům před volbami v rámci své
kandidatury do říšského sněmu v letech 1907 a 1911. Moderátorem večera byl opět
kopřivnický historik Ladislav Cvíček. Téma aktuálního setkání bylo známé dopředu,
hosté se měli zamyslet a porovnat dvacet let demokracie první republiky s dvacetiletím
svobodného vývoje v naší zemi po listopadu 1989. V úvodu dostal slovo místní historik
Jiří Tichánek, který pohovořil o Masarykově působení v Kopřivnici.
Jako první z hostů dostal v zastoupení Karlem Michalem slovo publicista Jiří
Ješ. Ten připomenul, že demokracie v jisté formě zde panovala také za RakouskoUherska a také v období předprotektorátní Druhé republiky.
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Novinář a komentátor Radko Kubíčko, který vystoupil po něm, připomněl, že ne
všechny sliby, které byly obyvatelstvu dávány v roce 1989, za uplynulých dvacet let
skutečně došly naplnění a z tehdejších ideálů mnoho nezbylo. Ve svém příspěvku se
také přimluvil za to, aby boj s extrémistickými stranami byl veden politickou cestou,
nikoliv snahou o jejich zakazování. Socioložka Jiřina Šiklová srovnávala cestu
k demokracii po roce 1918 a po roce 1989. Roky 1918 a 1989 srovnával také bývalý
ministr vnitra a právník Jan Ruml, který byl přímým účastníkem předání moci po v roce
1989. Poslední slovo již tradičně patřilo řediteli českého vysílání Rádia Svobodná
Evropa Pavlu Pecháčkovi. Ten vyjádřil svou víru v to, že dalších 20 let bude pro náš
vývoj ještě pozitivnější a připomněl, že výdobytky svobody s sebou na druhé straně
nesou také odpovědnost.
Výročí sametové revoluce
Stovky Kopřivničanů si letos připomněly dvacetileté výročí zhroucení
komunismu v naší zemi. Přestože do Kopřivnice dorazily události z podzimu 1989
s několikadenním zpožděním, vzpomínkové akce začaly naopak s předstihem už
v pátek 13. listopadu. Nejdříve se na náměstí TGM, v místech, kde se před dvaceti lety
poprvé demonstrovalo, konalo slavnostní setkání. Po krátkém úvodním bloku písní
Karla Kryla v podání Jaroslava Schenka krátce promluvili starosta Josef Jalůvka, jeho
zástupkyně a tehdejší aktivní účastnice revolučních událostí Dagmar Rysová
a nakonec také jeden z vůdců Občanského fóra v Kopřivnici Petr Boháč. Každý
z řečníků sice své vystoupení pojal po svém, ale základní myšlenku měli společnou,
vyzdvihovali lidskou svobodu jako jednu z nejdůležitějších hodnot a také připomněli to,
že je o ni třeba pečovat a uvědomit si, že před dvaceti lety rozhodně nebyla
samozřejmostí. V závěru setkání byly k pomníku TGM položeny kytice a pak se k nebi
vzneslo asi třicet lampionů štěstí, které organizátoři spolu s keramickými plackami
s logem Občanského fóra přítomným rozdávali. Poté se průvod lidí se svíčkami
a lampiony vydal před kulturní dům, kde probíhal koncert Big Bandu z MIS music.
Oslavy v Kopřivnici pokračovaly v pátek večer koncertem Marty Kubišové, v sobotu
dvěma tématickými filmovými projekcemi. V neděli pak proběhla vernisáž výstavy
fotografií Milana Bureše.

