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Rok 2010 v našem městě
Byl to rok, který proběhl ve znamení přípravy a konání komunálních voleb, rok, kdy Tatra
bojovala s krizí a vedení muselo automobilku zastavit bance, kdy rozvodněná řeka Lubina škodila v
místních částech, kdy bylo na začátku roku otevřeno denní centrum Racek a vzápětí se stalo
předmětem mnoha diskuzí mezi politiky i občany.
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Podrobněji k hlavním událostem v jednotlivých měsících
Leden
Počet nezaměstnaných po náporu nově příchozích uchazečů do evidence překročil v
Kopřivnici hranici 3 000 lidí.
Počátkem roku začalo poskytovat své sluţby lidem bez domova nízkoprahové denní
centrum Racek. V suterénních prostorech bývalé ZŠ na náměstí mohli nejen trávit čas, ale uvařit si
i drobné jídlo, vyuţít sprchy nebo si vyprat.
Kopřivnici i zbytek republiky postihla sněhová kalamita. Slumeko vyslalo do ulic všechnu
svou techniku i zaměstnance posílené navíc o brigádníky. Práce ale komplikoval mrznoucí déšť.
Město podepsalo smlouvu s místní automobilkou, na základě které se ulice Panská stala
majetkem města. Důvodem této koupě byl záměr realizovat dlouho plánovanou cyklostezku a
chodník do průmyslové zóny.
Na veletrhu cestovního ruchu v Brně byla uzavřena třístranná dohoda, která měla zlepšit
propagaci regionu směrem k turistům. Spolupracovat se v ní zavázaly Klastr cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje, Centrála cestovního ruchu východní Moravy a Agentura BeskydyValašsko.
V lednu proběhla premiéra krátkého filmu Hráči se ţivotem. Film byl natočen v rámci
preventivních programů a má odradit mladé lidi od toxikomanie, páchání kriminality a dalších
negativních jevů.
Během kostelní sbírky vyhlášené Českou biskupskou konferencí se v Kopřivnici vybralo 67
590 korun na pomoc zemětřesením postiţenému Haiti. Dalších 50 tisíc z tříkrálové sbírky poslala
zničenému ostrovu i místní Charita.

Sport v lednu
Vítězem devátého ročníku futsalového turnaje „O putovní pohár Tatra, a. s.“ se stal poprvé
v historii Jokerit Kopřivnice.
Odchovankyně kopřivnické atletiky Lenka Masná splnila v běhu na 800 metrů limit pro
halové mistrovství světa v katarském Dauhá. Na závodech v Lucemburku vyhrála v čase 2:01,85
min.
Lyţař Ladislav Pokluda vybojoval na Světových zimních hrách masters v Kranjské Goře
bronzovou medaili v superobřím slalomu kategorie 60 – 65 let.
Z kulturních akcí v lednu
V Lašském muzeu byla zahájena atraktivní interaktivní výstava Komunikujeme. O úvod se
postarali její spoluautoři z divadla ÚDIF (Úţasné divadlo fyziky).
V Technickém muzeu Tatry byla slavnostně pokřtěna publikace o ţivotě legendárního
tatrováckého konstruktéra Hanse Ledwinky. Šlo o přepracovanou podobou úspěšné panelové
výstavy o autorovi mnoha technických unikátů v produkci automobilky.

Únor
Sedmipatrový panelový dům na ulici Dukelské poničil oheň. Poţár, který vznikl od svíčky,
likvidovaly čtyři hasičské jednotky. Plameny způsobily škodu asi za 1,5 milionu korun.
Sjezdovka na Červeném kameni lámala rekordy v návštěvnosti. Ideální sněhové podmínky
přilákaly na kopec stovky lyţařů, v době největšího náporu jich bylo v jeden den aţ 700.
Vláda rozhodla, ţe Slovenská strela se stane národní kulturní památkou. Motorový vůz M
290.0 tak získal nejvyšší moţný stupeň památkové ochrany. Tento titul je zároveň i oceněním
výjimečnosti stroje. Tmavě červený vlak z Kopřivnice se dostal na stejný seznam jako třeba české
korunovační klenoty.
Kopřivnice jiţ podruhé získala stříbrný stupeň ceny za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.
Cenu z rukou náměstka ministra vnitra v Táboře převzal starosta Josef Jalůvka.
Došlo k personální výměně v zastupitelstvu města. Místo Rudolfa Babince, který na svůj
mandát rezignoval, sloţil slib zastupitele Tomáš Hrnčárek, druhý náhradník z kandidátky místní
ČSSD.
Zastupitelstvo neschválilo nákup práv k dílu zdejšího rodáka Zdeňka Buriana. Dědicové za
postoupení práv k dílu svého dědečka ţádali zhruba 6 milionů korun, mezi místními politiky si ale
transakce nenašla dostatečnou podporu k tomu, aby návrh prošel. Scházely dva hlasy.
Zastupitelé schválili Akční plán na roky 2010 – 2011. Seznam obsahoval 194 jednotlivých
úkolů a jejich realizace by měla přijít zhruba na 136 milionů korun.
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Malotřídka v Lubině oslavila 110 let od svého zaloţení. Den otevřených dveří přilákal
stovky gratulantů, většinou z řad bývalých absolventů stále oblíbenější základní školy.

Sport v únoru
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Nikol Zátopková vybojovala páté místo na hrách IV. zimní
olympiády dětí a mládeţe ČR, kterou hostil Liberec. Na mistrovství ČR pak obsadila 12. místo v
kategorii ţaček.
Hokejisté zakončili své nevýrazné působení v krajské lize 2009/10 poráţkou 1:6 na ledě
Karviné. V soutěţi obsadili šestou, poslední příčku.
ZŠ E. Zátopka vybojovala jak v kategorii starších ţáků, tak i mladších ţáků vítězství v
krajském finále Orion Florbal Cupu.
Florbalový celek muţů FBC Vikings Kopřivnice vybojoval v závěrečném dvoukole I. ligy
šest bodů, přesto nakonec zůstal devátý.
Volejbalový celek juniorů KV Tatra Kopřivnice vyhrál svou skupinu 1. ligy a postoupil do
baráţe o extraligu.
Kopřivnický házenkářský tým muţů remizoval doma s favorizovanou Duklou Praha.
Na místním zimním stadionu se konala Velká cena města Kopřivnice v krasobruslení, jeţ byla
zároveň 37. ročníkem Tatrovácké brusle. Domácí závodníci v ní vybojovali pět medailí. Na stříbro
dosáhla Nikol Zátopková (ţačky), bronzoví skončili Veronika Řehová (ţačky), Petra Milčinská,
Samuel Tran (oba ml. nováčci) a Robin Grussmann (nejml. ţáci).
Atletka Lenka Masná vyhrála halové mistrovství ČR v běhu na 1 500 m, a to v novém
osobním rekordu 4:18,86 min.

Z kulturních akcí v únoru
Po pětileté pauze se mezi kopřivnické plesy vrátil ples Agentury Fox. Obnovená premiéra
proběhla v duchu Latinské Ameriky a mezi hosty programu byla například Helena Zeťová nebo
skupina All X.
Do kopřivnického kina Puls vstoupil filmový hit Avatar. Ve stejný den zastupitelé rozhodli o
tom, ţe zdejší kinosál projde digitalizací.

Březen
Část města zůstala bez tepla. Dvě havárie na hlavním přivaděči horkovodního potrubí
odstavily město od dodávky tepla.
Radnice začala zavádět do praxe marketingovou strategii města, kterou pro Kopřivnici za
zhruba čtvrt milionu zpracovala ostravská firma Enterprice plc. Její aplikace má zlepšit vnímání
města mezi jeho obyvateli, turisty i podnikatelskou veřejností.
Mimořádná valná hromada Tatry schválila zastavení automobilky u bank. Česká obchodní
banka a francouzská banka Calyon tak získaly lepší záruky za své úvěry firmě. Podle předsedy
představenstva Ronalda Adamse zástava neznamenala pro firmu ohroţení. Tatra zatím své
závazky vůči bankovním domům vţdy řádně plnila.

Ze sportu v březnu
Na vyhlášení nejlepších sportovců do 19 let Moravskoslezského kraje za rok 2009 zazněla
jména vzpěračky ASK Tatra Kopřivnice Báry Lichnovské a střelkyně SSK Kopřivnice Veroniky
Vavrošové.
Krasobruslaři FSC Kopřivnice „bodovali“ ve třetím závodě Evropského poháru mládeţe.
Stříbrnou medaili v Budapešti vybojoval Robin Grussmann, bronzovou Nikol Zátopková.
Mladší ţáci kopřivnického klubu házené vybojovali skvělé druhé místo v Česko-slovenské
lize, zimní soutěţi, která vyplňuje přestávku v SM lize.
Půlkařka Lenka Masná vybojovala na halovém mistrovství světa v Dauhá sedmé místo
časem 2:03,59 min.
Sedmnáctiletý plavec SK Kopřivnice David Kunčar vybojoval na M ČR v Chomutově svou
premiérovou medaili mezi dospělými, a to v disciplíně 400 m volný způsob, kterou zvládl v čase
4:04,49 min.
Florbalový tým muţů FBC Vikings Kopřivnice spadl po pěti letech působení v první lize do
ligy druhé.
ZŠ Emila Zátopka vybojovala třetí místo v republikovém finále Orion Florbal Cupu, týmové
soutěţi základních škol.
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Karatista ASK Tatra Kopřivnice Milan Burget vybojoval titul mistra ČR v kumite do 75 kg.
Ve sbírce jich svěřenec trenéra Vlastimila Ţiţky má uţ dvanáct.
Stolní tenisté ASK Tatra Kopřivnice vybojovali v divizi výbornou třetí příčku.

Z kulturních akcí v březnu
Kopřivnický malíř Zdeněk Babinec a fotograf Milan Bureš otevřeli výstavu svých děl v
galerii Corbusier ve francouzském partnerském městě Trappes. Výstava se uskutečnila na pozvání
radnice Trappes.
Prozatímně osvobozené divadlo Františka Ringo Čecha odehrálo před zaplněným sálem
kulturního domu svůj letitý divácký hit Dívčí válka.
Proběhl hudební minifestival Kopr Music City. Na dvou scénách se vystřídalo jedenáct
ţánrově různorodých kapel. Hlavní hvězdou akce se stala americko - česká kapela Airfare. Ta
nabídla pořádnou porci čistokrevného rock’n’rollu a její vystoupení patřilo k tomu nejlepšímu, co
kulturní dům v roce 2010 měl ve své hudební nabídce.

Duben
Pošta v Kopřivnici si připomněla 140 let svého fungování. První poštovní úřadovna stála v
místech dnešního sídla společnosti Slumeko.
Kopřivnice byla vyhlášena čtvrtým nejlepším místem pro podnikání v rámci kraje, a to dle
výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys týdeníku Ekonom. Lepší hodnocení dostaly uţ
jen Odry, Bílovec a Opava.
Na úpravě ulic Panské a Dělnické byly zahájeny stavební práce.
V Lubině na křiţovatce u jehlanu začalo budování kruhového objezdu. Přestoţe se kříţení
dvou důleţitých dopravních tepen provádělo za provozu, pro řidiče to znamenalo řadu omezení.
Kopřivnice si připomněla oběti havárie vládního speciálu, při které 10. dubna zahynul
polský prezidentský pár a další přední představitelé země. Státní smutek ţivot ve městě nezastavil,
ale všechny veřejné akce si tragédii připomněly tichou vzpomínkou. Rada města pak odeslala
kondolenční dopis partnerskému městu Myszkow.
Krajští zastupitelé jednali v Kopřivnici. Své výjezdní zasedání ve městě uspořádal Výbor
pro územní plánování a Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch. Navštívili
mimo jiné společnost Brose a tatrovácký polygon.
Banka, se kterou jednal koncesionář připravovaného projektu nového zásobování města
teplem společnost Dalkia, oznámila, ţe od dalších jednání upouští. Došlo tak k dalšímu
prodluţování jednání.

Sport v dubnu
Kopřivnická radnice ocenila nejlepší sportovce a sportovní osobnosti roku 2009.
Házenkářům Kopřivnice velice těsně unikla šance bojovat o 5. – 6. místo v ZUBR Extralize.
Závišický judista Adam Kahánek vybojoval bronz na M ČR juniorů v Jičíně.
Klub krasobruslení FSC Kopřivnice vybojoval skvělou celkovou čtvrtou příčku v
Evropském poháru mládeţe.
Házenkáři Kopřivnice podlehli v souboji o sedmou příčku v ZUBR Extralize Jičínu a
skončili stejně jako před rokem osmí.

Z kulturních akcí
Na společném koncertu v kulturním domě se publiku představilo kdysi populární bratrské
duo bratří Nedvědů. Jan i František odehráli kaţdý část programu samostatně a své největší hity
nabídli svým fanoušků ve dvojici.
V Katolickém domě se uskutečnila divadelní přehlídka Kopřiva vedená jejím dlouholetým
dramaturgem Jiřím Cachnínem. Diváci viděli celkem devět představení, z nichţ část se odehrála v
Kulturním domě ve Štramberku. Cenu diváků si z Kopřivnice odvezl Víťa Marčík za své představení
Mysterio Buffo.
Milovníky divadla potěšila po týdnu další přehlídka Kopřiva, tentokrát v reţii provozovatele
kulturního domu. Dvoudenní festival nabídl devět představení, z nichţ mnohé se odehrály na
netradičních místech, jako třeba v místním Kauflandu nebo v jedné z tatrováckých továrních hal.
Výjimečné bylo především představení Posedlost divadla Décalages, největší uznání diváků si pak
vyslouţila domácí Iluze za svůj hudebně-tanečně-divadelní projekt Obrazy vody.
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Květen
Rozhledna na Bílé hoře oslavila deset let svého provozu. Událost připomněla fotografická
výstava a pamětní listy pro návštěvníky. Za dobu provozu rozhlednu navštívilo asi 140 tisíc
návštěvníků.
Zástupci firem Brose a Cirex.cz předali městu symbolické šeky s penězi, kterými přispěly
na úpravy ulice Panské. Brose jako největší firma v průmyslovém parku přispěla částkou 697 626
korun a Cirex 144 tisíc korun.
Modelářská Beskyd Model Kit Show se poprvé konala v Katolickém domě, který pro ni byl
ale poněkud malý. Na parkovišti před ním pak lidé mohli obdivovat skutečnou techniku včetně
historického tanku, anebo naopak nejmodernější technikou nabitý obrněný transportér Pandur.
Zastupitelé přijali od státu víc neţ 75 tisíc metrů čtverečních pozemků ve městě. Město si
nechává převádět pozemky pod veřejnými prostranstvími ve městě, aby zjednodušilo vlastnické
vztahy. Zastupitelstvo většinou hlasů tento krok podpořilo i přes odpor některých jednotlivých
zastupitelů, kteří namítali, ţe tím město zbytečně zvyšuje náklady na údrţbu.
Slib zastupitele sloţil Evţen Milčinský, zvolený za ODS. V nejvyšším kolektivním orgánu
města nahradil Jiřího Sumbala, který odstoupil poté, co se z města odstěhoval do Příbora.
Řeka Lubina vystoupila z břehů. Nakrátko dosáhla také třetího nejvyššího povodňového
stupně ohroţení. Hasiči v místních částech plnili celou noc pytle s pískem, a zabránili tak daleko
vyšším škodám. Velká voda si vynutila zastavení provozu na silnici ve Vlčovicích a v Lubině lidem
zaplavovala sklepy.

Z kulturních akcí v květnu
Kopřivnická undergroundová kapela Valarian’s Future se vrátila na scénu koncertem v
novojičínském klubu Bazar.
V Katolickém domě zahrála domácí ska kapela Tatroska s hostem, brněnskou skupinou
Pich Bender.
Multiţánrová akce Šostýnská Venuše se před deštěm musela schovat do interiéru
Katolického domu. Na zhruba 250 diváků čekalo bezmála pět desítek vystoupení, mezi kterými
dominoval tanec.
Ve výstavních prostorách muzea Fojtství byla otevřena výstava studentů ostravské
umělecké školy AveArt věnovaná olympioniku Emilu Zátopkovi. Výstava, nazvaná „Emil Zátopek
běţící, vítězící“ nabízela různé pohledy výtvarníků na sportovní legendu.

Ze sportu
Sedmnáctiletá vzpěračka ASK Tatra Kopřivnice Bára Lichnovská vybojovala titul mistryně
ČR v kategorii do 23 let a zároveň stříbro mezi ţenami.
Domácí Kopřivnice skončila ve florbalovém Vikings Cupu, turnaji muţů, který se letos
konal jiţ podesáté, třetí.
Badmintonový B tým ASK Tatra Kopřivnice vyhrál kvalifikaci o druhou ligu.
Odchovankyně kopřivnické atletiky Lenka Masná splnila při 1. kole extraligy limit pro start
na letním ME v Barceloně. Závod na 800 m vyhrála v čase 2:01,32 min. O pět dní později
vybojovala na mezinárodně obsazené ostravské Zlaté tretře výborné třetí místo v čase 2:01,06.
Ve Štramberku se běţel uţ 30. ročník Štramberské desítky, poprvé se zde konal i závod
mládeţe pod názvem Běh dětí Národním sadem.
Mladší dorost kopřivnického klubu házené vybojoval na M ČR této kategorie, kam se
probojoval na základě výsledků v I. lize, druhé místo. Vítězem se stal favorizovaný Jičín.
Trenér extraligového týmu házenkářů KH Kopřivnice Miroslav Bartoň odstoupil z funkce
trenéra. Novým trenérem extraligového celku házenkářů se stal Libor Hrabal.
Badmintonisté David Ptáček a Eliška Kelnarová vybojovali bronzové medaile na
mládeţnických mistrovstvích ČR.
Kopřivnický šachista Pavel Káňa byl na turnaji v Hustopečích vteřinu od vítězství nad
šachovým velmistrem Davidem Navarou.

Červen
V centru města proběhl Den dětí. Malí i velcí Kopřivničané mohli slavit i na akci
Preventění. V prostoru před radnicí předváděli policisté, hasiči i zdravotníci svou techniku i
nejrůznější druhy zásahů.
V lokalitě na Habeši byla zahájena rekonstrukce ţelezného mostu přes řeku Lubinu.
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Kopřivnická automobilka oznámila své hospodářské výsledky. Za rok 2009 prodělala 712
milionů korun. Trţby Tatry činily zhruba tři miliardy, ale náklady společnosti přesáhly 3,7 miliardy.
Na druhém ročníku akce 1000 veteránů bylo k vidění na tatrováckém polygonu téměř
sedm stovek automobilových veteránů.
Ve čtvrtém ročníku zábavně charitativní akce Dudlík 2010 se pořádajícím skautům
podařilo vybrat téměř 18 tisíc korun, které byly předány rodině tříletého Viktora, trpícího kombinací
několika váţných vývojových vad.
Zastupitelé odsouhlasili, aby se Oblastní stavební bytové druţstvo stalo vlastníkem 10%
podílu v městské společnosti Teplo. Dohoda na této akvizici vznikla z toho důvodu, aby se město
mohlo ucházet o dotaci na výstavbu nového tepelného zdroje.
Ve Štramberku pod Trúbou se zřítila část hradební zdi. Kamenný val zřejmě poškodily
přívaly vody v průběhu jarních povodní.
Na ulici České a Záhumenní byly otevřeny zrekonstruované zahrady mateřských škol. Na
České má nyní školka k dispozici Vodní svět, na Záhumenní zase Svět kamenů. Zahrady byly
zrekonstruovány díky dotačním penězům z EU.
Premiéra akce Lašské laškování přilákala do centra města velké mnoţství lidí. Akce
kombinovala kulturní vystoupení s recesními soutěţemi týmů z obcí mikroregionu.
První bezbariérová trasa, vedoucí napříč městem od domu s pečovatelskou sluţbou na
ulici České aţ k radnici na ulici Štefánikově, byla dokončena a předána městu. Oproti původnímu
plánu byly dokončeny stavební práce se zpoţděním. Na zpoţdění se podepsaly především
problémy s podloţím některých chodníků a inţenýrské sítě vedené jinak, neţ bylo zaneseno v
plánech.

Ze sportu v červnu
Vzpěračka Bára Lichnovská vytvořila dva nové české rekordy v kategorii sedmnáctiletých
nad 69 kg.
Na úspěšný házenkářský mladší dorost navázali starší ţáci. Na M ČR této kategorie
vybojovali stříbro.
Odchovanec kopřivnického hokeje Libor Pivko ukázal doma pohár pro mistra extraligy,
který letos vybojoval s týmem Pardubic.
Plavec SK Kopřivnice David Kunčar si na M ČR dorostu doplaval pro čtyři tituly.
Kopřivnický fotbal slavil devadesátiny. Kopřivnický fotbalový tým muţů skončil v okresním
přeboru aţ čtvrtý.
Kulturista oddílu URTICA Kopřivnice Libor Burýšek vybojoval stříbro na ME masters.
Tři medaile dovezli z praţského letního mistrovství ČR plavci SK Kopřivnice. Stříbro a
bronz vybojoval David Kunčar, bronz Petra Klosová.
Lenka Masná si na atletickém ME v Barceloně připsala dosud největší úspěch kariéry. Ve
finále závodu na 800 m doběhla šestá v čase 1:59,91 min. V rozběhu si přitom vytvořila osobní
rekord 1:59,71 min.

Červenec - srpen
Silnice I/58 v Lubině v úseku od restaurace „Jehlan“ ve směru na Frenštát pod Radhoštěm
byla z důvodu stavebních prací uzavřena pro dopravu. Objízdná trasa byla navedena na ulici
Panskou. Tato situace přetrvala do konce roku a pak dál.
Do termínu podalo své kandidátky do komunálních voleb 10 subjektů. Kromě ODS, ČSSD,
KDU-ČSL, KSČM, SNK a Nezávislých se o hlasy voličů chtěly ucházet také Dělnická strana
sociální spravedlnosti, Strana práv občanů – Zemanovci, TOP 09 a Šance 2010.
Opravy ZŠ Alšova a ZŠ 17. listopadu se protáhly. Ve školách se tak v přípravném týdnu
stále pracovalo a uklízelo. Škola na sídlišti Sever se nakonec opravdu otevřela s několikadenním
zpoţděním.
Automobilka v rámci své road show představila některé novinky ve svém výrobním
programu a také marketingovou koncepci The New Tatra – Nová Tatra.
V závěru měsíce přišla pro Kopřivnici dlouho očekávaná dobrá zpráva. Regionální rada
Moravskoslezsko podpořila osm projektů ve městě částkou přes 53 milionů korun. Největší dotaci
14,3 milionů získal projekt rekonstrukce ZŠ Mniší.
Dvacet tisíc korun a také potřebné úklidové nářadí poslala společnost Slumeko povodněmi
zdecimované obci Višťová u Frýdlantu.
Letní kino vytvořilo divácký rekord. Na komedii Ţeny v pokušení přišlo neuvěřitelných 1514
diváků.
Předpouťový Bartolomějský večer v centru Kopřivnice byl přehlídkou místních hudebních
souborů. Během večera se jich před publikem vystřídalo celkem sedm.

7

Majitel zchátralého objektu Zemanství po letech nečinnosti začal s jeho rekonstrukcí.
Jeden z nejstarších objektů na území města se jako jeden z mála těší památkové ochraně.

Ze sportu
Proběhl Kopřivnický drtič. Z letního stadionu vyrazilo do jiţ 13. ročníku Kopřivnického
drtiče, poloorientačního hobby maratonu na horských kolech, celkem 534 cyklistů.
Natálie Cváčková se na tenisovém mistrovství ČR starších ţákyň v Jablonci nad Nisou
probojovala do finále dvouhry. Tam uţ nestačila na Kristýnu Roučkovou ze Sparty Praha. Ve
čtyřhře skončila talentovaná hráčka Agrofertu Prostějov spolu s Janou Kůstkovou třetí.
Domácí tým házenkářů skončil ve 49. ročníku turnaje „O pohár Tatra, a. s.“ aţ na třetím
místě. Vítězem se stalo Královo Pole Brno.

Září
Technické muzeum přivítalo miliontého návštěvníka. Radka Dudu se synem přivítali kromě
ředitele muzea také starosta města a ředitel automobilky. Kromě knih nebo modelů tatrovek pro ně
byla připravena také projíţďka tatrováckými vozy po zdejší zkušební dráze.
Firma Röchling přispěla na opravy ulice Panské částkou 168 tisíc korun, sumu 150 tisíc
zaslala také firma Dura. Po Brose a Cirexu se tak staly dalšími firmami, které přispěly na zlepšení
hlavní přístupové cesty od města do Průmyslové zóny ve Vlčovicích.
Na Fojtství byla otevřena výstava nazvaná Zdraví – síla – krása věnovaná bohaté historii
kopřivnického sportu. V archivních materiálech a fotografiích bylo moţné vidět vývoj místní
tělovýchovy uţ od zaloţení prvního sportovního oddílu před 140 lety.
Město vydalo broţuru s informacemi o plnění Strategického plánu města díky dotaci na
projekt Dílna kvality. Informační materiál byl distribuován do schránek všem domácnostem ve
městě a místních částech.
Filmem Shrek: Zvonec a konec 3D zahájilo kopřivnické kino svou digitální éru. Vůbec
poprvé v něm bylo promítáno nově nainstalovanou digitální projekční technologií a navíc ve formátu
3D.
Tazatelé společnosti Agur Consulting oslovovali s dotazníky občany Kopřivnice. Cílem
výzkumu, který si objednala místní radnice, bylo zjistit míru spokojenosti obyvatel s místním
společenstvím.
Zastupitelé na svém posledním zasedání před komunálními volbami schválili vyhlášku,
která umoţňila zpoplatnění všech hazardních přístrojů na území města. Město tak bude moci
vybírat peníze nejen za výherní automaty, ale také za herní terminály, u kterých to dříve nebylo
moţné.
V kostele sv. Václava v Lubině byly slavnostně poţehnány nově nainstalované varhany.
Dvoumanuálový nástroj s třemi rejstříky byl jako starší zakoupen za 520 tisíc a jeho přemístění a
nová instalace stála 720 tisíc korun. Půl milionem na varhany přispělo město, zbytek nákladů nesli
farníci.
Radnice v centru města pořádala uţ pátý ročník informačně plánovací akce Město je naše
hřiště. Lidé mohli diskutovat s odbornými pracovníky radnice i politickým vedením města nad
aktuálními tématy.
Jednání mezi odbory a vedením automobilky o formě delší dobu avizovaného sniţování
počtu zaměstnanců zkrachovala. Firma bezprostředně poté rozdala 167 výpovědí.
12.9. uplynulo patnáct let od úmrtí učitele Bohumila Matuly. Byl kandidátem na udělení
čestného občanství města.
20.9. zemřel učitel Jiří Ptáček. Do kulturního ţivota v našem městě se zapsal nejen svou
učitelskou činností, ale I svým působením v pěveckém sboru, vedením dětských pěveckých sborů a
dlouholetým vystupováním s Pěveckým sborem moravských učitelů.