Další zajímavé akce, události a zajímavosti:
Beskyd model Kit Show 2009
Letošní Beskyd model Kit Show první květnový víkend navštívilo zhruba dva a
půl tisíce lidí. Kromě doprovodného programu před kulturním domem, kde mohli lidé
obdivovat civilní i vojenskou techniku, Kit Show nabídla především výstavu modelů.
Modeláři se utkali v řadě soutěžních kategorií. Proběhla klasická sálová soutěž, soutěž
o poháry Evropské unie i tradiční soutěže o Moravský knipl a Moravský šrapnel.
V sobotu byl udělen také řád Zlaté ručky. Do dvaatřiceti soutěžních kategorií bylo
přihlášeno asi 570 modelů, další zhruba tři stovky byly vystavovány mimo soutěž,
například v klubových kolekcích. Mezi soutěžícími byli Poláci, Slováci, Maďaři,
Holanďané a své zastoupení měla také Francie, a dokonce se zde objevil jeden
modelář původem až z Nového Zélandu. Pozornost návštěvníků budilo nejen vojenské
ležení a airsoftová střelnice před kulturním domem, ale také unikátní vrtulí poháněné
vozítko, jehož rozpracovanou repliku si bylo možné prohlédnout ve vestibulu. U zrodu
kopřivnické modelářské akce stál Jan Štědrý, který je dodnes hlavním organizátorem.
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Hry bez hranic pro mateřské školky
V areálu zahrady Dětského centra na sportovních hrách letos společně
soutěžily handicapované děti tohoto zařízení s dětmi z Mateřské školy na ulici
Záhumenní.
Děti byly rozděleny do pěti družstev a podle barev symbolizovaly vždy jeden
kontinent. Atmosféru olympijských her dokreslovalo i to, že na začátku děti složily slib
a poté byl zapálen i oheň. Přes sto dětí soutěžilo v šesti sportovních disciplínách
přizpůsobených tak, aby byly vhodné i pro děti na vozíku. I když všechny děti soutěžily
s velkým nasazením, nebylo důležité, kdo vyhrál. Hlavním důvodem pořádání těchto
akcí je bořit bariéry a pomoci dětem navazovat nová přátelství. Tyto aktivity však
nebyly jediné, na nichž se setkali
klienti Dětského centra s ostatními dětmi.
Handicapované děti se účastnily i akademie na ZŠ Milady Horákové, navštívili je žáci
ZŠ z Lichnova a dovezli jim hračky, pravidelně k nim chodí žáci sedmých tříd v rámci
rodinné výchovy, kteří stráví s dětmi celé dopoledne, v rámci výtvarného a tanečního
projektu s nimi pracovali žáci ZUŠ Zdeňka Buriana.
Koupání v Kopřivnici
Letošní sezona byla z důvodu rozmaru počasí kratší, kopřivnické koupaliště
navštívilo ale podstatně více lidí než v uplynulých letech. Areál koupaliště byl připraven
k otevření už v závěru května, kvůli dešťům a chladnému počasí se lidé začali chodit
koupat až v druhé polovině července. První početnější návštěva byla zaznamenána 17.
července. Za měsíc a půl, kdy bylo koupaliště v provozu, přišlo o 4 500 návštěvníků víc
než vloni. Za letošní sezonu bylo evidováno 22 884 platících návštěvníků. Návštěvnost
v krásných horkých dnech dosahovala až dvou tisíc návštěvníků za den. I přes
vysokou návštěvnost však nebyl zaznamenán žádný vážnější úraz.
Velmi se osvědčilo posunutí pokladny dovnitř areálu. Došlo tím k zprůhlednění
kontroly vstupu na koupaliště od návštěvníků restaurace či minigolfu, s čímž byly
v minulosti problémy.
Likvidace neexistujících aut
Dnes musí být každé provozované motorové vozidlo pojištěno, na což
v souvislosti s novelou zákona začala dohlížet od ledna Česká kancelář pojistitelů. Kdo
neměl sjednáno pojištění, musel počítat s tím, že České kanceláři pojistitelů bude
muset zaplatit vedle pokuty také peněžitý příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo
provozováno bez sjednaného zákonného pojištění. Například u osobního auta o
objemu do 1 850 cm3 bez povinného ručení za jeden rok dosáhl příspěvek částky 18
000 korun. Od placení pojistného byla osvobozena jen ta auta, která byla uložena
v tzv. depozitu. Občané, kteří v minulosti prodali vozidla a nebyli si jisti, zda tato
skutečnost byla zaevidována i v registru motorových vozidel, se mohli o této
skutečnosti přesvědčit osobně na příslušném odboru dopravy dle místa bydliště.
Pokud někdo chtěl vyřadit vozidlo z registru, musel jej předat registrovanému
autovrakovišti. Tam obdržel potvrzení o ekologické likvidaci vozidla, které spolu s tzv.
velkým a malým technickým průkazem a registračními značkami předložil na registru
vozidel a na základě žádosti vlastníka auto bylo následně vyřazeno z evidence.
Majitelé fyzicky neexistujících vozidel, kteří taková vozidla chtěli vyřadit
z evidence motorových vozidel, měli velké problémy. Vyřadit tato vozidla bylo za
současných legislativních podmínek velmi těžké. Vlastník vozidla musel doložit způsob
a dobu zániku vozidla. Vše se muselo řešit cestou správního řízení s tím, že každý
žadatel o vyřazení musel doložit svá tvrzení, neboť mohlo dojít z jeho strany k porušení
zákona. Řešil se případ od případu a za porušení zákona bylo možno uložit i sankci.
Velkou roli při správním řízení hrálo datum 1. května 2004, kdy Česká republika
vstoupila do Evropské unie. Po tomto datu bylo možno vozidla vyřazovat z registru
vozidel jen po doložení dokladu o ekologické likvidaci.
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Nebezpečí pod splavy
Povodně a velká voda v posledních letech značně poškodily koryta řek. Také
řeka Lubina vymlela v některých místech své břehy a poškodila i splavy. Mezi
poškozené splavy patřil i splav v Lubině u katolického domu. Tam se málem utopil
čtrnáctiletý chlapec, když v létě v podvečer plaval v řece. Při plavání se mu zaklínila
noha pod splavem pod rozlomené a posunuté desky. Jen díky duchapřítomnosti ženy,
která se zde rovněž koupala a která si nešťastné události všimla, byli přivolaní hasiči.
Žena s dalším hochem navíc mladíkovi až do doby příjezdu hasičů držela hlavu nad
vodou. Hasičům se pomocí páčidla podařilo chlapce uvolnit a poté byl vynesen na
břeh.
K místu nehody vyjížděli i hasiči z Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje z Nového Jičína a také záchranná zdravotnická služba, která
hocha převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice do Nového Jičína.
Tragédie na Valašské rallye
Osmadvacátý ročník Valašské rallye poznamenala tragédie. Závodní vůz, který
ve velké rychlosti vylétl z trati, připravil o život dva chlapce a jednoho muže
z Kopřivnice. K nehodě došlo v sobotu 28. 3. 2009 přibližně deset minut před
jedenáctou dopoledne na silnici vedoucí na Ženklavu poblíž libotínského koupaliště.
Osmatřicetiletý muž a dva chlapci ve věku třináct a čtrnáct let utrpěli poranění
neslučitelná se životem. Svým mnohočetným zraněním podlehli bezprostředně po
nehodě. Vůz se slovenskou soutěžní posádkou vylétl z trati po projetí mírné
pravotočivé zatáčky, kde ztratil kontakt s vozovkou a nepodařilo se mu vyrovnat
následný smyk. Místem, kde došlo k tragédii, soutěžní posádky projíždějí i
stopadesátikilometrovou rychlostí. Bohužel, sami diváci si zvolili ke sledování závodu
velmi nebezpečné kritické místo. Přemístili se tam až po průjezdu prvních soutěžních
vozů. Zbytek plánovaného programu motoristického závodu byl bezprostředně po
nehodě mezi Štramberkem a Rybím zrušen a jezdci byli směřováni do prostoru
uzavřeného parkoviště. Podle vyjádření zástupců organizátorů dojde k dalšímu
zpřísnění pravidel pro pořádaní rallyových soutěží a je možné, že ze Štramberka zmizí
na dobro. Na silnicích v jeho okolí totiž nejde o první podobnou tragédii. V roce 1970
při závodech přišli o život také tři lidé a v živé paměti je ještě událost z roku 2007, kdy
sám sebe zabil motorkář, který při závodu veteránů vylétl z trati.
Cyklisté na polygonu
Tatrovácký zkušební polygon v létě už podruhé hostil cyklistický závod „O pohár
automobilky Tatra“. Pro 220 zdravých i handicapovaných cyklistů byl připraven
1,6kilometrů dlouhý okruh spojující dlouhý sjezd i zrádné stoupání. Zatímco vloni měl
cyklistický závod na polygonu spíše charakter testu, zda jde o areál vhodný pro
podobnou akci, letos už šlo o oficiální sportovní podnik. Letos byl závod pro zdravé
vyhlášený jako Český pohár a handbikeři, tedy cyklisté pohánějící kolo rukama, zde
dokonce jeli mistrovství ČR.
Akci společně s Tatrou a Moravskoslezským svazem cyklistiky pořádal
Sportovní klub Kociánka Brno.
Závodili spasticky postižení sportovci, někteří jezdili na bicyklech, jiní na
speciálních trojkolkách, handbikeři a zrakově postižení na tandemových kolech se
zdravým vodičem. Spastici na bicyklech závodili společně se zdravými, ostatní
postižení užívající speciální kola měli pak své vlastní závody. Ukázalo se, že společné
závodění se zdravými je pro handicapované sportovce především obrovskou motivací.
Informační centrum
Informační kancelář v přízemí kulturního domu začala od prvního července
provozovat cestovní kancelář Valašské království. Podnikatel Tomáš Harabiš převzal
informační centrum uprostřed sezony. Podařilo se mu zachovat provoz bez přerušení a
postupně provést vizuální proměnu centra. Valašské království s městem uzavřelo
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smlouvu na tři roky. Valašské království počínaje letošní sezonou provozuje také areál
Štramberského hradu včetně proslulé Trúby. Přestože hlavní zaměření informačního
centra je na turisty, kteří město navštíví, zachovány byly i služby určené místním lidem.
K dispozici zůstal internet pro veřejnost za dotovanou cenu i wi-fi připojení zdarma, dál
fungovalo zjišťování informací o firmách ve městě, houbařská poradna a podobně.
Kyberbal
Světovou premiéru si v protiatomovém krytu odbyla míčová hra kyberbal.
Uskutečnila se za vypnutého osvětlení v podzemním krytu se dvěma hracími prostory,
za doprovodu hudby v prostoru osvětleném pouze svítícími tyčinkami. Ty označovaly
hřiště se světelným míčem. Světová premiéra kybarbalu se uskutečnila v pátek 8.
května v atomovém krytu u Základní školy 17. listopadu. Nápad se zrodil v hlavách
členů skupiny Za Obzor, která se věnuje zážitkové pedagogice.
Sami pořadatelé v čele s Pavlem Rösnerem označili kyberbal jako
adrenalinovou atmosféricky nenapodobitelnou míčovou hru, která se hraje v naprosté
tmě se svítícím míčkem v kleče, na hřišti vyznačeném chemickým světlem. Atmosféru
umocňují DJ´s a kyber-videoprojekce. Hudba není samoúčelná, protože zcela
znemožňuje jakoukoli komunikaci mezi soutěžícími. Na premiéře kyberbalu se sešlo
čtrnáct družstev ve věkovém rozmezí od 12 do 30 let.
Měření rychlosti
Strážníci městské policie, kteří mohli ve spolupráci s Českou policií měřit
rychlost vozidel ve městě od roku 2006, přispěli i letos k dodržování bezpečnosti. Tuto
jejich pravomoc však vloni omezili poslanci, kteří stanovili, že strážníci mohou měřit
rychlost pouze tehdy, pokud jsou na to řidiči upozorněni dopravní značkou. Bohužel
značka nebyla přesně specifikována, což kritizovali právníci. Ministerstvo dopravy však
během roku upřesnilo, které dopravní značení bude uzákoněno. Z tohoto důvodu si i
kopřivnická městská policie nechala vyhotovit dopravní značky upozorňující na měření
rychlosti strážníky, jednu pro začátek úseku a druhou na konec. Velitel městské policie
Jan Müller vytipoval ve spolupráci s Policií České republiky úseky, kde bylo měření
prováděno. Šlo především o místa, kde strážníci měřili rychlost i v minulosti. Konkrétně
to byla ulice Záhumenní, a to od Štramberka až po školu na ulici Alšově, ulice
Štramberská u ZUŠ Zdeňka Buriana a u fary, Obránců míru u výjezdu na Nový Jičín u
benzínky a na příjezdu u autobusové zastávky a ulice Čs. armády. V Lubině strážníci
měřili rychlost jak na I/58, tak na místní komunikaci napříč obcí ve směru na Hájov a ve
Vlčovicích na I/58.
Skautské centrum
Po dvou letech práce letos skauti slavnostně otevřeli své nové sídlo za téměř
dvacet milionů korun. Stavbu a vybavení centra, které bylo na počest zakladatele
skautingu v Kopřivnici pojmenováno Vanaivan, z větší části zaplatily evropské dotace
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, z něhož skauti získali 18,7
milionů korun, kopřivnická radnice pro ně uvolnila další 1,2 milionů korun.
Objekt situovaný v těsné blízkosti někdejšího Areálu zdraví na ulici Husově
nabídl zázemí osmi kluboven, zasedací místnost s krbem, dílnu, minitělocvičnu,
knihovnu a skladovací prostory pro táborové vybavení. Celý objekt je vytápěn
systémem ekologického ústředního topení a je vybaven moderní počítačovou
technikou s připojením k internetu.
Skauti, kteří hledali vhodné prostory už od založení tehdejšího turistického
oddílu Ivanem Váňou v roce 1963, se do nových prostor přestěhovali z bývalého
školícího střediska u volejbalových kurtů. Vedoucí místních skautů Zdeněk Michálek
nabídl spolupráci a možnost využití areálu i klubu turistů, Asociaci sportovních klubů,
domu dětí a dalším.
Získat peníze a dovést realizaci zatím vůbec nejdražšího projektu neziskové
organizace financovaný z Regionálního operačního programu do konce bylo velmi
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náročné, přesto zdejší skauti už připravují další projekty. Některé drobnější mají
pomoci financovat připravované akce, pilně se pracuje ale i na dalším investičním
projektu, který by měl za nemalé peníze zcela proměnit okolí skautského centra.
Bývalý Areál zdraví by skauti rádi přetvořili ve sportovně rekreační areál
s fitness centrem pod širým nebem, lanovým centrem a dalším vybavením.
Tuning
Letošní jarní pokračování tradiční Tuning show na tatrováckém polygonu
navštívilo necelých jedenáct tisíc návštěvníků. Návštěvnost byla pro organizátory
zklamáním. Za krásného počasí přijelo do areálu asi 3 000 vozů, další parkovaly
v okolí, ale k dopravnímu kolapsu, který provázel první ročníky akce, nedošlo. Pro
diváky byla připravena především upravená auta všech značek. Zajímavý byl i
doprovodný program se skupinou Rammstein revival.
Kromě asi 1 800 vystavených tuningových aut bylo hlavním lákadlem akce
Mistrovství republiky v jízdě smykem. První závod Czech Drift Series oficiálního
mistrovství ČR měl na startu sice jen 14 závodníků, z nichž jeden odpadl díky
problémům s převodovkou ještě během tréninků, i tak však byla na polygonu vidět
kompletní tuzemská špička soupeřící v této neobvyklé motoristické disciplíně.
Další podzimní pokračování akce navštívilo ještě méně lidí. Asi necelých pět
tisíc. Zájem o tuto akci postupně upadá.
Juvenalis Musica
Ve středu 4. března proběhlo v kulturním domě už tradiční setkání Juvenalis
Musica. Představilo tak jako v minulých letech mladé hudebníky ze základních
uměleckých škol celého regionu. Základní umělecké školy do Kopřivnice vyslaly
talentované interprety většinou klasického repertoáru. Ze ZUŠ z Oder to byl zpěv,
Fulnek se pochlubil hrou na klavír a na housle a z Nového Jičína přijeli dva trumpetisté.
Frenštátskou základní uměleckou školu prezentovaly nejen sólové housle, ale také
smyčcový soubor s netradičním repertoárem a z Příbora dorazilo pěvecké duo. Své
zástupce vyslaly i obě místní umělecké školy, MIS music svou kapelu Proměny a ZUŠ
Zdeňka Buriana svou dětskou cimbálovku Pramínky. Na závěr celého programu, který
byl situován do kinosálu v kulturním domě, se se svým recitálem představil také host
programu. Tentokrát organizátoři pozvali posluchačku 3. ročníku Janáčkovy
konzervatoře z Ostravy, příborskou flétnistku Martinu Šamajovou.
Lašská brána
Lašská brána Beskyd má od tohoto roku nové logo. Jeho návrh vznikl
v ostravské Reklamní agentuře MARF, ale soutěž, ze které nový logotyp vzešel, měla
velmi reprezentativní obsazení. Přihlásilo se celkem 46 autorů. Mnozí soutěžili
s několika variantami. Hodnotící komise tak posuzovala 172 návrhů. Mezi nimi byly
návrhy různého stylu i kvality. Těch dobrých bylo opravdu hodně, proto se nakonec
rozhodovalo ve dvou kolech.
Vítězný logotyp je tvořen textem „Lašská brána Beskyd“ a grafickou značkou
nad slovem brána. Grafický prvek se záměrně skládá ze dvou tvarů. Ze základního
kopcovitého, který znázorňuje pohoří Beskyd jako stálé, pevné, ale přitom vzdušné
místo, které dává prostor fantazii. Symbolizuje zemi a přírodu. Druhý tvar zaštiťuje
lidskou podobu Beskyd. Vyjadřuje pohyb, směr a myšlenku ochránit charakter této
oblasti, ale současně ji dynamicky rozvíjet a zvelebovat. Tvůrcem loga je Marcel Fujcik.
Autor loga připravil také grafický manuál, který bude kodifikovat jeho užívání. Lašská
brána pak za obojí zaplatila deset tisíc korun.
Motýlek
Tradiční akce pořádaná Dětským centrem opět zcela naplnila sál kulturního
domu i jeviště. Přehlídka tance, zpěvu a dramatického umění mentálně a fyzicky
postižených pod názvem Motýlek potvrdila svou léta trvající oblibu. Letos přijelo
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vystupovat na 300 dětí ze všech koutů republiky, ze Slovenska a Polska. Poprvé byly
mezi vystupujícími i děti z francouzského partnerského města Trappes.
Repliky automobilů Tatra
Po atraktivních aerosaních Tatra opustily před časem dílny místní firmy Ecorra
další dvě unikátní repliky. Do zámoří odcestoval tatrovácký závodní monopost Tatra
607 a také kuriózní, vrtulí poháněné vozidlo Helica. Cílem obou neobvyklých
automobilů bylo stejně jako u saní Lane Motor Museum v americkém Nashvillu.
Šestsetsedmičku si americký zákazník objednal zároveň s bizarními
aerosaněmi, ale vzhledem k tomu, že nejdříve si chtěl odvést právě je, na závodním
speciálu se pracovalo se značnými přestávkami. Stejně jako u aerosaní i tady šlo o
takřka znovuzkonstruování celého vozu. Původní dokumentace nebyla k dispozici, a
tak v Ecoře pracovali především podle fotografií a originálu vystavovaného ve zdejším
muzeu. majitel Ecorry Vítězslav Hinner přizval ke spolupráci bývalé tatrovácké
konstruktéry Josefa Svobodu a Lubomíra Reka, kteří se podíleli i na vzniku původní
Tatry 607. Nejen snaha původních konstruktérů, aby byl vůz co nejlehčí, ale také
detaily jako absence dveří a podobně dělaly z T607 poměrně jednoduchý vůz, a tak
přesto, že se pracovalo bez původních výkresů s problémy, které bylo nutno vyřešit
v případě znovupostavení aerosaní, šlo o zanedbatelné těžkosti. Přesnou repliku T607
pohání speciální závodní motor z ’šestsettrojky’, stejně jako tomu bylo u originálu.
Druhé auto, které Ecorra nedávno vypravila do Ameriky, bylo vrtulí poháněné
auto Helica. Lidé jej mohli v nedokončeném stavu obdivovat na letošní Beskyd Model
Kit Show. Dopravní prostředek, který se vyráběl okolo roku 1919 ve Francii, připomíná
svou konstrukcí letadlo bez křídel, osazené motocyklovým motorem. Marcel Leyat,
který tento vůz zkonstruoval, byl letecký inženýr a jeho cílem bylo postavit lehké,
úsporné auto. Tento vůz měl mít spotřebu pět litrů na sto kilometrů, což byla v té době
fantastická hodnota. Základ vozu tvoří unikátní celodřevěná samonosná karoserie,
řízená zadní náprava a hnací vrtule na přídi vozidla. Také řízení tohoto vozidla, které
se v každé zatáčce nepříjemně naklání, podle lidí z Ecorry chtělo kus odvahy.
V případě Helicy zaměstnanci firmy pracovali přímo s původními plány vozu, i tak však
bylo mnohdy zapotřebí úprav, které se na tehdy vyrobených vozech udělaly, ale do
výkresů je už nikdo nezanesl. Výroba repliky zabrala sedm měsíců.
Tatra veterán klub
Kopřivnický Tatra veterán klub šíří slávu značky už čtyřicet let. Koncem
šedesátých let se rodily na území republiky aktivity směřující k zakládání klubů
sdružujících majitele vozů zn. Tatra. V té době již existovaly mnohé značkové kluby
příznivců a majitelů vozů Škoda, Aero, Walter apod. První vlastníky historických
tatrovek tou dobou sdružovaly jen Tatraplán klub Praha, Tatra klub Šárka (Praha) a
Tatra kluby v Hradci Králové a Vysokově u Náchoda.
Dne 25. ledna 1969 byl ve starém Závodním hotelu (v loutkovém divadle) za
podpory n. p. Tatra, podnikového muzea a automotoklubu Svazarmu Tatra založen
kopřivnický Tatra veterán klub (TVCC). V počátku sdružoval pouze majitele a příznivce
značky z okresu Nový Jičín. Členy zakládajícího výboru byli: Václav Lebeda - čestný
předseda, Ladislav Babinec - předseda, V. Výborný - místopředseda, Karel Šajtar tajemník, Karel Rosenkranz - propagace, Milena Šimůnková - hospodář, Jiří Hanousek
- materiálový hospodář, Ing. Lad. Brým - evidence členů, Jaromír Segeťa - poradenská
služba, Vladimír Pálka, Boh. Stračánek, K. Greiner - zajišťování ND, B. Mikušek, Z.
Halata, E. Kutáč, M. Smékalová, B. Lakota, J. Klos, A. Mark, F. Kostelník - členové.
Cílem všech stávajících i později založených značkových klubů bylo poskytovaní
svépomoci při údržbě vozidel, výroba nejnutnějších dílů ve spolupráci s mateřským
podnikem, popularizace značky Tatra v tuzemsku a zahraničí, spolupráce s existujícími
i nově se rodícími Tatrakluby doma i v zahraničí.
První statut TVCC pocházel z roku 1970. Byly v něm zakotveny základní
povinnosti členů klubu včetně vztahů k ostatním Tatraklubům na území ČSSR.
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Stávající i nově se rodící kluby přecházely do členské základny v Kopřivnici. Členská
základna tak vzrostla až na 523 členů. Vznikl největší značkový klub na území
republiky. Během několika málo let existovalo dvacet dva klubů. Tatraklub Hradec
Králové, Vysokov u Náchoda, Gottwaldov, Ostrava, Praha (motory vpředu), Praha
(motory vzadu), Praha Šárka, Pardubice, Šluknov, Poděbrady, Louny, Františkovy
Lázně, Olomouc, Kopřivnice, Přestavlky (Přerov), České Budějovice, Bruntál, Semily,
Strakonice, Ústí nad Orlicí, Bratislava a Lozorno. Technicko-poradenská služba ve
spolupráci s muzeem vyřizovala ročně stovky dotazů týkající se údržby a seřizování
vozidel. Po počátečních potížích rostla i úroveň klubového pojítka - Zpravodaje,
vydávaného muzeem Tatry pro všechny členy. Zpravodaj vycházel s menšími
problémy až do roku 1983. Pro nedostatek příspěvků a potíží v podnikové tiskárně
zanikl. Určitou dobu byl také zakázán díky zveřejněným vtipům na policajty.
První výborová schůze v r. 1973 v Kopřivnici rozhodla, že členská základna se
rozdělí do poboček TVCC na území republiky za účelem lepšího vyžití v mateřských
klubech. Po jednání se zástupci ústředního AMK byl TVCC začleněn do podkomise
veteránů ČSSR při ústřední radě AMK jako Značkový odbor (ZO) Tatra (1973). Prvním
předsedou se stal Ing. Bohumír Huňáček. Ve funkci ho od 25. 5. 1974 nahradil Karel
Rosenkranz, který ji vykonával až do roku 1989. Brzy po svém zvolení uzavřel ZO
TVCC právně ověřenou dohodu o spolupráci mezi n. p. Tatra a značkovým odborem
Tatra. Následovalo vypracování organizačního řádu ZO Tatra schváleného schůzí
předsedů 30. 11. 1974 v Ostravě. Nově se zřizovaly testační komise, které hodnotily a
zařazovaly historická vozidla na základě původnosti a technického stavu do
předepsaných kategorií. Testovaná vozidla tak měla přednost při účasti na
veteránských soutěžích. V květnu roku 1975 došlo k administrativnímu a
protokolárnímu sloučení dvou pražských klubů. Samostatný zůstal klub Šárka.
Jednotlivé kluby pořádaly vlastní motoristické soutěže a technické dny, na které se
sjížděli členové z ostatních klubů. Ostravský klub pořádal pro všechny společné
dovolené v tuzemsku i zahraničí. K tradičním akcím dodnes náleží kopřivnická Tatra
veterán Rallye Beskydy - Memoriál z. m. s. Josefa Veřmiřovského. Letos se uskutečnil
jubilejní 40. a 26. ročník.
V průběhu let začaly jednotlivé kluby, převážně prostřednictvím podnikového
muzea, navazovat první kontakty s Tatra-kluby a kluby přátel zn. Tatra v zahraničí.
K nejaktivnějším patřily dodnes činné kluby v Rakousku, Spolkové republice Německo,
Holandsku, Anglii a Švýcarsku. Mnoho příznivců značky a majitelů historických tatrovek
žije v USA. Po listopadu roku 1989 vzniklo na území republiky několik automotoklubů
a jednotlivé značkové kluby se rozdělily podle příslušnosti k nim. Mnohé z nich zanikly
nebo své řady rozšířily o majitele jiných značek. V podstatě zanikl i značkový odbor
Tatra při ÚAMK. Zánikem výroby osobních automobilů typem Tatra 700 v Kopřivnici
upadl na čas i zájem vedení o podporu klubů, což nelze říct o současném managmentu
Tatry. Členové klubu po desítky let propagovali čest tovární značky na stovkách akcí
na území republiky i v zahraničí.
Vítání občánků
Kopřivnická radnice po patnáctileté pauze obnovila vítání občánků. Na jaře
přivítal v obřadní síni starosta města Josef Jalůvka osmadvacet dětí, čtrnáct dívek a
stejný počet chlapců. Starosta rodičům připomněl, že oni jsou prvním vzorem pro své
děti, ať svým chováním, názory či prací. Všichni rodiče při zápisu do pamětní knihy
obdrželi od města drobné dárky na památku tohoto slavnostního aktu. Ten svým
hudebně recitačním pásmem doplnily i žákyně ZŠ dr. Milady Horákové. Záměrem
radnice je tradici vítání občánků obnovit a udržovat. Další se konalo 13. června.
Tradice tak byla obnovena.
Hry bez hranic
I letos se stal kopřivnický bazén místem konání Her bez hranic, jichž se
zúčastnili nejen klienti ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, ale i speciální ZŠ a MŠ
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Komenského Nový Jičín, členové KVS Kopřivnice i žáci ZŠ Tyršovy Frenštát. Účelem
pořádání těchto společných akcí je integrace dětí zdravých s postiženými, kteří spolu
vytvářejí družstva a při soutěžích si navzájem pomáhají i povzbuzují.
Ředitelka Dětského centra Kopřivnice Dagmar Jančálková tuto akci organizuje
již řadu let. Letos získala od města opět grant na její pořádání a přizvala děti z okolních
měst. Akce se účastnil i místní plavecký klub, bez jehož pomoci by se hry těžko
zvládly. Pro všechny děti plavecký klub připravil šest soutěžních disciplín, a to sbírání
plaveckých pomůcek, stavění věže, házení nafukovacích balonků do košů, převážení
dětí na druhou stranu, přehazovanou a tanec ve vodě.
KoprCon
Letošního setkání fanoušků Star Wars se zúčastnilo přes 250 milovníků
vědecké fantastiky. Sedmého ročníku akce nazvané KoprCon se zúčastnili nejen lidé
z celé České republiky, ale také Poláci, Slováci nebo Němci. Hlavní organizátor
KoprConu David Macháček opět připravil program pro všechny lidi bez rozdílu věku,
kteří si chtějí a umějí hrát se svou vlastní fantazií. Toho nejmladšího, teprve
dvouměsíčního účastníka, a toho nejstaršího, dělilo víc jak šedesát let. Dvouapůldenní
program byl nabitý přednáškami, hrami a soutěžemi.
Program byl připraven hlavně pro fanoušky Star Wars, ale stejně tak byl
připraven na celé tři dny program i pro příznivce Star Treku a fantasy fenoménů, jako je
Warhammer. Nově letos proběhla linie věnovaná počítačovým a konzolovým hrám
a nechyběly ani přednášky o Japonsku a tamním fenoménu Anime.
Hosty KoprConu byli i autoři jmenovaných žánrů. K pravidelným hostům už od
prvního ročníku akce patří ostravský záhadolog, cestovatel a publicista Arnošt Vašíček,
jenž tentokrát promluvil o fenoménech, které zpracoval v druhé řadě televizního seriálu
Strážci duší. V programu KoprConu byly i soutěže, turnaje v konzolových a tanečních
hrách, výtvarný happening a divadelní představení.
Lidé se na KoprConu mohli aktivně zapojit například do výtvarného happeningu
či se setkat se záhadologem Arnoštem Vašíčkem. V budově Základní školy dr. Milady
Horákové, která byla dějištěm akce, dotvářeli atmosféru účastníci ve filmových
kostýmech.
Muzikantský bál
Největší ples letošní plesové sezony se odehrál v kulturním domě v sobotu 14.
března. Muzikantský bál přinesl velkou žánrovou pestrost. Ve velkém sále se
v hudební produkci vystřídalo pět souborů. Od devatenácti hodin vítala ve vestibulu
hosty dětská cimbálová muzika Pramínky ZUŠ Zdeňka Buriana. Také druhá místní
umělecká škola vyslala na bál svou chloubu Big Band MIS music. Ten se během
večera střídal se soubory Kiwi, TNT a Sunar Rock Duo. Zábavu ve velkém sále zpestřil
také rock&rollový král Elvis se svou One Man Show. V sousední Pomněnce po celý
večer hrála cimbálová muzika Gajdošek a pro alternativně laděné publikum byly
připraveny výstupy Expedice Apalucha v hudebním salonku. V prostoru za velkým
sálem byla diskotéka DJ Stoupa a v Noře zněly Oldies DJ Tygra. Kromě muziky bylo
v programu také několik převážně tanečních vystoupení. S kankánem vystoupily
tanečnice ze ZUŠ Zdeňka Buriana, vystoupili i imitátor Michaela Jacksona, skupina
Street Up a UV.
Senioři a počítače
Současný život bez počítačů si mladá a střední generace již nedovede
představit. Aby ani lidé dříve narození v tomto ohledu nezaostávali, zajistila radnice
kurz pro seniory. Ve spolupráci se vzdělávací agenturou Daman se na radnici
uskutečnil vzdělávací kurz na téma Senioři komunikují, financovaný Nadací manželů
Lívie a Václava Klausových. Vzdělávání bylo zaměřeno na používání výpočetní
techniky, a to především práci na internetu a také používání mobilních telefonů. Počet
účastníků kurzu byl ale omezen, jednak výpočetní technikou a také proto, aby lektoři
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mohli individuálně vysvětlovat probíraná témata. Po celý týden se lektoři ze vzdělávací
agentury věnovali jedenácti seniorům z Kopřivnice. Zájem o tento druh vzdělávání byl
mezi důchodci velký, proto se bude radnice snažit zajistit kurz i v příštím roce.
Tříkrálová sbírka
Začátkem roku obcházeli koledníci s kasičkami domácnosti ve městech a
obcích spadajících pod kopřivnickou Charitu. Celkem 124 skupinek vybralo na
příspěvcích celkem 691 136 korun. Jenom v Kopřivnici vybralo 15 skupinek 111 285 a
v Lubině pak 12 skupinek 51 676 korun. Všechny peníze pak byly odeslány na ústředí
Charity do Prahy, kde byly přerozděleny a Kopřivnice dostala zpět šedesát pět procent
z vybraných příspěvků, což bylo 449 238 korun.
Dle schváleného záměru diecézní Charitou, kopřivnická Charita použila čtyřicet
tisíc korun na přímou sociální výpomoc, devadesát tisíc korun na provoz domu
pokojného stáří v Mořkově, na jeho vybavení a zdravotní pomůcky. Sto dvacet tisíc pak
použila na rozšíření ošetřovatelské a pečovatelské služby, především na pohonné
hmoty, protože zajišťovala služby i v menších obcích.
Podobně byly vynaloženy peníze z Tříkrálové sbírky i v loňském roce, kdy bylo
vybráno 576 959 Kč a zpět do regionu se vrátilo 384 199 korun. Tyto peníze byly
čerpány na přímou sociální výpomoc pro osoby v hmotné nouzi a na ošetřovatelské a
pečovatelské služby. Navíc vždy deset procent z vybrané částky jde každým rokem na
fond humanitární pomoci do zahraničí.
…z dalších zajímavých akcí:
Ave Art na Fojtství
Ve výstavních prostorách Muzea Fojtství vystavili v jarních měsících své
umělecké práce z kovu, keramiky, skla i papíru studenti ostravské střední umělecké
školy Ave Art. Největší část vystavených prací patřila do skupiny užité grafiky, ale
k vidění byla také originální keramika, šperky, výtvory uměleckých kovářů, stejně jako
umělecké knihařské práce a řada dalších. Škola, která vznikla teprve v roce 2002,
začínala s propagační grafikou, keramikou a uměleckým kovářstvím. K těmto oborům
postupně přibylo řezbářství, umělecké odlévání, animovaný film a interiérový design.
Na Fojtství prezentovali svou kreativitu i míru zvládnutí řemesla studenti z druhého až
čtvrtého ročníku Ave Artu. Všechny na Fojtství vystavené práce vznikly přímo na půdě
školy. Záběr školy je opravdu velmi široký, zatímco jedna část studentů pracuje
s rozžhaveným železem, jiní v ateliérech vytvářejí subtilně působící knižní originály.
Škola má své vlastní ateliéry, keramickou dílnu a dokonce vlastní kovárnu v areálu
Vítkovic. Ta je ve sto padesát let staré budově, má své kouzlo a probíhá tam výuka
uměleckých kovářů, stejně jako studentů, kteří mají předmět odlévání kovu.
Velký úspěch má škola s pohádkovými knihami pro nevidomé děti, z nichž
některé připravuje i v různých jazykových mutacích. Přestože jde o školní práce, řada
vystavených děl už má své majitele nebo našla konkrétní využití. Škola se totiž snaží,
aby její studenti pracovali na zakázkách z praxe. Se školou koneckonců spolupracuje i
místní Regionální muzeum, asi nejvýznamnější ukázkou je grafické pojetí úspěšné
panelové výstavy o Hanzi Ledwinkovi, která v současnosti putuje světem. Volné práce
žáků Ave Artu zase velmi často končí v dobročinných aukcích a škola tímto způsobem
podpořila charitativní projekty už zhruba půlmilionovou částkou.
Změny v Kulturním domu
Agentura Fox, nový provozovatel Kulturního domu v Kopřivnici, si od července
objekt postupně přizpůsobovala svým potřebám. Začali zprovozněním venkovního
posezení.
V prostorách někdejší videopůjčovny byla vybudována cukrárna. Z bývalého
baru Klapka se stal 603 bar, který odkazuje na jedno z nejslavnějších aut, které kdy
Kopřivnice dala světu. Autorem návrhu zbrusu nového interiéru byl výtvarník Bronislav
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Hrubý ze Závišic, který také vyrobil řadu originálních detailů. Nejvíce problémů nový
provozovatel kulturního domu, majitel Agentury Fox Jaromír Naleraj, řešil v jeho
suterénu. Prostory bývalé diskotéky Helax dokonce ani nepřevzal do užívání. Narazil
tam totiž na takové problémy s elektroinstalací, že bez velmi nákladné rekonstrukce
prostor nelze využít. Agentura má objekt pronajatý pouze na tři roky a proto pro ni
taková investice byla ztrátová. Ačkoli po převzetí se na nějakou dobu z prostor kdysi
velmi živého objektu ruch vytratil, hlavní tradiční akce byly zachovány a dokonce
vandalové, do té doby často plundrující objekt, zmizeli.
Kraťasy 2009
Osmý ročník přehlídky krátkých a středometrážních filmů v pátek 9. a v sobotu
10. října nabídl divákům velmi obsáhlou retrospektivu režiséra a kameramana Jana
Špáty. Ten patří mezi legendy české dokumentaristiky.
Kromě téměř pěti a půl hodin Špátových filmů rozdělených do tří tematických
bloků nabídla přehlídka dalších 10 a půl hodiny krátkých filmů. Nechyběly tradiční
ozvěny třeboňského Anifestu, rozsáhlá sonda do prací studentů FAMU a Vyšší
odborné školy filmu ze Zlína. K vidění bylo několik velmi působivých filmů.
Pořadatelé připravili také jeden blok pro děti. V sobotu odpoledne začala série
Nostalgie s Večerníčkem, kde byly k vidění ukázky těch nejlepších animovaných sérií
pro nejmenší.
Stejně jako v minulosti i letošní Kraťasy nabídly zpestření v podobě
doprovodných programů. Tím nejzajímavějším byl páteční noční koncert kapely Behind
The Door. Čtyři roky působící kapela z Frýdku-Místku hrála ryze instrumentální,
převážně autorskou muziku kombinující jazz s hravým funky a energickou latinou.
Součástí doprovodného programu byla také výstava originálních filmových plakátů na
chodbě ke kinu Puls, které letos bylo jediným projekčním prostorem přehlídky. Zároveň
bylo v Baru 603, který s kinosálem bezprostředně sousedí, připraveno několik smyček
animovaných filmů a videoklipů.
Tatra 2009
Letos se konal už 43. ročník tradiční kopřivnické taneční soutěže. Kopřivnické
publikum v místním kulturním domě zhlédlo špičkový soutěžní tanec, i když v poněkud
menší kvantitě, než bylo v minulosti zvyklé. Do soutěže se letos přihlásilo třináct
standardních párů a v latinskoamerických tancích síly změřilo jen čtrnáct dvojic.
Začátek letošní Tatry zpestřila novinka. Tou byla soutěž Českého poháru
v juniorských formacích. Do soutěže byly přihlášeny tři choreografie v podání dvou
tanečních klubů.
Nejlépe nakonec porotci hodnotili choreografii Scarborough Renáty Mrázové a
tanečníků TK Hlinsko.
Letošním ročníkem Tatry se zdejší publikum rozloučilo s tradičním veřejným
hodnocením. Už v minulých letech byla užíváním tohoto systému Tatra výjimečná, od
příštího ročníku však už nic takového možné nebude, soutěžní regule Českého
tanečního svazu totiž od roku 2010 připouštějí výhradně neveřejné hodnocení
tanečních párů.
Kromě soutěžního tance Tatra tradičně nabídla i velmi pestrý taneční program.
Zajímavostí byl americký step v podání skupiny Crock 14, skvělým zážitkem byla také
obě vystoupení tanečníků tanečního souboru Radost z Bohumína nebo ostravského
Akcentu. Mezi nesoutěžními vystoupeními, která byla tentokrát kumulována vždy na
začátek a na závěr soutěžního programu, se neztratili ani místní Bad Boys
Revolutions. Příjemným zpestřením bylo i vystoupení cimbálovky Pramínky ze ZUŠ
Zdeňka Buriana.
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Burianova pamětní deska
Pamětní deska s reliéfem Zdeňka Buriana byla letos v červnu přemístěna ze
svého původního umístění na zdi obchodního objektu v centru města. Své nové
umístění našla ve vstupní části Lašského muzea v Šustalově vile.
Diskuze o umístění pamětní desky slavného malíře se vedly řadu let. Umístění
v centru města bylo sice logické, ale místo, kde byla deska k vidění, bylo pravidelně
ničeno vandaly. Bronzová pamětní deska navíc odkazovala na místo, kde měl stát
Burianův rodný dům. Tato informace vzhledem k umístění desky však byla od začátku
nepřesná. V místech, kde vzpomínka na slavného rodáka léta visela, se totiž malíř
nenarodil, stával tam pouze dům, ve kterém rodina delší čas bydlela. Jako místo
narození byl identifikován dům číslo 198 v areálu bývalé kachlovky. Ta je ale
v soukromém vlastnictví a dodnes stojící rodný dům Zdeňka Buriana není veřejnosti
volně přístupný. Proto bylo pro její nové umístění vybráno muzeum, v němž se nachází
i jeho trvalá expozice.
Místní divadelní soubory
ÚDIVADLO vzniklo v roce 1998 jako divadelní společnost DDM Kopřivnice.
V současnosti ÚDIVADLO tvoří 12 souborů. Soubory tvoří 78 členů ve věku od
6 do 26 let, o které se stará 8 vedoucích. Tito všichni se aktivně věnují amatérskému
divadlu. Nejstaršímu souboru byly v letošním roce 4 roky. Hlavní náplní je tvorba
divadelních představení. Výběr a směr představení udávali a udávají především sami
členové jednotlivých souborů.
Kromě tvorby představení je náplní práce společnosti i pořádání divadelních
přehlídek. Každým rokem pořádá dvě. První vždy v červnu, nese název „Kopřivnická
Bedna“ a je to přehlídka dětského a studentského divadla. Druhá bývá v prosinci,
jmenuje se „Vánočka“ a jde o přehlídku studentského a jinak mladého divadla. Obě
přehlídky jsou nesoutěžní ve smyslu postupu do krajských a národních kol. Kromě
těchto přehlídek pořádá společnost divadelní pořady pod názvem „DIVADLENÍ
S ÚDIVADLEM“, na kterých se představují premiéry divadelních kusů, úspěšné
UPgrade reprízy a hosté. Ve spolupráci s Kulturním domem Kopřivnice připravila a
realizovala „DIVADELNÍ VARIACE“ – improvizační pořad na divácká témata. K další
činnosti patří divadelní soustředění, divadelní dílny, v létě soubory vystupují na
hradech Hukvaldy a Rožmberk.
Kopřivnické divadlo letos mělo zastoupení na 48. ročníku Šrámkova Písku. Na
celostátní přehlídku jel soubor Kohen z místního Údivadla. Soubor Kohen si svou
nominaci na třídenní festival na jihu Čech vysloužil 14. března na krajské přehlídce
malých jevištních forem ve Valašském Meziříčí. Porotu zaujalo pohybově-hudební
představení užívající také projekcí, jehož tématem byl stereotyp supermarketů.
Představení neslo název „Kohen Market“.
Ve stejný den se soubor Smršť zúčastnil v Novém Jičíně krajské přehlídky
studentského a experimentálního divadla se svou hrou „Proč to nezkusit“ a získal také
doporučení k účasti na přehlídce Šrámkův Písek 2009. Také Smršť zaujala pohybově
hudebním projektem, v tomto případě s drogovou tematikou. Letošní účast Údivadla
místního domu dětí a mládeže na Šrámkově Písku byla premiérová. Vloni sice na
přehlídku postoupilo Duo na sekeru, ale v tomto případě šlo o vlastní divadelní projekt
dvojice odchovanců Údivadla.
Kopřiva 2009
V pátek 23. a v sobotu 24. dubna na diváky čekalo devět představení.
Programem diváky prováděl herec Vladimír Polák.
Publikum při hlasování kuličkami letos nejvíce ocenilo rozvernou parodickou
hříčku ostravského PaS de Theatre Tři pod balkonem ve Veroně. Cenu za herecký
výkon trojice festivalových porotců přiřkla Martinu Simičákovi z brněnského divadla
Facka. To nakonec neplánovaně nehrálo ohlášené představení ONI-Touha překročit,
ale klauniádu Jarin a Pepé.
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Volné chvíle mezi jednotlivými představeními mohli diváci strávit sledováním
krátkých animovaných filmů z třeboňského Anifestu a nebo si prohlédnout výstavu
dokumentárních fotografií Jindřicha Streita z cyklu Síla paměti. Velmi výraznou stopu
se v letošní nabídce Kopřivy podařilo zanechat kopřivnickému souboru Kohen.
Představení „Kohen Market“, které do jednoho fungujícího celku spojilo pohybové
nonverbální divadlo, stínohru a videoart, nezapadlo ani v konkurenci profesionálů.
Slova uznání si pro tvůrce působící pod hlavičkou místního Údivadla našli jak diváci,
tak porotci.
Kopřivnická Bedna
Diváckou cenu z nepostupové přehlídky s osmiletou tradicí si letos odnesli
Bertíci za předvedení pohádky O vlkovi a kůzlátkách. Šlo o nejmladší soubor domácího
Údivadla z domu dětí a mládeže. Na přehlídku, jejíž program byl letos rozvržen do tří
dnů, dorazilo asi sto diváků. Publikum si ale navzájem dělaly také vystupující soubory,
které přijely z Ostravy, Hnojníku, Opavy, Přerova, Českého Těšína a Rožnova pod
Radhoštěm. Silné zastoupení měla i domácí scéna. Celá přehlídka byla letos
v japonském stylu. O úvody pro jednotlivá představení se staralo legendární japonské
monstrum Gapa, které celé tři dny hledalo své ztracené mládě. Přehlídku završil
happening a předání trofejí oceněným.
Vánočka
Předvánoční přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla v domě
dětí v Kopřivnici nabídla netradiční spojení westernu a vánočky. Westernová Vánočka
byla už v pořadí devátá a letos publiku nabídla celkem deset představení. Poněvadž se
letos přihlásilo o něco méně divadel, pořadatelé se soustředili hlavně na ta domácí.
V divadelních kroužcích DDM jich v tomto roce bylo zapojeno přes devadesát a všichni
se navzájem ani dobře neznali.
Pod názvem Westernové etudy se skrývaly krátké scénky, které připravili
členové Údivadla. Večer přišla řada na první hosty, konkrétně na soubor Dramaťák
z Rožnova pod Radhoštěm a jejich Čarodějku Chvějku. Po nich pak byla připravena
premiéra jedné z nejstarších hereckých skupin Údivadla. Smršť si připravila hru
nazvanou „Kdo... ?“. Po hodinovém představení následoval diskuzní klub a následně