Ze sportu
Házenkáři odstartovali do nového ročníku ZUBR Extraligy poráţkou v Třeboni. Na první
vítězství si ale museli počkat aţ do 24. října, kdy vyhráli na palubovce Přerova.
Olympionička Dana Zátopková slavnostně otevřela nově vybudovaný chodník a
cyklostezku na ulicích Dělnické a Panské. Část nové stavby si také bezprostředně po přestřiţení
pásky projela na koloběţce.
Vítězem osmého ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, na jehoţ startu stanulo 188
běţců, se stal Keňan Henry Chirchir. Svou premiéru měla ve stejný den doprovodná akce hlavního
závodu, Běh dětí Kopřivnicí, kterou absolvovalo 152 malých i větších atletů. Čestným hostem byla
letos poprvé mistryně světa v běhu na 400 m Jarmila Kratochvílová.
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Olympionička Petra Klosová přestoupila z plaveckého klubu SK Kopřivnice do Nového
Jičína. Důvodem bylo především propuštění jejího trenéra Vlastimíra Perny z trenérských sluţeb v
kopřivnickém klubu a jeho odchod do Nového Jičína, kam jej čtyřiadvacetiletá reprezentantka
následovala.
Závodník SSK Kopřivnice Jan Polášek vyhrál na mistrovství ČR v kulových disciplínách
libovolnou pistoli dorostenců na 60 ran výkonem 508 b.

Říjen
Budovy škol na ulicích 17. listopadu a Alšova byly po rekonstrukcích definitivně otevřeny.
V průběhu září v obou budovách probíhaly ještě dokončovací práce. Provedené úpravy mají
především výrazně sníţit energetickou náročnost provozu obou škol.
Kino PULS zahájilo premiérovou sezonu přenosů představení ze slavné Metropolitní
opery. Prvním newyorským titulem, který si v HD rozlišení Kopřivničané poslechli, bylo Wagnerovo
Zlato Rýna.
Koncem října se v katolickém domě uskutečnila Přehlídka pěveckých sborů.
Studenti maturitních ročníků zdejší střední školy si nanečisto vyzkoušeli novou státní
maturitu. Většina z nich, jak se ukázalo později, u zkoušky uspěla.
Vítěz soutěţe firma Beskydská stavební zahájila práce na dostavbě stravovací a
společenské části budoucího domova důchodců. Město se touto investicí zbaví také dvacet let
nedokončeného panelového skeletu na ulici České.
Komunálních voleb se zúčastnilo 37,46 % oprávněných voličů. Ve volbách zvítězila ODS
(6 mandátů), druhá nejúspěšnější byla ČSSD (5 mandátů), tři mandáty získala KSČM, po dvou
mandátech KDU-ČSL a SNK, jednoho zastupitele získala TOP 09, Šance 2010 a Nezávislí.
Následně byla podepsána koaliční dohoda. Na spolupráci se dohodli zastupitelé ODS s SNK, KDUČSL a Šancí 2010. Spolupráci a místo v radě nabídli také TOP 09. Ta ale nabídku později nepřijala,
a tak vznikla koalice s nejtěsnější většinou jedenácti hlasů.

Ze sportu
Florbalisté FBC Vikings Kopřivnice postoupili do osmifinále Českého poháru. Tam uţ
později nestačili na Vítkovice.
Kopřivnický hokejový celek muţů vyhrál v 5. kole krajské ligy na ledě Horního Benešova
4:3, čímţ prodlouţil svou dosavadní neporazitelnost.
Bára Lichnovská přidala ke svým letošním vzpěračským úspěchům tituly mistryně ČR do
sedmnácti a do dvaceti let.
Úspěch v soutěţích měly i kopřivnické badmintonistky. Čtrnáctiletá Karla Ptáčková získala
po výborných výsledcích v nejvyšších českých turnajích 4. místo v ţebříčku, o rok mladší Eliška
Kelnarová 8. místo.

Listopad
Motýlek, přehlídka tance a zpěvu postiţených dětí, vsadil letos na indiánské téma a ještě
větší otevřenost a integraci. Kulturní dům zaplnily stovky účinkujících i diváků.
Firma Röchling v Průmyslové zóně ve Vlčovicích rozšířila prostory svého závodu o 1 000
2
m skladovacích ploch. Po úspěšném překonání krize výrobce plastových dílů pro automobilový
průmysl také mírně zvýšil počet svých zaměstnanců.
Nově zvolené zastupitelstvo absolvovalo své ustavující zasedání. Starostou na něm byl
zvolen Josef Jalůvka, místostarosty se stali Miroslav Kopečný, Dagmar Rysová a Alois Janek.
Radními se kromě těchto čtyř stali Dagmar Jančálková, Jaroslav Šula a Lumír Pospěch.
Největší leporelo světa bylo vystaveno na Fojtství. Na výstavě, pojmenované stejně jako
kniha Dějiny udatného českého národa – a pár bezvýznamných světových událostí, si návštěvnící
mohli prohlédnout obrovské leporelo měřící na délku sedmdesát metrů.
Skautské centrum Vanaivan zvítězilo v premiérovém ročníku ankety o nejlépe investované
peníze z dotace Regionálního operačního programu.
Pěvecký sbor Kopřivnice nahrál v kostele sv.Bartoloměje vánoční koledy. Podnět k tomu
dalo vedení Tary a vzniklé CD bylo rozdáváno jako dárek k vánocům všem zaměstnancům
podniku.
Čtyřiačtyřicátý ročník taneční soutěţe Tatra přinesl do Kopřivnice opět soutěţní tanec
vysoké úrovně. Na parketu se sešlo 19 standardních a 23 latinskoamerických párů nejvyšší
kategorie M.
Firma Dura oslavila deset let svého působení v Kopřivnici dnem otevřených dveří. Dura
byla prvním podnikem, který se usídlil ve zdejší průmyslové zóně.
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Slavnostním odhalením pamětní tabulky byla ukončena jedna z etap regenerace sídliště
Jih, během které v oblasti ulic Štramberské a Máchovy vzniklo i 57 nových parkovacích míst.
Kopřivnice si připomněla 100 let od svého povýšení na městys.
Taneční skupina ZUŠ Zdeňka Buriana vybojovala pod hlavičkou klubu K+K Labyrint
Ostrava světové prvenství na šampionátu CDO a ICO, a to v kategorii synchro dance formace
juniors.

Ze sportu
Byla odehrána premiéra badmintonového turnaje amatérů, který byl zorganizován místo v
mnoha směrech náročného turnaje Grand Prix A. Ten BK ASK Tatra Kopřivnice pořádal patnáct let.
Plaveckou Velkou cenu Kopřivnice ozdobili svou účastí čeští vrcholoví sportovci Květoslav Svoboda a Barbora Závadová.
Krasobruslaři dovezli z prvního závodu Evropského poháru mládeţe v Celje kompletní
sbírku medailí. Zlato vybojoval Samuel Tran, stříbro Robin Grussmann, bronz Petra Milčinská.
Vítězem seriálu Lašská běţecká liga se v hlavní kategorii muţů stal Jakub Ambros z
Maraton klubu Kopřivnice, mezi ţenami vyhrála Irena Šádková, kategorii masters Jiří Zátopek, oba
z téhoţ klubu.
Hala ZŠ E. Zátopka hostila uţ pošesté akci Děti fitness aneb sportem proti drogám.
V suterénu kopřivnické radnice se konala uţ sedmá Kopřivnická diabolka. Sjela se na ni
padesátka střelců především z Moravskoslezského kraje.

Prosinec
Po zhruba dvaceti letech se vzpomínkovým koncertem v kulturním domě alespoň na jeden
večer vrátila na scénu legenda kopřivnické hudební scény taneční kapela Alfa.
Firma Brose věnovala městu čtvrt milionu korun. Část peněz byla určena na zaplacení
vstupenky do kina pro místní školáky a předškoláky, zbytek byl vyuţit ke zvelebení místních školek.
V Technickém muzeu byla slavnostně zahájena výstava Vladimíra Cettla Zpět aneb
putování za vraky. Autor na svých fotografiích zachytil unikátní atmosféru zchátralých starých
automobilů.
Do soutěţe, jejíţ vítěz bude budovat kanalizaci ve čtyřech obcích sdruţených do svazku
obcí Novojičínska, se přihlásilo 23 firem. Zakázka, v rámci které bude postavena také kanalizační
síť v místní části Lubina, má hodnotu takřka půl miliardy.
Kopřivnický klub Nora po posledním týdnu nabitém programem ukončil svůj provoz. Klub
zaměřený na alternativní kulturu ve městě skončil po zhruba 19 letech existence.

Ze sportu
Mikulášský víkend přinesl premiéru v podobě Mikulášského běhu parkem i vylepšenou
verzi turnaje klubu házené s názvem Mikulášský den s házenou.
Zimní stadion v Kopřivnici hostil hned tři akce najednou. Gymnastky pořádaly Mikulášský
dvojboj, v němţ domácí závodnice vybojovaly šest medailí. Klub krasobruslení organizoval tradiční
Malou cenu města Kopřivnice, ve které místní získali čtyři cenné kovy. A konečně klub vzpírání
organizoval 19. ročník Velké cenu Kopřivnice, v níţ třemi českými rekordy vynikla domácí juniorka
Bára Lichnovská.
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Volené orgány města
Zastupitelstvo města
Je nejvyšším samosprávným orgánem města, zvoleným ve volbách na podzim roku 2006
v počtu 21 členů, jehoţ činnost byla ukončena na podzim roku 2010 uplynutím volebního období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2010 (podle zákona
o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2010 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 3 pracovní semináře ZM, na nichţ se
zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto sloţení:
Příjmení a jméno

Navrhující strana, politická příslušnost

Tomáš HRNČÁREK

ČSSD

Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.

ODS

Alois JANEK

KDU-ČSL

Josef JALŮVKA, Ing.

ODS

Oldřich JAŠEK, Ing.

ČSSD, bezpartijní

Sylva JEŢOVÁ, Mgr.

ODS

Milan KAPICA

KSČM

Robert KASÍK

ČSSD

Miroslav KOPEČNÝ, Ing.

ODS

Zdeněk KRAJČÍR, Mgr.

ČSSD, bezpartijní

Vladislav KRYŠKE

ODS

Karel KUBOŠ, RSDr.

KSČM

Robert LAKOMÝ, MVDr.

SNK, bezpartijní

Evţen MILČINSKÝ (od 04. 05. 2010)

ODS

Josef PAVELKA, Ing.

KSČM

Dagmar RYSOVÁ, Bc.

SNK, bezpartijní

Marie STREITOVÁ

ODS

Jiří SUMBAL, Ing. (do 04. 05. 2010)

ODS

Lubomír ŠKAPA, Ing.

ODS

Jaroslav ŠULA, Ing.

KDU-ČSL

Ivan TELAŘÍK

NEZÁVISLÍ, bezpartijní

Jiří TICHÁNEK

ČSSD
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Zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v listopadu 2010.
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se konalo dne 11. 11. 2010.
Počet členů byl stanoven na 21 ve sloţení:
Příjmení a jméno

Navrhující strana, politická příslušnost

Zdeněk BABINEC, Mgr.

ODS, bezpartijní

Tomáš HOF, Mgr.

ČSSD

Tomáš HRNČÁREK

ČSSD

Radim HYVNAR, Ing.

KSČM, bezpartijní

Josef JALŮVKA, Ing.

ODS

Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.

ODS

Alois JANEK

KDU-ČSL

Milan KAPICA

KSČM

Miroslav KOPEČNÝ, Ing.

ODS

Dušan KROMPOLC, Mgr.

ČSSD

Karel KUBOŠ, RSDr.

KSČM

Robert LAKOMÝ, MVDr.

SNK, bezpartijní

Jiří NOVÁK, Bc.

TOP09, bezpartijní

Zdeněk POLÁŠEK, Ing.

ČSSD

Lumír POSPĚCH, Mgr.

ŠANCE 2010, bezpartijní

Dagmar RYSOVÁ, Bc.

SNK, bezpartijní

Marie STREITOVÁ

ODS

Ladislav STEHLÍK, Ing.

ČSSD

Jaroslav ŠULA, Ing.

KDU-ČSL

Xenie ŠUSTALOVÁ, Mgr.

ODS

Ivan TELAŘÍK

NEZÁVISLÍ, bezpartijní

Změny v zastupitelstvu
Počátkem prosince 2009 rezignoval na svůj mandát Rudolf Babinec a jeho mandát převzal
pětatřicetiletý městský stráţník Tomáš Hrnčárek z ČSSD. Hrnčárek, který ve volbách v říjnu 2006
získal 1 558 hlasů, je uţ druhým náhradníkem, který se dočkal mandátu. Bezprostředně po volbách
se svého křesla vzdal Petr Černoch a jeho místo zaujal Robert Kasík.
Rudolf Babinec, který byl zvolen jako bezpartijní, patřil po volbách k té části jejich
zvolených zástupců, jeţ podporovala radniční koalici. Jeho rezignací kopřivničtí sociální demokraté
mírně posílili svou opoziční pozici v zastupitelstvu.
Další personální změnou v zastupitelstvu nedlouho před volbami bylo odstoupení Jiřího
Sumbala. Jiřího Sumbala z ODS, který na svou funkci rezignoval z důvodu přestěhování do jiného
města, nahradil Evţen Milčinský, první náhradník z kandidátky občanských demokratů.
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Sumbal, který v zastupitelstvu města působil od roku 2002, naposledy se svými kolegy
zasedl na mimořádném zasedání 4. května, ve stejný den také starosta obdrţel jeho rezignační
dopis.
Evţen Milčinský, kterého kopřivnická veřejnost zná především jako dlouholetého trenéra a
manaţera zdejšího klubu krasobruslení, také nebyl v komunální politice úplným nováčkem, v
zastupitelstvu uţ zasedal v závěru předchozího volebního období od února do října 2006. Tehdy
nahradil Milana Bureše, který se stal senátorem. V komunálních volbách před necelými čtyřmi lety
pak Milčinský získal 2 171 voličských hlasů.
Poněvadţ Sumbal byl zároveň předsedou školského výboru, byla do této funkce do konce
volebního období zvolena Sylva Jeţová.

Nejdůleţitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2010
Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice:
obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2010 O místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní
schválení:
akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2010–2011,
rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2010,
závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2009,
prodeje a výkupu pozemků,
dohod o přistoupení k závazku,
smlouvy o vzájemných vztazích členů Svazku obcí regionu Novojičínska ve vztahu
k realizaci zakázky na zpracování tendrové projektové dokumentace na projekt
„Odkanalizování vybraných města a obcí regionu Novojičínska“,
poskytnutí dotací sportovním a kulturním organizacím a spolkům

Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2010 v tomto sloţení:
A) do 11/10 (ukončení volebního období 2006–2010)
Starosta města: Ing. Josef Jalůvka
Místostarostové: Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Dagmar Rysová
Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek
Ing. Miroslav Kopečný

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

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:
Působnost starosty Ing. Josefa Jalůvky:
a) strategické plánování,
b) evropské záleţitosti, mezinárodní vztahy,
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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 záleţitosti veřejného pořádku,
c) ţivotní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zemědělství,
d) komunální sluţby,
e) tepelné hospodářství.
Působnost 3. místostarostky Dagmar Rysové:
a) sociální věci,
b) zdravotnictví,
c) prevence kriminality,
d) bytové hospodářství,
e) kultura.
Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík
Řídil a kontroloval činnost všech odborů, oddělení městského úřadu.

Na 1. Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice (11. 11. 2010), vzešlém
z komunálních voleb roku 2010, byla zvolena 7členná rada města ve sloţení:
Starosta města: Ing. Josef Jalůvka
Místostarostové: Ing. Miroslav Kopečný
Bc. Dagmar Rysová
Alois Janek
Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Jaroslav Šula

Komunální volby 2010
O jednadvacet míst v zastupitelstvu se ucházelo celkem 195 osob rozdělených na
kandidátky deseti subjektů. Voliči měli moţnost vybírat si z velkých tradičních politických stran
stejně jako dát šanci novým uskupením.
Lidé měli o hlasování větší zájem neţ v minulých volbách
Do volebních místností přišlo v Kopřivnici včetně místních částí 7 459 lidí, coţ je 40,09
procent osob s volebním právem. Jen o něco méně lidí, a to 7 124 lidí (38,27 %) vyuţilo moţnosti
ovlivnit i volby do Senátu. To znamená, ţe letos přišlo ke komunálním volbám zhruba o tři procenta
více voličů neţ před čtyřmi roky. K senátním volbám pak přišlo dokonce zhruba o deset procent
více voličů neţ v roce 2004.
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Tradičně nejvyšší volební účast byla zaznamenána v místních částech. V Mniší volilo
zastupitele 59,38 % oprávněných voličů a ve Vlčovicích byla účast jen o jednu setinu procenta
niţší. Také v samotné Kopřivnici zaznamenaly dva volební okrsky nadpoloviční účast voličů.
Největší podíl měl okrsek č. 3 v Katolickém domě, a to 57,41 %, a v okrsku č. 6 v obřadní síni, kde
přišlo volit 51,04 % lidí. Naopak nejmenší účast byla v sousedním okrsku č. 7 v domě dětí a
mládeţe, kde odvolilo pouze 27,42 % zapsaných voličů. Oficiální výsledky voleb byly zveřejněny
19. října.
Výsledkem povolebních vyjednávání bylo vytvoření nové koalice ODS, KDU-ČSL, SNK a
Šance. Koaliční smlouva kromě závazku povolební spolupráce obsahovala také dohodu v otázkách
personálního obsazení míst na radnici. Na rozdíl od praxe z minulých období se první jednání
nového zastupitelstva neuskutečnilo v kinosále, ale v tradičních jednacích prostorách zastupitelstva
v desátém patře budovy radnice.
Nové vedení Kopřivnice bylo zvoleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva města
nejtěsnější moţnou většinou jedenácti z jednadvaceti hlasů.
V nejuţším vedení města zůstal Josef Jalůvka (ODS) jako starosta a Dagmar Rysová
(SNK) v pozici 2. místostarostky. Nově je doplnili Miroslav Kopečný (ODS), který se stal 1.
místostarostou města, a Alois Janek, jenţ jako třetí místostarosta uzavřel skupinu zastupitelů
dlouhodobě uvolněných pro výkon své funkce. Sedmičlennou radu pak doplnili Dagmar Jančálková
(ODS), která tak obhájila svůj post radní z minulého období, a nově pak Lumír Pospěch (Šance
2010) a Jaroslav Šula (KDU-ČSL).
Nově zvolená rada města na svém prvním jednání rozhodla, ţe se město bude ucházet o
zhruba 8,5milionovou dotaci na vzdělávání politiků i zaměstnanců radnice. Projekt Efektivní
vzdělávání v klíčových oblastech by měl zajišťovat vzdělávání politiků a úředníků aţ do roku 2014.
Zastupitelé i zaměstnanci radnice se budou školit v oblasti finančního plánování a řízení,
implementace moderních metod řízení. Školením budou získávat komunikační a prezentační
dovednosti a posíleno má být také jejich povědomí o vlivech veřejných politik a intervencí z
veřejných zdrojů na území samosprávných celků.

Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města
Finanční
Kontrolní
Školský

Komise zastupitelstva města
pro strategický rozvoj

Komise rady města
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci
pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21
Rada Kabelové televize

Komise místních částí
Vlčovice
Lubina
Mniší

O post senátora se letos ucházeli čtyři místní politici
Za ODS chtěl obhájit dosavadní mandát Milan Bureš. Přestoţe uţ čtvrtým rokem ţije ve
Frenštátě, v Kopřivnici byl Bureš dlouho aktivně činný v komunální politice a zastával mimo jiné
také funkce radního a místostarosty města. Letos byl zároveň ředitelem Základní školy Alšova.
Za Stranu práv občanů - Zemanovce kandidoval do horní komory parlamentu
dvaapadesátiletý Zdeněk Krajčír. Původním povoláním učitel uţ tři volební období působil na
kopřivnické radnici ve funkci místostarosty. V závěru opustil řady ČSSD.
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Další kopřivnický politik, Karel Kuboš, v senátních volbách hájil barvy KSČM.
Třiašedesátiletý Kuboš se politice věnuje profesionálně ve stranických i volených funkcích. Uţ třetí
volební období je zastupitelem Kopřivnice a také členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
O senátní post usiloval poprvé.
Do Valdštejnského paláce se pokusil o návrat také Jaroslav Šula, jenţ uţ v horní komoře
KDU-ČSL zastupoval v letech 1998 aţ 2004. Dvaašedesátiletý Šula letos působil jako ředitel
domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byl zastupitelem Kopřivnice a pracoval také na
radnici ve funkci místostarosty.
První kolo v pořadí uţ čtvrtých senátních voleb v našem obvodu se uskutečnilo 15. a 16.
října, druhé pak 22. a 23. října. Ani jeden z uvedených kandidátů neuspěl.

Cena pro naše město
Kopřivnice získala další ocenění. Tentokrát jí bylo uděleno za ukázkový a dlouhodobý
postup v realizaci místní Agendy 21.
XVII. celostátní konference Národní sítě Zdravých měst České republiky se konala v
Praze. Za Kopřivnici se jí zúčastnila místostarostka Dagmar Rysová, garantka Projektu Zdravé
město a místní Agenda 21 a koordinátorka tohoto projektu Ivana Rašková. Konference byla
otevřena všem zástupcům měst, obcí a regionů se zájmem o kvalitu veřejné správy, strategické
plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata. Na konferenci vystoupili zástupci tří
oceněných měst, a to Kopřivnice, Chrudimi a Vsetína, se svými příspěvky věnovanými tématu
udrţitelného rozvoje včetně konkrétních příkladů z praxe.
Zapojením Kopřivnice do Národní sítě zdravých měst měli koordinátoři projektu moţnost
inspirovat se formou příkladů „dobré praxe“ prací a přístupem jiných měst u nás i v zahraničí a také
moţnost srovnání. Chceme-li uplatňovat principy udrţitelnosti města, je nutné správně nastavit
pravidla a podmínky a pak je zodpovědně dodrţovat v přístupu města ke všem oblastem ţivota. V
tom městu místní Agenda 21 pomáhá. Ocenění za Kopřivnici převzala Dagmar Rysová.

Razítko Dobré praxe
Kopřivnice letos také získala jiţ druhé „razítko“ Dobré praxe, které uděluje Národní síť
Zdravých měst České republiky. Tentokrát ho radnice získala za ukázkový příklad vítěze soutěţe O
lidech s lidmi, kde prezentovala procesy „Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v rámci
realizace strategie města“ a „Průběh zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v
Kopřivnici“. První kulaté razítko získala Kopřivnice během XVI. celostátní konference Národní sítě
Zdravých měst ČR za aplikaci metod kvality a řízení rozvoje. Druhé razítko převzali zástupci města
na tzv. Jarní škole NSZM ČR v Pelhřimově, která se uskutečnila na jaře 2010. Na tomto školení
prezentovali vybraní zástupci Zdravých měst sdruţených v NSZM své zkušenosti s konkrétními
projekty či aktivitami, které ve městě dělají. Razítka udělovaná Národní sítí zdravých měst mají
upozornit na systémové aktivity a příklady, které se jednotlivým členům NSZM osvědčily, a jsou
proto zveřejňovány na webu Dobré praxe (www.dobrapraxe.cz), z něhoţ mohou čerpat ostatní
členové zkušenosti a poznatky. Koordinátorkou Zdravého města a místní Agendy 21 je v Kopřivnici
Ivana Rašková.

Kopřivnice již počtvrté obhájila kategorii B
Kopřivnice zastoupená členy komise Zdravého města, pracovníky radnice, ale i dalšími
spolupracovníky z řad organizací, firem a spolků obhajovala před hodnotiteli uţ počtvrté kategorii B
v kritériích místních Agend 21, coţ je v naší republice zatím nejvyšší udělovaný stupeň v této
metodě ve veřejné správě.
Kontrola plnění kritérií místní Agendy 21 se uskutečnila v pondělí 18. října v zasedací
místnosti radnice a Kopřivnice jako člen národní sítě Zdravých měst musela dokazovat naplňování
jednotlivých poţadavků na konkrétních aktivitách. Hodnotit ji tentokrát přijela devítičlenná komise v
čele s Tomášem Kaţmierskim, ředitelem odboru nástrojů politiky ţivotního prostředí ministerstva
ţivotního prostředí.
Obhajoba letos probíhala jiným způsobem a byla časově náročnější. Zatímco vloni trvala
tři hodiny, letos čtyři. Další fáze obhajoby se odehrála v Praze. Tam Kopřivnice jiţ počtvrté za
sebou v řadě obhájila kategorii B a byla jedním z pěti měst, jedné městské části a jednoho
mikroregionu, které na půdě ministerstva ţivotního prostředí obhájily své kvality před členy
Pracovní skupiny pro místní Agendu 21, Rady vlády pro udrţitelný rozvoj a dalšími zájemci. Ve
středu 24. listopadu se na ministerstvu ţivotního prostředí uskutečnily veřejné obhajoby postupu v
místní Agendě 21 – mezinárodním programu, který v sobě zahrnuje jak aktivní zapojování
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veřejnosti do dění v místě, tak strategické řízení měst, obce či regionu, to vše za směřování k
udrţitelnému rozvoji v praxi.
Zástupci Kopřivnice spolu s dalšími obhájci dokladovali plnění oficiálních kritérií místní
Agendy 21 na konkrétních aktivitách, které uţ předtím prezentovali před členy komisí ve svých
městech, a to za přítomnosti zástupců všech organizací, kteří s nimi spolupracovali.
Ocenění z rukou náměstkyně ministra ţivotního prostředí Rut Bízkové převzala za město
Kopřivnici místostarostka Dagmar Rysová. Bízková ve svém krátkém projevu nejen vyzdvihla
postupy a dobrou praxi oceněných měst, která můţe slouţit pro další obce a regionu jako inspirace,
ale všem přítomným popřála mnoho úspěchů v jejich další práci.

Ocenění ministerstva vnitra
Městský úřad Kopřivnice jiţ podruhé získal stříbrný stupeň ceny ministerstva vnitra
„Organizace dobré veřejné sluţby“. Poprvé to bylo vloni, kdy ho získal za pětileté uplatňování
metody CAF na radnici s dobrými výsledky. Metoda CAF - Common Assessment Framework
(Společný hodnotící rámec) byla zpracovaná Evropským institutem pro veřejnou správu jako nástroj
pro zvyšování kvality organizací ve veřejné správě v Evropě a obsahuje soubor devíti kritérií, která
umoţňují provést sebehodnocení organizace.
Samotná kritéria se dělí do dvou kategorií, a to na předpoklady organizace, coţ je vedení,
management lidských zdrojů, strategie a plánování, partnerství a zdroje a na výsledky organizace
ve vztahu k občanům, pracovníkům. Dále se zde posuzují i vztahy ke společnosti, klíčové výsledky
činností a výkonnosti.
Výsledky sebehodnocení slouţí nejen pro vedení radnice jako zdroj informací o silných a
slabých stránkách úřadu, ale také pro systematické porovnávání s výkony ostatních úřadů v
republice i Evropě pomocí benchmarkingu.
Obhajoba proběhla v listopadu 2009 na radnici před tajemníkem Městského úřadu
Jablunkova. Předtím v první polovině roku provedl tým hodnocení, jehoţ výsledky byly shrnuty v
Závěrečné zprávě z řešení soutěţícího o získání cen za kvalitu ve veřejné správě, která byla
následně odeslána do Prahy na ministerstvo vnitra.
Certifikát převzal starosta města Josef Jalůvka v Táboře, kde se konala 6. národní
konference kvality ve veřejné správě.