společenský večer s happeningem určený účastníkům přehlídky.
Sobotní program přehlídky začal už v deset dopoledne vystoupením divadla
Zvon z Frenštátu pod Radhoštěm. Ti přivezli komedii s aktuálním tématem prasečí
chřipky nazvanou Ala-pašík. Od půl jedenácté do oběda jeviště patřilo Divadelním
variacím. Šlo o program založený na principech improvizační ligy, kdy zúčastněné
soubory hrály krátké skeče na témata určená publikem. Po obědě hrál přerovský
soubor Kandrdásek pohádkový příběh Brémští muzikanti. Po něm patřilo jeviště
Experimentálnímu divadelnímu souboru Luďa z Kroměříže, který odehrál titul Matylka a
Emílie... Co dodat... Z největší dálky do Kopřivnice přijelo brněnské divadlo Kšandy
s krátkým představením Hrátka. Pak vystoupil s lidovou pohádkou frenštátský Zvon a
přehlídku ukončila repríza titulu Kolo pana Coogra v podání místního souboru
Fishkulíni.
Kniha O zbojníku Ondrášovi
Jiřímu Tichánkovi, historikovi a bývalému kopřivnickému starostovi, vyšla letos
další kniha. Nese název Ondráš - po stopách legendárního zbojníka. Jde o
třísetstránkovou publikaci vytištěnou na velmi kvalitním papíru a bohatě ilustrovanou.
Příběh mýty opředeného zbojníka, tzv. „pána Lysé hory“, který se zastával
poddaných proti vrchnosti, zaujal autora již v dřívějších dobách, ale pro napsání knížky
se rozhodl až před třemi lety. Zbojník Ondráš je mezi lidmi na Moravě druhým
nejznámějším zbojníkem po Jurovi Jánošíkovi. Narodil se roku 1680 ve slezských
Janovicích na bývalém frýdeckém panství. Málokdo ho však zná pod vlastním jménem
Ondřej Fuciman. O Ondrášovi bylo napsáno bezpočet článků a studií, všechny však
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vycházely z legend, pověstí, bájí a lidových zkazek. Tichánek představuje
srozumitelnou formou zbojníka Ondráše takového, jaký mohl skutečně být. Těch 293
let, které uplynuly od jeho smrti ve sviadnovské hospodě, z něj vytvořily hrdinu.
Skutečnost však byla poněkud prozaičtější. Družina, kterou vedl, rabovala a
přepadávala nejen zámky, panské dvory, ale i měšťany, řemeslníky i Židy, a to na
území tří států - Moravy v Českých zemích, v Uhrách (na dnešním území Slovenska) a
také v přilehlé oblasti Polska. Autor sbíral materiál pro knihu celé tři roky. Studoval
materiály archívu v polském Těšíně a podařilo se mu tam se svolením tamních
pracovníků získat kopie vzácných dokumentů, nyní zveřejněné v knize. Sbíral materiál
v místních i soukromých archivech. Hledání historických pramenů je vždy těžké, ale
ještě těžší je oddělit historickou skutečnost od legend a pověstí. Tato kniha je již jeho
čtrnáctou vydanou publikací.
Schody
Letošní Schody byly zatím asi největší ve své šestileté historii. Organizátoři
přivítali 13. června víc jak 400 účinkujících a připraveno bylo 47 samostatných
prezentací. Dominoval sice tanec, ale v programu byla řada hudebních vystoupení ,
bojová umění a audiovizuální tvorba. Přehlídka vznikla za účelem podpory převážně
volnočasových aktivit. Od svého vzniku podporuje zdravé soutěžení mezi
vystupujícími, je inspirací pro další činnosti a rozvoj zajímavých nápadů a přináší i
nabídky k spolupráci. Je přístupná všem zájemcům, každý má možnost se přihlásit a
předvést, co se naučil, co umí.
Celý šestihodinový program Schodů byl rozdělený do čtyř částí a sledovat jej
bylo možné nejen přímo v kulturním domě, ale také v přímém přenosu místní kabelové
televize a na internetu.
Cen se letos rozdělovalo víc než bylo zvykem. Objevem roku se stala
talentovaná rocková zpěvačka Petra Procházková. Cena pořadatelů byla udělena
tančícím sochám ze souboru Styx, který ohromil publikum odvážnými akrobatickými
kousky. Vůbec poprvé působila na Schodech také tříčlenná porota. Ta své tři ceny
rozdělila mezi taneční skupinu P.U.S.A ze Studénky, kapelu X Band a kopřivnický
taneční soubor BG Street Up.
Cenu za umělecký dojem získala kopřivnická taneční skupina Dream. Soubor,
který společně s domem dětí velkou přehlídku dovedností pořádá, v soutěžní části
původně vystupovat nechtěl. Díky změnám ve scénáři ale nakonec na pódiu vystoupil.
Cenu sympatie publikum přiřklo kapele To-Dash, nejvíce vizuálně atraktivní bylo podle
diváků aerobicové vystoupení Divoké lvice a znovu na pódium v kategorii Repete
poslali diváci tanečníky Dead Face.
Nový byl letos také moderátor přehlídky. Celým programem diváky prováděl
kopřivnický MC Dante známý svou účastí v televizním X Factoru. Dante také v závěru
přehlídky vystoupil v duu se zpěvačkou Darinou.
Autory přehlídky a hlavními pořadateli byli David Monsport a Ladislav Vítkovský.
Městský dechový orchestr Kopřivnice
Orchestr je od roku 1993 přímým pokračovatelem tehdy zaniklého Dechového
orchestru mladých, který byl založen v roce 1973. Po celou dobu je uměleckým
vedoucím a kapelníkem Alois Hrnčárek. Orchestr tvoří kolem 70 amatérských
muzikantů z Kopřivnice a okolí. Orchestr spolupracuje i se skupinou mažoretek,
rozvíjejících se v rámci tanečního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana.
Letos orchestr hostoval na 45. ročníku festivalu Kmochův Kolín. Poté přijal
pozvání francouzského partnerského města Trappes. V Trappes zahrál na tamních
mírových slavnostech. Na přání hostitelů jela kopřivnická dechovka do Francie
s repertoárem rozšířeným o kolekci skladeb francouzských autorů.
Letos se také po dvou letech soubor znovu účastnil Mezinárodní soutěže
velkých dechových orchestrů v Ostravě. Jeho kvalitu potvrdila odborná porota, která
mu udělila Zlaté pásmo. Kopřivničtí tak v konkurenci jedenácti orchestrů z celé České
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republiky a Polska skončili mezi třemi nejlepšími. Kromě nich porotci Zlatým pásmem
ocenili ještě Orchestr Základní umělecké školy Jeseník a Dechový orchestr Akademie
múzických umění Katovice.
Kromě povinné skladby, kterou letos byl Rodný kraj od Jindřicha Pravečka, se
kopřivnický orchestr snažil porotce přesvědčit svou interpretací Adagia Pavla Staňka,
symfonicko-jazzovou kompozicí Modré bolero od Rudolfa Sochora a první větou
symfonické básně O námořnících a velrybách Francise McBetta.
Na konec roku naplánoval Městský dechový orchestr Kopřivnice sérii vánočních
koncertů, která vyvrcholila 19. prosince v kopřivnickém kulturním domě. Program
koncertu byl rozdělen přestávkou do dvou dramaturgicky odlišných částí. V první
orchestr představil náročné koncertní skladby. Zahrál například předehru k Rodnému
kraji od Jindřicha Pravečka, výpravnou skladbu O námořnících a velrybách amerického
autora Francise McBetta, slavnou árii Papagena z Mozartovy Kouzelné flétny a
transkripci melodie Howarda Shorea z velkofilmu Pán prstenů.
Druhou polovinu koncertu tvořily populární melodie a v závěru to byly skladby
vánočního charakteru. Poprvé s orchestrem hrála učitelka klavíru ze ZUŠ Zdeňka
Buriana Veronika Burýšková na sólový klavír. S orchestrem vystupovaly také zpěvačky
Ivana Eichnerová a Irena Kašubová a zpěváci Mořic Jurečka a Jiří Kokeš. Za
dirigentským pultem se střídali Alois Hrnčárek a Pierre Scotto.
Práva k dílu Zdeňka Buriana
Místní zastupitelé překvapivě neschválili smlouvu o prodeji práv podepsanou
oběma Burianovými dědici. Vadilo jim, že rada společně s kupní smlouvou nepředložila
i dokonalou koncepci budoucího spravování práv tak, aby bylo jejich vlastnictví pro
město ekonomicky výhodné.
O nákupu práv kopřivnická radnice s přestávkami jednala už řadu let. Smlouva
s dědici počítala s převodem licence, která by zajistila městu práva k Burianovým dílům
na dalších jednačtyřicet let a také možnost užívat internetovou doménu
www.zdenekburian.com. Práva by město mohlo využívat asi u patnácti tisíc kusů
Burianových děl, práva k ostatním již byla postoupena jiným zájemcům. Kupní cena se
z prvotních nabídek okolo 20 milionů korun dostala až na výsledných šest. Jednání
s dědici byla velmi obtížná, s každým z bratrů se muselo jednat samostatně. Sešli se
jen u samotného podpisu smlouvy. Město tak přišlo o možnost využívat při své
propagaci i díla svého rodáka, jehož stálou expozicí se chlubí místní muzeum.
Šostýnská Venuše 2009
23. května se na louce u kopřivnického koupaliště sešlo přes šest set
návštěvníků tanečního festivalu. Dalších 150 lidí zajišťovalo druhý ročník tanečního
festivalu Šostýnská Venuše v pozici organizátorů nebo vystupujících. Program se
oproti loňsku rozrostl. Přestože organizátorky ze souboru Farridah se věnují
orientálnímu tanci a příbuzným žánrům, na pódium se dostaly i zcela jiné druhy tance.
Vystoupení mapovala amatérskou scénu našeho kraje v různých tanečních
stylech, od tance orientálního, přes mexický, tribal dance až po moderní fusion a irský
a klasický step. Program obohatila i vystoupení thajského boxu, bubenické skupiny Slet
bubeníků z Brna, vystoupení šermířů s artistkami a vystoupení hudební skupiny
Detaché. Vystoupili i žongléři, připraven byl tanec se psem, agility a další. Zlatým
hřebem celé akce bylo vystoupení profesionální orientální tanečnice a choreografky
Shereen, vítězky 2. místa v soutěži Miss Bellydance v Kalifornii 2009. Lidé nemuseli
program jen sledovat, ale mohli se také aktivně zapojit při tanečních a bubenických
workshopech.
Akci zorganizovaly tanečnice ze Studia orientálního tance Farridah a jejich
přátelé ve spolupráci se zaměstnanci DDM Kopřivnice a šermíři ze Skupiny
historického šermu Les Enfants Perdus z Kopřivnice.
Letošní ročník festivalu nesl podtitul Dary života a podle organizátorek byl
zaměřený na wellness a zdravý životní styl. Příchozí si mohli nechat změřit tlak,
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podstoupit ošetření galvanickou žehličkou, vyzkoušet aromaterapii a řadu dalších
procedur. Velký úspěch slavily také tvůrčí dílny, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet
výrobu šperků.
Výstava betlémů
Ve výstavních prostorách Katolického domu v Kopřivnici proběhla i letos
v předvánočním čase výstava betlémů. Navštívily je téměř všechny děti z Kopřivnice se
školami nebo i s rodiči.
K vidění byly nejen betlémy ze slámy, papíru, perníku, ale i vyřezávané ze
dřeva. Nejstarší měl kolem 220 let. Výstavu betlémů doplnily obrázky s vánoční
tematikou, perníčky, knihy i vánoční výzdoba. Každý, kdo přišel, se tak v době adventu
mohl nechat inspirovat.
Letos se návštěvníkům představila nová kolekce 25 betlémů od řezbářského
mistra Kobzáně ze Soláně a Karolinky, kterou pořadatelům zapůjčila jeho dcera paní
Dočkalová, která sama maluje na sklo. Většina betlémů byla v Kopřivnici vystavena
poprvé.
Japonské panenky na Fojtství
Zvláštní výstavu připravilo pro veřejnost muzeum Fojtství. Šlo kompletní sbírku
japonských panenek a loutek. Vernisáž výstavy kolekce čítající zhruba dvě stovky
panenek ze dřeva, keramiky, textilu i papíru zpestřila komentovaná prohlídka a
ochutnávka japonských čajů.
Samotná výstava situovaná do podkrovní galerie Fojtství představila
návštěvníkům panenky a loutky od těch nejjednodušších až po složité mechanické
výrobky. Většina jich byla do Evropy dovezena v 19. a první polovině 20. století.
Rozlišit loutku od klasické panenky na hraní bylo pro laické návštěvníky problematické.
Přestože Evropané vnímají kaligrafii, umění meče nebo i japonské zahrady jako
typické symboly japonské kultury, sami Japonci mezi tyto symboly řadí i panenky
ningyō. Ningyō znamená obraz člověka. Je jedno, jestli jde o panenku na hraní, loutku
k dekoraci, nebo jestli jsou to panenky ke Svátku děvčátek či cokoliv podobného.
Japonci je považují za vyslance své kultury, takže přijede-li výjimečný host, japonská
rodina jej obdaruje právě tradiční loutkou v kimonu. Zajímavé je, že většina takových
panenek nemá japonské, ale spíše západní rysy. Výstava byla jednou ze dvou
hlavních akcí letošního projektu Brána otevřená.
PSK
29. dubna 2009 proběhl ve velkém sále Katolického domu v Kopřivnici Jarní
koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice.
Letošní koncert se od těch předcházejících lišil tím, že kromě stálých dirigentů
sboru Evy Pajdlové a Pavla Altrichtra se kopřivnické veřejnosti jako dirigent představil
Michal Holub - student Ostravské univerzity. Dirigoval první polovinu koncertu. Jeho
výkon byl obecenstvem po zásluze odměněn nadšeným potleskem. Po přestávce
koncert pokračoval již pod taktovkou paní Evy Pajdlové a pana Pavla Altrichtra.
Skladba programu byla velmi pestrá a rozmanitá, posluchači si vyslechli díla např.
Mozarta, Dvořáka, Suka, Martinů, Ježka. Sálem zněly úpravy lidových písní i moderní
hudba. Krásný zážitek všem připravili svým vystoupením i sólisté paní Marie Melnarová
- alt a pan Jiří Bílek - bas.
V říjnu proběhla v Katolickém domě v Kopřivnici již 13. přehlídka pěveckých
sborů. Pozvání pořádajícího Pěveckého sdružení Kopřivnice letos přijaly čtyři sbory
z našeho regionu a jeden ze Slovenska. Sbory představovaly všechny věkové
kategorie - od dětského sboru přes juniorský až ke sborům s vyšším průměrným
věkem.
Přehlídku tradičně zahájili domácí zpěváci pod vedením svých stálých dirigentů
a poprvé se role dirigenta úspěšně zhostila i Věra Michálková. Následovalo vystoupení
Ostravského dětského sboru ZUŠ E. Marhuly pod taktovkou Milana Chromíka. První
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část přehlídky ukončil svým programem Zašovský chrámový sbor se zpívajícím
dirigentem Petrem Borovičkou. Po přestávce na pódium nastoupili zpěváci sboru
Schola od sv. Křtitele ze Šumperka, které řídil Vít Rozehnal, a pak přišli na řadu hosté
ze Slovenska - PS Cantabile Nové Město nad Váhom. Zakončení přehlídky patřilo
Akademickému pěveckému sboru VŠB - TUO Ostrava. Vystoupením provázela
moderátorka Božena Sopuchová. Na závěr členové PSK připravili pro své hosty malé
pohoštění, při kterém si všichni společně zazpívali, pobavili se a navázali nová
přátelství.
V pátek 27. listopadu se členové PSK vydali ráno vlakem do Prahy, aby se
mohli zúčastnit XIX. ročníku Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby
s cenou Petra Ebena. Hned po příjezdu do Prahy a ubytování v hotelu se sbor
přesunul do Národního domu na Smíchově, kde si odbyl své soutěžní vystoupení před
mezinárodní porotou. V sobotu odpoledne byl na programu koncert v kostele sv.
Salvatora na Starém Městě, který řídila dirigentka sboru paní Eva Pajdlová. Pro
všechny účinkující bylo poctou zazpívat si v krásném prostoru kostela s vynikající
akustikou. Koncert se pěveckému sboru povedl a spokojeni byli jak zpěváci, tak i
posluchači.
V sobotu v podvečer se všechny sbory, tedy asi dva tisíce zpěváků, sešly na
Staroměstském náměstí u vánočního stromu, kde si společně zazpívaly vybrané
vánoční písně. Vrcholem festivalu byl slavnostní večer v hotelu TOP Praha za účasti
všech sborů, spojený s vyhodnocením a předáváním cen. Pěvecké sdružení
Kopřivnice se umístilo v této náročné soutěži a ve velké konkurenci v bronzovém
pásmu.
Šuplíky
Ludmila Karlíková z městské knihovny zvolila jako téma letošní literární soutěže
Homo ludens - člověk hravý. Šuplíků se zúčastnilo 24 autorů. Obsazeny byly dvě
kategorie - próza a poezie. Novinkou bylo bonusové ocenění, tj. ocenění prací, které
sice nebyly mezi prvními třemi místy, přesto byly natolik dobré, aby si vysloužily
pochvalu a
otištění v almanachu. Celou literární soutěž knihovna uskutečnila
z vlastního rozpočtu bez přispění grantu.
Regionální muzeum Kopřivnice bilancovalo
Důvodem bilancování byla řada článků v Kopřivnických novinách, které
kritizovaly různé nedostatky chodu muzea, od neatraktivního programu až po
hospodaření.
Obecně prospěšná společnost Regionální muzeum
v Kopřivnici byla založena k 1. dubnu 1998 dvěma zakladateli
- městem Kopřivnicí a akciovou společností Tatra pro
zajišťování provozu muzeí. Statutárním a výkonným orgánem
společnosti je správní rada jmenovaná zakladateli. Na
dodržování zákonnosti obecně prospěšné společnosti dohlíží
zakladateli jmenovaná dozorčí rada. Správní rada jmenuje ředitele společnosti, který
zajišťuje profesionální a odborné řízení společnosti a je nadřízený všem
zaměstnancům společnosti. Ředitelem společnosti byl k 1. dubnu 1998 jmenován Ing.
Lumír Kaválek, který na podzim téhož roku podal výpověď a ukončil ve společnosti svůj
pracovní poměr. V období 1999 až duben 2007 řídila společnost Bc. Lenka
Hodslavská. V roce 2007 nastoupila na mateřskou dovolenou a správní rada
společnosti vyhlásila na obsazení funkce ředitele společnosti výběrové řízení.
Výběrového řízení se zúčastnilo 6 uchazečů. Součástí výběrového řízení bylo
zpracování koncepce řízení a rozvoje společnosti a výběrový pohovor včetně pohovoru
s psychologem. Výběrová komise složená ze zástupců zakladatelů společnosti a
odborných konzultantů určila jako vítěze výběrového řízení Ing. Lumíra Kaválka. Od
svého založení společnost spravuje expozice Technického muzea Tatry a Muzea
Fojtství. V letech 1998 až 2003 společnost hospodařila bez dotace města na základě
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výnosů z prodeje vstupného a mandátních vztahů na správu sbírek uzavřených
s majitelem sbírek Tatrou, a. s. Společnosti byla poprvé poskytnuta dotace na provoz
Muzea Fojtství z rozpočtu města v letech 2004 a 2005, dotace města nepřesáhla 0,5
milionu korun.
V roce 2005 byl městem Kopřivnice realizován projekt „Rozvoj Regionálního
muzea Kopřivnice“. Za podpory dotačních zdrojů (město získalo 15.149.475 Kč
z evropských fondů a 10.413.951 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje) byly
realizovány v Kopřivnici tři nové expozice: nová expozice Dany a Emila Zátopkových,
expozice v Muzeu Fojtství a expozice Zdeňka Buriana a kopřivnické majoliky
v Šustalově vile. Nové expozice s novým provozem a nově vzniklými osmi pracovními
místy znamenají také každoročně se zvyšující provozní náklady a vzhledem
k možnostem provozů také každoročně se zvyšující ztrátu z jednotlivých expozic. Tuto
ztrátu se po dobu udržitelnosti projektu - pěti let (doba udržitelnosti projektu = doba, po
kterou je příjemce dotace povinen udržet věcnou náplň projektu včetně monitorovacích
ukazatelů projektu, což jsou v našem případě ukazatele počet expozic a počet
pracovních míst) zavázalo hradit město Kopřivnice. Malá návštěvnost muzea Fojtství je
dána především absencí místa pro zaparkování. Nejen cizí turisté, ale místní občané
ze vzdálenějších částí města se pohybují po městě autem. Na rušné ulici Záhumení ale
parkování a přecházení cesty představuje riziko. V případě zaparkování autobusu je to
ještě horší. S novým uspořádáním expozice v přízemí muzea se vytratila původní
atmosféra XIX. století, tedy doby, kdy budova byla skutečným Fojtstvím. Také
programová nabídka zatím nedokázala přesvědčit místní k návštěvám.
Muzeum v Lašské vile láká na expozici Zdeňka Buriana. Ačkoli byla tato
instalace pojata docela atraktivně, malířské originály jsou vystaveny pouze tři. Víc jich
muzeum nevlastní. Poněvadž expozice je trvalá a neprovádí sondy do Burianovy
tvorby jako muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku, místní návštěvník se spokojí
většinou jen s jednou návštěvou.
V letošním roce na základě závazku z roku 2005 dotace města společnosti
činila 3 miliony 10 tisíc korun a muzeum připravovalo novou koncepci provozu
muzejních expozic po 30. červnu 2010, kdy skončí městu povinnost udržitelnosti
projektu.
Expozice Technického muzea je seřazena do pěti etap vývoje kopřivnické
automobilky. Replika prvního kopřivnického automobilu Präsident je jedním z 52
vystavovaných osobních, sportovních a nákladních automobilů. Expozici doplňuje 8
originálních podvozků a 21 typů motorů, které umožňují prostudování tatrovácké
koncepce staveb automobilů. Všechny exponáty jsou vybaveny popiskami ve třech
jazycích (Č, A, N). Sedm audiovizuálních boxů rozmístěných v jednotlivých sekcích
expozice poskytuje návštěvníkům detailní seznámení s dlouholetou historií
kopřivnického závodu. Technické muzeum je největším turistickým lákadlem města.
V Technickém muzeu proběhla letos také výstava mapující historii první
automobilové značky v Sasku. Výstava nesla název Emil Hermann Nacke - První
výrobce automobilů v Sasku a vznikla ve spolupráci místního muzea a Muzea dopravy
v Drážďanech. Na oplátku Technické muzeum připravilo zapůjčení výstavy „Hans
Ledwinka - od Präsidenta do Síně slávy“ do Drážďan.
Panelová výstava přiblížila život průmyslníka Nackeho, který začal vyrábět první
osobní auta už v roce 1900. O rok později už schopný výrobce na autosalonu v Berlíně
vystavoval čtyři typy vozů a vozy Nacke byly oblíbené nejen v Německu, ale i za
hranicemi. Automobilová značka se udržela 33 let a pak byla vytlačena konkurencí a
zanikla. Díky tomu, že mnoho dobových dokumentů skončilo v rukách nadšených
sběratelů, mohli muzejníci v Drážďanech vytvořit rozsáhlý portrét podnikatele E. H.
Nackeho a jeho firmy, která byla v Kopřivnici k vidění až do konce listopadu.
Dana Zátopková a muzeum
Zlatá olympijská oštěpařka a vdova po legendárním Emilu Zátopkovi věnovala
Regionálnímu muzeu v Kopřivnici milion korun. Peníze byly určeny na činnost v oblasti