Pracovnice radnice byly na zkušené v Norsku
Kopřivnická radnice se umístila se svým projektem na zapojování veřejnosti do
spolurozhodování o budoucí podobě centra města mezi nejlepšími třemi v celostátní soutěţi
neziskové organizace Agora. Odměnou pak byla studijní cesta dvou pracovnic radnice do Norska.
Poslední zářijový týden byly na studijním pobytu v norském hlavním městě Oslo Lenka Šimečková,
vedoucí oddělení strategického plánování, a Lucie Petříčková, vedoucí oddělení vnějších vztahů.
Spolu se zástupci dalších dvou oceněných měst, Dvora Králové a Prahy 10, získávaly zkušenosti z
práce tamních municipalit. Cílem soutěţe pořádané Agorou za finanční podpory EHP a Norska bylo
předávání příkladů dobré praxe v oblasti aktivní participace obyvatel. S tímto má Kopřivnice bohaté
zkušenosti, neboť v soutěţi O lidech s lidmi získala v celostátním i mezinárodním kole ocenění za
zapojování svých občanů do plánování rozvoje obce.
Získané poznatky chtějí pracovnice vyuţít při plánovaní budoucí podoby centra města i při
plánování dalšího rozvoje města.

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 (21. května,
17. prosince).
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Krizový štáb města Kopřivnice
K řešení mimořádných událostí a krizových situací zřídil 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 ohroţení 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.
V roce 2010 byl krizový štáb města aktivován po vyhlášení stavu nebezpečí při povodních v květnu
- červnu. Stálá pracovní skupina krizového štábu pracovala v denním reţimu a ve sloţení nezbytně
nutném (redukovaném) k řešení krizové situace. V souvislosti s řešením krizového stavu proběhly 2
schůze krizového štábu.

POŢÁRNÍ OCHRANA
Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami poţární ochrany, ve
znění pozdějších předpisů, zřizuje tyto jednotky:
-

jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I
jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II
jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice
jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice v roce 2010:
Zásahová činnost:
V roce 2010 vyjela jednotka ke 179 událostem, kromě 27 poţárů vyjeli hasiči ke 107
technickým pomocem, 23 dopravním nehodám, 9 únikům nebezpečných látek, 5 x k záchraně osob
a zvířat a 8 událostí bylo kvalifikováno jako planý poplach. Rok 2010 je charakterizován
zajišťováním pohotovosti k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetrţitě po dobu 24 hodin denně.
Vysoký počet výjezdů jednotky je dán rozsáhlým spektrem událostí, k nimţ jednotky vyjíţdí.
V souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami poţární ochrany, ve
znění pozdějších předpisů, je jednotka rovněţ zařazena v systému jednotek určených k zásahům u
dopravních nehod.
V roce 2010 zůstalo vybavení mobilní technikou nezměněno, kopřivnická jednotka při
zásahové činnosti vyuţívá cisterny CAS 24 T815, CAS 32 T 148, vozidlo MB Vito, nákladní přívěs
valníkový s plachtou.
Odborná způsobilost členů jednotky, odborná příprava:
Počet členů disponujících odbornou způsobilostí na funkci velitel se v r. 2010 rozšířil
o jednoho člena, odbornou způsobilost na funkci strojník získal rovněţ jeden člen, tudíţ v současné
době způsobilostí na funkci velitel disponuje 10 členů jednotky, dále 10 členů odbornou způsobilostí
na strojníka, 2 členové jsou vyškolenými techniky jednotky. V neposlední řadě patří k výčtu
odborností také konstatování, ţe výjezdovou činnost jednotky, mimo ostatních členů, vykonává 6
profesionálních hasičů a 1 zaměstnanec Územního střediska záchranné sluţby MSK. Premiérově
v r. 2010 proběhla třídenní odborná příprava v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, kde
kromě teorie členové jednotky zdolali i praktický výcvik.
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Noční poţár
V noci na 5. února zasahovaly u poţáru v bytě v sedmipatrovém panelovém domě na ulici
Dukelské čtyři jednotky hasičů. Oheň vypukl po jedenácté v noci a zničil nejen dvoupokojový byt,
jenţ vzplanul od svíčky, ale ţár a kouřové zplodiny poničily také byt nad ním. Další škody pak
způsobila v bytech pod poţárem voda z prasklého topení a také voda, kterou pouţili hasiči k
uhašení poţáru. Poţár způsobil starší muţ, který ţil v bytě sám a večer si zapálil svíčku v
ozdobném kelímku. Vzbudil ho aţ praskot ohně. Poţár byl na tísňovou linku hasičů nahlášen krátce
před půl dvanáctou v noci, a to jak majitelem bytu, tak i sousedy. K likvidaci poţáru byla vyslána
jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Nového Jičína, dobrovolní
hasiči z Kopřivnice a Štramberka a hasiči z podnikové jednotky Tatry. Zasahující poţár dostali pod
kontrolu během dvaceti minut. Dohašování jim zabralo další hodinu a půl. Majitel bytu utrpěl
popáleniny na rukou a nadýchal se zplodin, proto byl odvezen do nemocnice stejně jako jeho tři
sousedé, kteří byli zasaţeni kouřem. Podle předsedy OSDB, které dům vlastní, byla předběţná
škoda vyčíslena na zhruba 1,5 milionu korun. Pro nájemníky to byla v letošní únorové zimě velmi
nepříjemná situace.

Další zásahy místních hasičů
V sobotu 6. 3. byl jednotce vyhlášen poplach v 6:50 k poţáru průmyslového objektu v
Kateřinicích, kde v ocelokolně hořelo 220 t slámy v areálu druţstva. Na místě jednotka s oběma
cisternami prováděla hašení sena při vyskladňování nakládačem a zajišťovala dálkovou dopravu
vody. U tohoto poţáru zasahovalo celkem 7 jednotek hasičů a naše jednotka na místě zůstala aţ
do likvidace poţáru a na stanici se vrátila v 17:30. Po opětovném zajištění akceschopnosti
jednotky byla jednotka povolána hned o hodinu později k úniku vody na ul. Obránců míru.
V neděli po obědě byla jednotka opět s oběma cisternami povolána k poţáru
uskladněného sena, tentokrát do obce Rybí. V prvotní fázi byla činnost na místě směřována k
ochraně okolních objektů a poté se opět hořící seno vyváţelo na nedaleké pole, kde se nechalo
dohořívat. Domů se hasiči dostali aţ v pondělí těsně nad ránem.

Ventilátor pro hasiče
V únoru se v Centrální hasičské stanici Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v Ostravě Zábřehu předávaly zástupcům obcí a měst technické
prostředky pro jejich jednotky sborů dobrovolných hasičů. Slavnostního aktu byl přítomen hejtman
Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.
Zástupce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice Tomáš Bartoň spolu se
starostou Josefem Jalůvkou převzali přetlakový ventilátor. Místní hasiči sice mají starší, ale ten uţ
neslouţil tak, jak by měl. Ventilátor bývá pouţíván při likvidaci poţárů objektů a bytů.

Sněhová kalamita
Počátkem roku postihla celou republiku sněhová kalamita. Na odklízení velkého mnoţství
napadaného sněhu a následně i ledové pokrývky se podíleli hlavně pracovníci Slumeka. Slumeko
nasadilo na odklízení sněhu všechny své pracovníky a také veškerou techniku. To však nestačilo a
tak přibírali brigádníky. Celá letošní zima byla v porovnání s předchozími lety extrémní. Sníh padal
hustě a nepřetrţitě, aţ ho začalo být v centru příliš mnoho, a tak například z parkoviště u Alberta
byl odváţen k učilišti. Největší problémy pak způsobil mrznoucí déšť ze soboty na neděli.
Některým lidem se však nelíbilo, ţe parkoviště u obchodních domů jsou uklizena od sněhu
víc neţ ostatní místa ve městě. Slumeko odklízí sníh podle plánu zimní údrţby, na parkoviště u
hypermarketů, které mají poţadavek odklizení sněhu aţ na asfalt, má vyčleněnou speciální
techniku a lidi. Úklid těchto míst není na úkor města. Náklady na úklid parkovišť aţ na asfalt jsou
mnohonásobně vyšší neţ za běţnou údrţbu.
Velké mnoţství sněhu a následně i mrznoucí déšť si vyţádaly i řadu výjezdů tatrováckých
hasičů. Vyjíţděli mimo jiné i k odstranění sněhu z nadstřešení nad vchodem do obchodního centra
naproti Kauflandu, k odstranění ulomených větví borovice, které se zaklesly nad vchodem do domu
č. p. 601 na ulici Palackého, k odstranění sněhových převisů z domu č. p. 873 na ulici Obránců
míru a pak dvakrát k odstranění spadlých stromů. Na ulici Záhumenní však strom leţel na zemi a
nikoho neohroţoval, a tak se mohli přesunout na ulici Palackého, kde odstraňovali nalomený strom,
jenţ by mohl způsobit další škody.
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Dobrovolní hasiči z Vlčovic zase odklízeli tamní mlýnský náhon, který v dalších dnech
opětovně pročišťovali kopřivničtí dobrovolní hasiči. Ti pak navíc vyjíţděli k odstraňování rampouchů
z bytových domů na ulici Obránců míru.

Letošní povodně
V době povodní a na likvidaci jejich následků byly v Kopřivnici včetně místních částí
všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů v plném nasazení.
Vlčovičtí hasiči začali vozit pytle s pískem a stavět první pískové zábrany v okolí řeky
Lubiny, aby zabránili přetečení stavidel, a ochránili tak rodinné domy v blízkosti toku uţ krátce po
devatenácté hodině v neděli 16. května. Poté plnili další pytle, které rozváţeli a ukládali na různá
místa podle poţadavků občanů. V pondělí ráno pak stavěli druhé pískové zábrany u mlýnského
náhonu. Odpoledne pak museli hasiči vyčistit zával koryta u domu č. p. 112 a také byla navýšena
písková zábrana u Lubiny. Hasiči stavěli pískové zábrany také v noci z pondělí na úterý a navíc
čistili ucpané roury na Babincově potoce. V úterý ráno byli vysláni k odčerpání vody ze vzniklé
laguny a ze sklepa rodinného domu.
Podobně na tom byli i hasiči z Lubiny Drnholce, kteří začali stavět zábrany z pytlů s
pískem rovněţ v neděli večer, protoţe z polí začala zatékat voda do sklepů rodinných domů.
Zábrany pak hasiči stavěli na různých místech Lubiny aţ do pondělního večera. Celkem rozvezli
550 pytlů s pískem.
Rovněţ dobrovolní hasiči z jednotky Lubina Větřkovice začali stavět zábrany z pytlů s
pískem v neděli večer u bytovek u Katolického domu.
Hasiči z Mniší byli vysláni 17. května krátce po šesté hodině ranní k odstranění spadlého
stromu ze silnice mezi obcemi Mniší a Hukvaldy a v 18 hodin pak k uvolnění mostu přes Lubinu u
domu č. p. 68, kde se hromadily naplavené kusy dřeva, a hrozilo tak ucpání toku. Hasiči odstranili
veškeré překáţky, které byly nejen pod mostem, ale i v jeho okolí.
K likvidaci následků povodní byla vysílána i jednotka dobrovolných hasičů z Kopřivnice.
Dobrovolní hasiči ukončili svou práci ve středu, kdy opadla voda a kdy na ně čekalo rozebírání
pískových zábran a čištění pouţité zásahové techniky, přičemţ zjišťovali škody na svém vybavení,
které byly způsobeny při zásazích.
Tři výjezdy uskutečnili i profesionální hasiči automobilky. Ti byli vysláni k čerpání vody ze
sklepa rodinného domu na ulici Dělnické 16. a 17. května a na ulici Panské odčerpávali vodu ze
zatopeného manipulačního prostoru betonárky a dopravníku třídící linky odpadu, která sousedí s
betonárkou.

Požární sport:
Poţární sport patří neoddělitelně k odborné přípravě členů jednotky. Soutěţní druţstvo
hasičů Kopřivnice se obdobně jako v předchozích letech zúčastnilo mnoha soutěţí v poţárním
sportu, včetně soutěţí „Toughest Firefighter Alive“ (nejtvrdší hasič přeţije). Druhý ročník Rallye
Albrechtice – soutěţe dobrovolných jednotek v záchranářských disciplínách - přinesl úspěch
v podobě obhajoby loňského prvenství.

Nejmladší generace hasičů:
Členové jednotky pracují s krouţkem mladých hasičů, kterým předávají své zkušenosti
v rámci pravidelných schůzek v hasičské zbrojnici, zaměřují se na nácvik disciplín poţárního
sportu. V roce 2010 mladí hasiči strávili část prázdnin na táborovém pobytu s hasičskou tématikou
včetně ukázek techniky a činnosti hasičů.

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. Mimořádná situace v květnu 2010 vyvolala ve zvýšené
míře nutnost zásahové činnosti členů jednotek místních částí. Trvalé krédo hasičů obhájili členové
jednotek při nepřetrţitém zásahu v rámci povodní ve dnech 16. aţ 19. 5. různorodou neúnavnou a
vyčerpávající prací, mnohdy na hranici moţností jejich fyzických sil, kdy v kritických situacích
povodní zasahovali v obtíţných povětrnostních podmínkách při záchraně obydlí a majetku našich
spoluobčanů. Jejich činnost spočívala v pomoci občanům zejména s rozvozem pytlů s pískem,
stavěním pískových hrází, čerpáním vody, čištěním koryt vodních toků, nepřetrţitým monitorováním
situace a posléze opět rozebíráním pískových zábran.
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Na základě zkušeností z květnových povodní 2010 rada města schválila rozpočtové
opatření, kterým byly navýšeny rozpočty jednotek Sborů dobrovolných hasičů místních částí Lubina
I., Lubina II., Vlčovice a Mniší. Finanční prostředky byly vyuţity k nákupu zásahových a technických
prostředků poţární ochrany pro členy jednotek.
Zejména byli členové jednotek dovybaveni zásahovými prostředky (zásahovými obleky,
obuví, přilbami, rukavicemi a plášti proti dešti) pro minimálně devět členů kaţdé jednotky, coţ
odpovídá základnímu početnímu stavu členů jednotky v souladu s vyhláškou 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany.
Jednotky SDH Lubina I., Lubina II., Vlčovice, Mniší byly v r. 2010 rovněţ dovybaveny
radiostanicemi převedenými z městské policie.

Poţární sport:
Kaţdoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotek v poţárním sportu. Především
druţstvo muţů SDH Mniší, které v loňském roce obhájilo 1. místo v okresním kole poţárního sportu
sborů dobrovolných hasičů, 5. místo v celkovém pořadí druţstev v krajském kole poţárního sportu,
1. místo v rámci soutěţe druţstev novojičínské ligy, rovněţ obsadili šest prvních míst v pohárových
soutěţích muţů.
Druţstvo muţů SDH Lubina II. dosáhlo v r. 2010 čtyř prvních míst a druţstvo ţen dvou
prvních míst v pohárových soutěţích.
Tradičně významných úspěchů dosahuje druţstvo ţen SDH Vlčovice s podporou členek
z Mniší, které se můţe pochlubit pěti prvními místy za r. 2010 v pohárových soutěţích.

Mladí hasiči
Hasiči z místních částí i Kopřivnice přistupují odpovědně k výchově mladých hasičů,
nezbytné nové generace hasičstva.
Společně trénují mladí hasiči z Lubiny I., Lubiny II. a jejich celoroční úsilí je zúročeno
skvělými soutěţními výsledky, kdy se starším ţákům podařilo dosáhnout 1. místa v soutěţi o pohár
Okresní rady mládeţe Okresního sdruţení hasičů Nový Jičín, dorostenky zvítězily v okresním kole
soutěţe dorostu v poţárním sportu, 2. místa dosáhli starší ţáci v okresním kole soutěţe Plamen a
rovněţ v rámci ligy Floriánek Cup, 4. místa pak dorostenky v krajském kole soutěţe dorostu
v poţárním sportu.
Také hasiči z Mniší se příkladně věnují práci s mladými hasiči, coţ se projevilo skvělým 3.
místem mladších ţáků a 4. místem starších ţáků v soutěţi o pohár Okresní rady mládeţe
Okresního sdruţení hasičů Nový Jičín.
Dorostenci z Mniší vybojovali 1. a 2. místo v okresním kole soutěţe jednotlivců v poţárním
sportu, v krajském kole byli šestí a sedmí v pořadí.

MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
Městská policie Kopřivnice zahájila v roce 2010 jiţ 19. rok své činnosti. Personální stav se
stabilizoval, a proto mohla městská policie zajišťovat místní záleţitosti veřejného pořádku
v celkovém počtu 19 stráţníků a 1 administrativní pracovnice.
Městská policie pracuje v nepřetrţitém provozu s nerovnoměrným rozvrţením pracovní
doby. Stráţníci jsou rozděleni do čtyř směn, které se pravidelně střídají podle předem
zpracovaného plánu pracovních směn. Tento harmonogram je rozšířen o mimořádné sluţby při
konání preventivně bezpečnostních, kulturních a sportovních akcí.
V roce 2010 úspěšně absolvovalo prolongační zkoušky před zkušební komisí Ministerstva
vnitra ČR šest stráţníků a tím získali osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na
období dalších tří let. Zároveň absolvovali všichni stráţníci zdravotní školení první pomoci, školení
poţární ochrany a bezpečnosti práce.
V roce 2009 byla schválena novelizace zákona č. 553/1991 Sb., která stanovila, ţe
stráţníci, kteří maturitu v době účinnosti zákona nemají, si toto vzdělání musí do konce roku 2015
doplnit. V současné době si vzdělání doplňuje 6 stráţníků.
Rozpočet městské policie byl k 31. 12. 2010 čerpán z 97%, kdy převáţnou část rozpočtu
tvoří náklady na mzdy stráţníků (8 688 800,- Kč). Provozní výdaje byly v roce 2010 rozšířeny o
upravenou částku 400 tis. Kč na pořízení digitálních radiostanic městské policie.Výběrovým řízením
a úspornou technologií projektu se podařilo navrţenou částku na tento projekt sníţit na 276,6 tis.
Kč. Rozpočet na rok 2010 byl koncipován jako vyváţený, přičemţ výdaje byly podloţeny reálnými
potřebami chodu organizace při dodrţení zásady ekonomičnosti. V rámci úsporných opatření byl
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rozpočet městské policie v roce 2010 krácen o 200 tis. Kč v poloţce mzdy včetně sociálního a
zdravotního pojištění.
Během nočních sluţeb 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.
Na městskou policii se v roce 2010 obrátilo 3 344 občanů města (v roce 2009 – 2 160
občanů) s nejrůznějšími ţádostmi o pomoc nebo o radu. Stráţníci se v rámci svých zákonných
povinností snaţili občanům vyjít vstříc a v problémových situacích jim pomoc poskytnout.
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od roku
1993. V roce 2010 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 69 objektů. Z toho je 26 objektů
města (ZŠ, MŠ, střediska sociálních sluţeb, KTK ...)

Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním
s vedením Policie ČR a s vedením města. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně. Jsou
sestavovány společné hlídky městské policie a Policie ČR v rámci dopravně bezpečnostních akcí a
také preventivních akcí se zaměřením na poţívání alkoholu mladistvými.
V roce 2010 bylo celkem 381 případů, při nichţ spolupracovala městská policie s Policií
ČR. Podezření ze spáchání trestného činu bylo na P ČR předáno v 66 případech, zajištěno 6
pachatelů trestného činu, zadrţeny 4 hledané osoby a provedeno 78 předvedení na PČR.

Obyvatelstvo
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2010
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
22 892
z toho:
11 633 ţen (50,8 %)
11 259 muţů (49,2 %)
Letos mělo jiţ téměř sedm stovek Kopřivničanů místo trvalého pobytu shodné s radnicí. Jejich
počet rok od roku stoupá. Moţnost zrušit osobě, která se trvale nezdrţuje v místě svého bydliště,
trvalý pobyt, umoţnil zákon, který vstoupil v platnost v roce 2000. Zpočátku institut zrušení trvalého
pobytu, jak se tento správní úkon nazývá, nebyl téměř vyuţíván. Stalo se tak aţ později, kdy
bankovní ústavy začaly vymáhat své pohledávky intenzivněji prostřednictvím exekutorů, kteří
zabavovali majetek i v místě nahlášeného trvalého pobytu dluţníka, přestoţe tam nebydlel.

Sociální věci a zdravotnictví
Výkon státní správy (pro správní oblast obce s rozšířenou působností)
Výkon státní správy tvoří kolem 80% objemu činností, vykonávaných na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví. Dle charakteru a cílových skupin občanů je rozdělen odbor do tří oddělení:

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Oddělení hmotné nouze
Oddělení péče o osoby se zdravotním postiţením
V oblasti samosprávných činností odbor zajišťuje:
Kluby důchodců:
•
Městský klub důchodců (sídlo Kopřivnice, Sokolovská 393)
•
Klub důchodců Vlčovice – Mniší (sídlo Kulturní dům Kopřivnice)
•
Asociace zdravotně postiţených - smíšená organizace Kopřivnice (Občanské sdruţení,
jehoţ činnost město podporuje finančně a moţností vyuţívat bezplatně prostory Klubu důchodců k
vlastní činnosti)
Město Kopřivnice v r. 2010 podpořilo činnost klubů důchodců (mimo provozní náklady) přes 52 tis.
Kč.
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Klub Kamarád
Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo
pohybující se na území města, kteří se mohou setkat se sloţitou ţivotní situací nebo svým
chováním do konfliktu s normami společnosti, nevyuţívají či nechtějí vyuţívat běţných sociálních,
vzdělávacích a volnočasových sluţeb nebo mají jiţ nějaký problém. Současné právní normy kladou
do popředí podporu samostatné aktivity uţivatelů, partnerský přístup pracovníků k uţivatelům a
také smluvní princip při poskytování sociální sluţby. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem
a mládeţi bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a
pomoci jim.
Cílem Klubu Kamarád je:
•
orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady,
•
pomoc se vzděláváním, se zdravím,
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•
pomoc s uplatněním na trhu práce,
•
rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a moţností mladých lidí ve společnosti.
V roce 2010 byl Klub Kamarád otevřen 285 dní, z toho 207 dní v pobočce KK na Francouzské a 42
dní v klubu na Horní a 36 dní se konaly víkendové akce a tábor Klubu Kamarád.
V loňském roce navštěvovalo zařízení nejvíce klientů v pátky, druhým nejfrekventovanějším dnem
bylo úterý.
Mezi nejčastější úkony pracovníků v roce 2010 patřil kontakt s klienty na téma rodina,
práce, vrstevnická skupina, partner, drogy a alkohol. Práce ve skupině se účastnili klienti 1258x,
situační intervence se týkaly 698 klientů, byl poskytnut informační servis, individuální plán se s
klientem domlouval 184x, sociální poradenství bylo poskytnuto 67x, s institucí jednali ku prospěchu
klienta pracovníci 8x, 5x doprovázeli klienta do jiných institucí a 2x nastala v KK krizová intervence.
Do Miniškoličky se chodilo doučovat 15 klientů /v roce 2009 to bylo 13 klientů/. Pomoc v Krizové
poradně vyhledalo 44 klientů, coţ je o 14 více neţ v roce 2009.
Další zařízení sociálních sluţeb na území města Kopřivnice
Město Kopřivnice je zřizovatelem Střediska sociálních sluţeb města Kopřivnice, příspěvkové
organizace na ulici Česká 320. Organizace pracovala pod vedením Ing. Evy Mündleinové.

Středisko soc. sluţeb města Kopřivnice spravuje domy s pečovatelskou sluţbou:
1.DPS na České 320 – 95 bytových jednotek, 14 lůţek pro krátkodobé umístění občanů –
domovinky (odlehčovací sluţby)
2.DPS na Masarykově náměstí 650 - 27 bytových jednotek
V obou domech je poskytována pečovatelská sluţba. Sociální sluţba je poskytována převáţně jako
ambulantní, osobám se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postiţení.
Středisku soc. sluţeb města Kopřivnice byla v r. 2007 udělena registrace na Krajském
úřadu Moravskoslezského kraje na zákl. zákona č. 108/2006 Sb. o soc. sluţbách u těchto
sociálních sluţeb:
• pečovatelská sluţba (vykonávána v domech s pečovatelskou sluţbou i v terénu – v
domácnostech občanů města Kopřivnice a místních částí)
• odlehčovací sluţby (časově omezená pobytová soc. sluţba – 14 lůţek v DPS čp. 320)
• azylový dům pro muţe a ţeny (Kopřivnice, Horní 1114 – kapacita 20 lůţek)
• noclehárna (Kopřivnice, Horní 1114 – 10 lůţek)
• denní stacionář (Denní stacionář Kopretina Vlčovice – kapacita 20 míst, cílová skupina: osoby
s mentálním postiţením, příp. kombinovaným zdrav. postiţením)
Pečovatelskou sluţbu v roce 2010 vyuţilo celkem 96 uţivatelů.
Odlehčovací sluţby jsou poskytovány osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Sluţba je prioritně směrována k pečující osobě na dobu nutnou pro nezbytný
odpočinek. Délka poskytované sluţby je omezena na dobu max. 6 měsíců a v roce 2010 byla
sluţba poskytnuta 59 uţivatelům.

Denní stacionář Kopretina
Je určen dospělým občanům s mentálním postiţením , příp. přidruţeným kombinovaným
postiţením. V denním stacionáři je poskytována ambulantní sluţba osobám, jejichţ situace
vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uţivatelé této sluţby jsou dospělí lidé starší 18 let.
V průběhu roku 2010 navštěvovalo denní centrum 24 uţivatelů.
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Mezi aktivity Kopretiny patřily společenské, kulturní a sportovní akce, zajištění
rehabilitačního zázemí, umoţnění pracovní terapie v tkalcovské, košíkářské a stolařské dílně, dále
ruční práce, taneční terapie, hipoterapie a plavání. Cílem této sociální sluţby byla hlavně pomoc a
podpora při začleňování do společnosti. Zařízení nabízí uţivatelům individuálně zajišťovanou
podporu a pomoc tak, aby byli schopni ţít samostatný a plnohodnotný ţivot v rámci své stávající
rodiny, popřípadě samostatně mimo rodinu s určitou podporou.

Systém záchranné sítě pro lidi bez domova
V Kopřivnici i letos fungoval vybudovaný systém záchranné sítě pro lidi bez domova, kteří
nemají finance, aby si mohli zajistit nájemní bydlení. Někteří z nich dostávají pouze dávky ve výši
existenčního minima, které jsou ve výši 2 020 korun. Záchranný systém tvoří azylový dům a
noclehárna na ulici Horní. Od ledna byl systém rozšířen o nízkoprahové denní centrum Racek,
které bylo vybudováno v suterénních prostorách bývalé Základní školy na náměstí.
Na pomoc pro tyto občany zřídilo město Institut veřejné sluţby, jehoţ prostřednictvím si
mohli lidé v rámci veřejné práce navýšit své příjmy téměř na dvojnásobek. V rámci této sluţby lidé
pracovali ve prospěch obce a ostatních spoluobčanů, například při úklidu ulic, zajištění drobné
údrţby a pomoci ve školských zařízeních a podobně.
Koncem ledna byl z důvodu silných mrazů aktivován zimní krizový plán, jenţ umoţňuje
poskytnutí ubytování v noclehárně bezplatně aţ patnácti osobám. Této sluţby nakonec vyuţil
pouze jeden obyvatel Kopřivnice, ostatní přečkali tuhé mrazy na svých obvyklých místech. Přitom
jak stráţníci městské policie, tak státní policisté je o této moţnosti během svých pochůzek městem
informovali. Důvodem byl zřejmě alkohol, protoţe všechna zařízení mohou vyuţívat lidé bez
přístřeší pouze v tom případě, pokud hodnota alkoholu v dechu nepřesáhne hodnotu 0,05 promile.
Dechové zkoušce se při příchodu musí dle provozního řádu podrobit kaţdý.
Noclehárna v azylovém domě je v provozu od 18.30 do 7.30 a denní centrum pak od 8.30
do 14.30. V těchto zařízeních mají uţivatelé k dispozici potřebné hygienické zázemí, teplé nápoje,
ošacení a v době vyhlášení krize v noclehárně zdarma i teplou polévku.
Po otevření Racka a také díky klimatickým podmínkám v zimě se lidé bez obydlí z ulic
vytratili. Denní centrum Racek navštěvovalo běţně minimálně dvacet lidí, maximální návštěvnost
byla prozatím evidována na dvaceti osmi klientech.
Zájem byl i o ubytování v azylovém domě. Jeho kapacita, coţ bylo dvacet míst, byla plná
téměř po celý rok. Čtyři místa byla vyčleněna pro ţeny, zbytek pro muţe. Poplatek za ubytování byl
stanoven na 95 korun za den.
V azylovém domě je také noclehárna, její kapacita činí deset lůţek a lidé bez domova
zaplatí za nocleh čtyřicet korun. Noclehárna byla otevřena od 18.30 do 7.30. Letos ji vyuţívalo šest
sedm osob. I kdyţ je v provozu tři roky, stoprocentně vyuţita nebyla ještě nikdy.