58

muzejnictví v souladu se záměry muzea. Dana Zátopková kopřivnickou expozici,
kterou osobně se svým manželem otvírala, podporuje dlouhodobě především
sbírkovými předměty. Jedním z posledních přírůstků je řád Zlínského kraje, který Dana
Zátopková dostala vloni na podzim. Expozice Emila Zátopka svým umístěním v centru
města a navíc v záběru Technického muzea má ty nejlepší podmínky pro svou vlastní
propagaci.

Zajímavosti z místních částí
Florian cup
V Lubině se konalo první kolo letošního ročníku hasičského Florian cupu, na
který se sjelo celkem pětadvacet žákovských družstev z okolních měst a obcí.
Nejmladší ze sborů dobrovolných hasičů soutěžili v požárním útoku a jedné běžecké
disciplíně, a to štafetě dvojic, jež vychází z hry Plamen. Tyto závody se v Lubině konaly
poprvé.
Hlavním organizátorem závodu byl lubinský dobrovolný hasič Pavel Polášek.
Na rozdíl od mužů, kdy vedle sebe fungují dvě jednotky dobrovolných hasičů, a to
Větřkovice a Lubina, v žákovských kategoriích už pět let hájí Lubinu jen jedno družstvo,
kam chodí děti z celé obce.
Krádež sochy v Lubině
Z kaple u kostela v Lubině byly ukradena v průběhu soboty 25. července socha
Panny Marie. Podle policie metr třicet vysokou, dřevěnou, malovanou sošku odcizil
neznámý pachatel za bílého dne mezi osmou a osmnáctou hodinou. Plastika, která
byla zhotovena někdy kolem roku 1900, stojí na dřevěném podstavci hnědé barvy a
znázorňuje postavu Panny Marie, byla oděna do bílého roucha se zlatým lemováním
kolem krku, kolem pasu s modrou pentlí se zlatými vzory. Postava měla sepjaté ruce,
přes které byl svěšen růženec černé barvy. Předběžná škoda byla vyčíslena na
dvanáct tisíc korun, ale její historická hodnota je pravděpodobně vyšší. Kapličky okolo
kostela v Lubině tím přišly o poslední originální plastiku. Ty předchozí ze svých
původních míst stejným způsobem zmizely už na začátku devadesátých let minulého
století.
Mariánský sloup v Mniší
Kopřivnice požádala ministerstvo kultury o finanční příspěvek na opravu
mariánského sloupu v Mniší. Asi šest metrů vysoká památka stojí nedaleko
autobusové točny v Mniší. Tvoří ji dvoudílný podstavec a toskánský sloup, na kterém
stojí plastika Panny Marie s dítětem. Sloup byl postaven v roce 1872 Janem
Pustějovským. Zdobí jej socha z dílny lidového kameníka z počátku 70. let 19. století,
podstavec je ještě starší, barokně modelovaný a pochází pravděpodobně z druhé
poloviny 18. století.
Mariánský sloup je již ve špatném technickém stavu. Kromě toho, že je mírně
nahnutý a nachází se na něm dlouhá trhlina, je kámen značně zasažen erozí. Na
jednotlivých dílech památky je několik uražených hran a rohů. Město oslovilo
licencované restaurátory, nejlevnější nabídka za kompletní restaurování soklu, sloupu i
sochy činila zhruba 139 tisíc korun. Na spoluúčast na opravě památky radnice vyčlenila
30 tisíc korun, o víc jak 109 tisíc žádala na ministerstvu.
Restaurátor Tomáš Skalík u sochy doplnil chybějící žezlo a svatozář. Zvýraznil i
dnes už v podstatě nečitelné nápisy na soklu sloupu. V restaurátorské dílně byla
památka očištěna a kámen ošetřen proti dalšímu zvětrávání.
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Křídlatka v Lubině
Na jaře byly zahájeny na březích
Lubiny a dalších toků v povodí Odry práce
na likvidaci křídlatky. K tomuto kroku
donutila ochranáře invaze křídlatky, která
vytlačuje původní rostliny. Rostlina se
rozšířila hlavně podél řek a potoků, což
způsobilo, že se snížilo využití vodních toků
i zemědělské půdy včetně přilehlých
veřejných ploch. Vloni proběhlo zmapování
výskytu křídlatky a ČSOP Salamandr ve
spolupráci se Správou ChKO Poodří a
ČSOP Studénka připravil projekt pro povodí
pravostranných přítoků Odry - Jičínku, Sedlnici, Lubinu a Ondřejnici, kde se tento
škůdce vyskytuje na území 31 obcí a při přípravě bylo nutné získat souhlas několika
stovek vlastníků. Hlavní částí projektu bylo provedení chemické likvidace opakovaným
postřikem herbicidu, který je prakticky jedinou účinnou metodou. Ten byl letos použit
na všech lokalitách. Po postřiku dochází k uschnutí rostliny a ta je následně pokosena
a uklizena. Chemický postřik byl prováděn v období od června do poloviny října, sběr
uschlých rostlin probíhal celoročně. Likvidace se prováděla velmi opatrně a nebyly při
ní ohroženy okolní zemědělské či jiné kultury. Aby neměli lidé obavy z používaných
prostředků, byl součástí projektu pravidelný monitoring vody i půdy. Náklady likvidace
křídlatky včetně monitoringu dosáhly částky 4,7 milionů korun.
Rozšíření lubinského hřbitova
Situace s nedostatkem prostoru na hřbitově v Lubině si vyžádala zřízení
pořadníku žadatelů o hrobová místa. V nejlidnatější místní části Kopřivnice se pohřbívá
tradičně v okolí tamního kostela, ale prostory hřbitova, který slouží bez rozšíření od
svého vzniku, již přestávají stačit.
Na hřbitově je obsazeno 53 jednohrobů, 190 dvojhrobů, 38 trojhrobů a 20
urnových míst. K dispozici jsou jen zbytky prostoru. Jde o dvě urnová místa, jeden
malý jednohrob a jedno místo u vodovodu, která jsou volná, jsou nevyhovující a
nedůstojná. Na rozšíření hřbitova byl již v minulosti zpracován projekt. Plánované
rozšíření by však mělo stát téměř půldruhého milionu a s těmito penězi letošní rozpočet
nepočítal. U hřbitova se pomalu rozpadá zděný plot i oplocení. Rozšíření a opravy byly
přesunuty na příští rok.
Nový chodník ve Vlčovicích
Konečná délka chodníku je nakonec oproti původnímu plánu 435 metrů o 26
metrů delší. Navíc přibyly i dva sloupy s veřejným osvětlením. Chodník neskončil podle
původního plánu u domu čísla popisného 145, ale u kulturního domu. Během stavby se
však vyskytly problémy, se kterými si nepočítalo. Ty byly zapříčiněny převedením
objízdných tras jednak z povodní zasažených oblastí na trase Nový Jičín - Valašské
Meziříčí a také rekonstrukcí mostu na trase Makov - Čadca, čímž došlo k velkému
nárůstu především kamionové dopravy na komunikaci. Firma Japstav Morava, s. r. o.,
musela z důvodu bezpečnosti práce změnit navrhovaný pracovní postup. Nešlo
realizovat přechodné dopravní omezení spočívající v uzavření jednoho jízdního pruhu
a řízení dopravy světelnou signalizací. Pokud by to podmínky dovolovaly, tak by byl
chodník budován z komunikace I/58, ale že tomu tak nebylo, musela stavba využít
okolních ploch zeleně a soukromých pozemků. Firma musela mimo schválenou
projektovou dokumentaci provést zpevnění dvou vjezdů do pole, úpravu čtyř
asfaltových vjezdů, přeložení dvou sloupů pro vedení slaboproudu a dvou schodišť k
nemovitostem. I z těchto důvodů došlo k navýšení konečné ceny 2 100 000 korun asi o
dvě stě tisíc.
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Školství
Mateřské školy
Příspěvková organizace města sdružuje 9 pracovišť; i letos byla ředitelkou Zdeňka
Krišková. V mateřských školách bylo letos umístěno 645 dětí ve 26 třídách.
Místa v mateřských školkách
Ve dnech 21. a 22. dubna se konaly zápisy dětí do mateřských školek. K nim
přicházeli s dětmi rodiče, kteří chtěli své dítě umístit do mateřské školy na nadcházející
školní rok, tedy od září do konce června příštího roku. Vzhledem k rušení některých
školek v nedávné době je počet míst ve školských zařízeních omezen. Přednostně byly
přijímány šestileté děti s trvalým bydlištěm v Kopřivnici.
I když byla řada žadatelů o místo v mateřské škole uspokojena, přesto sto
sedm zájemců bylo odmítnuto. Do mateřských škol se nedostaly děti narozené od
ledna 2007 a děti, jejichž matky byly na mateřské dovolené s mladším sourozencem.
Během zápisů bylo podáno 340 žádostí. Uspokojeno bylo 233 žadatelů. Při
vyřizování žádostí bylo postupováno podle schválených kritérií. Nejdříve byli
umísťováni předškoláci, pěti a čtyřleté děti. V září nastoupily do školek i tříleté děti
zaměstnaných rodičů. Ti ovšem museli dodat patřičné potvrzení. Největší zájem byl o
mateřské školy na ulici I. Šustaly, Krátké, České, Záhumenní a Jeřabinka. Při
vyřizování žádostí se vedení MŠ snažilo najít další školu v blízkosti bydliště.
V Mniší je počet míst v mateřské škole také nedostačující. Radnice chce tuto
situaci řešit zřízením dalšího oddělení. To si žádá finance ve výši 1,3 milionů korun.
Situace vznikla tím, že v minulosti byla ve Vlčovicích mateřská škola zrušena a později
v Mniší nebylo dostatek místa. Rodiče z této místní části tak museli vozit své děti do
Lichnova a Tiché. Jen část jich mohla využít školku v Mniší. Po navýšení kapacity by
mohli školku využívat jak občané z Mniší, tak z Vlčovic. Pokud ale začnou rodiče vozit
své děti do školky mimo místo svého bydliště, pak už v tom pokračují i po dobu školní
docházky. To se pak odráží v počtu žáků místních malotřídních škol.
Úprava školních zahrad
Ve městě je celkem devět zahrad při MŠ, které jsou staré a nevyhovují. Město
nemělo dostatek financí, proto bylo třeba získat peníze jinde. Příspěvková organizace
Mateřské školy Kopřivnice získala vloni v závěru roku ze strukturálních fondů EU na
proměnu zahrady Mateřské školy na ulici České ve Vodní svět a Kamenný svět na ulici
Záhumenní dotaci ve výši 8,289 milionů korun a od města pak 672 tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že bylo nutno upřesnit práce na projektu, stavební práce na
zahradách byly zahájeny až v průběhu letních prázdnin.
Poté se však vyskytly menší problémy a po jejich vyřešení se pokazilo počasí.
Tak došlo ke značnému zpoždění všech prací. Přesto se do konce roku podařilo hlavní
práce dokončit. Další terénní úpravy včetně výsadby rostlin a trávníků byly provedeny
podle plánů až na jaře 2010.
Projekt, zpracovaný učitelkami mateřských škol, nese název Svět je velká
zahrada. Jeho účelem je celková obnova školních zahrad, přičemž každá zahrada by
měla tvořit jeden tematický celek
Už při zpracovávání projektu se učitelky dohodly, že zahrady budou využívat
všechny mateřské školy, děti tak dostanou možnost seznamovat se s herními prvky
pomocí vlastních smyslů a prožitků, a budou tak mít možnost poznat mnoho
různorodých prvků, neboť každá školní zahrada bude zaměřena na jinou oblast. Na
jaře už budou zrekonstruované celkem tři zahrady - Vesmír na ulici I. Šustaly, kde je
zároveň i dětské dopravní hřiště, Vodní svět na ulici České a Kamenný svět na ulici
Záhumenní. Za rok by mohly přibýt další dvě zahrady, a to Ptačí svět v Lubině a
Zahrada smyslů na ulici Zdeňka Buriana.
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Základní školy
Letos do školních lavic usedlo poprvé 225 prvňáčků. V únoru ale bylo u zápisů
přes tři sta dětí. Počet odkladů tak zůstal i nadále vysoký. V tomto roce se však na
nižším počtu žáků projevilo i stěhování za prací. Nejvíce žáků prvních tříd měla škola
Emila Zátopka - 59, která má tři třídy nejmenších školáků, další velké školy pak
otevřely po dvou třídách. Na ZŠ M. Horákové nastoupilo 48 prvňáků, o čtyři méně na
Alšově škole, ZŠ 17. listopadu získala 36 žáků a sv. Zdislava třiadvacet. V Lubině
nastoupilo 13 a v Mniší 12 prvňáků.
I když v porovnání s loňským rokem letos nastoupilo víc prvňáčků, vloni jich na školách
evidovali 206, přesto jde o sestupný trend v ubývání žáků na školách. V roce 2006 jich
v září začalo povinnou školní docházku 246, o rok později 235.
ZŠ dr. Milady Horákové, Obránců míru 369
Ředitelem Mgr. Lumír Pospěch
Zaměření - sportovně orientované třídy (plavání, lední hokej)
469 žáků
ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791
Ředitelem Mgr. Jan Mužík
Zaměření - poskytování základního vzdělávání, sportovní zaměření – statutární
sportovní třídy se zaměřením na házenou, krasobruslení, florbal, důraz kladen na
estetickou výchovu, ekologii a prevenci v oblasti kriminality mládeže
501 žáků
ZŠ Alšova, Alšova 1123
Ředitelem Mgr. Milan Bureš
Zaměření - rozšířená výuka jazyků, informatiky a výpočetní techniky
392 žáků
Multimediální učebna
Novou multimediální učebnu vybavenou moderní interaktivní tabulí se v rámci
dne otevřených dveří pochlubila ZŠ sv. Zdislavy. Interaktivní tabule, která umožňuje
pohodlnou prezentaci a intuitivní ovládání výukových programů před třídou, se stává
čím dál běžnějším vybavením škol. Učebna bude využívána především v naukových
předmětech. Na prvním stupni v češtině, matematice, přírodovědě a vlastivědě. Na
druhém stupni pak bude využití daleko širší. Existuje spousta programů vyvinutých pro
tento typ interaktivní tabule. Část těchto programů je součástí další dodávky, které jsou
často i provázané s učebnicemi, další bude škola postupně pořizovat. V tomto roce
škola zakoupila ještě jednu podobnou tabuli, tentokrát určenou pro druhý stupeň.
Pořízení každé z nich přišlo na zhruba sto tisíc korun. Poprvé v historii školy se
podařilo získat investiční prostředky z ministerstva školství. Dotace činila 160 tisíc
korun, zbytek nákladů dodala škola sama.
Prestižní evropské ocenění pro ZŠ Alšovu
Letošní šesťáci pod vedením učitelů Ladislavy Havranové a Jiřího Sumbala
získali za účast v česko-slovenském etwiningovém projektu Vesmír ve škole, škola ve
vesmíru v široké mezinárodní konkurenci evropskou cenu. Na oceněném vesmírném
projektu školáci z Alšovky spolupracovali se svými vrstevníky ze ZŠ Štefana Šmálika
ze slovenského Tvrdošína. Komunikace obou škol probíhala na dálku prostřednictvím
internetu. Cílem celého programu bylo poskytovat školám podporu, technologické
nástroje a služby, aby mohly v rámci jakéhokoli předmětu jednoduchým způsobem
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navázat krátkodobou či dlouhodobou spolupráci s jinými školami v Evropě a navíc
podporovat užívání informačních technologií. Samotný obsah projektu byl poměrně
jednoduchý, žáci z obou tříd si prostřednictvím nástrojů informačních technologií
vyměňovali znalosti o vesmíru, sluneční soustavě, planetách, vesmírných tělesech a
zajímavých kosmických jevech. Vymýšleli příběhy o kosmonautovi a zároveň
objevovali tajemství ukrytá ve vesmíru i v sobě samých. Školáci v rámci projektu získali
řadu informací o vesmíru. Společnými silami vytvořili model sluneční soustavy a nebo
navštívili vídeňské středisko OSN, odkud je koordinován výzkum kosmu. Výuka byla
pro žáky jistě atraktivní, v rámci projektu například sledovali hvězdářským
dalekohledem zatmění Měsíce.
Tato část projektu nakonec zaujala i porotu při závěrečném hodnocení.
Zajímavá aktivita, která spojila celou řadu předmětů, od přírodopisu, přes fyziku,
češtinu, cizí jazyk až po tělocvik, získala za dobu svého trvání hned několik ocenění.
To nejvyšší možné převzali reprezentanti obou zúčastněných škol při slavnostním
ceremoniálu na Mezinárodní konferenci aktivity eTwinning v Praze 13. února. Atraktivní
cenu v podobě účasti dětí z obou partnerských kolektivů na společném etwinningovém
kempu v řecké Soluni zaplacené z prostředků Evropské unie si pak kopřivničtí školáci
užili v druhé polovině dubna.
ZŠ 17. listopadu
Ředitelem Mgr. Jiří Stoško
Zaměření - informatika, nepovinné předměty - kopaná, volejbal školní sportovní klub
žurnalistika environmentální výchova
353 žáků
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy malotřídní
ZŠ Mniší
Ředitelkou Mgr. Ivana Volná
Zaměření - výtvarné, pohybové a jazykové dovednosti, všeobecný rozvoj žáků, důraz
kladen na mezilidské vztahy a vztah k přírodě (zapojení do ekologických projektů)
38 žáků
ZŠ Lubina
Ředitelkou Mgr. Ivana Davidová
- škola s úplným prvním stupněm ZŠ, zaměření všeobecné
80 žáků
Školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
ZŠ sv. Zdislavy
Ředitelem Ing. Pavel Janek
Zaměření - výchova a vzdělávání ke křesťanským a obecně etickým hodnotám
v rodinném, radostném a podnětném prostředí
164 žáků
Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem
Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o.
Ředitelem Mgr. Aleš Čabla
posláním školy je speciálními vzdělávacími a výchovnými prostředky a metodami
poskytnout žákům s lehkým mentálním postižením základní vzdělání.
48 žáků
ZŠ a MŠ Motýlek
Ředitelem Mgr. Dagmar Jančálková
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- MŠ i ZŠ zaměřena individuálně na každého žáka, poskytuje komplexní péči
/logopedickou, speciálně-pedagogickou, rehabilitační/ všem dětem na vysoké úrovni
43 žáků
Obecná charakteristika školy ZŠ a MŠ Motýlek
Základní ideou výchovy a vzdělávání handicapovaných dětí ve věku od tří do
dvaceti šesti let je právo všech dětí na vzdělání bez odloučení od rodiny. Cílem
základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků
cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Předstupněm tříd základní školy speciální
je přípravný stupeň v délce 1 až 3 let a mateřská škola speciální a logopedická.
Souběžně poskytuje komplexní (rehabilitační, logopedickou, speciálně pedagogickou a
poradenskou) péči handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti. Rehabilitační
třídy, které jsou součástí speciální školy, mají specifický vzdělávací program a
umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným postižením realizovat jejich
rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny
autistické třídy.
Členění školy, jednotlivé součásti: mateřská škola speciální, mateřská škola
logopedická, přípravný stupeň pomocné školy, základní škola speciální, pomocné třídy,
rehabilitační třídy, autistické třídy. Děti jsou denně sváženy svozovými auty z těchto
oblastí: Kopřivnice, Frenštát p.R., Kozlovice, Mniší, Vlčovice, Hodslavice, Mořkov,
Ženklava, Štramberk, Brušperk, Petřvald, Trnávka, Kateřince, Bílovec, Studénka, Nová
Horka, Skorotín, Skotnice, Příbor, Rybí.
Opravy školských budov
Každoročně téměř na všech školách ve městě probíhají o letních prázdninách
rekonstrukce a opravy. Letos během prázdnin bylo investováno do oprav a
rekonstrukcí v budovách mateřských a základních škol v majetku města Kopřivnice
přes dvanáct milionů.
Mezi finančně nejnáročnější patřila rekonstrukce sociálního zařízení ve škole
Dr. Horákové. Město tato oprava přišla na 1,9 milionu korun. Na škole Emila Zátopka
proběhla oprava spojovací chodby mezi školou a pavilonem, kde došlo ke statickému
zajištění objektu a k vybudování podpůrné stěny. Za to radnice zaplatila 1,475 milionu
korun a dalších 390 tisíc korun bylo vynaloženo na statické posouzení stropních
konstrukcí a krovů v budově školy, které má sloužit jako podklad pro budoucí využití
podkroví, kde by mohly vzniknout například další třídy či kabinety.
Ve škole 17. listopadu došlo k výměně kopilitových stěn ve schodišti. Stávající
kopilitové prosklení bylo vyměněno za vyzdívky a plastová okna. Na této škole byly
opraveny a zatepleny střechy dvou pavilonů. Provedené práce stály 1,630 milionu
korun. Na téže škole bylo zrekonstruováno i stávající hřiště, což bylo hrazeno
z prostředků základní školy ve výši 607 tisíc korun, a dalších 150 tisíc korun uhradilo
město za vybudování vodovodní přípojky na zavlažování hřiště. Současný nevyhovující
povrch hřiště byl do konce srpna nahrazen novým uměle zavlažovaným trávníkem.
Opravené hřiště dostali k dispozici nejen žáci školy, která má i specializované fotbalové
sportovní třídy, ale také zdejší fotbalový klub.
Menší investice byly provedeny také na dalších dvou školách, v Lubině bylo
vyměněno schodiště na půdu a ve škole na Alšově ulici byla vybudována úklidová
komora. Téměř stejnou sumu, tedy přes šest milionů korun, investovalo město do
oprav v mateřských školách. Z požadavků hygieny bylo opraveno sociální zařízení ve
školkách Zdeňka Buriana, České a Krátké, opravy kuchyní pak v MŠ Záhumenní,
Mniší, Lubina a České. V Mniší byla také provedena druhá etapa sanace suterénu a
sklepních prostor, podobně jako v MŠ Pionýrské. Ve školce na ulici České byla
provedena oprava rozvodu vody.
Město nezapomnělo ani na budovu Základní umělecké školy Zdeňka Buriana,
kde došlo během prázdnin k výměně oken, za což bylo provádějící firmě zaplaceno
630 tisíc korun. Z finančních důvodů město nebylo schopno realizovat všechny
požadavky škol vzešlé z kontrol a hygienických předpisů.
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Velkou rekonstrukcí prošla během prázdnin ZŠ Alšova. Škola, která zahájila
výuku v roce 1978, se tak konečně dočkala prvních větších stavebních úprav.
Rekonstrukce na Alšovce začaly už o prázdninách kompletním přebudováním
šaten a tělocvičen. Původní šatny byly drátěné, nevyhovovaly zvýšeným
bezpečnostním předpisům a navíc hrozilo, že se o dráty mohly zranit děti. V rámci
modernizace došlo k rozšíření prostoru šaten směrem k chodbě ve vestibulu. Každý
žák má svou vlastní uzamykatelnou skříňku. Skříňky jsou barevné a jsou zvlášť pro
první a druhý stupeň. Každý žák bude využívat svou skříňku pět let nebo čtyři roky.
Celkově rekonstrukce přišla na zhruba 9,5 milionů korun, sedm a půl milionů
pak šlo z dotačních peněz. Zatímco přestavba šaten byla bezproblémová, u tělocvičen
se stavaři museli vypořádat hned s několika nečekanými problémy. Po odkrytí podlah
byla zjištěna nedostatečná hydroizolace. Ta dosavadní byla porušená, takže se
dodatečně musela dělat nová odpovídající dnešním požadavkům, a také konstrukce
podlahy tomu musela být přizpůsobena. Další problém nastal při výměně oken
osazených bezpečnostními skly, ta byla na dosavadní konstrukci tělocvičny příliš těžká
a bylo třeba ztužit obvodový plášť budovy a zpevnit okenní sloupy, aby byla budova po
statické stránce v pořádku. Neočekávané úpravy zdražily stavbu zhruba o 700 tisíc
korun, tedy o 5 - 7 procent. U rekonstrukcí se ale běžně počítá s rezervou 10 %, a ta
nebyla překročena. Obě tamní tělocvičny tak získaly nové podlahy, topení, okna,
osvětlení a střešní konstrukci. Po opravách, které byly oproti původnímu plánu
náročnější na čas i peníze, se stal provoz tělocvičen méně energeticky náročný.
V rámci přestavby šaten škola vybudovala v přízemí i bufet, který sama provozuje a
žáci i učitelé si v něm mohou zakoupit velmi levně občerstvení. Nové barevné řešení
vstupní části školy vítá nyní návštěvníky příjemnou barevností. Realizací rekonstrukce
byla pověřena firma Nosta.
Nepodařený projekt Tatrovácké školy
Projekt vzniku bilingvní školy pro děti zaměstnanců Tatry, se kterým
automobilka přišla vloni v létě, zastavila ekonomická krize. Automobilka se vloni
ucházela o budovu bývalé základní školy na náměstí. K realizaci projektu, který měl i
řadu odpůrců, nakonec nedošlo. Tatra od září začala několik dětí svých zaměstnanců
vozit za vzděláním do První mezinárodní školy Ostrava. Šlo o šest dětí, kterým podnik
financoval vzdělávání na mezinárodní škole v Ostravě. Těmto žákům zajistil dopravu.
Další rozvoj těchto aktivit musel být pozastaven z důvodu stavu ekonomiky a špatné
finanční situace podniku. Totéž platí i o dalších podobných projektech, jako byla
například plánovaná mateřská škola pro děti tatrováků. I s tou není možné počítat
dříve, než se zlepší současná situace na světových trzích.
Noc s Andersenem
Letos proběhl už 9. ročník Noci s Andersenem. Termín, který je vždy dán
nejblíže k datu narození světově proslulého dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena, připadl na noc z 3. na 4. dubna. Akce, jejímž cílem je podpořit zájem o
čtení hlavně u menších dětí, původně vznikla v Knihovně BBB v Uherském Hradišti.
Zatímco do prvního ročníku se zapojilo okolo sta knihoven, škol, ale například i
nemocnic, letos bylo evidováno před 800 míst v celé České republice, Slovensku,
Polsku a Slovinsku.
V Lubinské ZŠ začala letošní akce již v lednu registrací. Následně začaly do
škol přicházet materiály k Andersenovi. Žáci se v hodinách českého jazyka a výtvarné
výchovy seznámovali se spisovatelem a jeho díly, četlo se z jeho knih na pokračování
a třídy měly výstavky Andersenových knih ve třídách.
Kopřivnická knihovna uspořádala místo noci Andersenovský večer pro děti
z mateřských škol.
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O historii vzniku místní měšťanské školy
Na přelomu 19. a 20. století se
v Kopřivnici
významně
zvýšil
počet
obyvatel, během dvou desetiletí (1890 1910) se jejich počet zdvojnásobil - ze dvou
na čtyři tisíce. Tento nárůst, způsobený
zejména lidmi, kteří do Kopřivnice přicházeli
za prací do místních továren, s sebou
přinesl také zvýšení počtu dětí školou
povinných. Zemská školní rada proto
opakovaně povolila zřízení paralelních tříd
obecné školy a několikrát došlo k rozšíření
prostor pro výuku. Na konci 19. století zde
vzrostl také počet německého obyvatelstva, pro jejichž děti vozová továrna zřídila
v roce 1892 privátní německou školu, která byla v roce 1901 zveřejněna. Obě školy
mezi sebou začaly soupeřit o žáky; dobová svědectví popisují snahy továrny přesvědčit
dělníky, aby své děti posílali do německé školy. Dělo se to jak formou různých úplat,
tak formou nátlaku továrny, jakožto zaměstnavatele. V té době došlo k výraznému
stavebnímu rozvoji a Kopřivnice začala nabývat městských rysů. Postaven byl nový
kostel, vily průmyslníků, hotely, škola nebo tovární kasárna.
Snahou zdejší obce bylo zřídit v Kopřivnici také měšťanskou školu, což se
podařilo až na třetí pokus. Poprvé o tom rozhodl obecní výbor v červnu 1900, v době,
kdy v Příboře chtěli změnit měšťanku na českou reálku a byli ochotni Kopřivnici
postoupit právo na měšťanskou školu. Tento návrh však byl zemskou školní radou
zamítnut. Druhý pokus proběhl na schůzi obecního výboru v červenci 1907, kde Josef
Čapka navrhl zřízení měšťanské školy, nadučitel Leopold Vícha však upozornil, že
Kopřivnice nemá dostatečný počet dětí daný zákonem. Necelý rok na to, na schůzi
obecního výboru 7. února 1908, to byl právě Leopold Vícha, kdo podal návrh na zřízení
české chlapecké měšťanské školy, což bylo jednohlasně a bez debaty schváleno. Na
základě tohoto rozhodnutí se místní školní rada 22. října 1908 usnesla žádat o zřízení
české školy měšťanské pro chlapce od školního roku 1909/1910. Žádost byla příznivě
vyřízena a zemská školní rada výnosem ze 4. ledna 1909 povolila zřízení této školy
v Kopřivnici. Dne 18. listopadu 1908 obecní výbor původní usnesení ze 7. února rozšířil
o zřízení české dívčí měšťanské školy a obec se zavázala dívčí měšťance opatřit
budovu a potřebné pomůcky. Jednohlasně bylo usneseno, aby měšťanská škola
v Kopřivnici nesla na oslavu šedesátiletého panování Jeho Veličenstva název „Jubilejní
česká měšťanská chlapecká a dívčí škola císaře a krále Františka Josefa I.“ Dívčí
měšťanka byla nakonec zemskou školní radou povolena až v dubnu 1910, a to od
školního roku 1910/1911.
Dalším krokem byla stavba školní budovy - obec koupila od knížecího
arcibiskupského panství Olomouckého parcelu č. 1684 poblíž kostela a cena metru
čtverečního činila 1 korunu. Obec původně plánovala koupit jiné stavební místo od
Marie Bučkové, která požadovala 3 K za čtvereční metr. Cena byla natolik příznivá, že
místo dvou měřic koupili tři, což je více než půl hektaru, pozemek tak přišel na 6 044
korun.
Pro snazší koordinaci byl 24. března 1909 zvolen pětičlenný stavební výbor,
který měl spolupracovat s místní školní radou. Dne 2. května 1909 obecní výbor
schválil stavební plány vyhotovené stavitelskou firmou Vojtek a Rossmann a vypsal
konkurz na zadání stavby školní budovy. Inzerát byl třikrát otištěn v Lidových novinách
a v Čase. Slibně se rozvíjející podnik však brzy narazil na odpor. Nejvyšší poplatník
v obci, vozová továrna, podala 7. května 1909 protest proti nákladné stavbě školy a
připojila návrh na postavení školy za 96 700 K. V obecním výboru byli tehdy čtyři
tovární dělníci: stolař Leopold Holub, natěrač Josef Raška, kovářský mistr Vincenc
Bortel a zámečník Jan Jalůvka, který byl také členem místní školní rady. Tito dělníci
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byli továrnou vyzváni, aby protest podepsali. Dva z nich, snad z obavy ze ztráty
zaměstnání, podepsali, i když předtím na zasedání obecního výboru souhlasili se
stavbou i s rozpočtem. Než však byl protest vyřízen, vybral obecní výbor 25. května
1909 ze čtyř nabídek stavitelskou firmu. Nejnižší částku nabídla firma Vojtek a
Rossmann z Polské Ostravy, která však nestihla stanovený termín 20. května 1909 pro
podání návrhu, zakázku tak získal příborský stavitel Bedřich Karlseder, který žádal za
postavení školy 145 561 K 7 hal.
S velikým spěchem probíhaly přípravné práce, začaly se hloubit výkopy pro
základy a byl přivezen stavební materiál. Práce postupovaly velice rychle. V té době
byla ve štramberském lomu stávka, a tak na výkopech pracovalo také více než 40
kamenářů, zvyklých na těžkou práci ve skále, těm stavitel Karlseder platil více než
ostatním dělníkům, betonové základy tak byly zanedlouho hotové. Stavba však kvůli
protestu vozové továrny byla okresním hejtmanstvím zakázána a stavební práce se
musely zastavit. Na to starosta Jan Buček a radní Josef Polášek odjeli do Brna
k předsedovi zemského výboru a celou záležitost mu vysvětlili. Stavba měšťanské
školy byla zemským výborem projednána a zákaz byl zrušen, stavební práce se tak
zastavily jen na osm dní.
Teprve v létě 1909, kdy se již stavěla hrubá stavba z cihel, došlo na slavnost
svěcení základního kamene. Pořádáním této akce pověřil starosta Jan Buček místní
odbor Národní jednoty. Velké plakáty několik dní předem oznamovaly na 18. července
tuto slavnost a také jména říšských a zemských poslanců, kteří se jí měli zúčastnit: Jan
Prokeš, František Tomášek, Tomáš Masaryk, František Šromota a Josef Mňuk. Dva
posledně jmenování měli velké zásluhy o kopřivnickou měšťanku, protože se na
zemském sněmu zasadili o její povolení, nakonec z uvedených poslanců přijeli jen tito
dva. V neděli 18. července o půl druhé odpoledne vyšel z kostela sv. Bartoloměje
průvod na staveniště za zpěvu písně „Bože, cos ráčil před tisíci léty“. Slavnosti se
účastnilo mnoho místních občanů a také spolky veteránů a hasičů, z obecního
zastupitelstva se však nedostavila ani polovina členů. Poslanci měli menší zpoždění,
proto se na ně se svěcením asi čtvrt hodiny čekalo. Po jejich příchodu měl starosta
krátkou řeč, po které farář Filip Pospíšil posvětil základní kámen. Poté na kámen
poklepal a po něm pak páter Martin Chudoba, starosta Jan Buček, poslanci Šromota a
Mňuk, radní a velitel hasičského sboru Josef Polášek, za spolek Vlastimil učitel Jan
Tvarůžek a za všeodborové sdružení Karel Kubík, který při tom pronesl slova: „Budiž
základem víry, ctnosti a osvěty.“ Na to učitel Tvarůžek vyvolával jména hostů z okolí,
kteří také poklepali na základní kámen. Opomenuti byli členové obecního výboru, což
mnohé urazilo, protože v minulosti se účastnili položení základního kamene školy,
hřbitova či kostela. Poté, co slavnost skončila, vydal se průvod za zpěvu „Bože,
chválíme tebe“ do kostela, kde proběhlo svaté požehnání. Nato se v zahradě hostince
Afrika (dnes Pod Kaštany) konal tábor lidu, kam se odebral také starosta obce a oba
přítomní poslanci, kteří zde řečnili. Hodnocení této akce se různí, zatímco jedni ji
považovali za zdařilou národní slavnost, druzí poukazovali na slabou účast.
Nesporným kladem však je, že její výnos byl věnován místním mateřským školám.
Stavba měšťanky bez obtíží pokračovala, avšak zbývalo dořešit ještě několik
věcí. Jednou z nich bylo vyřízení půjčky na krytí výloh. Obec se v srpnu 1909 usnesla
oslovit různé peněžní ústavy pro získání prozatímní půjčky do výše 100 tisíc K, dokud
se nezjistí celkový náklad na stavbu. Definitivně se záležitost s financováním vyřešila
až 15. července 1910, kdy se obecní výbor usnesl uzavřít půjčku na financování stavby
měšťanské školy a její zařízení v obnosu 179 tisíc K u městské spořitelny
v Moravských Budějovicích na dobu 51 let, se čtyř a půl procentním úrokem
v půlročních splátkách, které činily 4 475 K a nesměly být nikdy v budoucnu zvýšeny.
Další nutností byla úprava okolí školy. V její blízkosti byla na hromadách hlína z výkopu
základů a sklepů. Proto obecní výbor pověřil Bedřicha Karlsedera úpravou okolí a
stavbou plotu, což s sebou neslo další náklady ve výši 13 955 K. Součástí úprav bylo
vybudování hřiště, hospodářského dvoru s kůlnou, smetiště, hnojiště, chlívků pro vepře
a kurníku. Z přední strany byl postaven plot železný, vzadu plot dřevěný. Dalším
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krokem bylo výběrové řízení na pozici ředitele této školy. Přihlásilo se 6 uchazečů,
mezi nimi nechyběly významné osobnosti té doby jako Jiří Felix či Antonín Klvaňa.
Obecní výbor vybral 28. září 1909 v konkurzu na ředitele měšťanské školy Jana
Vincenta, odborného učitele v Příboře. Byl vyzván, aby okamžitě nastoupil na nové
místo, což učinil 3. října 1909 a ihned provedl definitivní zápis do měšťanské školy,
který předtím v půlce září provedl správce obecné školy. Školní rok byl zahájen 6. října
1909. Do první třídy bylo přijato 53 chlapců. Výuka z počátku probíhala v budově
obecné školy, protože budova měšťanské školy nebyla ještě dokončena. Teprve
koncem ledna 1910 proběhla kolaudace dvou učeben, do kterých se poté nastěhovali
žáci. Až 30. července 1910 bylo okresním hejtmanstvím povoleno užívání celé školní
budovy. V části dosud nevyužité dívčí měšťanky v tomto školním roce sídlila zimní
hospodářská škola, jednu učebnu využívala obecná škola a dvě menší škola mateřská.
Na začátku srpna 1910 proběhlo výběrové řízení na místo školníka, z devíti uchazečů
byl vybrán Pavel Hruška, kovář z Kopřivnice. Obecní výbor se usnesl, aby byl Pavel
Hruška ustanoven školníkem, vyhovuje-li podmínkám. Záležitost se však
zkomplikovala, protože bylo vyšetřeno, že Pavel Hruška stanoveným podmínkám úplně
nevyhovuje. Proto Ludvík Heisig na zasedání obecního výboru 11. srpna 1910 navrhl,
aby se upustilo od podmínky znalosti čtení a psaní a školníkem byl na dobu jednoho
roku provizorně ustanoven Pavel Hruška, což bylo přijato a školník nastoupil 16. srpna
1910. Jeho plat činil 660 K ročně, k tomu měl k dispozici byt v budově školy a otop. Ve
škole měl byt také ředitel Jan Vincent, který během prvního školního roku dojížděl
z Příbora.
Dne 18. září 1910 proběhlo posvěcení školní budovy, slavnost byla zahájena
požehnáním v kostele, odkud průvod přešel k nové školní budově, kterou farář Filip
Pospíšil ve všech jejích částech vysvětil. Další část programu se odehrávala
v kreslírně, kde učitelka obecné školy Tekla Ludvíková přednesla proslov zvlášť
věnovaný básníkem Jaroslavem Tichým, dále byly líčeny dějiny kopřivnického školství,
jejichž vrcholem bylo právě zřízení měšťanky. Poté žáci druhého ročníku trojhlasně
zpívali „Slávu Boží“ od Beethovena. Program pokračoval proslovem okresního školního
inspektora Josefa Hubíka, poté stavitel Bedřich Karlseder odevzdal školní budovu do
správy obce a promluvil starosta Jan Buček. U příležitosti slavnosti došla celá řada
blahopřání a telegramů, které předčítal ředitel školy Jan Vincent. Přítomni byli
překvapení kolik slavných osobností té doby projevilo kopřivnické měšťance své
sympatie. Nechyběli mezi nimi přísedící zemského výboru a poslanci, starostové,
soudci či významní učitelé, z nichž většina byla nedávno jmenována čestnými občany
Kopřivnice. Na závěr poděkoval starosta Jan Buček všem, kteří se zasloužili o
postavení školy, a zapsali se tak do dějin zdejší obce tím, že postavili pomník, který i
po staletích měl hlásat, že tehdejší generace pochopila význam vzdělání lidstva. Svou
řeč zakončil přáním: „Česká měšťanská škola chlapecká s dívčí nechť trvá, vyrůstá,
vzkvétá.“ Provoláním slávy Jeho Veličenstvu Františku Josefovi I. byl program slavnosti
zakončen.
V následujícím století probíhal vývoj
školy zdárně, z významnějších událostí v její
historii můžeme připomenout, že během první
světové války bylo v tělocvičně a v některých
třídách ubytováno vojsko a tovární dělníci.
V říjnu 1918 v dějepisném kabinetu úřadoval
Místní národní výbor, v roce 1931 byl před
budovou školy postaven pomník obětem první
světové války. Po obsazení Kopřivnice v roce
1938 byla česká měšťanka přeměněna na
újezdní měšťanskou školu pro Kopřivnici, Drnholec a Mniší, v roce 1940 zde kromě
této školy začala fungovat hlavní škola německá. Počátkem roku 1945 byla školní
budova vyklizena a připravena pro ubytování německého vojska. Po osvobození se
vše vrátilo do původního stavu, ale po změně školského systému v roce 1948 byly
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chlapecké a dívčí třídy sloučeny a vznikla základní škola, která fungovala až do roku
2008, kdy byla budova uzavřena.
/historii školy zpracoval Ondřej Šalek, Muzeum Fojtství/