Renarkon
Streetworkeři kopřivnické pobočky Renarkonu oslavili letos deset let existence terénního
výměnného programu v Kopřivnici. Jejich hlavním úkolem bylo vyhledávat a kontaktovat uţivatele
nelegálních tvrdých drog a nabízet jim nejen výměnu injekčních stříkaček, ale i další navazující
sociální sluţby
Dva streetworkeři, kteří mají svou základnu v Kopřivnici v budově radnice, nepůsobili jen v
ulicích našeho města, ale také v dalších pěti městech Novojičínska, konkrétně v Příboře, Studénce,
Bílovci, Odrách a Novém Jičíně. Streetworkeři Renarkonu se na tomto území starali zhruba o 135
identifikovatelných klientů, se kterými pracovali dlouhodobě, a o další zhruba stejně velkou
skupinou anonymních klientů.
Renarkon je zaměřen především na uţivatele drog aplikovaných injekčně, ale sekundární
skupinou jeho klientů jsou i uţivatelé marihuany nebo „čichači“ toulenu.
Streetworkeři často pomáhali závislým i s vyřízením občanky, sháněli jim kontakt na lékaře
nebo pomáhali se zprostředkováním léčby.

Charita
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česká republika, jejímţ zřizovatelem je
římskokatolická církev. Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udrţení soběstačnosti
formou ošetřovatelské a pečovatelské sluţby osobám se sníţenou soběstačností.
Ošetřovatelská sluţba 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.

24

V rámci pečovatelské sluţby je dle individuálních potřeb uţivatelů vyuţíváno především
těchto úkonů: donáška obědů, nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání jídla, hygiena apod.

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 2010-2011. 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.
V souladu se strategickými dokumenty města byly v roce 2010 připravovány ţádosti o
dotace na různé rozvojové projekty. Město se snaţí vyuţívat 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 2010 město Kopřivnice připravilo:
22 ţádostí o dotace ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko, OPŢP, OPLZZ,
IOP, PRV), 11 projektů schváleno, 5 neschváleno a 6 bylo na konci roku v procesu
hodnocení;
byla zahájena realizace Integrovaného plánu rozvoje města – obytná zóna Kopřivnice JIH,
na jehoţ realizaci má město Kopřivnice v Integrovaném operačním programu alokovanou
částku ve výši 4 052 tis. EUR;
v roce 2010 probíhala rovněţ realizace dalších pěti projektů, na jejichţ realizaci byly
podány a schváleny ţádosti o dotace v minulých létech.
Šlo o projekty:
ZŠ Alšova – energetická opatření – I. etapa
ZŠ 17. listopadu – energetická opatření – I. etapa
Zlepšení dopravní dostupnosti PPK – I. etapa
Lokalizace starých ekologických zátěţí
Realizace MA21 v Kopřivnici aneb „Kolo kolem Kopru“

Plnění Strategického plánu
V létě městský úřad distribuoval do všech domácností ve městě včetně místních částí
broţuru, v níţ hodnotil dosavadní naplňování Strategického plánu Kopřivnice. Šlo o plnění cílů
schválených ve Strategickém plánu rozvoje Kopřivnice na období let 2007 - 2022.
Důvodem vydání broţury bylo Fórum Zdravého města - Město je naše společné hřiště,
které se konalo 22. září. Na tomto diskusním setkání bývá kaţdoročně hodnocena práce radnice za
uplynulé období, hovoří se o naplňování Strategického plánu a příchozí jsou prostřednictvím
výstavních panelů seznámeni s významnými projekty, o nichţ poté diskutují s vedením města. Tak
tomu bylo i letos. Letos ale měli lidé díky broţuře moţnost seznámit se s realizovanými projekty jiţ
v předstihu. Publikaci se podařilo vydat díky dotaci, kterou město získalo na projekt Dílna kvality
Kopřivnice.
Pro řešení projektu „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ se
město spojilo s dalšími městy do Svazku obcí regionu Novojičínska, který získal dotaci na realizaci
projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“. V roce 2010 probíhaly
přípravné a administrativní práce spojené s realizací projektu.

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní síť
Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) jiţ 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 ţivota 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
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veřejnosti do rozhodovacích procesů ve městě. Na podzim roku 2010 se městu podařilo počtvrté
obhájit kategorii B v rámci sady povinných celonárodních kritérií MA 21 Rady vlády pro udrţitelný
rozvoj ČR.
V rámci projektu Zdravé město získala Kopřivnice
rovněţ další ocenění:
Cenu za dlouhodobý a ukázkový postup ke
kvalitě Zdravého města“ na XVII. Konferenci
Národní sítě Zdravých měst ČR (únor 2010).
„Razítko DOBRÉ PRAXE“ - za „Zapojování
veřejnosti do rozhodovacích procesů v rámci
realizace
strategie
města“
a „Průběh
zpracování Střednědobého plánu rozvoje
sociálních sluţeb v Kopřivnici“ (Jarní škola
NSZM ČR – březen 2010).

Hospodaření města
I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu
A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)
•
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (dle zákona o
rozpočtovém určení daní - viz tabulka č. 1), jejichţ skutečně inkasovaný objem se ve srovnání s
rokem 2009 meziročně zvýšil o cca 7 % (o 12 946,2 tis. Kč) z 185 006,9 tis. Kč na 197 953,1 tis.
Kč. Celková rozpočtovaná částka byla ve skutečnosti překročena o cca 1,2% tj. o 2 453,1 tis. Kč.
Relativně příznivější vývoj inkasa daňových příjmů ve srovnání s rokem 2009 ovlivnilo zejména
zvýšené inkaso daně z nemovitostí (s meziročním nárůstem o cca 78 % tj. o cca 8 774,1 tis. Kč v
absolutní hodnotě) a dále zvýšený výnos z inkasa podílu na dani z přidané hodnoty (s meziročním
nárůstem o cca 7,6% tj. o cca 6 300 tis. Kč). Celkové zvýšení daňových výnosů je dáno zejména
legislativní úpravou daňových zákonů (majetkových a nepřímých daní) se zanedbatelným vlivem
hospodářského růstu, který v uplynulém roce prakticky pouze kompenzoval ztráty z roku 2008 resp.
2009. V inkasu ostatních sdílených daní se tak dál projevovaly dopady hospodářské krize – inkaso
daně z příjmů právnických osob se meziročně sníţilo o cca 2,4% (cca 1 002 tis. Kč) a inkaso daně
z příjmů fyzických osob z přiznání (OSVČ..) se meziročně dále sníţilo o 30,2% (cca 1 240 tis. Kč).
Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fyzických osob z kapitálových výnosů
zůstalo prakticky v úrovni roku 2009.
Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši
88 749 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob ve výši 41 682,2 tis. Kč. V důsledku sníţení sazby a
krize zaznamenala daň z příjmů právnických osob největší meziroční pokles mezi lety 2008 a 2009,
a to ve výši 18 569,3 tis. Kč a následně mezi lety 2009 a 2010 další meziroční pokles o cca 1 002
tis. Kč. Je jiţ tak málo pravděpodobné, ţe se ve střednědobém horizontu inkaso daně přiblíţí
k inkasu v roce 2008, kdy jsme obdrţeli částku ve výši cca 61 254 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti byla inkasována ve výši 41 229 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob
z přiznání (OSVČ,…) byla inkasována ve výši 2 864,4 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů ve výši 3 419,4 tis. Kč (viz tabulka č. 1).
I kdyţ meziročně došlo ke zvýšení celkového inkasa z daňových příjmů, přesto se
v celkovém výnosu za rok 2010 pohybujeme cca 13 990 tis. Kč pod „rekordní“ úrovní z roku 2008.
Z výše uvedených skutečností současně vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na
budoucím vývoji daňových příjmů státního rozpočtu.
Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní nadále představují rozhodující a opakující se
zdroj financování výdajů rozpočtu města.
Dotace (ze stát.rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu (EU) apod.) se na zdrojích rozpočtu
podílejí ve výši cca 221 999,1 tis. Kč (tato částka současně zahrnuje i převod odpisů z majetku
v bytové oblasti a převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti v úhrnné výši
20 881 tis. Kč).
Výnos z místních, správních a ostatních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca
22 191,7 tis. Kč (v porovnání s rokem 2009, kdy byly inkasovány ve výši 25 826,1 tis. Kč došlo
v důsledku krize k jejich dalšímu poklesu o cca 14%, (pro doplnění můţeme uvést, ţe v roce 2008
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jsme inkasovali poplatky ve výši 29 591,7 tis. Kč – tzn., ţe při porovnání s rokem 2008 se v roce
2010 výnos sníţil o 25 %)
výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 538,8 tis. Kč se sníţil o cca 11,3 % ve
srovnání s rokem 2009, kdy byl inkasován ve výši 607,5 tis. Kč
ke sníţení došlo i u výnosu poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl
výše cca 907 tis. Kč (sníţení o cca 32,1%)
poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 10 437,4 tis. Kč - došlo ke sníţení
o cca 2,5 % ve srovnání s rokem 2009, kdy byl inkasován ve výši cca 10 706,9 tis. Kč
výnos správních poplatků z výkonu státní správy na úseku obecního ţivnostenského
úřadu se ve srovnání s rokem 2009 sníţil o cca 88,8 tis. Kč na hodnotu 351,7 tis. Kč
(sníţení o 20,1 %) – v celkovém výnosu se tak přibliţujeme k hodnotám okolo roku 2001
významnou poloţku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní
hrací přístroje v celkové výši cca 3 133,8 tis. Kč – zaznamenal sníţení o cca 30 % ve
srovnání s rokem 2009, kdy byl inkasován ve výši 4 469,2 tis. Kč – pokud bychom
srovnávali s rokem 2008, kdy byl inkasován ve výši 5 727,3 tis. Kč, dochází k poklesu
mezi rokem 2008 a 2010 o 45%. Výtěţek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl
částky 1 378,9 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009, kdy dosáhl částky 2 370,9 tis. Kč,
zaznamenal sníţení o cca 41,8 %.
Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly příjmy běţného roku dle rozpočtové
skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a
zapojení zdrojů z minulých let) úrovně cca 535 443,3 tis. Kč (tj. 93,7 % rozpočtu). Niţší plnění je
způsobeno zejména tím, ţe do konce roku nebyla inkasována část rozpočtovaných dotací, která se
váţe k realizovaným akcím financovaným ze státního rozpočtu, resp. z prostředků Evropské unie.
Tyto dotace by měly být inkasovány následně v roce 2011.
Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen zůstatek finančních prostředků z r. 2009 ve
výši cca 91 420,5 tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických osob za obce ve
výši 5 072 tis. Kč. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla v rámci
rozpočtu převedena částka 5 400 tis. Kč do sociálního fondu 2 300 tis. Kč a do fondu rozvoje a
rezerv 161 tis. Kč (převody mezi účty města - nejedná se tak o příjmy od vnějších subjektů).

B) výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů), rezervy
provozní výdaje rozpočtu - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem
(např. školství, kultura, sport, ţivotní prostředí, správa majetku města atd.) charakteru oprav,
udrţování, sluţeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím,
sociálních dávek apod. – dosáhly hodnoty cca 377 378,4 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 došlo
k meziročnímu sníţení - například:
výdaje na platy, pojistné a ostatní platby za provedenou práci (cca o 795,9 tis. Kč)
výdaje na nákup vody, energie a pohonných hmot (v úhrnu cca o 104,3 tis. Kč)
výdaje na sluţby pošt, telekomunikací a radiokomunikací (v úhrnu cca o 395,9 tis. Kč)
výdaje na nákup materiálu (cca o 440,7 tis. Kč)
ostatní finanční výdaje a úroky (cca o 154 tis. Kč)
opravy a udrţování (cca o 3 412 tis. Kč)
cestovné (cca o 170,8 tis. Kč)
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 160 587,3 tis. Kč (v roce 2009 ve výši 80 989,2
tis. Kč) a jsou reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města a odboru majetku města
(financování podílu města na úpravě silnice I/58 a kruh.křiţovatky Lubina – veřejné osvětlení,
chodník …, realizace projektu – bezbariérové město, integrovaný plán rozvoje města – veřejná
prostranství, parkoviště a revitalizace bytových domů, energetická opatření ve vztahu k budovám
ZŠ Alšova a ZŠ 17.listopadu, zlepšení dopravní dostupnosti PPK – ul.Panská, výkupy pozemků
atd.) – viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu.
Dluhová sluţba dosáhla výše 8 323,2 tis. Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček =
7 502,9 tis. Kč a výdajů na splátky úroků = 820,3 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2009 se sníţila o
cca 3 284,1 tis. Kč (z 11 607,3 tis. Kč). Současně byl z rozpočtu města proveden převod do
FOMBF ve výši 5 400 tis. Kč, do sociálního fondu ve výši 2 300 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv
ve výši 161 tis. Kč.
Celková zadluţenost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31.12. 2010 ve výši
39 300,4 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 se zvýšila o 17 480,1 tis. Kč (v souvislosti s přijetím
nových úvěrů na realizaci energetických opatření na ZŠ Alšova a ZŠ 17.listopadu).
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2010 skončilo
hospodaření města v běţném roce 2010 schodkem ve výši 3 342,7 tis. Kč, který byl plně krytý
zůstatkem finančních prostředků z přebytků minulých let. Tento výsledek hospodaření odpovídá
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aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření obce a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běţném
roce po vyloučení převodů mezi účty města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a
zapojení zdrojů peněţních prostředků z minulých období.

Další dotace městu
Regionální rada Moravskoslezsko v rámci celého kraje podpořila celkem jednapadesát
projektů zaměřených na modernizaci školské a volnočasové infrastruktury. V celém kraji bylo
rozděleno 427 milionů korun, a Kopřivnice s celkem osmi podpořenými projekty tak získala velmi
slušný díl - víc neţ 53 milionů korun. Kopřivnická radnice uspěla se šesti z osmi podaných projektů,
po jednom úspěchu si připsali kopřivničtí skauti a Mateřské školy Kopřivnice.
Stala se tak nejúspěšnějším ţadatelem o dotace v kraji. Nejvyšší částku, víc jak 14,3
milionů korun, město získalo na rekonstrukci budovy ZŠ Mniší. Přestoţe nešlo o zanedbatelnou
částku, poţadavek byl na částku dvakrát vyšší. Rekonstrukce školy spojená s nadstavbou a
vybavením tříd má podle projektu stát 30,3 milionů korun.
Druhou nejvyšší dotaci ve výši 9,1 milionů korun získala Kopřivnice na zkvalitnění
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ dr. Milady Horákové. Tento projekt počítá s rekonstrukcí
osvětlení tříd a elektrických rozvodů ve škole a s vybavením odborných učeben.Také další dotace
ve výši 6,7 milionů půjde na Základní školu dr. Milady Horákové, a to na modernizaci jejího
sportovního hřiště. Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce školního hřiště u ZŠ dr. Milady
Horákové, která rozšíří nabídku sportovních aktivit pro občany v centru města. U tohoto projektu byl
jiţ vybrán dodavatel a práce na realizaci začaly jiţ letos, dokončeny mají být v létě příštího roku.
Dalších pět a půl milionů korun získala revitalizace Mateřské školy Krátká. Projekt počítá s
výměnou oken, úpravou vstupu, s rekonstrukcí vnitřních prostor školky a vytvořením prostor pro
správu příspěvkové organizace MŠ Kopřivnice.
Dotační podpory se dočkaly také dva projekty, které mezitím město zafinancovalo z
vlastních prostředků, a po vyúčtování se tak 1,25 milionů za rozšíření kapacity Mateřské školy v
Mniší a téměř tři miliony za rekonstrukci škvárového hřiště v areálu Pod Červeným kamenem vrátí
do rozpočtu města. Po vnitřních úpravách objektu Mateřské školy v Mniší, po výměně oken a
nákupu potřebného vybavení stoupla její kapacita o dvacet míst. Přebudování bývalého škvárového
hřiště na travnaté uţ je také hotovo, po získání dotace ale město hodlá ještě areál dovybavit
osvětlením nebo lavičkami.
Dva z projektů předloţených městem v hodnocení Regionální rady neuspěly. Jde
především o nejdraţší záměr z celého seznamu, a to o rekonstrukci a modernizaci vily Ignáce
Bönische, tedy loutkového divadla, kde měl vzniknout prostor pro realizaci zájmových a spolkových
aktivit zastřešených domem dětí a mládeţe. Na projekt, jehoţ celkové náklady jsou odhadovány na
víc jak 42 milionů a který by měl budovu a její vnitřní vybavení změnit k nepoznání, město ţádalo
dotaci 38,9 milionů.
Bez poţadované, téměř třímilionové podpory zůstal také projekt Rekonstrukce zázemí
sportovního areálu v Lubině, který počítal s rekonstrukcí šaten a sociálního zařízení v areálu
fotbalového stadionu v Lubině a s vybudováním hřiště pro děti do šesti let.
Peníze od Regionální rady získaly také Mateřské školy Kopřivnice, ty budou za 7,9 milionů
z dotačních peněz a za spoluúčasti města pokračovat v rekonstrukcích školních zahrad, tentokrát
budou na řadě školky Jeřabinka na ulici Zdeňka Buriana a Mateřská škola v Lubině.
Víc jak pět a půl milionů, které získali kopřivničtí skauti, pak poputuje na úpravu a
vybavení někdejšího areálu zdraví, který navazuje na nově vybudované centrum Vanaivan, jeţ bylo
financováno ze stejného zdroje.

Daň za stavby
I letos došlo k úpravám daní z nemovitostí. Zatímco o rok dřív došlo k navyšování
koeficientů pro stanovení sazeb u nemovitostí, o nichţ rozhodovaly orgány měst a obcí, pro letošní
rok došlo k úpravám na základě zákona.
Na dvojnásobek se u pozemků zvýšily sazby daně zastavěných ploch a nádvoří,
stavebních pozemků a ostatních ploch. Dvojnásobek v porovnání s loňským rokem se začal platit i
za stavby s výjimkou staveb slouţících pro ostatní podnikatelskou činnost. Navyšování poplatků se
nevztahovalo na pozemky vedené jako orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalé travnaté porosty,
lesy a rybníky, u nich zůstala daň ve stejné výši jako vloni.
Lidé, kteří zkolaudovali v roce 2007 a dřív novostavbu či sníţili tepelnou náročnost stavby,
tedy zateplili své budovy, a mohli tak v minulých letech uplatňovat úlevu na daních, musí od
letošního roku platit poplatky v plné výši.
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Deset milionů na Dílnu kvality
Kopřivnici se podařilo na své dlouhodobé snahy o zvyšování kvality poskytovaných sluţeb
získat dotaci, a to na tříletý projekt s názvem Dílna kvality Kopřivnice. Na něj získalo finanční
prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR v celkové výši 9 752 130 korun. Realizace projektu je v souladu s cíli vládních
strategií a bezprostředně reaguje na potřeby města Kopřivnice v oblasti výkonu veřejné správy a
veřejných sluţeb poskytovaných městským úřadem.
Hlavním cílem projektu je komplexní zvýšení kvality řízení vedoucí ke zkvalitnění činnosti
úřadu i sluţeb poskytovaných občanům a klientům města a celého správního obvodu obce.
Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umoţní tento projekt přeměnu
městského úřadu v tzv. chytrý úřad, který bude kvalitně a efektivně řídit své procesy, efektivně
zacházet s vlastními zdroji, efektivně vyuţívat dostupných nástrojů informačních a komunikačních
technologií a který se bude transformovat do podoby procesně obsluţné organizace s jednoznačně
definovanými sluţbami, procesy a k nim přičleněnými zodpovědnostmi.
Z dotace je rovněţ hrazena část mzdových nákladů zaměstnanců úřadu, kteří na projektu
pracují. Prostředky, které díky tomu radnice ušetří, pokryjí patnáctiprocentní finanční spoluúčast
města na projektu, coţ znamená, ţe Dílna kvality Kopřivnice nezatíţí rozpočet města.

Energetický plán
Vedení města nechalo zpracovat Energetický plán města Kopřivnice na období dvanácti
let, tedy do roku 2022. Tímto dokumentem se v září zabývali i zastupitelé a neměli připomínek. Do
mezinárodního projektu MODEL, jehoţ cílem je pomoci zástupcům měst stát se vzorem pro občany
i ostatní města na poli racionálního vyuţívání energie, se zapojila Kopřivnice v roce 2008 a proces
zavádění trval aţ do konce letošního června.
Přínos plánu tkví v zefektivnění hospodaření s energiemi pomocí systémového zavádění a
zdokonalování energetického managementu města, coţ představuje soubor opatření vedoucí ke
sniţování spotřeby energie. Spotřeba energie se sniţuje tak, aby byly co nejvíce plněny vize a cíle
stanovené v Energetickém plánu města.
Zapojení do projektu má městu přinést nejen úspory, například sníţení mandatorních
výdajů, ale i ochranu ţivotního prostředí města a sociální stabilitu obyvatel města. V rámci projektu
jde o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství. Město se
zavázalo do roku 2022 sníţit spotřebu energie na majetku města o 34 500 GJ a nahradit 4 500 GJ
energie vyrobené z neobnovitelných zdrojů energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů. S
naplňováním stanovených kritérií začalo jiţ letos, a to komplexním zateplením Základních škol na
ulicích Alšově a 17. listopadu, kde by se mělo uspořit 1 807 GJ. Zda se předpokládaného výsledku
dosáhlo, se ověří po roce provozu.
Součástí Energetického plánu města je Finanční rámec, který řeší financování
plánovaných energetických opatření, jimiţ se budou naplňovat vize a globální cíle. Finanční rámec
Energetického plánu města tvoří do roku 2013 převáţně dotace, po roce 2013 bude tvořen z
rozpočtu města. Energetický model se podle zásad projektu MODEL zavádí v sedmi krocích.
Prvním je Městský energetický informační systém, druhým Vytváření odborných kapacit, třetím
Rozsah a formulace cílů, čtvrtým Určení základní referenční úrovně, pátým Finanční rámec, šestým
Výběr priorit. Posledním, sedmým krokem je sestavení Energetického plánu města, který je jeden
ze základních nástrojů realizace Strategického plánu města a z něho vycházejícího Akčního plánu
města.
Pomocí schváleného Energetického plánu bude město schopné účinně sniţovat spotřebu
energií v oblasti majetku města, který má buď v přímé správě, nebo ve správě městských
organizací. Energetický plán města byl zařazen mezi ostatní strategické materiály města.

Kanalizace v místní části Lubina
V rámci projektu se bude nová kanalizace budovat nejen v Lubině, ale také v Mořkově,
Ţivoticích a Ţilině u Nového Jičína a Loučce. Celkem má vyrůst víc jak dvaapadesát kilometrů
kanalizace, z toho v Lubině 15,87 km. Na novou kanalizaci bude napojeno bezmála pět tisíc lidí, z
toho v Lubině 1257 ekvivalentních obyvatel.
Rozsahu projektu odpovídá také jeho finanční náročnost. Celkem se investiční náklady
vyšplhají na víc jak 548 milionů korun. Jen odkanalizování Lubiny samotné bude stát víc neţ 189
milionů. Dotace od veřejných subjektů budou v tomto případě činit 160 milionů a 597 tisíc korun.
Výše vlastního financování městem je pak vyčíslena na bezmála 28 a půl milionů korun. Samotná
realizace stavby se rozběhne na jaře 2011.
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Zatímco odkanalizování Lubiny má stanovený limit pro řešení uţ v letošním roce, v
případě obou menších obcí – Vlčovice a Mniší - s nimi plán rozvoje kanalizací Moravskoslezského
kraje počítá aţ po roce 2015.

Koupaliště
Letos na jaře byl opraven havarijní stav rozvodů vody do van na koupališti. Havarijním
stavem některých technologických částí kopřivnického koupaliště se museli zabývat i radní. Od
poslední částečné rekonstrukce, kdy byly opraveny bazénové vany, uplynulo patnáct let. V roce
1995 byl vybudován tobogán, v plaveckém bazénu byla zrušena pětimetrová hloubka a obě byly
rekonstruovány včetně nových nátěrů. Tyto práce v té době přispěly ke zkvalitnění prostředí na
koupališti. Bohuţel však nedošlo na rekonstrukci rozvodů vody, ty zůstaly původní a nyní se na
nich ve velké míře projevila koroze. Tak došlo k degradaci materiálu a následným únikům vody.
Vloni došlo k dílčím opravám, ale situace se dále zhoršila.
Vzhledem k nedostatku financí nechal odbor majetku města zpracovat projektovou
dokumentaci, aby mohla v příštím roce proběhnout rekonstrukce rozvodů bazénových vod. Letos
byla provedena alespoň lokální výměna nejhavarijnější části rozvodu, ale i ta přišla město na cca
110 tisíc korun.
Byla vyměněna část rozvodů na cirkulaci bazénové vody, byly natřeny bazénové vany, byl
modernizován letní bar a posezení na venkovní terase. Cena celodenní vstupenky pro dospělého
byla letos 40 korun, pro děti 30, odpolední vstupné 30 a 20 korun a večerní dvacet korun.

Opravy komunikací
Během březnové kontroly stavu komunikací bylo zjištěno, ţe po dlouhé zimě by na opravy
vozovek bylo potřeba asi 14 milionů a rekonstrukce všech poškozených kanalizačních vpustí by
přišla zhruba na další tři miliony. Největší poloţkou v seznamu připravovaných oprav bylo 1,65
milionu na opravu ulice Francouzské, hlavní dopravní tepna sídliště Sever se totiţ po zimě zcela
rozpadla. Výtluky byly na 20 procentech povrchu silnice, jejich jednotlivé opravy by byly
nerentabilní. Úsek od křiţovatky s ulicí Českou u Kasáren po křiţovatku s ulicí Osvoboditelů byl
celý vyfrézován a opatřen novým asfaltobetonovým povrchem. Další milion korun stálo zaplnění
těch nejhorších výtluků po celém městě včetně ulice Štramberské.
Tři sta tisíc vyčlenila rada města na povrchové opravy méně poškozených míst, zbytek
prostředků byl vyuţit na opravu schodiště u Tatrovanky v centru města, opravu opěrné zdi Na
Vápenkách a vyspravení jedné z místních komunikací ve Vlčovicích.
O letních prázdninách byla provedena rekonstrukce komunikace na ulici Francouzské.
Rekonstrukcí byla pověřena na základě výběrového řízení firma Alpine, stavební společnost CZ, s.
r. o., které město zaplatilo 1 675 925 korun. V rámci opravy došlo ke sfrézování stávajícího krytu,
vyzvednutí propadlých uličních vpustí a pokládce nového ţivičného krytu. V tomtéţ období byla
provedena částečná oprava ulice Štramberské.
Oprava schodiště v centru města vedle jídelny Tatrovanka se nečekaně protáhla.
Důvodem byl špatný stav podloţí. Kdyţ vybourali pracovníci firmy Unistat ze Suchdolu nad Odrou
ţulové obloţení schodišťových stupňů, zjistili, ţe podkladní beton stupnic je vlivem stáří značně
degradován a musel být kompletně odbourán.
Po opravě podloţí bylo zhotoveno nové obloţení schodiště z betonových dlaţdic. Podesty
mezi schodišti zůstaly původní. Rekonstrukce, která měla původně stát 124 971 korun včetně DPH,
byla z důvodu víceprací draţší přibliţně o šedesát tisíc. Stavba, která měla být dokončena do
konce srpna, se tak protáhla do podzimu.