Střední školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitelem Ing. Jaroslav Ponec
Celkem 1198 studentů
Rozvoj vzdělávání
Evropský sociální fond a Moravskoslezský kraj poslal na vzdělávací projekty do
Kopřivnice víc jak 15 a půl milionů korun. V dotačním programu „Zvyšování kvality ve
vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ uspěly čtyři projekty kopřivnických
předkladatelů. Na finanční podporu svých záměrů získali dotaci Centrum podnikání a
rozvoje, místní střední škola a také základní školy na ulicích Alšova a 17. listopadu.
Nejvyšší částku z úspěšných kopřivnických žadatelů o dotace získalo CPR.
Jeho projekt „Techno 2012“ stál téměř devět milionů korun, a byl tak šestým
nejdražším podpořeným projektem v kraji. Cílem projektu bylo vzbudit u žáků zájem o
technické obory a nasměrovat jejich profesní orientaci právě tímto směrem. Na tomto
projektu Centrum podnikání a rozvoje úzce spolupracovalo a dále spolupracuje se
čtyřmi základními školami v Kopřivnici. Jejich žáci i učitelé se v rámci spolupráce
s firmami v regionu dostávají na exkurze přímo do výrobních závodů, rozběhl se také
systém kariérového poradenství. V rámci projektu bude na ZŠ Milady Horákové
vybudována polytechnická učebna, která za pomoci moderní techniky a speciálních
pomůcek bude žákům druhého stupně sloužit jako brána do světa techniky. Víc než 2,6
milionů získala ZŠ Alšova na tamní projekt Učení bez překážek, který rozvíjí moderní
elektronické formy vyučování na škole. Projekt spočívá v zakoupení serveru a
rozběhnutí systému Moodle, na který bude postupně uloženo asi 300 elektronických
příprav, jež vytvoří pedagogové školy. Žáci k nim pak budou mít přístup na základě
přiděleného hesla prostřednictvím internetu a budou je využívat ke studiu.
Z peněz, které do školy poslali kraj a Evropská unie, se dovybavují počítačová
učebna, studovna a jazyková učebna školy. Žáci získali volný přístup k internetu ve
studovně.
S podobně koncipovaným projektem nazvaným Začínáme s e-learningem
uspěla také druhá kopřivnická základní škola, a to na ulici 17. listopadu. Její projekt stál
něco přes 1,14 milionu korun a jeho náplň byla do značné míry podobná. Také zde
dochází k nákupu serverů a na ně budou následně umisťovány učiteli vytvořené
výukové jednotky. Elektronické materiály vycházejí ze školního vzdělávacího programu
a obsahují větší část vyučovaných předmětů. Projekty jsou dlouhodobé. S realizací
projektů školy začaly letos, nakupovala se a bude se nakupovat technika, proškolují se
pedagogové, začalo se s přípravou výukových jednotek, kterých by do září 2011 na ZŠ
17. listopadu mělo vzniknout 260.
Také Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Kopřivnice začala za dotační peníze zdokonalovat svůj e-learningový systém. Projekt
nazvaný Podpora multimediální výuky je zaměřen především na maximální využití
videosekvencí, fotografií a dalších multimédií v elektronických výukových materiálech.
Za necelé dva miliony škola pořídí i dvě interaktivní tabule, několik počítačů,
videokamery a fotoaparáty, hlavní část peněz je ale určena na vytváření nových
výukových lekcí. Ty budou studentům opět přístupné prostřednictvím systému Moodle.
Partnerem školy je v projektu Vysoká škola báňská, která má v tomto ohledu rozsáhlé
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zkušenosti. Škola začala také spolupracovat s některými průmyslovými podniky, kde
lze získat vhodný materiál pro oživení výuky v technických předmětech.