Nová cyklostezka
Kopřivnice získala 9,3 milionů na vybudování cyklostezky kolem Kopřivničky. Dotaci na její
vybudování obdrţelo město z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. O dotaci na
cyklostezku usilovala radnice jiţ v předchozím roce, ale bohuţel tehdy nebyla úspěšná. Letošní
dotační podmínky doznaly změn. Došlo k omezení dotace na jeden metr budované cyklostezky na
maximální cenu 3,6 tisíc korun za běţný metr budované cyklostezky. Celkové náklady byly tedy
rozpočtované na 22,2 milionů korun. Cyklostezka bude začínat na ulici Horní a končit bude u
loutkového divadla. Podle projektu bude její součástí i chodník, ten však bude oddělen. Od jejího
vybudování si radnice slibuje odvedení cyklistické dopravy z hlavních a rušných komunikací do
bezpečnějšího prostředí.
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Nutné opravy místní radnice
Radniční budova, kterou město získalo od Tatry v roce 2004, byla postavena v
sedmdesátých letech minulého století a vyţaduje neustálé investice a údrţbu. Rozpočet města
vyčlenil prostředky na rekonstrukci výtahů, jejichţ opravu poţadují přísnější normy. Úpravu by
potřeboval i vestibul radnice. V době, kdy byla budova od Tatry koupena, dostalo na ni město
dotaci s podmínkou, ţe uţ nikdy ţádnou dotaci od státu související s touto budovou nebude moci
ţádat. Vloni bylo dosaţeno toho, ţe rozhodnutím vlády byla tato podmínka zrušena. Město sice
nebude ani nadále moci ţádat dotace od státu, ale z evropských fondů či jiných zdrojů uţ je získat
smí. Mezi dlouhodobé záměry na úpravy radniční budovy patří i zateplení jejího zvětrávajícího
betonového pláště. Plány rekonstrukce kopřivnické radnice počítají i se sluneční elektrárnou na
střeše budovy. Na střeše desetipatrové budovy by po její opravě mohlo být umístěno aţ 117
fotovoltaických panelů o výkonu 30 kW.

Oplocení skateareálu
V dubnu proběhlo na radnici veřejné jednání svolané členy dětského zastupitelstva.
Hlavním bodem jednání byla diskuse o legálních stěnách, na nichţ by mohly vznikat graffiti.
Záměrem města je legalizací veřejné stěny předejít vandalství.
První místo, kde by mohly vznikat graffiti, je oplocení kolem skateareálu, kde město
navrhlo vyuţít plochy plotu o délce 47 metrů, výšce oplocení 2,5 metru a náklady byly odhadovány
na 301 tisíc korun. Výhodou místa je oboustranné vyuţití oplocení, blízkost, dostupnost a atraktivní
prostředí. Druhý navrţený prostor byl na ulici Krátké, kde lze postavit stěnu v délce 30 metrů a
výšce 2,5 metru mezi objektem Slumeka a Mateřskou školou Krátká.
Náklady za toto místo byly odhadovány na 230 000 Kč. Posledním vybraným místem bylo
oplocení hřiště na konci ulice Francouzské, kde je délka plotu 60 metrů. I zde je počítáno se stěnou
o výšce 2,5 m. Tady by náklady na přeloţky sítí pod oplocením, vykoupení pozemků a další
dosáhly částky 350 tisíc korun.
O místech a lokalitách se diskutovalo hodně, všichni přítomní se nakonec shodli a
jednomyslně hlasovali pro areál skateparku.

OSBD koupilo desetiprocentní podíl ve společnosti Teplo
Oblastní stavební bytové druţstvo se stalo desetiprocentním podílníkem v městské
společnosti Teplo. Město se s největším odběratelem tepla v Kopřivnici dohodlo na této akvizici,
aby se mohlo ucházet o dotaci na výstavbu nového tepelného zdroje a rozvodů ve městě. Šlo o
reakci na zmařené koncesní řízení a hledání nové cesty, jak modernizovat tepelné hospodářství
města. OSBD za desetiprocentní podíl zaplatilo městu 551 000 korun. Podle smlouvy má moţnost
OSBD od smlouvy odstoupit v případě, ţe město nezíská dotaci. Aby město mohlo do 30. června
podat předběţnou ţádost, nesměla být společnost Teplo v jejím stoprocentním vlastnictví. Proto byl
navrţen prodej podílu OSBD, které je největším odběratelem tepla.

Půjčka společnosti Teplo
Společnosti Teplo Kopřivnice letos poprvé pomohlo překlenout nesoulad mezi příjmy a
výdaji půjčkou samo město, které je jejím stoprocentním vlastníkem. V uplynulých třech letech, tedy
od zahájení činnosti, si společnost půjčovala peníze od banky. Ty z důvodu finanční krize zpřísnily
podmínky pro poskytování úvěrů, a tak zastupitelé města schválili poskytnutí půjčky společnosti
Teplo. Půjčka je sjednána za srovnatelných podmínek, za kterých by byl úvěr poskytován bankou.
Společnost potřebuje peníze v období počátku roku na úhradu faktur za odebrané teplo od
společnosti Komterm a také na vyplacení přeplatků odběratelům tepla za minulý rok. Kaţdoročně v
lednu aţ březnu jsou podstatně vyšší poloţky za nákup tepla, neţ je výběr za zálohy, protoţe
odběratelé platí měsíční zálohy ve stejné průměrné výši po celý rok. Společnost Teplo Komtermu
platí podle skutečně odebraného mnoţství tepla. Proto ji v prvních třech čtyřech měsících roku
vzniká rozdíl, který se pohybuje kolem patnácti milionů korun. Jen za leden musela společnost
Teplo uhradit Komtermu za odebrané teplo dvacet milionů, přičemţ na zálohách dostala pouze
dvanáct milionů.

Zdražování tepla pokračovalo
Hlavní podíl na zvýšení ceny má nárůst nakupované suroviny od dodavatele, tedy od
společnosti Komterm, která navýšila cenu dodávaného tepla z 406 v roce 2008 na 439,45 Kč/GJ
bez DPH v roce 2009. Dalším významným faktorem pro konečnou cenu tepla bylo zvýšení ceny
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elektřiny, za niţ Komterm zaplatil 3 miliony korun, a také sníţení odběru tepla – tj. občané více
šetřili s vytápěním. Vyšší náklady na údrţbu vyţadoval i technický stav sekundárních rozvodů. Na
sníţení odběru tepla se projevilo i zateplování domů. Paradoxně tak úspornost vytápění a šetření
teplem vedlo k dalšímu zvyšování ceny za dodávané teplo.

Poplatky za odpady
Do konce března měli občané Kopřivnice včetně místních částí povinnost uhradit poplatek
za komunální odpad ve výši 498 korun. Tuto povinnost splnilo 6 417 plátců, a městu se tak podařilo
vybrat 5 991 983 korun, coţ je 73 procent z předpisu pro roční splatnost a splatnost pro první
pololetí. I kdyţ město nabízí bezhotovostní úhrady plateb, lidé raději platí tyto příspěvky v pokladně
v hotovosti. Jedna čtvrtina plátců však zbytečně komplikuje jiţ tak problematické hospodaření
města.

Prodej bytových domů
Do druhé etapy prodejů v rámci bytové privatizace bylo zařazeno pět bytových domů
v Kopřivnici. Šlo o tři domy na ulici Francouzské na sídlišti Sever, jeden dům na Kadláčkově ulici a
jeden objekt na ulici Zdeňka Buriana. Cena prodávaných bytů byla stanovena dle schválené
metodiky z Pravidel prodeje bytových domů z roku 2007 a město za těchto pět domů získalo částku
přesahující 17 milionů korun. Novými majiteli nemovitostí se ve všech případech stala bytová
druţstva utvořená z dosavadních nájemníků.

Rekaz přestal spravovat obecní byty
Rekaz na konci roku skončil jako správce bytového fondu města Kopřivnice. Radní
schválili dohodu o ukončení mandátní smlouvy na správu, provoz a údrţbu obecních bytů. Realitní
kancelář Rekaz skončila svou práci pro město na konci letošního roku po devatenácti letech.
Podnětem k této změně byla příprava pravidel pro pronajímání obecních bytů schválená v roce
2008. Tím, ţe byla schválena privatizace další části bytového fondu a byl předpoklad, ţe v majetku
města zůstane asi tisíc bytů, došlo k přehodnocení stávajícího způsobu správy bytového fondu. Od
Nového roku tak bude evidence nájemného, vyúčtování sluţeb spojených s uţíváním bytů a opravy
a údrţbu bytového fondu zajišťovat přímo radniční odbor majetku města.

Realizace I. etapy revitalizace veřejného prostranství před panelovými domy na ulici
Štramberské byla dokončena. Celý projekt byl financován z dotačního fondu EU, který získalo
město Kopřivnice na Integrovaný plán rozvoje města JIH.
Během letošního roku byly rekonstruovány inţenýrské sítě, chodníky, veřejné osvětlení,
parkovací stání a prostory před domy č. p. 1126-27, 1128-30 a 1132-38. Stavební práce prováděla
firma Alpine, stavební společnost CZ, s. r. o., z Valašského Meziříčí, která vzešla z výběrového
řízení. Její pracovníci museli zasáhnout do stávající zeleně, odstranit z chodníků a komunikací
asfalt a narušené podkladní vrstvy, ale také provést přeloţky stávajících inţenýrských sítí včetně
kanalizací a nakonec upravit i veřejnou zeleň a doplnit městský mobiliář. Před domy tak bylo
vybudováno celkem 99 parkovací míst. Cena za stavební práce byla dle smlouvy o dílo přibliţně 25
milionů korun. Od 5. listopadu probíhaly kontrolní prohlídky za přítomnosti budoucího správce
komunikací a zeleně a stavebního úřadu. Drobné nedostatky firma následně odstranila.

Jedním z nejpalčivějších problémů dopravy v našem městě je parkování, tzv. statická
doprava. Město zadalo zpracování Komplexní dopravní studie města firmě Udimo. Z výsledku
průzkumu odstavování vozidel byl zjištěn výsledný deficit v počtu odstavených stání, a to nejvíce na
sídlišti Sever, kde chybí 254 míst. V hodnocení samostatných ulic bylo zjištěno, ţe na jednotlivých
ulicích by bylo nutné budovat nová parkovací stání. Nejhorší situace je na ulicích Francouzská (97
stání), Kadláčkova (63 stání), 17. listopadu (57 stání), Osvoboditelů (22 stání), Druţební (20 stání),
Máchova (16 stání), Dvořákova (14 stání), Lidická (13 stání) a Pod Morávií (12 stání).
Parkování je velmi problematické i u některých mateřských škol, protoţe v blízkosti není
moţnost odstavování vozidel. Vedoucí učitelky uţ dlouho radnici upozorňovaly na tento problém a
ţádaly vybudovaní parkovišť u jejich zařízení. Radnice se nakonec rozhodla, ţe u dvou školek
připraví projekt na výstavbu parkovišť.
Nejproblematičtějším místem, které se bude řešit, je Mateřská škola na ulici Záhumenní,
kde rodiče nechávají stát auta na frekventované silnici, a druhou je pak školka Jeřabinka na ulici
Zdeňka Buriana. Zpracovatelé navrhli vybudování garáţových domů na sídlišti Sever, na ulici Pod
Zahradami a dvě v centru, na ulici Lidické a nebo umístit parkoviště pod plochou před správní
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budovou města. Největší rozruch při projednávání Komplexní dopravní studie vyvolal návrh firmy
Udimo na zneprůjezdnění ulice Kpt. Jaroše.
V rámci Komplexní dopravní studie byl zpracován i návrh na zřízení městské hromadné
dopravy. Firma navrhuje dvě linky, přičemţ po kaţdé by jezdily dva autobusy. Pokud by se město
rozhodlo realizovat městskou hromadnou dopravu, jenom vybudování šesti autobusových zastávek
by ho stálo 1,6 milionů korun a dalších zhruba šest milionů korun by ročně muselo vyčlenit z
rozpočtu na mandatorní výdaje, neboť provozování MHD je ztrátové.

Řádění vandalů
Necelý rok od dokončení dětského hřiště na Severu ve vnitrobloku u domů č. p. 1215 1218 na ulici 17. listopadu za trafostanicí musela radnice investovat přibliţně dvacet tisíc do oprav
poškození, které způsobili vandalové.
Bohuţel, poškozování vybavení města je obecný problém, který se neomezuje jen na
dětská hřiště. Do oprav poškozeného mobiliáře musí město kaţdoročně investovat stovky tisíc
korun. Stoprocentně účinná prevence neexistuje a ani pravidelné hlídkování městské policie situaci
nepomohlo.
Realizace zmíněného poškozeného hřiště na sídlišti Sever byla součástí projektu
financovaného z dotačních prostředků ministerstva pro místní rozvoj a nemalého podílu z rozpočtu
města. Přes zimu a v jarních měsících bylo postupně zdevastováno pět polí oplocení, byla
poškozena stříška na věţičce ve výšce dva a půl metru nad zemí, poškozen závěs houpačky,
vytrţeno ukotvení u několika laviček a poškozena klika na vstupní brance.

Zahrady mateřských škol
Ve čtvrtek 24. června za přítomnosti představitelů města, rodičů a provádějících firem byly
slavnostně otevřeny zrekonstruované zahrady dvou mateřských škol. Byly zrekonstruovány za
peníze z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
V Kamenný svět se proměnila zahrada Mateřské školy na ulici Záhumenní a ve Vodní svět
pak zahrada Mateřské školy na ulici České. Obě tyto zahrady jsou součástí projektu Svět je velká
zahrada, který zpracovaly učitelky Mateřské školy Kopřivnice, p. o., a podle kterého dojde k
postupné rekonstrukci všech zahrad tohoto školského zařízení. Na rekonstrukci Kamenného a
Vodního světa Mateřské školy Kopřivnice získaly téměř devítimilionovou dotaci včetně spoluúčasti
města ve výši 672 000 korun.
Jako první si nové herní prvky vyzkoušely děti z Mateřské školy na ulici České a po nich
pak děti z MŠ na ulici Záhumenní. Herní prvky jsou přizpůsobeny názvu zahrady, a tak ve Vodním
světě na ulici České se děti mohou například brouzdat u tryskající velryby nebo si hrát v rybářské
vesničce a na ulici Záhumenní pak v Kamenném světě mohou poznávat různé druhy kamenů,
kreslit na kamenné stěně nebo chodit po akupresurním chodníku.
Nejen stavební práce, ale hlavně ty dokončovací ovlivnilo počasí. Nejdříve byla dlouhá
zima a tu pak vystřídal vytrvalý déšť. Nakonec firma INTEX, realizátor těchto staveb, v letním
období obě stavby v pořádku předala.

Stavba první bezbariérové trasy
Od začátku září mohli občané vyuţívat první bezbariérovou trasu vedoucí od domu s
pečovatelskou sluţbou na ulici České aţ po radnici. Jako poslední práce na této bezbariérové trase
bylo provedeno předláţdění chodníku a vyřešení nevhodného svedení dešťových vod odváděných
z nadstřešení vstupů obchodů pod bytovým domem 1046-50 na ulici Obránců míru. V pátek 30.
července byly ukončeny práce a proběhlo předání stavby.
Město na vybudování první bezbariérové trasy dostalo dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši pěti milionů korun, přičemţ spoluúčast města činila 20% z uznatelných
nákladů. Značnou měrou se na konečné ceně a termínu dokončení podílely velké problémy s
nevhodným podkladem, problémy s počtem a polohou stávajících inţenýrských sítí a s problémy
vyvolané samotnou realizací stavby v centru města.

Stavební práce na ulici Panské a obchvat v Lubině
V jarních měsících se začal realizovat záměr vybudovat cyklostezku a chodník na ulici
Panské. V březnu byly zahájeny přípravné práce, začaly se kácet stromy, vytyčovat sítě a
připravovat stavební dvůr. Hlavní stavební práce byly zahájeny po Velikonocích. Po celé délce ulice
Panské souběţně s komunikací vpravo ve směru od ulice Dělnické aţ po křiţovatku v průmyslovém

33

parku byl vybudován chodník s cyklostezkou. Chodník, který je blíţ ke komunikaci, byl oddělen od
cyklostezky dělicím pruhem reliéfní dlaţby. Obě tělesa dohromady jsou široká čtyři a půl metru.
Aby nedošlo k zúţení vozovky a z důvodu výstavby autobusových zálivů, došlo k posunutí
stávajících plotů dovnitř areálu Tatry a firmy UnionOcel. Autobusové zálivy byly navrţeny přibliţně v
pozici stávajících zastávek, tj. první je u bývalé hasičárny a druhý u UnionOceli. Zároveň došlo k
vybudování nového veřejného osvětlení. Realizací byla pověřena novojičínská stavební společnost
Nosta s. r. o.
Na prováděné úpravy ulice Panské věnovaly městu firmy Brose a Cirex přes 840 tisíc
korun. Německá společnost Brose přispěla na úpravy komunikace, která zajišťuje spojení
průmyslové zóny s městem, 697 626 korunami, firma Cirex pak částkou 144 tisíc korun. Částky,
které firmy na opravu Panské přidaly, byly navrţeny výpočtem podle plochy, kterou firma v zóně
zabírá, a následně upraveny na základě vyjednávání. Radnice oslovila se ţádostí o poskytnutí
příspěvku na rekonstrukci ulice, kterou vyuţívají především zaměstnanci závodů v průmyslové
zóně, devět tamních firem. Pět z nich se omluvilo, ţe vzhledem k momentální situaci se na této akci
nebude podílet, dvě jiţ své dary předaly a se dvěma dalšími ještě radnice vyjednává. Jako další
přispěla na úpravy Panské částkou 168 tisíc korun firma Röchling a firma Dura, která je nejstarším
usídlencem v průmyslové zóně, pak přidala sumu 150 tisíc korun.
Celkové náklady na projekt včetně peněz vynaloţených na výkup ulice od Tatry přesáhly
22 milionů korun. Patnáct milionů pokryla dotace z rozpočtu kraje, zbytek zaplatilo město a firmy,
které se mu rozhodly pomoci. Práce na rekonstrukci se týkaly i části ulice Dělnické.
Problematickým a nebezpečným úsekem však zůstala křiţovatka ulic Panské a Ke Kříţku
u samotného vjezdu do průmyslového parku. Zde pěším chybí především přechod pro chodce
umoţňující bezpečné překonání mnohdy velmi frekventované dopravní tepny.
Koncem dubna byla zahájena rekonstrukce křiţovatky u motorestu v Lubině a ulici
Panskou museli vyuţívat místní, aby se vyhnuli zácpám, které vznikaly v důsledku omezení
dopravy na silnici I/58. Letošní počasí způsobilo zpoţdění všech prací, a tak komplikace
s dopravou přetrvaly aţ do konce roku. Krajský úřad Moravskoslezského kraje prodlouţil uzavírku
komunikace I/58 od okruţní křiţovatky v Lubině ve směru na Frenštát pod Radhoštěm z důvodu
nedokončení křiţovatky u průmyslové zóny, jejíţ stav neumoţní obnovit nákladní a autobusovou
dopravu, a dále nedokončení výstavby chodníku u této frekventované silnice. Rozhodnutí kraje
prodlouţilo objízdnou trasu po ulici Dělnické a Panské do 15. května 2011, přestoţe podle
původních termínů měla být rekonstrukce silnice I/58 Příbor – obchvat dokončena jiţ letos v říjnu. Z
důvodu nepříznivého počasí však byl termín zprovoznění několikrát prodlouţen.
Autobusy na Frenštát jezdily po objízdné trase s tím, ţe zastávky u křiţovatky v Lubině
nebyly do konce výstavby obsluhovány. Dodavatel stavby I/58 upravil povrch komunikace v Lubině
takovým způsobem, který umoţnil provádět zimní údrţby kvůli příjezdu vozidel místních obyvatel a
zákazníků firem v daném území.

Stravovna
Vítězem soutěţe na veřejnou zakázku dostavby stravovací a společenské části domova
seniorů, do které se přihlásilo celkem 13 firem, se stala akciová společnost Beskydská stavební z
Třince. Jediným kritériem výběru byla nabídnutá cena. Vítězná stavební společnost má dostavět
stravovací část budoucího domova důchodců a také ji příslušně vybavit za 35,076 milionů korun,
rozdíl mezi nejlevnější a nejdraţší nabídkou byl tedy zhruba 9,7 milionů korun.

Škody po povodni
Povodně v polovině května napáchaly v městských lesích velké škody. Radní v červnu
schválili na sanaci škod způsobených velkou vodou 550 tisíc korun. Později se ukázalo, ţe to
nebude stačit. I nejlevnější z firem oslovených radnicí v rámci nabídkového řízení totiţ za
poţadované opravy sedmi poškození poţadovala asi 830 tisíc korun. Jediným řešením bylo sníţení
objemu zakázky. Radnice se na sníţení objemu zakázky dohodla s vítěznou firmou Japstav
Morava, s. r. o. Místní stavební společnost pak opravila čtyři ze sedmi poškozených míst.
Rekonstrukcí prošla poškozená propusť na Okruţní cestě kolem Červeného kamene. Ta
stála téměř čtvrt milionu. Přes sto tisíc stála oprava vymleté cesty vedoucí z Janíkova sedla do
Vlčovic a další peníze šly na opravy sváţnice vedoucí od letního koupaliště do Havířských ďur a
opravu propustku na cestě vedoucí z Janíkova sedla. Vybrané opravy měly prioritu z hlediska
zabezpečení hospodaření v lesích.
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Ubytovna pod Červeným kamenem
Letos na jaře otevřelo město svou ubytovnu pod Červeným kamenem. Objekt v areálu
bývalých internátů začal slouţit jak turistům a návštěvníkům města, tak jeho stálým obyvatelům,
kteří nemají k dispozici trvalé bydlení.
Podle analýz, které město v minulosti vypracovalo, právě ubytovna ve zdejším systému
bydlení chyběla. Ta, jeţ nyní vznikla, začala slouţit jak krátkodobému, tak dlouhodobému
ubytování. Pro krátkodobé ubytování bylo vyčleněno celé první patro, které má bezbariérový
přístup a mělo by slouţit jako ubytovna pro turisty, ubytování sportovních oddílů a podobně. Za
jednu noc turista městu zaplatí asi 190 korun.
Zbytek ubytovny, tedy asi 27 jednotek, bude slouţit místním občanům, kteří řeší svou
bytovou situaci a pro které můţe být ubytovna prozatímním řešením bydlení. Měsíční pobyt na
ubytovně pro takového člověka přijde zhruba na 3 760 korun v jednotce 0+2 a nebo 2 650 za 0+1.
Do ubytovny a její nezbytné opravy a dovybavení před spuštěním provozu město investovalo asi
půl milionu korun. V budově byly provedeny nové rozvody vody a vybaveny kuchyňky na patře a
společná prádelna.
Obyvatel ubytovny nesmí chovat zvíře ani přechovávat zbraň. Budovu ubytovny, kterou
město nyní začalo provozovat, měla po uplynulé dva roky v nájmu zdejší střední škola, ta pro ni ale
uţ neměla vyuţití, a tak se s městem dohodla na ukončení nájemního vztahu, který měl původně
trvat ještě další tři roky.

Veřejná služba
V letošním roce ušetřila veřejná sluţba městské pokladně přes milion korun. Institutem
veřejné sluţby, jenţ umoţňuje lidem, kteří jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a mají
problémy najít si zaměstnání na běţném trhu práce, udrţet si určitou, i kdyţ nízkou ţivotní úroveň,
prošlo od ledna do října v Kopřivnici 107 lidí a odpracovali bezmála 18 tisíc hodin. Pokud by byla
hodnota odvedené práce vypočítána podle úrovně minimální mzdy, pak by její finanční vyjádření
dosáhlo hodnoty zhruba 1,15 milionu korun. Náklady města především na samotnou organizaci
veřejné sluţby, ale také zakoupení nářadí, pracovních oděvů a ochranných pomůcek pak dosáhly
částky bezmála 109 tisíc korun. Čistý uţitek tak přesáhl částku jednoho milionu korun.
Efekt veřejné sluţby navíc není jen finanční, ale lidem dlouhodobě bez práce pomáhá
udrţet nebo znovu získat pracovní návyky, pocit vlastní prospěšnosti, sociální kontakt, a pro mnohé
klienty byla veřejná sluţba dokonce i záchranou před ztrátou střechy nad hlavou.
Hlavním úkolem veřejné sluţby zůstává pomoc při úklidu a estetizaci města a dalších
pomocných pracích. V zimě jde například o odklízení sněhu na chodnících, z přechodů pro chodce,
parkovacích míst pro invalidy, uvolňování a zpřístupňování boxů pro odpadní kontejnery a
podobně.
V průběhu celého roku se pak uklízejí především parky, dětská hřiště, ale i další místa ve
městě včetně sběru polétavého odpadu. Lidé z veřejné sluţby se ovšem nepohybují pouze na
ulicích, jejich sluţeb vyuţívají například také některé základní a mateřské školy, Dětské centrum
Motýlek, dům dětí a mládeţe, Klub Kamarád, klub důchodců, správa sportovišť nebo třeba místní
středisko sociálních sluţeb, většinou při úklidových, údrţbářských pracích nebo například při
stěhování.

Zisk z výherních automatů
Ekonomická krize postihla i provozovatele výherních automatů v Kopřivnici. Jejich trţby
meziročně poklesly zhruba o čtyřicet procent.
Radnice podle stávající úpravy mohou ovlivňovat počty a umístění výherních hracích
přístrojů, tutéţ pravomoc ale nemají v případě loterijních videoterminálů, které je nahrazují.
To, ţe výherními automaty vloni proteklo o něco méně peněz, se projevilo také v
městském rozpočtu. Niţší jsou nejen místní poplatky za umístění automatů, ale také podíl na
výtěţku, který musí provozovatelé výherních přístrojů odvádět radnici na veřejně prospěšné účely.
Celá inkasovaná částka byla vyuţita ke krytí dotačního programu města určeného na podporu
sportu a činnosti sportovních klubů.
Novelizace zákona o místních poplatcích nově umoţnila místním samosprávám zpoplatnit
hazardní přístroje částkou od jednoho tisíce do pěti tisíc korun. Návrh nové kopřivnické vyhlášky
počítá s poplatkem ve výši 5000 korun, tedy nejvyšším moţným. Stejný byl uplatňován i v případě
výherních hracích přístrojů. Vyhláška začala platit od 1. října 2010.
Provozovatelé videoterminálů teď mají ohlašovací povinnost a počty těchto přístrojů budou
muset městskému úřadu hlásit. Nové zpoplatnění herních videoterminálů je moţné povaţovat také
za první krok v jejich regulaci.
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Rozvoj a výstavba
Podpora podnikatelského prostředí
Rovněţ v roce 2010 podporovalo město Kopřivnice poskytování cenově zvýhodněných
sluţeb zejména začínajícím malým a středním podnikatelům Centrem podnikání a rozvoje, s.r.o.
Kromě osobních konzultací v této společnosti mají podnikatelé moţnost získat různé informace
vztahující se k podnikatelské činnosti na webovém Portálu rozvoje podnikání Kopřivnicka.
Díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a darů čtyř podnikatelských subjektů
(Brose, Dura, Cirex a Röchling) působících v podnikatelském parku se v roce 2010 podařilo
realizovat projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – I. etapa“. V
rámci tohoto projektu byl vybudován chodník a cyklostezka vč. doprovodné infrastruktury podél ul.
Dělnické a Panské.

Brose
Výrobní závod společnosti Brose v Průmyslovém parku ve Vlčovicích se dále rozrostl. Letos nabídl
zhruba 250 nových pracovních míst a v plánu je další růst.
Další růst Brose je spojen s bývalou výrobní halou firmy Rieger, která s Brose v
průmyslovém parku sousedí. Firma jej jiţ začátkem tohoto roku koupila a přestěhovala tam
zařízení ze svého závodu v Trutnově.
První naši lidé z Kopřivnice jiţ byli na zaučení přímo v Trutnově. Odtamtud přešla do
Kopřivnice výroba motorů pro brzdné systémy ABS a ventilátory pro klimatizaci a ventilaci v
automobilech. Firma získala významnou zakázku pro BMW a Mercedes, která by měla trvat do
roku 2025.
Brose vyrábí v Průmyslové zóně ve Vlčovicích od roku 2004. Počátkem roku měla firma v
kopřivnickém závodě asi 1 200 zaměstnanců. Do konce roku se jejich počet zvýšil nejméně o
dalších 250 a i další připravované projekty přinesou další růst počtu zaměstnaných.

Dura
V sobotu 20. listopadu si stovky lidí prohlédly výrobní závod firmy Dura ve vlčovickém
průmyslovém parku. Výrobce automobilových součástek zpřístupněním svých prostor oslavil deset
let působení firmy v Kopřivnici.
Lidé, kteří v průběhu celého dopoledne proudili do objektu nejstaršího obyvatele zdejší
průmyslové zóny, si mohli projít kompletně celý závod, v provozu viděli několik výrobních linek, ale
třeba také zkušební laboratoř. Přiblíţit, kde končí finální výrobky Dury, mělo asi sedm automobilů
zapůjčených od dealerů z okolí. Lidé viděli součástku dodávanou místním podnikem i finální
produkt automobilky.
Stavba samotného výrobního závodu Dury v Kopřivnici začala sice aţ v létě roku 2001, ale
to uţ místní pobočka firmy fungovala v pronajatých prostorách domu podnikatelů. Po vlaţném
začátku čekal kopřivnickou pobočku Dury značný růst.
Z původních asi 16 milionů eur ročních trţeb se firma dostala na dnešní obrat 67 - 74
milionů eur. Také počet zaměstnanců je diametrálně odlišný, zatímco se začínalo s asi dvaceti
zaměstnanci, dnes jich má celkem 740. Cílem firmy je pak maximální naplnění zdejší výrobní
2
plochy, která dosahuje výměry 18 000 m . Firma dodává pro takové značky, jako jsou Peugeot,
Ford, VW nebo Audi.

Röchling
Kopřivnický závod společnosti Röchling se rozrostl o dalších tisíc metrů čtverečních.
Prostory, které zdvojnásobily dosavadní sklad nejmenšího z podniků usídlených v kopřivnické
průmyslové zóně, byly zástupci firmy slavnostně otevřeny 9. listopadu.
Firma Röchling Automotive patří mezi společnosti, kterých se krize v automobilovém
průmyslu velmi dotkla. Krize zasáhla i běţný provoz zdejšího podniku, a v letních měsících
minulého roku byla dokonce zkrácena pracovní doba ve firmě, ale díky těmto opatřením Röchling
nejen nepropouštěl, ale letos mohl počty svých zaměstnanců dokonce zvýšit. Firma, která v
Kopřivnici vyrábí plastové součástky pro automobilový průmysl, funguje ve vlčovické průmyslové
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zóně od roku 2007. Začínala se šedesáti zaměstnanci, dnes i díky zmiňovanému rozšíření má uţ
85 zaměstnanců.

Domov pro seniory
Po zhruba dvaceti letech se stal nedostavěný panelový skelet na ulici České opět
staveništěm. Z chátrajícího objektu by během následujících jedenácti měsíců měla být stravovací a
společenská část plánovaného domova pro seniory.
Zhotovitelem první etapy dostavby dlouho slibovaného zařízení se po výběrovém řízení
stala akciová společnost Beskydská stavební z Třince. Hlavní stavební práce začaly v polovině
října a pokračovaly do konce roku.
Ze stávajícího nedokončeného objektu zůstala pouze nosná konstrukce a stropy, stěny,
střecha a veškeré rozvody a vybavení byly vybudovány zcela nové.
Cena stavební zakázky vzešlá z výběrového řízení je podle podepsané smlouvy 35 076
935 korun včetně DPH. Ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok je na realizaci této stavby
rezervována částka 40 milionů.

Nové stravovny ve městě
Zároveň s výstavbou nové stravovny a dietní kuchyně budoucího domova pro seniory
vyrůstalo během roku podobné stravovací zařízení na zdejší poliklinice.
V nové přístavbě zdejší polikliniky Therápon 98 má vzniknout jídelna o kapacitě přibliţně
sto míst a také kuchyně, která by měla mít kapacitu zhruba 150 jídel a vařit i dietní stravu. Nový
stravovací provoz má pokrýt potřeby hospitalizovaných pacientů, zaměstnanců a návštěvníků
polikliniky, do budoucna moţná i rozvoz obědů do terénu, coţ je sluţba, kterou v současnosti ve
městě realizuje středisko sociálních sluţeb. Nová stravovna by měla být otevřena na jaře 2011.

Historické Zemanství
V jedné z nejstarších budov v Kopřivnici známé jako Zemanství budou pravděpodobně
kanceláře, laboratoře a přednášková místnost. Takový je alespoň záměr vyuţití objektu, jeho
majitelem společností Favea, která v sousedním objektu vzniklém přebudováním někdejšího
chudobince vyrábí potravinové doplňky a kosmetické přípravky.
Firma, která objekt, jehoţ nejstarší části pocházejí uţ ze šestnáctého století, vlastní, má
nejen plány na rekonstrukci a poţehnání památkářů nutné pro rekonstrukci chráněné kulturní
památky, ale od října loňského roku také platné stavební povolení. Kdy se ale jedna z nejstarších
budov na území města dočká opravy, zatím není jisté. Chátrající objekt Zemanství byl prodán jiţ v
roce 1996 ve špatném technickém stavu. Současnou přestavbu schválil stavební úřad i památkáři,
kteří si vymínili dodrţení určitých podmínek. Budova Zemanství má být zrekonstruována co moţná
nejcitlivěji.

Rekonstrukce ţelezného mostu v Lubině
Most byl jiţ delší dobu v havarijním stavu a jeho opravu ţádali lidé bydlící v jeho okolí.
Vloni nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci a na podzim poţádalo o dotaci z
operačního programu „Obnova obecního a krajského majetku postiţeného ţivelní nebo jinou
pohromou“ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Ţádost byla úspěšná a město získalo bezmála
čtyřmilionovou dotaci. Radní vybrali z devíti nabídek stavební firmu, která rekonstrukci mostu
provedla. Komise nakonec hodnotila a vybrala nejlevnější podání brněnské firmy Mirenga - stavby
s. r. o., která zakázku ocenila na 3,564 milionů včetně DPH. Rekonstrukce začala v srpnu.
Původní ţelezný most na Habeši tak byl nahrazen novým. V průběhu prací byl zjištěn
horší stav betonových opěr na obou stranách řeky, který nebylo moţné ověřit v rámci zpracování
projektu. Neplánované práce navíc si vyţádaly dalších 130 tisíc korun. Celá rekonstrukce mostu tak
přišla zhruba na 3,69 milionů korun. Většinu částky pokryla dotace ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 3,56 milionů. Dotace měla původně zaplatit celou opravu.

Stavba obchvatu Příbora narušila i ţelezniční dopravu
Stavební firmy v červnu budovaly mostní provizorium pod budoucím křiţováním obchvatu
a trati mezi Kopřivnicí a Příborem. Kvůli tomu byla doprava mezi těmito dvěma stanicemi od 5. do
14. června řešena náhradní autobusovou dopravou.
Mostní objekt na ţeleznici byl pouhým jedním článkem v rámci rozsáhlé stavby. Jeho
řešení bylo ale obtíţnější s ohledem na provoz na trati. Pod mostním provizoriem pak probíhaly
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práce nutné pro vlastní výstavbu mostní konstrukce, coţ trvalo zhruba další 3 měsíce. Poté byl
nově vyrobený most umístěn na vybudované opěry, coţ na podzim letošního roku znamenalo
obdobnou výluku.

Staré automobily Tatra stále reprezentují Kopřivnici
Tatra T87 z roku 1941 se stala nečekaným vítězem ankety o veterána roku vypsané
prestiţním americkým listem New York Times. Tatra, která byla vyrobena a také kompletně
restaurována v Kopřivnici, dokázala uspět v konkurenci asi tří desítek dalších automobilových
stařečků mnohdy známějších značek. Majitelem Veterána
roku je pětapadesátiletý Paul Greenstein z Los Angeles,
jeho tatrovka získala 1510 z 9539 hlasů zaslaných do
ankety. Greenstein, který má po otci české předky, má ve
své sbírce více automobilů tuzemských značek. V jeho
garáţi stojí také Tatra 603 a stará Škoda Felicie. Vrak se
mu podařilo zakoupit v roce 2001 prostřednictvím
aukčního serveru E-bay. Zbytky historické tatrovky
absolvovaly cestu přes oceán a po řadě peripetií skončily v
dílně kopřivnické renovační firmy Ecorra.
Tam na kompletní rekonstrukci auta pracovali zhruba rok. Bylo třeba renovovat úplně
všechno a řadu částí auta kompletně vyrobit. Firmou Vítězslava Hinnera uţ prošly desítky kusů
tohoto typu aerodynamické tatry a zkušenosti Ecorry s jejich renovacemi jsou tak celosvětově jen
těţko srovnatelné, coţ potvrdil i samotný výsledek. Americký klient si přál provést své auto v černé
barvě, stejné barvy mělo podle jeho přání být i vnitřní koţené čalounění, a černou chtěl dokonce i
přístrojovou desku vozu. Paul Greenstein se o postupující opravu svého vozu ţivě zajímal. Během
probíhajícího restaurování zdejší renovační dílnu osobně nejméně třikrát navštívil. V kopřivnickém
Technickému muzeu také pátral po osudech své tatry a jejích předchozích majitelích.
Kopřivnická renovační firma Ecorra funguje uţ osmnáct let a za tu dobu si její práce, ať uţ
to byly renovované vzácné automobily, nebo také stavby replik
unikátních automobilových prototypů, získaly velkou pozornost
odborníků z celého světa. Své renomé pak firma patřičně úročí. V
současné době například renovuje další Tatru T87 a jejím majitelem
není nikdo menší neţ světoznámý architekt Norman Foster, autor
slavného londýnského mrakodrapu Swiss Re přezdívaného Okurka
nebo přestavby berlínského Reichstagu. V dílnách se pracuje také na
renovaci unikátního automobilu značky Vikov nebo na dostavbě sportovní Supertatry z designérské
dílny Václava Krále.

Tatra
Automobilka TATRA je dnes jediným výrobcem na světě, který nabízí svá těţká nákladní vozidla
vybavená originálními vzduchem přímo chlazenými vznětovými motory v emisních specifikacích
EURO2, EURO3, EURO4 a EURO5.

TATRA Road Show 2010
Společnost TATRA, a. s. připravila, poprvé ve své historii, sérii jednodenních propagačně
obchodních prezentačních akcí. Na čtrnácti místech České republiky, Slovenska, Maďarska a
Polska představila vybraným partnerům, zákazníkům a
zástupcům sdělovacích médií za vydatné pomoci svých
jednotlivých dealerských zastoupení nové produkty pod
souhrnným názvem THE NEW TATRA.
Zahajovací setkání proběhlo ve čtvrtek 19. srpna
2010 na firemním zkušebním polygonu TATRA, a. s. v
Kopřivnici. V rámci teoretické a praktické prezentace
nových výrobků a sluţeb TATRA, a. s. byla k dispozici pro individuální získání dojmů ze zkušebních
jízd modernizovaná vozidla stěţejního výrobního programu TERRN°1 Facelift a civilní verze vozidel
modelových řad T 810 a T 815-7. Vozidla řady TERRN°1 a T 815-7 jsou vybavena elektronickým
systémem řazení převodových stupňů TATRA-NORGREN.
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Světová premiéra T 810
Zcela novou obchodní řadou je T 810 navazující na velmi úspěšný zákaznický projekt
vojenského vozidla. Ţádné jiné vozidlo ve středně těţké hmotnostní kategorii nemůţe při celkové
hmotnosti 15,5 t nabídnout tři hnané nápravy. Díky tomu je T 810 výjimečná svými jízdními
vlastnostmi nejen v terénu. Konstrukce portálových náprav s redukcemi v nábojích kol a řešení
konstrukce vlastních uzávěrek osových diferenciálů zajišťuje bezkonkurenční světlou výšku pod
skříní náprav, která činí 480 mm. Společně s mimořádnou schopností zkříţení náprav aţ na
hodnotu 840 mm a s dokonalou trakcí v kaţdém momentu jízdy je T 810 schopna při celkové
hmotnosti 100 % stoupavosti. Přechodový úhel 132 stupňů nebo 138 stupňů, dle varianty rozvoru,
přední a zadní nájezdové úhly 37 resp. 35 stupňů a schopnost překonání kolmého stupně o výšce
600 mm jsou dostatečným důkazem toho, ţe T 810 v terénu tvoří vlastní třídu vozidel, v níţ není
místo pro ţádnou jinou konstrukci. T 810 je moţno na přání vybavit dokonale prověřeným
jednookruhovým nebo dvouokruhovým systémem dohušťování pneumatik ovládaným z místa
řidiče.
Trh s novými vozidly v Česku i na Slovensku začal pomalu oţívat. Tento trend však nebyl
v oblasti stavebnictví. Na vině byla zejména nejistota zakázek ze státního sektoru, odklady firem do
stavebních investic a také sníţení aktivity developerských firem. Zejména to se podepsalo na
pokračování propadu prodeje vozidel Tatra. Za oběť tomuto propadu padl i prodejce a servisní
středisko Tatry, firma ASON. Firma Tatra však v roce 2010 dosáhla provozního zisku a prodala
1082 vozů (+8,75%). Zásluhu na tom měla především Indie, a to díky armádní zakázce. Situace v
počtu přijatých objednávek se však jiţ stabilizovala a příští rok se očekává výroba 1300 vozů. Z
důvodu napjatých státních rozpočtů však Tatra nemůţe počítat s novými armádními zakázkami. Na
konci roku 2010 Tatra zaměstnávala více neţ 2400 zaměstnanců.
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Ţivot ve městě
Občané si připomněli výročí Masaryka
Letošní krátká vzpomínková akce u příleţitosti 160. výroční narození prezidenta T. G.
Masaryka se uskutečnila v neobvykle mrazivém počasí. Na kopřivnickém náměstí nesoucím jeho
jméno se v podvečer sešlo bezmála sedmdesát lidí, aby si připomněli odkaz zakladatele
Československa. Po několika písních v podání Pěveckého sdruţení Kopřivnice a poloţení kytic u
pomníku promluvil o úctě jako o slově, které se vytrácí ze slovníku současné společnosti, místní
učitel a historik Ladislav Cvíček.
Pietní setkání zakončené státní hymnou pořádal kopřivnický Klub Masarykova
demokratického hnutí. Ten letos neuspořádal tradiční diskuzní fórum TGM a současnost. Důvodem
byl nedostatek potřebných financí.

Výročí osvobození
Ve čtvrtek 6. května Kopřivničané uctili oběti 2. světové války u pomníku osvobození před
bývalou Základní školou náměstí. Během pietního aktu byly předány třem občanům Kopřivnice
pamětní medaile Ústředního výboru českého svazu bojovníků za svobodu.
Medaile převzali Arnald Treu, předseda místní organizace, Milan Huráb a in memoriam
JUDr. Vilém Řehák, právní poradce členů svazu. Ústřední výbor jim medaile udělil za dlouholetou a
přínosnou práci pro organizaci.
Kromě představitelů města a Českého svazu bojovníků za svobodu uctili památku obětí
druhé světové války také zástupci Vojenského sdruţení rehabilitovaných. O slavnostní atmosféru
tohoto pietního aktu se postaral městský dechový orchestr.

Další významná výročí
Vzpomínkové akce se uskutečnily I při dalších významných výročích a oslavách. Mezi ty
nejvýznamnější patřily oslavy 28. Října a Den válečných veteránů.

1000 veteránů
Na tatrováckém polygonu se konal jiţ druhý ročník setkání historických automobilů a
motocyklů s názvem 1000 veteránů. Zatímco prvnímu ročníku nepřálo počasí a na sraz přijelo jen
pár historických vozů, letos jich dorazilo nepoměrně víc. Lidé, kteří na polygon přišli, si mohli
prohlédnout vozidla historická i sportovní, a to včetně motocyklů. K vidění byly nejen vozy
tatrovácké provenience, ale i mustangy, škodovky, moskviče či jiné zahraniční značky. Na polygonu
vedle sebe stála vozidla vyrobená na začátku minulého století aţ po vozy, které sjely z výrobních
linek koncem osmdesátých let. Zájemci si mohli zblízka prohlédnout i vojenské automobily a
motorky, kterých se na polygon sjelo poměrně velké mnoţství. Veterány si návštěvníci mohli
prohlédnout nejen na parkovišti, ale i při jejich jízdě pravidelnosti, kterou pro ně připravili
organizátoři. Celkem dorazilo přes 650 veteránů.

Aktivity dětského zastupitelstva
Členové dětského zastupitelstva byli letos aktivnější a
s některými pracovníky radnice více spolupracovali. Byli
přítomni i obhajobě kategorie B Zdravého města a místní
Agendy 21, kde před hodnotící komisí představili své akce, na
nichţ se podíleli nebo je sami zorganizovali. Jednalo se
například o veřejné projednání k tzv. legálním stěnám, na
nichţ by mohly vznikat graffiti, ale i další.
Na podzim se dětští zastupitelé setkali se svými protějšky z
francouzského druţebního města Trappes a dohodli se na
bliţší spolupráci. Při společné diskuzi zjistili, ţe dělají podobné
akce a zabývají se stejnými tématy, ovšem od našeho systému je ten jejich v řízení a fungování
poměrně odlišný. V závěru setkání Francouzi nabídli našim členům výměnný pobyt, aby se mohli
lépe s jejich prací seznámit.
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Beskyd Model Kit Show
V sobotu 8. května se uskutečnil uţ čtrnáctý ročník modelářské akce Beskyd Model Kit
Show. Tentokrát proběhl v Katolickém domě. Ve velkém sále bylo během víkendu vystaveno 792
modelů nejrůznějších druhů, zaměření i měřítek, zbytek Katolického domu pak patřil prodejcům
modelářských potřeb, a kdyţ se ještě přidalo víc jak 2 300 diváků, budova doslova praskala ve
švech. Beskyd Model Kit Show, která se tradičně pyšní také širokou zahraniční účastí, letos poprvé
pořádalo občanské sdruţení, které se vloni na podzim ustavilo z lidí, kteří se přípravě akce věnovali
od jejího vzniku. Na parkovišti před Katolickým domem byl připraven doprovodný program, který
bohuţel provázelo chladné deštivé počasí.
V den oslav 65. výročí konce druhé světové války si tak lidé mohli prohlédnout skutečný
tank T34, speciální vojenské tatrovky a další vojenskou výbavu. Speciálnímu zájmu se pak těšil
kolový obrněný transportér Pandur. Tento kousek aktuální výzbroje armády v hodnotě mnoha
desítek milionů korun se podařilo organizátorům zapůjčit z vojenského opravárenského podniku v
Šenově u Nového Jičína.
Tradiční akce se za dobu svého trvání zařadila mezi nejvýznamnější svého druhu nejenom
v ČR, ale také v okolních státech. Mezinárodní rozměr akce je dán nejen pořádáním soutěţe O
poháry Evropské unie, ale také účastníky. Letos pořadatelé přivítali modeláře z Polska, Maďarska,
Slovenska, Holandska, Francie a dalších států.

Certifikované branky
Rada města Kopřivnice se v červnu rozhodla podpořit návrh na pořízení lehkých
fotbalových branek v Mniší, Vlčovicích, Lubině a Kopřivnici za účelem zabránit tragickým úrazům
dětí. Konečná suma se pohybovala kolem 122 000 korun. Kryta byla částečně z obecné rezervy
odboru financí a částečně z nerozpočtových příjmů oddělení školství, kultury a cestovního ruchu.
Impulzem k projednávání záleţitosti byly zaostalé a nevyhovující fotbalové branky
umístěné na hřišti vedle kulturního domu v Mniší, které hrozily neštěstím. Podobná situace přitom
byla i na hřištích ve Vlčovicích a v Lubině. Mniší se v září dočkalo dvou nových malých branek,
hřiště ve Vlčovicích a Lubině obdrţela po dvou malých a jedné velké brance a fotbalové hřiště v
Kopřivnici, které uţ má v uţívání dvě branky velké a dvě malé, dostalo další dvě malé tak, aby bylo
moţné hrát souběţně utkání přípravek.

Čtvrt milionu dětem
Výrobce automobilových součástek městu daroval čtvrt milionu korun na rekonstrukce
budov a zlepšení vybavení místních škol.
Navíc dostali všichni školáci a děti z předškolních zařízení dárek zadarmo navštívit filmové
představení v kině Puls. Nejvíce školáků vidělo animovaný snímek Sammyho dobrodruţství, další
zatím poslední díl filmového přepisu ságy o Harry Potterovi a nejstarší školáci byli na české
komedii Občanský průkaz. Naopak pro nejmenší děti bylo připraveno pásmo krátkých vánočních
pohádek.
Darovaná částka byla určena především na částečné spolufinancování projektů Rozšíření
kapacity Mateřské školy Mniší a Revitalizace MŠ Krátká v Kopřivnici. Na obě jmenované akce se
městu podařilo získat rovněţ dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Firma Brose jiţ několikrát poskytla radnici finanční příspěvek na realizaci různých projektů, ať uţ
šlo o výstavbu dětských hřišť, nebo naposled vybudování chodníku a cyklostezky na ulici Panské.

Deset let provozu rozhledny
Rozhledna na Bílé hoře oslavila letos desáté výročí od svého otevření a Kabelová televize
Kopřivnice, která ji po celou dobu spravuje, připravila zajímavý doprovodný program.
Kaţdoročně se rozhledna otevírá pro veřejnost 1. května. Letošní zahájení nové sezony
zahrnovalo řadu doprovodných akcí. Na Fojtství byla uspořádána výstava fotografií fotografa
Ladislava Čevely, který z rozhledny pravidelně fotografuje po celou dobu její existence. Ladislav
Čevela, krajinářský fotograf, absolvent Lidové konzervatoře Ostrava a opavského Institutu tvůrčí
fotografie patří k těm lidem, kteří spirálovité schodiště rozhledny vyšlapali nejčastěji.
Ve spolupráci s pionýry a místním domem dětí a mládeţe byl připraven další zajímavý
doprovodný program. Byl to především společný pochod z Fojtství na rozhlednu. Nahoře pak
kromě občerstvení čekaly také lanové aktivity a pro sběratele speciálně k této příleţitosti vyrobené
kovové turistické známky. Bohuţel, celou akci provázelo deštivé počasí a tak shora tentokrát
výhled do okolní krajiny nebyl. Za desetiletou historii na rozhlednu zavítalo celkem sto čtyřicet tisíc
návštěvníků.
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O výstavbě třiačtyřicetimetrové rozhledny připomínající strukturu DNA, kterou navrhl
architekt Milan Šmíd, se začalo jednat koncem roku 1997, samotná stavba však byla zahájena aţ o
dva roky později. Náklady na stavbu ve výši téměř dvanácti milionů korun zafinancovali mobilní
operátoři EuroTel a RadioMobil. Radnice zajistila vybudování přístupové cesty, na které se podílela
dvěma miliony. Rozhledna na Bílé hoře se od svého otevření stala vyhledávanou turistickou
zajímavostí. Z vyhlídkové plošiny, která se nachází ve výšce šestadvaceti metrů, je za slunečného
počasí vidět aţ do Ostravy a také na nejvyšší vrcholy Beskyd a Jeseníků.

Dvě havárie horkovodu
V sobotu 6. března byli obyvatelé města napojení na centrální vytápění aţ do večerních
hodin bez tepla. Důvodem byly dvě havárie na hlavním přivaděči horkovodního potrubí, v obou
případech se jednalo o prasklé potrubí. Aby mohli pracovníci společnosti Komterm, dodávající teplo
do centrálního systému, začít s opravami, musela být v jednu hodinu v noci přerušena dodávka
tepla a poté vypuštěn rozvodný systém. Jako první byla odstraněna porucha na přivaděči v šachtě
u házenkářského hřiště, poté se pracovníci Komtermu přesunuli na ulici Bedřicha Smetany, kde
byla porucha na oblouku. Večer uţ tekla teplá voda a topení uţ bylo v provozu.

Hry zdravotně postiţených
Poslední květnový víkend se v Kopřivnici uskutečnil 13. ročník Celostátních sportovních
her zdravotně postiţených dětí a dospělých. Šlo o sportovní a společenské setkání s kulturním
programem. Název letošního ročníku byl poprvé rozšířen o „Memoriál Petra Douska“ na počest loni
zesnulého zakladatele sportovních her a mnohaletého předsedy Asociace zdravotně postiţených v
Kopřivnici.
Páteční odpoledne a večer 28. května byl pro ubytované handicapované sportovce
připraven společenský program s táborákem ve skautském středisku Vanaivan. V sobotu
dopoledne od půl deváté proběhla před kulturním domem stěţejní část akce. Po tradičním
vystoupení maţoretek a Městského dechového orchestru Kopřivnice se sportovci utkali v desíti
sportovních disciplínách. K předání cen nejúspěšnějším sportovcům tradičně došlo na slavnostním
večeru v kulturním domě.
I letos se našli vstřícní sponzoři, ochotní pořadatelé, a dokonce nepršelo! Zasoutěţit si
letos do Kopřivnice přišlo 166 závodníků z Hrabyně, Kladna, Prahy a dalších částí republiky, z
nichţ 78 procent bylo zdravotně handicapovaných, zbytek tvořil doprovod.