Umělecké školství
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Ředitelem Mgr. Zdeněk Babinec
Celkem 690 žáků
Pramínky
Cimbálová muzika Pramínky zvítězila v květnu v ústředním kole soutěže ZUŠ
v Kyjově a v konkurenci šestadvaceti dalších souborů z celé republiky dosáhla
nejlepšího hodnocení ve své kategorii. Soubor založil před osmi lety Vladan Jílek coby
folklorní soubor ZUŠ Zdeňka Buriana. Z malých muzikantů zatím vyrostli mladí a
zkušení hráči, kteří se prezentují i v orchestru a jiných školních seskupeních. Někteří
často vystupují na veřejnosti i jako sóloví hráči, jiní hrají v rockové skupině. Soubor má
za sebou vystoupení v televizi, natáčení v rozhlase, koncerty v zahraničí a spoustu
koncertů v okolí.
Kopřivnická cimbálovka letos soutěžila
v prostřední ze tří věkových kategorií. Před třemi lety,
kdy se soutěž konala naposledy, byla zařazena i
v nejmladší kategorii a tehdy se jí podařilo skončit
třetí.
Kromě úspěchu celé jedenáctičlenné skupiny
přivezl soubor i individuální ocenění cimbálistky Kláry
Vašicové. Ta v cimbálovce sice hraje na housle, ale
v Kyjově se zúčastnila ještě individuální soutěže
v sólové hře na cimbál a skončila druhá.
Úspěchy cimbálovky nebyly tím jediným, čím se letos mohla ZUŠ Zdeňka
Buriana pochlubit. V jarních interpretačních soutěžích letos zaměřených na dechové
nástroje se místním žákům také dařilo. V krajském kole soutěže vyhrály první místo
Ema Šprochová a Klára Bartoňová hrající na zobcové flétny, jejich spolužačky Adéla
Lysková a Natálie Kučinská získaly druhá místa. Matouš Ryška v krajském kole
soutěže obsadil první místo ve hře na fagot a Jakub Cigán byl druhým nejlepším
hráčem na hoboj.
Ocenění sbírá také taneční obor školy, v krajském kole soutěže tanečních
oborů základních uměleckých škol získaly místní tanečnice tři ocenění. Na
Přibyslavském pantoflíčku pak děvčata v kategorii 10 - 12 let obsadila 1. místo se
scénickým tancem ’Čarodějky’ a v kategorii nad 15 let uspěla scénická choreografie
’Nebrzdi mě’. Oceněná vystoupení taneční obor představil v květnu kopřivnické
veřejnosti v rámci velkého Tanečního koncertu školy v sále Kulturního domu
v Kopřivnici.
ZUŠ na radnici
Zvláštní atmosféru vnesla do přízemí kopřivnické radnice výstava počítačové
grafiky žáků ZUŠ Zdeňka Buriana. Návštěvníci jsou již navyklí, že se v prostorách
radnice prezentují školy, dětské výstavy a výstavy fotografií. Tentokrát se poprvé
objevilo něco nového, zvláštního.
Každý z osmi žáků třídy počítačové grafiky se prezentoval samostatně na
jednom výstavním panelu pracemi vytvořenými během prvního pololetí aktuálního
školního roku. Šlo hlavně o vektorovou grafiku, obrázky vytvořené na dané téma, kdy
žáci používali počítačovou myš místo štětce a také popartové práce, kdy jsou
k úpravám obrázků užity nejrůznější filtry a optická kouzla. Atraktivnímu oboru se na
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zdejší ZUŠ věnují převážně třinácti a čtrnáctiletí žáci, polovina z nich má s touto prací
už dvouletou zkušenost, další začali až v tomto školním roce, ale na školu už přišli se
slušnými základy. Počítačová grafika ve vstupním prostoru radnice vystřídala výstavu
malotřídky z Mniší. Na výstavě batiky a dalších prací žáků, která měla podtitul
Ohlédnutí za rokem 2008, se podílelo všech 28 žáků čtyř ročníků tamní školy. Kromě
výtvarných prací žáků byly k vidění také fotografie z nejrůznějších akcí i běžné činnosti
školy.
Celostátní seminář pro učitele výtvarné výchovy
V květnu se ZUŠ stala na celé tři dny hostitelem celostátního semináře, kterého
se účastnili učitelé výtvarné výchovy všech typů škol z celé republiky. Lektory byli
docenti z Karlovy univerzity a z Ostravské univerzity. Na programu byla problematika
vývoje současného výtvarného umění ve vztahu k předmětu výtvarná výchova.
Pořadatelem celé akce byl NIPOS ARTAMA Praha ve spolupráci s místní ZUŠ.
Svět dobrodružství a fantazie
ZUŠ Zdeňka Buriana uspořádala na podzim již sedmý ročník výtvarné soutěže
jako poctu malíři a ilustrátorovi, jehož jméno nese. Pořádání soutěže s sebou přineslo
v minulosti řadu problémů. Jednak při účasti mnoha škol z okolí a mimo náš okres bylo
těžké najít větší prostor, kam by se větší objekty a oceněné práce vešly. Výstava se tak
musela dělit na dvě části. Problém byl i se skladováním děl, poněvadž ZUŠ
nedisponuje žádnými skladovacími prostory. Pořadatelé se proto rozhodli zúžit okruh
soutěžících na žáky škol z Kopřivnice a Štramberka.
Podtitul letošního ročníku byl „Za dobrodružstvím kolem světa“. Porotci ocenili
pět plošných prací, a to výkresy Lukáše Váni ze ZŠ Milady Horákové, Jana Horáka ze
ZŠ Alšovy a Veroniky Krčmárikové, Michala Konvičky a Veroniky Maléřové ze ZUŠ
Z. Buriana. Autory nejlepších prostorových prací byli Petr Fiala, Dominik Bartoň a
Radek Kubela ze ZŠ Emila Zátopka a dívky Adéla Rulíšková a Hana Palágyiová opět
z pořádající školy. Základní umělecká škola ovládla také kategorii Komiksu, kde byli
oceněni Hana Machů a David Blahout. Ceny za nejlepší počítačovou grafiku získal
Jaroslav Špaček ze ZŠ 17. listopadu a Ivo Pergl ze ZUŠ Z. Buriana.
Oceněné práce stejně jako výběr toho nejzajímavějšího z neoceněných
výtvarných děl po celý listopad vidění v galerii v přízemí ZUŠ Zdeňka Buriana.
První soukromá ZUŠ MIS music, o.p.s.
Ředitelem Petr Suttner
Celkem 388 žáků
Big Band MIS music
Big Band působící při První soukromé Základní umělecké škole MIS music
připravil na sobotu 28. března ve velkém sále místního kulturního domu svůj v pořadí
už pátý celovečerní koncert. Šlo o dvouhodinový program, složený z řady hudebních
stylů.
Dirigent Big Bandu Pavel Pístecký zařadil do
programu samé premiéry od jazzu přes swing, muzikálové
melodie až po vysloveně moderní jazz. První půlka
koncertu patřila Big Bandu v tradičním obsazení a
s klasickým repertoárem. Druhou polovinu koncertu začala
dvěma moderními skladbami posluchačka Janáčkovy
konzervatoře Ostrava a hráčka na akordeon Soňa
Hrušková. Druhým hostem pak byla skupina bicích nástrojů z MIS music vedená Jiřím
Šajtarem.

Big Band MIS music je hlavní chloubou zdejší soukromé umělecké školy.
Tu úspěšně reprezentuje na festivalech i soutěžních přehlídkách. Orchestr hraje
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v klasickém big bandovém obsazení, jehož zvuk je zjemněný dvěma flétnami.
Sestava ve stávajícím složení zkouší a koncertuje už čtvrtým rokem, což je znát
také na její kvalitě. Není ale orchestrem žákovským. Pouze dva členové jsou
současně žáky školy. Ostatní jsou její absolventi. Hráči většinou studují po celé
republice, a tak orchestr může zkoušet jen o víkendech a jeho běžné fungování
je poměrně problematické. Bohužel, mladých žáků, kteří by studovali hru na
dechové nástroje, je málo. Na to si stěžuje i druhá ZUŠ ve městě. Většinu
absolventů hudebního oboru přebírá z obou škol Městský dechový orchestr.

Mimoškolní činnost dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace - od 1. 1. 2007 se stalo zřizovatelem
město Kopřivnice
Ředitelkou zůstala i nadále Mgr. Eva Müllerová
PIONÝRSKÁ SKUPINA OBRÁNCŮ MÍRU
Vedoucí:
Božena Klimecká
JUNÁK-SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY – STŘEDISKO
KOPŘIVNICE
Vedoucí střediska: Ing. Zdeněk Michálek
JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY – STŘEDISKO PŘÍBOR,
ODDÍLY LUBINA
Vedoucí střediska: Martin Žárský

Kultura
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem Kopřivnice)
9. 3. 2009
Setkání u příležitosti 159. výročí narození TGM: vzpomínková
akce u pomníku TGM
25. 3. 2009
Den učitelů
8. 4. 2009
Sportovec roku 2009
6. 5. 2009
Den vítězství - vzpomínková akce u pomníku padlých: položení
kytic + instalace jedné z bronzových desek ukrývající prsť z bitvy
u Stalingradu
25. 6. 2009
Poslední zvonění
1. 5. – 31. 8. 2009
KDO HLEDÁ, NAJDE! – Po stopách Lojzy Lacha II, aneb
Hledání tajemství Lašské brány Beskyd – Tajemná letní hra o
ceny
19. 9. 2009
Běh rodným krajem Emila Zátopka - VII. ročník
27. 10. 2009
Den vzniku samostatného Československého státu –
vzpomínková akce u pomníku TGM
11. 11. 2009
Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku padlých
13. – 17. 11. 2009
„17. listopad po dvaceti letech“
13. 11. 2009
Průvod se svíčkami a lampiony + koncert Marty Kubišové
15. 11. 2009
Vernisáž výstavy Předlistopadové záznamy v kulturním domě
17. 11. 2009
Den boje za svobodu a demokracii – vzpomínková akce u
pamětní desky obětem komunismu + vernisáž výstav Sametová
revoluce a Třetí odboj v Šustalově vile
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Kulturní dům Kopřivnice
LUDVÍK MORAVIA, s. r. o. – provozovatel
Kulturního domu a kina Puls v Kopřivnici do 30.
6. 2009
Ředitelem byl Lubomír Sazovský.
Na základě konkurzního řízení se od 1. 7. 2009
stala provozovatelem Kulturního domu a kina
Puls v Kopřivnici Cestovní kancelář
AGENTURA FOX, s.r.o. s ředitelem Jaromírem
Nalerajem.
NORA CLUB
provozovatel: Vítězslav Váňa
Turistické informační centrum (TIC)
Provozovatel: do 30. 6. 2009 Kulturní dům Kopřivnice, p. o., od 1. 7. 2009 Valašské
království, s.r.o.
Vedoucí:
Věra Rašková
Hlavní zaměření TIC:
Informační centrum shromažďuje a bezplatně podává:
• turistické informace (přírodní zvláštnosti, turistické atraktivity, tipy na výlety,
cyklotrasy i pěší trasy, kulturní a sportovní vyžití, stravování, ubytování,
dopravní spojení);
• informace o firmách, službách, řemeslnících, výrobcích a institucích ve městě a
okolí –zejména v Lašské bráně Beskyd;
• informace o kulturním, společenském a sportovním dění v oblasti celé Lašské
brány Beskyd;
• … vkládá informace do internetových databank i databází sloužících občanům,
předává informace na ostatní informační centra a agentury cestovního ruchu.
Informační centrum zajišťuje propagaci a spolupracuje s ostatními IC, cestovními
kancelářemi, agenturami a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu.
Městská knihovna Kopřivnice
Pobočky:
knihovny v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice,
knihovna Sever na ul. Francouzské, knihovna v DPS na ul. České
Předmětem její činnosti bylo zabezpečování informačních, propagačních,
vzdělávacích, osvětových a kulturních služeb, správa a provoz loutkového divadla.
Některé výstupy činnosti roku 2009:
- 12. ročník almanachu literárních a výtvarných prací „Pohádka pro 21. století“
- 4. ročník almanachu Šuplíky
- knihovnický občasník Drobečky z knihovny
- tvůrčí dílny pro děti, exkurze, besedy
- otevření IX. a X. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici
- přestěhováni knihovny v Mniší z budovy MŠ do objektu kulturního domu
- celostátní akce Kniha mého srdce, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem,
- Národní týden trénování paměti
- cestopisné přednášky, kurzy, výstavy, školení internetu
Novinkou letošního roku bylo zahájení nákupů a zpracování zvukových knih.
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Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
Zakladatelé: Město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitelem Ing. Lumír Kaválek
Provoz a správa muzeí a muzejních expozic:
Technické muzeum
Lašské muzeum v Šustalově vile
Muzeum Fojtství
Expozice Dany a Emila Zátopkových
Ostatní kulturní zařízení
Osvětová beseda Vlčovice - organizační složka města
Osvětová beseda Mniší - organizační složka města
Společnost KD Lubina
Katolická beseda
Katolická beseda v Kopřivnici byla založena 26. května 1909.
Německou okupací byla činnost Katolické besedy násilně
přerušena. Svou činnost znovu zahájila ihned po skončení války,
v květnu roku 1945. Začátkem padesátých let byla činnost Katolické
besedy znovu přerušena. Ve městě vzniklo jedno kulturní zařízení
ZV ROH TATRA Kopřivnice a všechny ostatní kulturní organizace
byly násilně zrušeny. Katolický dům, který byl postaven v roce 1913, tak přešel pod
správu Tatry Kopřivnice a dlouhá léta byl jediným kulturním stánkem ve městě. Tak
tomu bylo až do roku 1991, kdy byl dostavěn a otevřen nový kulturní dům v centru
města.
V roce 1990 byl ustanoven prozatímní výbor Katolické besedy, kterému se po
velkém úsilí podařilo zaregistrovat spolek na ministerstvu vnitra jako neziskovou
organizaci. Stalo se tak 18. 12. 1990. Od počátku roku 1991 se tedy začíná obnovovat
činnost Katolické besedy v Kopřivnici.
Katolická beseda získala zpět také svůj majetek, a to Katolický dům a přilehlý
pozemek. Od té doby probíhá nezbytný proces oprav a rekonstrukcí, který se týká
budovy, interiérů i zahradního pozemku. Cílem výboru Katolické
besedy a zaměstnanců je, aby jedna z nejstarších budov
v Kopřivnici byla opět důstojným stánkem pro kulturní, duchovní a
společenské akce a k tomuto účelu sloužila všem občanům města
Kopřivnice a okolí.
Katolická beseda v Kopřivnici letos oslavila 100 let. To bylo podnětem ke
zpracování její historie. Tohoto úkolu se ujal historik místního muzea Ondřej Šalek a
místní politik Jaroslav Šula. Podrobná historie Katolické besedy vyšla v několika
článcích v Kopřivnických novinách. Zároveň proběhla od 26.5. do 14.6.2009
v prostorách Katolického domu zajímavá výstava 100 let Katolické besedy v Kopřivnici.