Jízda veterány
V létě měla veřejnost moţnost projet se městem v historických vozidlech, poprvé to bylo u
příleţitosti 60. výročí povýšení Kopřivnice na město, podruhé to bylo den před tradiční
Bartolomějskou poutí. Lidé si mohli vybrat ze čtyř připravených historických vozidel, ale z důvodu
deštivého počasí zpočátku jezdila většinou pouze zastřešená auta, a to T 12 a T 57B, tzv.
hadimrška, později, kdyţ se vyčasilo, začalo jezdit i historické hasičské vozidlo.
V pátek večer 3. září měl na letním stadionu premiéru Tuning Night, který předvedl
především světelné vychytávky tuningových designérů. Záři neonů a diod doplnilo vystoupení tří
rockových kapel. Diváci si mohli poslechnout místní dívčí rockovou sestavu Crooty, pustějovské trio
Nevím a skupinu HC3. Třicet nejhezčích aut čekala speciální noční vyjíţďka na tatrovácký polygon.
V sobotu pak Kopřivnicí projela kolona dvaasedmdesáti posádek letošní Mezinárodní Tatra Veteran
Rallye Beskydy. Jednačtyřicátý ročník tradičního podniku nabídl lidem i podívanou v podobě jízdy
zručnosti na parkovišti před radnicí. Tatrovácké rallye se zúčastnili automobiloví dědečkové z USA,
Anglie, Německa, Rakouska, Slovenska a České republiky. Absolutním vítězem se stal Adam
Staněk se svou Tatrou 813.
Letošní rallye připomněla 110. výročí výroby prvního závodního vozu kopřivnické Tatry a
zároveň 100. výročí povýšení Kopřivnice na městys.

Klub Apolo
Kopřivnický modelářský klub Apolo získal letos významné ocenění. Patnáctiletý Jan Petr
se účastnil soutěţe Scale Model World 2010 v anglickém Telfordu. Soutěţ s mnohaletou tradicí je
povaţována za neoficiální mistrovství světa. Jan Petr se do Anglie nominoval svým vítězstvím na
mistrovství České republiky.
Šampionát, hodnocený podle přísných pravidel modelářských soutěţí, nabízel celkem 85
soutěţních kategorií. Síly mezi sebou v hlavní soutěţi změřilo asi 750 modelů. Petr vyrazil do
Anglie se sedmi modely. Pět z nich bylo přihlášeno do soutěţe a další dva byly prezentovány na
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klubovém stole. Největším úspěchem bylo první místo za model stíhacího letounu Avia S92 v
českých znacích.
Kromě prvního místa za letadlo Avia bodovaly i další modely, a tak si úspěšný mladý
modelář odvezl celkem šest ocenění, mezi kterými bylo i několik speciálních cen. Modelářský klub
Apolo, který je základnou Jana Petra, vznikl v Kopřivnici před desíti lety jako 240 podobných
sdruţení v České republice. Poměrně aktivní klub, který kaţdoročně připravuje několik akcí, se za
dobu své existence rozrostl na zhruba 32 členů a celou jednu třetinu tvoří mladí modeláři do
osmnácti let.

Konec klubu Nora
Centrum místní alternativy klub Nora bylo po devatenácti letech uzavřeno. Se starým
rokem ukončila svou činnost ve stávajících prostorech místní scéna alternativní kultury především z
finančních důvodů. S příchodem nového provozovatele kulturního domu se organizátorům
dramaticky změnily podmínky provozu. Většina dotace, kterou klub od města dostával, stačila jen
na nájem prostorů a reţii. Klub provozovaný Vítězslavem Váňou od roku 1993 posledního
půldruhého roku jen ţivořil. Přestoţe ve svém stávajícím působišti Nora na Silvestra skončila, z
kulturního ţivota ve městě by neměla zcela zmizet. Provozovatel končí činnost se záměrem najít
jiné, vhodnější prostory a chce v průběhu roku pořádat různé alternativně zaměřené akce v různých
prostorách ve městě. Kromě drobnějších koncertů má záměr několikrát do roka pořádat
minifestivaly hudby menšinových ţánrů.
Za téměř dvě desítky let se Nora, která začínala v prostorách bývalého M klubu, dnešního
Robinsonu, stala pojmem. Byla jedním z nejdéle fungujících alternativních klubů v republice a
zároveň jediným ve městě. Za dobu fungování se v jeho prostorách odehrály stovky koncertů,
divadelních produkcí, tanečních párty a dalších akcí zaměřených vţdy na vyznavače menšinových
ţánrů. Nora přiváţela do města světově uznávané interprety tuzemské i zahraniční scény, pod
jejími křídly v Kopřivnici hráli například Transglobal Underground, Legendary Pink Dots, Plastic
People of The Universe a řada dalších. Klub byl ale zároveň podhoubím pro místní, nejen hudební
projekty. Jen díky jeho existenci vznikly desítky různě ţánrově orientovaných kapel a v nahrávacím
studiu klubu byly pořízeny desítky hodin hudebních záznamů. Mnohé z kapel vzniklých na půdě
Nory se prosadily i na celostátní úrovni.

KoprCon
Osmého ročníku víkendového festivalu pro fanoušky sci-fi, fantasy a her a příbuzných
ţánrů KoprCon 2010, který od pátku 26. do neděle 28. listopadu hostila Základní škola Milady
Horákové, se účastnilo zhruba tři sta účastníků nejen z celé republiky, ale i ze Slovenska a Polska.
Šlo opět o setkání milovníků fantastických světů a cizích galaxií. Během víkendu se v Kopřivnici
pohybovali fanoušci sci-fi oblečení nejčastěji v kostýmech postav Hvězdných válek a měnili se v
hrdiny kultovních filmů.
Nabídka programu byla stejně jako kaţdým rokem bohatá, připraveno bylo asi 170 hodin
programu. Mezi přednášející stálice KoprConu patří záhadolog Arnošt Vašíček, který si pro
posluchače tentokrát připravil přednášku o záhadách Itálie. Příjemným oţivením byla i přednáška
Rostislava Walici o kopřivnickém rodáku a malíři pravěku Zdeňku Burianovi v rámci vloţeného
DinoConu. Atraktivitu letošního KoprConu podtrhl slavnostní křest prvního do češtiny přeloţeného
komiksu ze světa Hvězdných válek Star Wars Omnibus: Stíny Impéria a programy zaměřené k
oslavám 30. výročí premiéry páté epizody Star Wars.

Mikulášský běh
Mikuláš v našem městě letos přišel s novým nápadem v podobě Mikulášského běhu
parkem, který v sobotu 4. prosince uspořádal Lašský běţecký klub Kopřivnice. Do sadu Edvarda
Beneše si i v mrazivém počasí našlo cestu 47 dětí, závod dospělých absolvovalo 13 běţců. Atletika
v Kopřivnici má sice dlouholetou tradici, práce s mládeţí ale byla obnovena teprve v nedávné době,
a tak si cestu na start našly především nejmladší děti, tedy od čtyř do sedmi let. A právě ony si
jedinečnou atmosféru závodu, jehoţ startérem byl sám Mikuláš, asi nejvíce uţily.
Na upravených cestách městského sadu byly k vidění urputné souboje, přičemţ v cíli
čekala mikulášská nadílka nejen na ty nejlepší, ale na všechny, kteří do něj dorazili. První tři ve
všech kategoriích si pak ještě uţili chvilky slávy na stupních vítězů, kde jim další odměny předal
kdo jiný neţ Mikuláš a spolu s ním místostarostové města, pánové Miroslav Kopečný a Alois Janek.
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Místní pošta
Před 140 lety byla v Kopřivnici otevřena první pošta. Před tímto datem se veškerá pošta
do Kopřivnice dopravovala pěším poslem z Příbora, jehoţ poštovní historie sahá aţ do roku 1785.
Oficiálně byla pošta v Kopřivnici zřízena ministerským výnosem od 1. ledna 1870. O úřad
poštmistra zaţádal místní podnikatel a majitel keramické továrny Adolf Raška. Ten také na vlastní
náklady zajistil nutné zařízení a vybavení a první poštovní úřadovnu otevřel 1. dubna 1870 v jedné
místnosti západního objektu kočárovky, ve dřevěném stavení, které stálo v místech dnešního sídla
společnosti Slumeko na Štefánikově ulici.

Místní sjezdovka
Správa sportovišť Kopřivnice, která má lyţařský vlek na starosti, začala s přípravou na
novou sezonu bezprostředně po skončení té loňské, kdy připravili a podali ţádost o dotaci na
výstavbu nového vleku. Ţádost bohuţel neuspěla a návštěvníci areálu budou muset vyuţívat stejné
vleky jako v minulé sezoně. Před nastupující zimou byly vleky pouze opraveny a byla provedena
údrţba zasněţovacího systému a ostatní techniky. V průběhu roku bylo zrekonstruováno osvětlení
v horní části sjezdovky, se kterým byly v minulých letech velké problémy. Na stoţárech byla
osazena nova svítidla.
Byl přemístěn dětský vlek do prostoru tzv. cvičné louky, kde je sice hůře přístupný od
chaty, ale nejmenší lyţaři získali lepší podmínky a více klidu pro výuku lyţování. Kromě
standardních sluţeb, které začaly být na sjezdovce poskytovány, letos došlo k rozšíření nabídky o
lyţařskou a snowboardovou školu včetně půjčovny lyţařského vybavení. Ta byla umístěna přímo v
objektu chaty. Lyţaři si tak mohou půjčovat lyţařské vybavení přímo na chatě a rovněţ vyuţívat
sluţeb instruktora lyţování. Sjezdovka byla za příznivých sněhových podmínek v provozu v hlavní
sezoně od 9 do 20 hodin.

Motýlek 2010
Také letos návštěvníci čtrnáctého ročníku kopřivnické přehlídky tvorby handicapovaných
dětí do posledního místa zaplnili velký sál kulturního domu, a to včetně balkonů a galerie. Celá
dvoudenní akce proběhla v pohodové atmosféře bez zádrhelů a určitě se povedlo postoupit o další
krůček v integraci zdravých a handicapovaných dětí. Páteční akce, které byly v minulých ročnících
určeny jen vystupujícím, se letos otevřely veřejnosti.
Velmi vydařená byla volba letošního tématu Motýlka. Indiánské motivy byly patrné nejen v
tématu tradiční výtvarné dílny, kde si děti mohly vyrobit indiánskou čelenku nebo třeba barevný
náhrdelník, ale třeba také v několika vystoupeních a stylovém uvádění. V sobotním odpoledním
galaprogramu bylo letos celkem 23 čísel, ve kterých se objevilo na 300 soutěţících. Pořadatelem
celé akce bylo tradičně Dětské centrum a hlavně jeho ředitelka Dagmar Jančálková.

Největší leporelo světa
Výstava Dějiny udatného českého národa byla svým pojetím velmi netradiční. Výstavní
prostory v podkroví muzea Fojtství zaplnila jediná kniha. Šlo o do prostoru rozloţenou zvětšeninu
knihy Dějiny udatného českého národa - a pár bezvýznamných světových událostí.
Sedmdesát metrů dlouhé a dva metry vysoké leporelo bylo údajně největší na světě a
svou premiéru mělo uţ před šesti lety v Národním muzeu v Praze. Od té doby uţ obří kniha
navštívila řadu měst v České republice a ve své francouzské a anglické mutaci byla k vidění také v
New Yorku, Washingtonu, Moskvě, v Paříţi nebo Bruselu. Autorkou úspěšné knihy a výstavy byla
Lucie Seifertová

Policisté u hřbitovů
V období kolem svátku Památky zesnulých se policisté museli zaměřit podobně jako v
posledních letech na hřbitovy a přilehlá parkoviště. Důvodem bylo kaţdoroční zvýšené riziko
krádeţí, ke kterým dochází právě v tomto období.
Policisté v blízkosti hřbitovů dohlíţeli i na bezpečnost silničního provozu a zároveň
upozorňovali občany, aby nenechávali cenné věci v autech a nedávali tak zlodějům příleţitost ke
krádeţím. Jen týden před uvedeným svátkem došlo k odcizení měděných lampiček z dvaceti hrobů
v Kuníně, které pachatelé demontovali nebo odervali. Vandalové rozbíjejí ozdoby nejen pro
potěšení, ale často za účelem prodeje kovů ve sběrnách nebo artefaktů ve staroţitnictvích případně
dalšího prodeje kytic.
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Psí útulek
Jiţ několik let je psí útulek ve Vlčovicích stále plný, a proto jsou menší psi v kotcích po
dvou či po třech. Bohuţel, v útulku přibývá hodně nemocných psů, a to většinou starších, na jejichţ
léčení lidé nemají peníze. Tyto psy zde jejich majitelé nechávají uvázané u plotu, menší přehodí
přes branku a nebo je vypustí do města, kde je pak odchytne městská policie.

Přehradní nádrţ v Lubině Větřkovicích
Přehradní nádrţ v Lubině Větřkovicích získal do pronájmu Český rybářský svaz. Po téměř
třech letech tak skončily spory o způsob uţívání a výkon rybářského práva na přehradě. Rybáři
uzavřeli smlouvu s Tatrou na pět let. Lidé z okolí se tak mohli letos bezplatně v přehradě koupat.
Konfliktní situace vznikla na podzim roku 2007, kdy automobilka Tatra jako vlastník
přehrady pronajala pozemky pod přehradou oderskému podnikateli Kamilu Zajoncovi. Ten plánoval
vytvořit z přehrady soukromý rybářský revír. Z jeho velkých plánů na stavbu rybářské bašty,
pořádání velkých rybářských závodů nebo letních táborů pro děti se však nerealizovalo nic.

Racek - centrum pro bezdomovce
Počátkem roku přivítalo první klienty nízkoprahové denní centrum Racek. Denní centrum
je situované v prostorách bývalé cvičné kuchyně v suterénu na ZŠ náměstí a má se nejméně další
dva roky provozovat. Kromě bezpečného prostoru a pobytu v teple Racek lidem bez přístřeší
nabízel také kvalifikované sociální poradenství, moţnost si něco drobného uvařit, oprat si prádlo a
vyuţít hygienického zázemí včetně sprch.
Denní centrum Racek, které bylo letos přístupné vlastním vchodem z Husovy ulice, bylo
pro klienty otevřeno šest hodin kaţdý všední den vţdy mezi půl devátou ráno a půl třetí odpoledne.
Dva pracovníci centra pak prováděli v odpoledních hodinách terénní práci. Ta spočívala v tom, ţe
vyhledávali lidi bez střechy nad hlavou přímo ve městě a informovali je o moţnostech centra a také
jim pomáhali řešit některé jejich problémy přímo na místě. Racek vyuţívá peníze ze sociálního
fondu Evropské unie a z nadací, ale spoléhá i na dary drobných dárců. Existence nového centra
byla moţná díky místní radnici, která zapůjčila prostory bývalé ZŠ a podpořila provoz centra i
finančně. Hlavním garantem provozu centra byl Michal Raška z občanského sdruţení „Máš čas?“.

Řeka Lubina
V polovině května způsobil Vytrvalý déšť vzestup hladin všech toků. Rozvodněná Lubina
dosáhla třetího nejvyššího povodňového stupně a podle pamětníků se pohybovala asi dvacet
centimetrů pod úrovní rekordní hladiny z doby před třinácti lety – tedy z doby katastrofálních
povodní 1997. Lokální potoky, které působily škody při bleskových povodních vloni v červnu,
tentokrát ţivoty ani majetky lidí tolik neohroţovaly.
Starosta Josef Jalůvka svolal povodňový štáb v neděli 16. května v osmnáct hodin, kdyţ
Lubina dosáhla druhého stupně povodňové aktivity. Městská a státní policie rozváţela informace do
zhruba stovky vodou nejvíce ohroţených domácností. Lidé obdrţeli lístečky s pokyny, jak se
zachovat, a důleţité kontakty.
Dobrovolní hasiči během večera a noci naplnili a odvezli na místa, která hrozila
zaplavením, 1 800 pytlů s pískem, další se pak radnice snaţila nakoupit v pondělí. V průběhu noci
z neděle na pondělí se situace postupně vyhrocovala. Po druhé hodině ranní byla například ve
Vlčovicích uzavřena zaplavená silnice na Frenštát pod Radhoštěm.
Zhruba o dvě hodiny později pak vlivem deště a větru spadl strom na elektrické vedení v
Lubině a díky této havárii se stovky domácností v Lubině a na Luhách ocitly bez proudu. Vlčovičtí
hasiči začali vozit pytle s pískem a stavět první pískové zábrany v okolí řeky Lubiny, aby zabránili
přetečení stavidel, a ochránili tak rodinné domy v blízkosti toku uţ krátce po devatenácté hodině v
neděli 16. května. Voda v řece kulminovala v pondělí, ale povodňové štáby byly v pohotovosti aţ do
středy. Celkem voda napáchala škody nejméně za 16 milionů. Jen prvotní náklady na boj s velkou
vodou si v Kopřivnici a především v jejích místních částech vyţádaly asi 300 tisíc korun. V této
částce bylo například pořízení, naplnění a rozvoz pytlů s pískem na provizorní hráze, provoz bagru
a další techniky nebo svoz odpadu bezprostředně poté, co voda opadla.
Náklady na obnovu majetku postiţeného povodní v místních částech dosáhly daleko větší
částky – přes šest miliónů korun. V oblasti spravované Kopřivnicí jako obcí s rozšířenou působností
pak velká voda napáchala škody asi za 10,5 milionů. Podle krizového koordinátora velký kus práce
při povodních odvedli nejen hasiči, ale také zaměstnanci městské firmy Slumeko. Ti například
bojovali s rozlitým potokem u Husovy lípy a vodou na ulicích Duhová, P. Nerudy, Janáčkově, K
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Očnímu, na příjezdové cestě k rozvodně ČEZu na ulici Záhumenní a dalších místech. Slumeko
také spolupracovalo s dobrovolnými hasiči například při zajištění písku na plnění pytlů a podobně.

Spor o Kopřivu
Dlouhodobý dramaturg přehlídky „Kopřiva“ Jiří Cachnín usiloval o zapsání tohoto slovního
označení do rejstříku ochranných známek. „Kopřiva, přehlídka netradičních divadel“ byla velmi
populární akcí konanou v KDK a po změně provozovatele zařízení a odchodu Jiřího Cachnína
nastal problém, kdo bude přehlídku dále organizovat.
Jádrem sporu, který vyvrcholil letos v dubnu uspořádáním dvou na sobě nezávislých
„Kopřiv“, bylo, zda má na název této tradiční akce nárok právě Cachnín, který byl u její existence od
počátku, a nebo město, které její uspořádání ve smlouvě zadalo současnému provozovateli
kulturního domu Cestovní kanceláři Agentuře Fox.
Jiří Cachnín svůj poţadavek na registraci ochranné známky obhajoval mimo jiné tím, ţe
stál u vzniku této divadelní přehlídky, vymyslel její označení a některé její ve své době novátorské
prvky. Cachnín svůj nárok odůvodnil také tím, ţe tvořil dramaturgii a organizoval po celá léta jejího
trvání produkci Kopřivy včetně toho, ţe zajišťoval sponzory a kompletní finanční zabezpečení akce.
Město zase své stanovisko postavilo na tvrzení, ţe Kopřiva vznikla v roce 1987 jako iniciativa
amatérského divadelního souboru Šok a postupem času se stala významnou opakující se kulturní
akcí města s tím, ţe právě město konání této přehlídky kaţdoročně finančně dotuje.
Úřad průmyslového vlastnictví nakonec rozhodl, ţe název nebude zaregistrován jako
ochranná známka a upřel J.Cachnínovi právo na výhradní uţívání tohoto jména. Tak mohou být do
budoucna v Kopřivnici přehlídky dvě se shodným názvem.

Kopřivy 2010
Čtyřiadvacátý ročník přehlídky netradičního divadla Kopřiva se uskutečnil 16. a 17. dubna
v Katolickém domě a Kulturním domě ve Štramberku, přičemţ obě scény přehlídky spojila speciální
autobusová linka. Dvoudenní festival nabídl divákům osm soutěţních představení, koncert, výstavu
a také nečekaný bonus v podobě inscenace Nápad zdejšího divadelního souboru Smršť. Porota
letos ve zcela novém sloţení tradičně udělila ceny Za umělecký přínos a Nejlepší herecký výkon.
Dramaturg Kopřivy Jiří Cachnín, který stál u zrodu tohoto festivalu před více neţ dvěma
desetiletími, vsadil v dramaturgii na posílení zastoupení slovenského divadla. Nový impulz Kopřivě
daly také nové inscenační prostory. Kopřivnický Katolický dům je pro tento druh přehlídky
vyhovující a přesuny do sálu Kulturního domu ve Štramberku a pobyt na tamním v sobotu
odpoledne prosluněném náměstí.
Stejně jako první Kopřivu 2010 i druhou letošní divadelní přehlídku stejného jména
ohodnotila veřejnost velmi kladně. Devět představení nabídlo 23. a 24. dubna divákům kvalitní a
mnohdy také skutečně velmi netradiční divadlo.
Kopřiva, kterou jako svou premiéru pořádal provozovatel kulturního domu Cestovní
kancelář Agentura Fox, skončila také úspěchem domácích umělců. Cenu diváků v podobě kovové
plastiky z dílny Bronislava Hrubého si odnesla kopřivnická taneční skupina Iluze za své emotivní
tanečně hudební představení Obrazy vody. Místní tanečnice v čele s choreografkou Miladou
Fialovou si vybraly jednoduché ekologické téma a ve své pohybové kreaci doplněné promyšlenou
scénografií a prací se světlem jej přetavily v působivou podívanou.
Řada vystoupení se nesla v netradičním duchu. Hned úvodní představení přehlídky
dvojice performerů z Duonasekyru se uskutečnilo v naprosto nedivadelním prostředí zdejšího
supermarketu, přímo mezi nic netušícími nakupujícími. Vynikající pak byla Posedlost v podání
souboru Décalages. Vizuálně mimořádně působivé představení, kde dvojice herců vyuţívala scénu
nejen horizontálně, ale díky speciální provazové stěně také vertikálně, se navíc uskutečnilo v
industriálním prostoru jedné z nevyuţívaných tatrováckých hal. Šlo zaslouţeně o nejnavštívenější
představení přehlídky. Neobvyklý záţitek si nenechalo ujít víc jak dvě stě lidí.
Dalším představením, pro které by se jen stěţí hledalo srovnání v jiné inscenaci, bylo
Nevesta hôľ slovenského divadla Potoň. Skupina diváků se v okolí kulturního domu stala loutkami v
rukou divadelníků, kteří je za pouţití speciálních vysílaček řídili svými pokyny a samotný dramatický
příběh nezkrotné dívky a jejich nápadníků se odehrál ve vitríně z transparentního plexiskla. Z
Kopřivy tak diváci rozhodně mohli odcházet spokojeni a spokojeni jsou také pořadatelé. O výběr
programu a zdařilou organizaci se zaslouţila hlavně dramaturgyně kulturního domu Pavla Májová.
Spory o to, kdo má právo přehlídku Kopřiva pořádat, byly z pohledu řadového diváka nepodstatné.
Divák byl spíš nadšen, ţe mohl na obou přehlídkách zhlédnout 17 divadelních představení a tři
koncerty. Takţe spor o pořadatelství vyhrálo publikum.
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Vanaivan
Díky dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko vzniklo koncem
minulého roku Kopřivnické skautské centrum Vanaivan. Nové sídlo skautů postavené pod internáty
zdejší střední školy je dalším zdařilým projektem financovaným mimo rozpočet města. Letos úřad
Regionální rady Moravskoslezsko uspořádal soutěţ „Nej kačka z Evropy“. Lidé si vybírali
subjektivně, který projekt znají, mají ve svém okolí, nebo se jim líbí. Zájem veřejnosti byl překvapivě
vysoký. V hlasování, které proběhlo na internetu, dalo svůj hlas jednomu z patnácti soutěţních
projektů celkem 8 800 lidí, přičemţ kaţdý mohl hlasovat jen jednou pro jeden soutěţní projekt.
Pro centrum Vanaivan hlasovalo celkem 1 644 lidí, coţ stačilo na suverénní vítězství, druhá na
pásce skončila v hlasování sportovní hala Ţákovská v Havířově s 1 260 hlasy a ostatní soutěţní
projekty uţ ani zdaleka nedosáhly hranice jednoho tisíce hlasů.
Na úspěch v soutěţi jistě mělo svůj vliv i to, ţe Vanaivan, který funguje od konce minulého
roku, je otevřen nejen skautům, ale i dalším dětem a široké veřejnosti. Objekt, který vyrostl na
zelené louce, stál 20,5 milionů korun a Evropská unie na něj přispěla částkou 18,7 milionů korun.
Teď se tak kopřivničtí skauti mohou chlubit tím, ţe podle výsledků soutěţe šlo o nejlépe utracené
peníze z evropských dotací v kraji.
Kopřivnické skauty čeká spousta práce i v příštím roce. Uspěli totiţ se ţádostí o další
dotaci a z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko by měli dostat pět a půl milionů
korun na rekonstrukci a vybavení bývalého Areálu zdraví v těsném sousedství skautského centra.
V přírodním prostředí by měly vzniknout nejen fitnesscentrum pod širým nebem, lanové centrum,
lukostřelecká zóna, veřejné tábořiště a další zařízení pro volnočasové aktivity, ale také budova, ve
které budou skauti skladovat své stany a sportovní pomůcky. Celý projekt by měl stát zhruba šest
milionů korun a spolufinancovat ho budou skauti ze svých vlastních zdrojů a pomoci má také
město.
Pokud vše půjde dobře, tak by mohl být areál, který bude zase slouţit nejen skautům, ale i
dalším neziskovým organizacím a široké veřejnosti, otevřen uţ na podzim příštího roku.

Vandalismus?
V noci na středu 17. listopadu došlo k neobvyklému poškození zaparkovaného automobilu
v Kopřivnici. Ráno našel majitel auta v přední kapotě svého vozu zaseknutou sekeru, rozbitou
skleněnou výplň oken, propíchané pneumatiky, poškozené disky kol a poškozený zadní i přední
nárazník. Majitel policistům předběţně vyčíslil škodu ve výši 40 000 korun. S případy poškození
vozidel se policisté setkávají poměrně často, většinou se však jedná o rozbití oken či světlometů,
propíchnutí pneumatik nebo poškrábání laku karoserie. Důvodem bývá msta, dlouhodobé neshody,
finance či závist. U tohoto skutku však přesný důvod zůstal záhadou.

Vyčištění Kopřivničky od naplavenin
V podzimních měsících novojičínská pobočka Zemědělské vodohospodářské správy Brno
nechala odstranit povodňové škody, které vznikly v korytě Kopřivničky v loňském roce. Kontrolou
prošla Kopřivnička od 2,4 km aţ po šestý kilometr svého toku, tedy přes celé území města. Byly
2
odstraněny nánosy z koryta vodního toku včetně skácení deseti stromů a odstranění 500 m křovin.
Dále byl vyčištěn lapač naplavenin, který se nachází v blízkosti starého hřbitova.
Vyčištění Kopřivničky provedly Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín do konce listopadu.
Práce přišly vlastníka, novojičínskou pobočku Zemědělské vodohospodářské správy, na 640 tisíc
korun.

Výstava fotografií Vladimíra Cettla
Kulturní ţivot ve městě obohatila v závěru roku nevšední výstava fotografií s názvem „Zpět
aneb putování za vraky“ instalovaná v prostorách místního Technického muzea. Výstava fotografií
představila zhruba tři desítky barevných zvětšenin adjustovaných v rzí napadených kovových
rámečcích. Atmosféru dokreslily také tři tatrovky zapůjčené od soukromých sběratelů. Autorem
vystavené kolekce byl kostýmní výtvarník a amatérský fotograf Vladimír Cettl.