Ve městě působilo také velké množství hudebních, divadelních a tanečních souborů.
Podrobněji o nich podala informace Ročenka Kopřivnice za rok 2009.
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Životní prostředí
Kvalita ovzduší
Monitoring ovzduší
Na území České republiky je stav znečištění ovzduší sledován Českým
hydrometeorologickým ústavem - právnickou osobou zřízenou Ministerstvem životního
prostředí. Monitoring kvality ovzduší byl prováděn do roku 2003 i v místní části Lubina.
V rámci redukce sítě měřících stanic v ČR byl zrušen. Koncem roku 2008 se podařilo
zajistit alespoň na dobu roku 2009 zjišťování kvality ovzduší, i když v jednodušší
podobě. V atriu ZŠ Dr. Milady Horákové byl umístěn manuální vzorkovač kvality
ovzduší Leckel MVS 6, jehož prostřednictvím byly zjišťovány koncentrace
suspendovaných částic PM10 (prachové částice), polyaromatických uhlovodíků a
těžkých kovů. Výsledky měření potvrzují správnost zařazení Kopřivnice do tzv. Oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší, neboť bylo prokázáno překročení povolených imisních
limitů u prachových částic i polyaromatických uhlovodíků, resp. benzo(a)pyrenu
Místní program zlepšování kvality ovzduší
Od r. 2004 je území města Kopřivnice opakovaně vyhlašováno ve Věstníku
MŽP jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Do OZKO byla Kopřivnice
zařazena pro překračování imisních limitů pro tzv. suspendované částice frakce PM10
(polétavý prach) a polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren
B(a)P. Zařazení Kopřivnice a dalších měst a obcí v územně správním celku Kopřivnice
jako obce s rozšířenou působností (ORP) do OZKO bylo podnětem pro zpracování tzv.
Místního programu zlepšování kvality ovzduší (MPZKO). MPZKO hodnotí celé území
správního celku Kopřivnice a zároveň i jednotlivá města a obce tohoto správního území
samostatně z hlediska emisního a imisního zatížení. Na základě zjištěných údajů
navrhuje nápravná opatření, která by měla být realizována za účelem splnění imisních
limitů PM10 a B(a)P.
Plán zlepšování kvality ovzduší
V roce 2008 byl vypracován Plán zlepšování kvality ovzduší v Kopřivnici na
období let 2008 až 2015. Plán vychází z Místního programu ke zlepšování kvality
ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce
s rozšířenou působností (dále jen MPZKO). Jsou zde navržena konkrétní opatření ke
zlepšení kvality ovzduší na Kopřivnicku. Některá jsou již díky časově náročnému
procesu schvalování MPZKO realizována, další je možno uskutečnit v nejbližší době,
ostatní v bližším nebo delším časovém horizontu.
Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Město Kopřivnice zahájilo koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového
systému o životním prostředí v Kopřivnici. Tento projekt je spolufinancován
Moravskoslezským krajem. Informační systém slouží jednak pro laickou veřejnost,
které poskytuje informace o stavu životního prostředí v Kopřivnici, ale také nabízí
možnosti, jak přispět k jeho zlepšení. Zároveň je prospěšným zdrojem informací i pro
odbornou veřejnost, instituce, podnikatele, školy apod. V r. 2008 byly na tomto portálu
umístěny videospoty zabývající se problematikou odpadového hospodářství a
ochranou ovzduší, v r. 2009 pak ochranou přírody a krajiny a správy zeleně ve městě.
Systém je přímo dostupný na adrese http://zivotniprostredi.koprivnice.org/.
Environmentální vzdělávání - výchova a osvěta občanů města Kopřivnice a místních
částí
Pro podporu ekologické osvěty obyvatel města byla v r. 2009 realizována
osvětová Kampaň ke snížení znečištění ovzduší. Osvětových aktivit se účastnili senioři
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- posluchači univerzity třetího věku a junioři – návštěvníci DDM a široká veřejnost.
Program byl přizpůsoben vybraným věkovým skupinám.
Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, 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.
Dle tohoto zákona městský úřad rozhoduje o vyměření poplatku provozovatelů
středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), vede evidenci
středních a malých stacionárních ZZO a evidenci vyměřených poplatků za
znečišťování ovzduší. Orgán ochrany ovzduší evidoval v roce 2009 68 provozovatelů
středních ZZO (provozujících na 190 nejrůznějších zdrojů znečišťování ovzduší) a 28
provozovatelů malých ZZO. Přímo na území města působí 6 provozovatelů velkých
ZZO (Komterm a. s. - dříve Energetika Kopřivnice, Tatra a. s., Tafonco a. s., Brose CZ
s. r. o., Cirex s CZ s. r. o. a Galvanovna Kopřivnice s. r. o.)
Hluk
Město Kopřivnice dokončilo v r. 2009 Komplexní dopravní studii, jejíž součástí
je i hluková a rozptylová studie. Hluková studie obsahuje obsáhlý soubor hlukových
map, analýzu současného stavu a stavu po realizaci nejrůznějších dopravních úprav.
Studie prokázala, že nejexponovanějším dopravním místem, co se hlukové zátěže
týče, je oblast křižovatky ul. Záhumenní a Husova, kde hladina hlukové zátěže
přesahuje, s přihlédnutím k dané korekci, limitní hodnoty (60 dB). Komplexní dopravní
studie, resp. její hluková a rozptylová část jsou k dispozici na odboru životního
prostředí.
Odpady
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami, obecně závaznou vyhláškou č.
4/2006 města Kopřivnice o odpadech a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2009 města
Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nepovolené skládky odpadů
V roce 2009 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno 18
nepovolených skládek, ze kterých bylo svezeno celkem 12,842 t odpadu. Celkové
náklady na odstranění činily 91 430 Kč.
V Kopřivnici (včetně místních částí) se jednalo především o lokality: Lubina u
mostu, ul. Obránců míru, ul. Panská u sběrného dvora. Odbor životního prostředí řešil
zakládání nepovolených skládek fyzickými osobami jako přestupky proti veřejnému
pořádku. V roce 2009 bylo řešeno celkem 33 přestupků, za něž byly uděleny pokuty
v celkové výši 38 800 Kč.
Vodní hospodářství a ochrana vod
Údržba a opravy toků a nádrží ve správě města
Odbor životního prostředí zajišťuje každým rokem základní udržovací práce na
drobných vodních tocích - mlýnských náhonech v místních částech Lubina a Vlčovice,
v pramenní oblast Kopřivničky nad koupalištěm a na vodní nádrži Šostýn.
Práce na mlýnských náhonech v Lubině a ve Vlčovicích spočívají v udržování
manipulačních prvků, stavidel, sečení travního porostu na obou březích náhonu a
odstraňování sedimentů z koryta toku. V roce 2009 byla zvýšená pozornost věnována
prořezávce dřevin bránících průtoku vody na mlýnském náhonu v Lubině.
Na horním toku Kopřivničky a jejích přítocích byly provedeny nezbytné opravy
jednotlivých spádových stupňů, které byly částečně poškozeny průchodem vody při
vysokých vodních stavech po přívalových deštích.
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Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly posečeny, pravidelně je prováděn
sběr a odvoz komunálních odpadů z okolí nádrže. V roce 2009 byla provedena oprava
v zadní části nádrže, kde docházelo k úniku vody.
Odkanalizování místní části Lubina
V roce 2009 byla Svazku obcí regionu Novojičínsko, jehož je Kopřivnice
členem, přiznána z Operačního programu životní prostředí dotace ve výši přesahující
500 mil Kč na vybudování kanalizace odvádějící odpadní splaškové vody na stávající
ČOV v Novém Jičíně a Kopřivnici. Členy svazku jsou obce Nový Jičín, Kopřivnice,
Mořkov a Životice u Nového Jičína. Na území Kopřivnice se jedná o vybudování
oddílné kanalizační sítě v místní části Lubina.
V roce 2009 byly řešeny tyto havarijní stavy:
27. 2. 2009 Znečištění kanalizace motorovou naftou, vyřazení čistírny odpadních vod
pro Průmyslovou zónu Ostrava Mošnov z činnosti. Došlo k havarijní situaci velkého
rozsahu, jejíž likvidace trvala 4 dny. Zasahovalo při ní několik hasičských sborů,
specializovaná firma a technický personál letiště Ostrava Mošnov. Na ČOV a na
vodním toku bylo postaveno několik norných stěn a bylo použito značné množství
sorbentu. Řeka Lubina nebyla zasažena. Viník byl zjištěn.
26. 5. 2009 Únik nezjištěné látky z obecní kanalizace v místní části Lubina způsobil
úhyn menšího množství ryb v řece Lubině asi 200 m pod jezem u kulturního domu.
Viníka se nepodařilo zjistit.
27. 8. 2009 Na okružní cestě na Červeném kameni došlo ke znečištění povrchu
vozovky větším množstvím převodového oleje. Přivolaní hasiči provedli sanaci
zasaženého místa a odtěžení znečištěné zeminy. Viníka se nepodařilo zjistit.
8. 9. 2009
Došlo k proražení nádrže na motorovou naftu u automobilového tahače
ve vlastnictví Chorvatské dopravní společnosti na komunikaci v Příboře. Přivolaní
hasiči provedli sanační zákrok, následně bylo zajištěno odtažení vozidla do
autoservisu. Viník byl zjištěn.
3. 11. 2009 Znečištění vodního toku Sýkoreček od ČOV Komterm, a. s. až po soutok
s řekou Lubinou. Sýkoreček byl pokryt hustou bílou pěnou. Toto znečištění bylo
způsobeno odpadními vodami vypouštěnými z čistírny odpadních vod (ČOV) ve
vlastnictví Komterm, a. s. Bylo zjištěno, že kanalizací z areálu Tatry a. s. byly na ČOV
přivedeny odpadní vody znečištěné tenzidy (pěnidla), které nebyla ČOV schopna
odstranit. Havarijní situace trvala několik dní a byla činěna veškerá možná opatření
k zamezení znečištění vodního toku a zjištění původce. Sanaci zajišťovali pracovníci
Komtermu a hasiči Tatry a. s. Pěna se v ČOV znovu objevila počátkem roku 2010.
Viník nebyl zjištěn.
15. 11. 2009 Došlo ke znečištění drobného vodního toku na území města Štramberk
vodou ředitelnou barvou. Šetřením v terénu byl zjištěn viník, občan který vyplachoval
plastové barely od zbytků barev, které následně vylil do dešťové kanalizace zaústěné
do vodního toku. K úhynu ryb a vodních živočichů nedošlo.
18. 12. 2009 Ohlášen únik asi 20 l benzínu na zpevněnou plochu v areálu DURA
Automotive Systems v Průmyslovém parku Kopřivnice. Jenom díky rychlému
sanačnímu zákroku nedošlo k vniknutí závadné látky do dešťové kanalizace a
následně do řeky Lubiny. Sanace provedli pracovníci Dura Automotive Systéme. Viník
zjištěn.
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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 byl zvyšující se množství ploch, které nikdo
neudržuje. Na takových plochách bují plevel a následně se šíří i na pozemky
udržované. V průběhu roku 2009 bylo provedeno šetření na 22 pozemcích ve
vlastnictví fyzických osob a na 3 pozemcích ve vlastnictví právnických osob. Vlastníci
zaplevelených pozemků byli orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzváni, aby
vhodným způsobem, např. sečením, plevel ve stanoveném termínu odstranili. Protože
termíny stanovené k ošetření pozemků byly splněny, nebyly uloženy žádné pokuty.

Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Město zajišťuje pravidelnou údržbu Lašské naučné stezky, kterou tvoří
především výměna rozbitých ochranných plexiskel a oprava poškozených tabulí.
V roce 2009 byly nově zhotoveny 4 ks ochranných krycích plexiskel a 1 ks textové
tabule pro zastavení č. 13 „Váňův kámen“. Textové tabule jsou nyní zhotovovány
z pozinkovaného plechu (původně plast), který je odolnější proti poškození a cenová
kalkulace je stejná.
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 činily v roce
2009 135 771 Kč, z toho 92 368 Kč bylo
hrazeno
z dotace
poskytnuté
Ministerstvem životního prostředí v rámci
Programu péče o krajinu.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice byly vyhlášeny dvě lokality (Červený Kámen a Štramberk) za
evropsky významné lokality v soustavě chráněných území Natura 2000. Území
zařazená do Natury 2000 jsou chráněna na základě právních předpisů EU jako zvláště
významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem vzácných a chráněných druhů
rostlin a živočichů.
Státní správa
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
V roce 2009 bylo podáno 26 oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Na
základě žádostí bylo vydáno 76 rozhodnutí o povolení kácení stromů. Na území města
a v místních částech bylo v roce 2009 povoleno odstranit 172 ks stromů a 12 828 m2
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keřové plochy. Nejrozsáhlejší zásahy do zeleně si vyžádaly akce: příprava plochy
k podnikání pro PILS II (12 000 m2 neudržovaného keřového porostu), probírka zeleně
u fotbalového hřiště pod internáty (72 ks stromů) a průběžné odstraňování nevhodných
dřevin (zhoršený zdravotní stav, nevhodné umístění apod.) na pozemcích ve vlastnictví
města.
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.
Zásahy do významných krajinných prvků
V roce 2009 bylo vydáno 36 vyjádření k zásahu do významných krajinných
prvků (závazné stanovisko nebo rozhodnutí). Obsahem většiny zásahů je budování
výústních objektů čistíren odpadních vod pro rodinné domy v břehové hraně vodního
toku, kácení zeleně na březích vodního toku nebo rekonstrukce mostních objektů.
Významnými posuzovanými záměry bylo např. odtěžování bahnitých a štěrkových
náplavů v řece Lubině, stavba obchvatu Příbora a obchvatu Mošnova.
Zlepšení ovzduší ve městě
Kopřivnice vydala novou vyhlášku, která stanovuje podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů. Nově schválená vyhláška nahradila dosud platné
nařízení města upravující spalování těchto materiálů, které schválili zastupitelé v roce
2004. Vydání vyhlášky si vyžádaly legislativní změny o ochraně ovzduší. Nová
vyhláška začala platit od 1. listopadu 2009.
Podle vyhlášky smí lidé spalovat suché rostlinné materiály, jako jsou tráva,
seno, listí, piliny, odpad z ořezu stromů a keřů, jehličí a kůra, pouze za dobrých
rozptylových podmínek, a to v pondělí až pátek od 7 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 12
hodin. V neděli a o státem uznaných svátcích je spalování suchých rostlinných
materiálů zakázáno zcela.
Vzduch v Kopřivnici znečišťuje hlavně doprava a domácí topení
Přestože město nestojí přímo u velkých průmyslových aglomerací, obyvatelé
Kopřivnice dýchají znečištěný vzduch. Vyplynulo to z vyhodnocení stavu kvality
ovzduší ve zdejším správním území. Kopřivnice a její správní obvod je už čtvrtým
rokem vyhlašována jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle hodnocení stavu
znečištění vzduchu v našem bezprostředním okolí jsou imisní limity sledovaných látek
překračovány permanentně. Z analýzy vyplynulo, že velké zdroje znečištění především
v průmyslových podnicích vesměs plní zákonem stanovené limity a mnohé z nich
dokonce míru znečištění vzduchu v roce 2008 omezily. Naopak na znečišťování
atmosféry se stále více podílí doprava a lokální topeniště. Vytápění rodinných domků
plynem je několikrát dražší než tuhými palivy. Každý majitel by raději využil plyn, je to
mnohem pohodlnější a bez dalších starostí, ale vzhledem k finanční situaci v rodinách
často nemožné.
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Mezinárodní vztahy
Akce konané v Kopřivnici
Datum
4. - 10. 2.
2009

Akce
Oficiální a kulturní delegace z partnerského města Congleton
(Anglie) navštívila Kopřivnici.
Oficiální delegace navštívila: dotříďovací linku, kompostárnu, psí
útulek, DDM, ZUŠ Z.Buriana, krytý bazén, Technické muzeum,
…
Proběhla odborná jednání na téma:
„Zdravý životní styl“ (úloha sportu ve zdravém životním stylu,
volnočasové aktivity, výměnné návštěvy v oblasti kultury, sportu,
školství)
„Cestovní ruch“ (prezentace turistických atraktivit Kopřivnice,
turistické destinace Lašská brána Beskyd a dalších atraktivit
kraje, prezentace projektu Lašská brána Beskyd)
„Posílení role veřejnosti“ (společenské zplnomocnění, veřejná
projednávání, Dětské zastupitelstvo v Kopřivnici, dobrovolnictví
v Congletonu,…)
Seminář o „Bezpečnosti společenství“ (o partnerství
v bezpečnosti společenství a tocích financování, systém
prevence kriminality v ČR, jednání s recidivisty, veřejně
prospěšné práce, strategie domácího násilí,…)
Prezentace „Systému řízení cestovního ruchu v regionu“
Kulturní delegace - pěvecký soubor Simply Six vystoupil
v programu Květinového plesu a Swingového plesu.

10. - 16. 5.
2009

Žáci a jejich učitelé ze školy Matthes-Enderlein-Gymnasie
z partnerského města Zwönitz (Německo) navštívili Kopřivnici.
Šlo o pokračující výměnu žáků mezi ZŠ Alšova v Kopřivnici
a školu Matthes - Enderlein - Gymnasie ve Zwönitz.
Žáci byli ubytováni v rodinách, byli přijati na MÚ starostou města,
zúčastňovali se vyučování ve škole, měli společný kulturně
poznávací program s žáky ze ZŠ Alšova (navštívili: Technické
muzeum, Pustevny, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Helfštýn,
Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm,..).

13. 6. 2009

Volejbalisté z partnerského města Myszków (Polsko) se
zúčastnili „Mezinárodního volejbalového turnaje juniorů“
v Kopřivnici.
Turnaje se celkem zúčastnilo 6 družstev. Družstvo z Myszkówa
se umístilo na 3. místě, naše družstvo na 5. místě.

29. 7. - 4. 8.
2009

Soustředění folklórního souboru Jurajskie Igraszki
z partnerského města Myszków (Polsko) v Kopřivnici.
Folklórní soubor Jurajskie Igraszki (58 dětí + 10 dospělých) měl
soustředění v Kopřivnici.
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18. - 19. 9.
2009

Běžci z partnerského města Kopřivnice Myszków (Polsko) se
zúčastnili „7. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka“.

6. - 7. 11.
2009

Děti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnily „XIII.
ročníku přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek 2009“
v Kopřivnici.
Přehlídky se zúčastnily děti ze 2 škol z partnerského města
Myszkówa. Děti z Myszkówa se této akce zúčastňují pravidelně.

5. - 8. 11.
2009

Handicapované ženy a jejich doprovod z partnerského města
Trappes (Francie) se zúčastnili „XIII. ročníku přehlídky tvorby
handicapovaných dětí Motýlek 2009“ v Kopřivnici.
Této přehlídky se zúčastnili poprvé. Kromě účasti na přehlídce
navštívili zařízení ZŠ a MŠ Motýlek, kde proběhlo jednání výměna zkušeností v oblasti práce s handicapovanými osobami,
navštívili Štramberk a zúčastnili se všech aktivit v rámci akce
Motýlek. Proběhlo také jednání o dalších možnostech
spolupráce mezi Trappes a Kopřivnicí (jeden z členů delegace
byl členem družební komise v Trappes).

leden prosinec

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
Datum
Akce
21. 5. 2009 Děti ze ZŠ a MŠ Motýlek se zúčastnily „XV. Festiwalu Muzyczna
Scena Integraci – Czestochowa 2009“ (Polsko) společně s dětmi
z partnerského města Myszkówa.
13. - 14. 6. Běžci z Kopřivnice se zúčastnili XXV. Biegu Pieciu Stawów im.
2009
Zdzislawa Burdy v partnerském městě Myszków (Polsko).
Běhu se zúčastnilo 5 běžců. Ve své kategorii se umístili na: 2., 6.,
7., 7. a 5. místě (celkový počet účastníků byl 93).
27. 6. 2009 Družstvo SDH Lubina II se zúčastnilo soutěže v Háji
u Turčianských Teplíc (Slovensko).
Soutěže se zúčastnilo 11 družstev, naše družstvo se umístilo na 7.
místě. Družební spolupráce mezi SDH Lubina II a hasičským
sborem Háj u Turčianských Teplíc trvá od roku 1974.
18. - 22. 6. Městský dechový orchestr Kopřivnice s mažoretkami vystupoval na
2009
slavnostech v partnerském městě Trappes (Francie).
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Závěr
Uplynulý rok byl příležitostí k bilancování. Uplynulo dvacet let od sametové
revoluce a to přímo vybízelo k zamyšlení nad tím, jak se náš svět a život za tu dobu
změnil. Diskuze na toto téma probíhaly ve všech médiích. Pro naše město stejně jako
pro Evropu byl ale rok 2009 rokem krize. Pro Kopřivnici byl rokem vyrovnávání se s
vysokou nezaměstnaností v místních firmách. Života obyvatel se dotkly i nečekané
výkyvy počasí, povodně, zvyšující se nezaměstnanost a nejistota v zaměstnání ve
většině podniků. Také vývoj na české politické scéně vyvolával rozpaky. Naproti tomu
se ale podařilo získat poměrně hodně peněz na projekty potřebné k rozvoji města. To
by se mělo projevit v hospodaření města v roce 2010.
Podíváme-li se kolem, změnila se nejen vizuální podoba města. Za těch dvacet
let proběhla změnami celá infrastruktura města, zvýšila se životní úroveň a změnil se i
žebříček hodnot obyvatel. Co se nedařilo jeden rok, realizovalo se v dalším roce,
případně se aspoň o to vedení města pokoušelo.
Kopřivnice letos už potřetí obhájila kategorii B (zatím nejvyšší) v hodnocení tzv.
Zdravých měst a získala hlavní cenu v soutěži o zapojování lidí do rozhodování o
věcech veřejných.

Zpracoval Mgr.Zdeněk Babinec, kronikář Kopřivnice
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