Zlepšení informovanosti
Nové informační cedule byly instalovány u vchodu do Technického muzea, u koupaliště a
také u vstupu do městského informačního centra v kulturním domě. Do zelena laděná cedule
označená logem Lašské brány Beskyd bude slouţit k lepší orientaci především návštěvníkům
města a také jako zdroj uţitečných informací a kontaktů.
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Jsou na nich tipy na výlety, turistické atraktivity, moţnosti ubytování, stravování, relaxace,
sportovního vyţití. To všechno s krátkým popisem. Informační cedule byly vyrobeny a instalovány v
rámci projektu, na který město získalo 99tisícovou dotaci z Moravskoslezského kraje a jeho cílem je
zlepšení informačních sluţeb pro turisty tím, ţe návštěvníkům Lašské brány Beskyd budou
poskytnuty informace i mimo otvírací dobu turistických informačních center. Na cedulích, které
kromě Kopřivnice visí také na exponovaných místech ve Štramberku, Příboře a na Hukvaldech,
totiţ člověk snadno najde nejen dvaadvacet tipů na výlet, ale i dvacet šest míst, kam můţe vyrazit
za sportem a relaxací, a téměř osmdesát restauračních a ubytovacích podniků v regionu, vše s
telefonickým kontaktem, e-mailem a většinou i adresou webových stránek.
Kromě těchto venkovních informačních cedulí byly v rámci projektu o celkové hodnotě 110
tisíc korun vytvořeny také listovací „display systémy“ se stejnými informacemi, ale třeba i nabídkou
balíčků záţitků, které byly umístěny na recepcích vybraných hotelů. Část dotačních peněz byla
určena také na aktualizaci webových stránek s obdobným obsahem.

Kultura ve městě
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem Kopřivnice)
23. 1.
8. 3.
2. 3.
21 .3.
24. 3.
7. 4.
6. 5.

29. 5.
24. 6.
18. 9.
9. 10.
10. 10.
27. 10.
11. 11.
16. 11.
11. 12.

Obecní ples 2010
Setkání u příleţitosti 160. výročí narození TGM: vzpomínková akce u pomníku TGM
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 32 dětí
Vítání občánků v Lubině – přivítání 9 dětí
Den učitelů
Sportovec roku 2009
Den vítězství - vzpomínková akce u pomníku padlých: poloţení kytic + předání pamětních
medailí Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (oceněni byli Arnald
Treu, Ing. Milan Huráb a in memoriam JUDr. Vilém Řehák)
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 34 dětí
Poslední zvonění
Běh rodným krajem Emila Zátopka - VIII. ročník
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 54 dětí
Vítání občánků v Lubině – přivítáno 11 dětí
Den vzniku samostatného Československého státu – vzpomínková akce u pomníku TGM
Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku padlých
Den boje za svobodu a demokracii – vzpomínková akce u pamětní desky obětem
komunismu
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 19 dětí

Organizace vykonávající činnost v kulturním domě
Městská knihovna Kopřivnice
Městské informační centrum
Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s. r. o. - provozovatel Kulturního domu a kina Puls v
Kopřivnici
NORA CLUB

Ostatní kulturní zařízení
Osvětová beseda Vlčovice - organizační sloţka města
Osvětová beseda Mniší - organizační sloţka města
Společnost KD Lubina
Katolická beseda v Kopřivnici - občanské sdruţení
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Zajímavosti z kultury
Akademie třetího věku
Počátkem roku byl zahájen jiţ šestnáctý semestr Akademie třetího věku, jejímţ
pořadatelem je Městská knihovna Kopřivnice. O zájmové semestrální studium, které je určeno pro
posluchače starší padesáti let, je velký zájem, především pak o témata váţící se k místní historii.
Z minulého roku přetrval největší zájem o přednášky Zdeňka Babince, ředitele ZUŠ Zdeňka
Buriana, jenţ se v nich věnoval dějinám umění, dále o přednášky Ladislava Cvíčka a Josefa
Adamce. Organizaci akademie má od počátků na starosti Lucie Kazlepková, která sama vyučuje
trénování paměti. Zájemci o tyto přednášky stáli v den zápisu frontu a knihovna navíc nemohla
uspokojit všechny, neboť vzdělávání je omezeno kapacitně. Pro kaţdý semestr jsou otevírána dvě
témata a trénování paměti, takţe během jednoho semestru mohou organizátoři uspokojit aţ
osmdesát čtyři zájemců. Ti jsou jak z Kopřivnice, tak ze Štramberka a okolních obcí. Všichni
uvedení přednášející budou své přednáškové cykly opakovat v dalším roce.

Alfa
V pátek 3. prosince v kulturním domě v Kopřivnici proběhl vzpomínkový koncert hudební
skupiny Alfa. Byl to její návrat po dvaceti letech. Jejím posledním kapelníkem byl altsaxofonista
Alois Hrnčárek, jehoţ jméno je dnes spjato hlavně s Městským dechovým orchestrem.
Skupinu v roce 1968 zaloţili Jaroslav Jeţíšek s Vladislavem Kryškem. Později s nimi začal
zkoušet Hrnčárek. Během roku se kapela sehrála a v roce 1969 měla první koncert ve Veřovicích
na vinobraní. Soubor pak velmi úspěšně existoval minimálně 20 let. Alfa skončila nedlouho po
sametové revoluci, asi v roce 1990 nebo 1991. Svůj poslední koncert odehrála ve Wolfsburgu na
oslavách tamního muzea.
Alfa chtěla být původně klasická hudební skupina, ale trh tehdy poţadoval spoustu jiných
záleţitostí. A tak skupina hrála na řadě různých slavnostních večerů, byli zváni na svatby, hrávali
kolonách a půlkolonách. Díky tomu byli zváni také jako kapela, která hrála na tanečních soutěţích
krajského i celostátního významu, a dokonce hrála i na světové soutěţi Stříbrný Vítek v Ostravě.
Od plesů přes taneční soutěţe aţ po taneční zábavy a čaje o páté. Kapelu tvořila parta kvalitních
muzikantů, kteří uměli zahrát téměř cokoliv. Několik členů Alfy si za dobu její existence udělalo
dálkově lidovou konzervatoř. Skupina hrála všechno od Beatles přes Matušku, Gotta, Queen, Abbu,
Pink Floyd po Bee Gees.
V obsazení kapely byly bicí, kytara, baskytara, klávesy, minimálně dva, ale někdy i tři
dechy a vepředu sólový zpěvák a zpěvačka. Za dvacet let kapelou pochopitelně prošla celá řada
lidí a většina z nich i po rozpadu Alfy u muziky nějakým způsobem zůstala a objevovali se v
různých hudebních tělesech.
První a zatím i poslední vystoupení po dvacetileté pauze odehrála Alfa s Liborem
Machačíkem za bicími, baskytaristou Zdeňkem Kříţkem, kytaristou Ladislavem Moráčkem. Na
trubku hrál Ladislav Klos střídaný hostem Zdeňkem Hyvnarem. Altsaxofon patřil Aloisi Hrnčárkovi,
na klávesy za původní členy Alfy zaskočil Jiří Trubač. Zpívali Marcela Spišková a Bronislav Baďura,
kteří vystupovali i s poslední sestavou původní Alfy. Posluchači vyslechli ve velkém sále kulturního
domu více neţ dvacet skladeb rozdělených do pěti bloků.

Andrea Buršová
Ve středu 2. června uvedl kopřivnický kulturní dům recitál zpívající herečky Andrey
Buršové a Zdeňka Krále pod názvem Recitál na cestě. Byl to především šansónový večer.
Andreu Buršovou si kopřivnické publikum pamatuje naposled z jejího účinkování na
Kopřivě v kulturním domě, kde si zahrála v dramatu Savannah bay. Ke Kopřivnici má navíc osobní
vztah, protoţe zde strávila kus ţivota. Ve městě má řadu spoluţáků ještě z doby, kdy chodila na ZŠ
Alšova. Letos se absolventka JAMU a členka hereckého souboru divadla Husa na provázku
představila také jako zpěvačka.
Zdeněk Král také vystudoval JAMU, v jeho případě skladbu a hudební teorii. Je nejen
neuvěřitelně plodným skladatelem, ale také klavíristou. Jeho ţánrový rozsah začíná u folku a
country, jde přes jazz, rock, scénickou a elektroakustickou hudbu aţ po váţnou hudbu. Společně s
Buršovou vytvořili repertoár asi dvou desítek autorských písní. Na podzim pak bylo vydáno první
oficiální album s jejich písničkami.
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Eva Gajdošíková
Eva Gajdošíková je osmadvacetiletá výtvarnice pocházející z Nového Jičína a v současné
době ţijící v Kopřivnici. V kopřivnické komorní Galerii ve vile vystavila v listopadu své plastiky pod
přiléhavým názvem „Podivná stvoření“. Kopřivnická výstava prezentovala především její práce
vytvořené z keramické hlíny a sádrové odlitky. Jejich jednoznačným pojítkem a autorkou přiznanou
hlavní inspirací je příroda. Autorku inspirovaly především tvary ţivé přírody. Šlo o stylizované figury
vycházející z těl některých ţivočichů, a to jak z jejich vnější, tak z vnitřní struktury.
Na výstavě tak návštěvník viděl stylizovaného trilobita vedle výrazně stylizovaného savce
s mládětem nebo ptáka s vejcem nebo třeba plastiku klíčícího semene. Výrazná stylizace, ale
přitom snadná čitelnost, čisté tvary provedené většinou pouze v surové hlíně a zvýraznění
některých prvků glazováním patří do slovníku jejího vizuálního vyjadřování.
Autorka má za sebou jeden rok studia kresby a malby na Lidové konzervatoři v Ostravě a
absolutorium oboru učitelství výtvarné výchovy pro střední a základní umělecké školy na Ostravské
univerzitě. Část plastik prezentovaných na výstavě byla součástí její diplomové práce. V
současnosti Eva Gajdošíková vyučuje na Soukromé Základní škole Galileo school ve FrýdkuMístku.

Kamil Mrva – úspěšný kopřivnický architekt
V areálu Horeček na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic vyrostla letos v
květnu neobvyklá stavba - moderní zvonička z dílny kopřivnického ateliéru Kamila Mrvy. Iniciátory
jejího vzniku byli trojanovický starosta Jiří Novotný a sdruţení Naše Beskydy. V jednoduché
zvonici, která se stala symbolem odporu místních lidí k obnovení těţby uhlí pod Beskydami, se
snoubí tradice a současnost.
Hlavním a v podstatě jediným materiálem pro stavbu bylo dřevo, takţe je to přírodní útvar
zasazený do krásné krajiny na palouk mezi lesy.
Zvoničku navrhl Mrva s kolegou Martinem Rosou. Je to speciální celodřevěná konstrukce
umístěná na betonových patkách, ke které přiléhá osm metrů vysoký stoţár ze tří modřínových
trámů, jenţ nese zvon, který lze rozhoupat pomocí mechanismu na mince. Zvonička vychází z
valašské lidové tradice jednoduchých dřevěných zvoniček. Architekti navázali na historii, ale
přenesli ji do soudobého moderního tvarosloví.
Pro kopřivnickou firmu Mrva Architects, která má za sebou řadu ceněných realizací, byla
zvonička na Horečkách první zakázkou na duchovní stavbu. Základní kámen v současnosti ne
zcela obvyklé stavby byl uţ v únoru vysvěcen a poklepán na frenštátském náměstí, samotná
realizace uţ byla poměrně rychlá.

Malíř Treuchel
Na podzim uplynulo dvacet let od úmrtí kopřivnického akademického malíře Josefa
Treuchla – letos by se doţil 85 let.
Malíř, kterého si příznivci umění pamatují hlavně jako expresionistického krajináře
zachycujícího Beskydy stejně jako okolí Kopřivnice, projevoval malířské nadání uţ od dětských let.
Jeho plány studovat umění zhatila válka, a tak se vyučil strojním zámečníkem a aţ v šestadvaceti
letech v roce 1951 byl přijat na praţskou Akademii výtvarných umění. Treuchel byl ţákem
krajinářského ateliéru profesora Otakara Nejedlého, absolvoval však ve třídě A. Pelce, kdyţ jeho
původní pedagog zemřel. Po dokončení akademie se umělec vrátil do rodné Kopřivnice, kde pak
celý ţivot ţil a tvořil. Ve stylu expresivně orientovaného realismu namaloval především desítky a
stovky krajinek. Jako řada jiných umělců té doby realizoval ale také obrazy zachycující
průmyslovou výrobu a jiné „socialistické“ náměty. Angaţoval se i ve veřejném ţivotě a byl
předsedou Severomoravského svazu výtvarných umělců.

Výtvarníci v Trappes
Kopřivnickou výtvarnou kulturu reprezentovali v partnerském Trappes ve Francii dva
místní výtvarníci – Zdeněk Babinec a Milan Bureš. Oba se představili francouzským přátelům cykly
svých nejnovějších děl. Výstava proběhla v galerii Corbusier a byla pokračováním dlouholeté
kulturní spolupráce obou měst.
Uvedení výtvarníci spolu nevystavovali poprvé. Oba autory kromě výtvarného umění a
dlouholetého přátelství spojuje také učitelské povolání a představili se uţ v nejedné galerii
samostatně i společně. Babincův cyklus pětadvaceti abstraktních olejomaleb vznikal poslední dva
roky, a inspirací pro ně byla klasická i moderní hudba. Většinou šlo o obrazy o rozměrech 90x90
cm. Bureš se francouzskému publiku představil ne jako autor subjektivního dokumentu, tak jak ho
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místní diváci znají, ale souborem abstraktní výtvarné fotografie s přírodními motivy. Byly to digitální
fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo na diapozitiv a naskenované ve formátu 30 x 40
centimetrů velkých tisků. Do Francie měli jet původně oba autoři společně výstavu instalovat a
účastnit se besed s místními výtvarníky. Milan Bureš se ale musel omluvit z původně plánované
účasti na vernisáţi kvůli probíhající schůzi horní komory parlamentu, jejímţ byl členem. Práce obou
kopřivnických umělců byly v Trappes k vidění celý měsíc.

TATRA 2010
Taneční soutěţ Tatra měla i letos status taneční ligy, takţe na ní mohly startovat pouze
páry nejvyšší výkonnostní kategorie M. Úvodní kolo soutěţe začalo v sobotu 20. listopadu.
Čtyřiačtyřicátý ročník soutěţe Tatra proběhl v kulturním domě.
Organizátorům se podařilo zajistit start 23 latinskoamerických a 19 standardních párů. V
Kopřivnici sice chyběla absolutní tuzemská špička, coţ lze přičítat významným mezinárodním
soutěţím, které se ve stejný den konaly v Polsku a především v rakouském hlavním městě Vídni. I
tak byl ale na kopřivnickém parketu po roce k vidění tanec na vysoké úrovni. Nově se v Kopřivnici
představil brněnský taneční klub Niké se svou juniorskou latinskoamerickou formací a
roztleskávačky z novojičínské skupiny FunTime.
Kopřivnické publikum si ve vyprodaném sále ovšem uţilo nejen soutěţní část, ale také
doprovodný program. Tradičně špičkové choreografie předvedly taneční skupiny Radost a Impuls z
Bohumína. Taneční čísla, která jim přinesla tituly mistrů Evropy i světa, přivezly ostravské taneční
kluby Akcent a TK Jarky Calábkové, úspěch ovšem sklidili také domácí, a to jak posluchačky
tanečního oboru zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana s vystoupením Stará Pivničková, tak show Šelmy v
podání streetdancerů z Bad Boys Revolutions.
Na rozdíl od minulého ročníku porotci hodnotili neveřejně soutěţní páry i ve finále. Nové
soutěţní regule totiţ typ hodnocení tabulkami s čísly označujícími pořadí párů v daném tanci od
letošního roku uţ neumoţňují. Kopřivnice byla jedním z posledních míst, kde se tento způsob
hodnocení uţíval aţ do poslední chvíle. Většina ostatních tuzemských soutěţí uţ léta znala jen
neveřejné hodnocení porotců.
Diváci na odpolední části Tatry 2010 byli svědky jedné z premiér. V rámci doprovodného
programu se dětské taneční páry z tanečního klubu Niké Brno utkaly v novém soutěţním formátu.

Kauflant pokřtil debutové CD
Před domácím publikem na svém posledním koncertním vystoupení v roce 2010 pokřtila
kapela Kauflant své stejnojmenné debutové album. Koncert se uskutečnil v klubu Nora v sobotu 27.
listopadu. CD s devíti songy alternativního punku z autorské dílny Kauflantu spatřilo světlo světa
teprve týden před koncertem a na svět mu pomohlo místní vydavatelství Piper Records. Hostem
koncertu s křestem nové desky byla rovněţ kopřivnická kapela Milan. Skupina byla zaloţena v
Kopřivnici roku 2003. V kapele působí členové bývalých i současných kopřivnických kapel. V
současné době má skupina šest členů: Miroslav Svoboda, Lukáš Sedláček, Leo Horatius, Marián
Ţluva, Milan Rakús, Lenka Hrůzová.
Diskografie skupiny:
2004 neoficiální demo - Pracovní nahrávka 2004
2005 demo CD - Promo 2005
2006 demo CD - Live At Kubafest 2006
2010 CD/LP - vydáno u Piper Records

Charon
Hudební skupina CHARON vznikla v Kopřivnici v roce 1988. Zakládajícími členy byli:
kytara - Mojmír ŠUSTALA, bubny - Petr KŘENEK, zpěvák - Ondřej ZAPLETAL, baskytara - Petr
SASÍN. V tomto sloţení skupina fungovala 5 let a poté se rozpadla. Po čase bubeník kapely opět
dává skupinu dohromady s novými členy: kytara - René PALO, baskytara - Jan ODLEVÁK a s
daleko tvrdším ţánrem. Kapela fungovala do roku 1998, a poté se opět rozpadla. Na oslavu 20.
výročí svého vzniku se kapela rozhodla pro grandiózní návrat na hardcorovou scénu, vystopením v
kopřivnickém klubu NORA, ale jiţ v novém sloţení: baskytara - Mojmír ŠUSTALA, bubny - Danek
MACÍČEK, zpěvák a příleţitosný bubeník - Petr KŘENEK, kytara - René PALO. Letos
znovuzrozená kopřivnická kapela Charon připravila další koncert. Hardcoreovou skupinu bylo
moţné slyšet v pátek 19. listopadu v klubu Nora. Hostem Charonu byla v modrém sále skupina
Zvrácené umění hrající punk – ska.
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Hudební sestava LU
26. prosince 2009 skupina LU pokřtila v kopřivnické Noře svou druhou desku „Owes and
Vows“. Cédéčku pomohlo na svět místní vydavatelství Piper Records. Obsahovalo takřka tři čtvrtě
hodiny hudby v osmi skladbách. Hudba na nové desce byla ještě rozmanitější neţ na úspěšném
debutu. Přes svou ţánrovou pestrost CD působí příjemně celistvým dojmem. Naplno se zde opět
projevil nejen autorský potenciál Zbyňka Machetanze, ale také pečlivost, se kterou kapela
pracovala na kaţdém detailu zvuku. Barevný sound tentokrát podtrhlo nejen cello Adama Kováře a
klávesy Honzy Szabó, ale také hostující dechy. Celá kapela se pak mohla opřít o bezchybné bicí
Tomáše Neuwertha. Křest se odehrál a CD bylo publikem nadšeně přijato. Velmi dobré byly i
recenze hudebních kritiků v tištěných i internetových periodicích. Další související zajímavostí je i
následné letošní vydání desky v limitované sérii na vinylu.
LU jsou součástí zdejší hudební scény uţ od roku 2002, kdy se Zbyněk Machetanz
obklopil partou muzikantů a začali pracovat na originálním repertoáru. Ten vyšel o rok později na
debutovém albu, které kapela svépomocí nahrála přímo ve zkušebně. Tato deska sklidila nadšené
kritiky a otevřela skupině cestu na koncertní pódia. Kapela si pak prošla obdobím několika
personálních i nástrojových změn, kdy jednu kytaru nahradily klávesy. V roce 2007 pak kapela
zmizela ze světa, aby se po víc jak dvou letech vrátila v prosinci 2009 s deskou OWES & VOWS.
Kapela hrající aktuálně ve sloţení Zbyněk Machetanz (kytara, zpěv, samply), Tomáš Neuwerth
(bicí), Honza Szabó (klávesy) a Pavel Karas (baskytara) má na svém kontě také nominaci na
Anděla v kategorii Alternativa.
Ve čtvrtek 30. září se stala skupina prvním poprázdninovým hostem pořadu Live Session
na Radiu Wave. Posluchači a příznivci skupiny si tak mohli její tvorbu poslechnout jak z rádia, tak z
internetového vysílání.

Lašské laškování
Poslední červnová sobota patřila úspěšné premiéře celoměstské slavnosti nazvané
Lašské laškování. 26. června do centra města přilákaly desítky hudebních a tanečních vystoupení,
divadelní představení a soutěţe pro děti stovky lidí.
Kromě vystoupení řady především domácích souborů, která se odehrávala jednak na
hlavní scéně před kulturním domem, tak také v nedalekém parku Edvarda Beneše, se diváci bavili
také u soutěţního klání týmů jednotlivých měst Lašské brány. Kopřivnice, Příbor, Štramberk a
Hukvaldy proti sobě postavily týmy místních politiků, hasičů a recesistů, kteří zdolávali připravené
nafukovací atrakce nebo se utkali v závodě na koloběţkách. Nejvíce bodů nakonec nasbírali
domácí, a tak si urvali také premiérové vítězství pro Kopřivnici.
Jedinou drobnou vadou celé akce byla ohlášená premiéra nové krajové cukrovinky.
Lašské ořechy byly na Lašském laškování skutečně pokřtěny, ale lidé je neměli moţnost ani
pořádně vidět, natoţ ochutnat. Organizátorům se totiţ nepodařilo v termínu akce zajistit produkci
většího mnoţství této sladkosti.

Bedna
Přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla ve svém devátém ročníku
nabídla celkem dvě desítky představení v podání místních souborů i hostů z Olomouce, Opavy,
Českého Těšína, Slavičína, Ústí nad Labem a dalších míst. Na programu bylo dvacet vystoupení.
Novinkou letošního ročníku bylo především rozšíření počtu scén. Hrálo se celkem na třech místech,
kromě divadelního sálu v domě dětí byl díky spolupráci s Agenturou Fox vyuţit také kinosál v
kulturním domě a jeviště hlavního sálu, kde organizátoři vybudovali komornější divadelní scénu.
Centrum festivalového ţivota Bedny zůstalo i nadále v domě dětí, kde probíhaly diskusní kluby po
jednotlivých představeních, lidé se tam mohli občerstvit v připravené čajovně a pro vzdálenější
účastníky tam bylo připraveno ubytování.
Jednotícím tématem celé letošní přehlídky byl hip-hop. V hip-hopovém stylu byla uváděna
jednotlivá představení a všechno postupně směřovalo k poslednímu představení přehlídky Naše
věc, které v sobotu v devět hodin večer odehrál soubor Fishkulíni.
Hosty přehlídky bylo sto dvacet lidí a další ne nepodstatnou část publika tvořili samotní
vystupující divadelníci, kterých bylo zhruba sto padesát.
Bedna je nesoutěţní přehlídkou dětského, studentského a jinak mladého divadla. Přesto
na jejím závěrečném happeningu byla přece jen předána trojice cen nejúspěšnějším představením,
která vybrali sami diváci. Největší podporu spokojených návštěvníků měl tanečně-hudebněvýtvarný projekt taneční skupiny Iluze Obrazy vody. Tanečnice doplněné o ţivou kapelu tak
zopakovaly svůj triumf z letošní Kopřivy. Na druhé místo diváci vyzvedli inscenaci „Šípková“, která
byla klasickou pohádkou upravenou podle vkusu členů opavského divadelního souboru Štěk. Na
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třetím místě skončila Elektrická puma, parodické představení studentského divadla SemTamFór ze
Slavičína.

Šostýnská Venuše
Jiţ potřetí se 22. května konal festival Šostýnská Venuše. Především taneční festival si
vypůjčil jméno od drobného artefaktu, nalezeného na zřícenině starého hradu Šostýna nad
městem. Letos divákům nabídl asi pět desítek vystoupení, jimţ dominovaly nejrůznější taneční
ţánry. Nechyběla ale ani hudba, ukázky historického šermu, atraktivní capoeira a mnoho dalšího.
Přestoţe v sobotu odpoledne, kdy třetí ročník akce začínal, se nad Kopřivnicí po dlouhé době
objevilo slunce, Šostýnská Venuše byla z podmáčené louky na zdejším koupališti přesunuta do
interiéru Katolického domu. Bylo to správné rozhodnutí, poněvadţ k večeru přišla průtrţ mračen.
Festival organizovala Hana Chocholatá z pořádajícího Studia orientálního tance Farridah, které
„Venuši“ připravilo společně s místním domem dětí a mládeţe a skupinou historického šermu Les
Enfants Perdus.
Amatérské skupiny, které na akci vystupovaly, také hodnotilo publikum. Nakonec všechna
tři místa obsadily choreografie domácích tanečnic ze studia Farridah. Bronzové skončily dívky ze
skupiny Amirat, druhé pokročilé tanečnice z Meduňky. Černobílá variace s názvem Faddah skupiny
Farridah byla diváky vyhodnocena jako nejlepší. Kromě dění na pódiu samotném bylo připraveno
také mnoţství doprovodného programu. V tvůrčích dílnách si návštěvníci mohli vyrobit vlastní
šperk, navštívit čajovnu nebo kartářku, nechat si otestovat svůj zdravotní stav a nebo podstoupit
příjemnou masáţ. Celá akce navíc měla i charitativní rozměr. Desetikoruna z kaţdé vstupenky totiţ
zamíří na konto kopřivnického Azylového domu pro matky a děti v krizi Salus.

Kopřivnice hledá pěveckou hvězdu
Kopřivnická obdoba televizních pěveckých soutěţí KoprStar 2010 se letos poprvé za svou
šestnáctiletou historii dočkala formy dvou velkých veřejných koncertů. Finálový koncert se
uskutečnil ve středu 17. března v kinosále kulturního domu.
Samotná soutěţ, jejíhoţ základního kola se zúčastnilo zhruba 350 mladých kopřivnických
zpěváků ve věku mezi třemi a sedmnácti lety, začala uţ v únoru. Celkem se uskutečnilo deset
castingů na všech místních základních školách, ve třech zdejších mateřských školách a také jeden
v domě dětí, který byl pořadatelem celé akce. Hlavní organizátorkou KoprStar 2010 byla Marcela
Nedjalková.
Ze základních kol vzešlo celkem 85 soutěţících pro semifinálové kolo. Na tomto koncertě
byla vyhodnocena nejlepší trojice v kaţdé z pěti věkových kategorií a navíc porota bez rozdílu
kategorií vybrala deset nejzářivějších talentů pro finálové kolo.
Celý koncert natáčela kopřivnická Junior TV a Dětské televizní studio Vratimov. Zkrácený
záznam byl vysílán v rámci vysílání Junior TV v kabelové televizi a kompletní, asi
devadesátiminutový koncert byl v záznamu vidět na internetu. Diváci pak sami svým hlasováním
rozhodli o absolutním vítězi. Vyhlášení konečných výsledků a také dekorování vítěze, který získal
titul KoprStar 2010, proběhlo 30. března na předvelikonočním Jarním koncertu kopřivnických škol.
Šestou KoprStar se stal dvanáctiletý zpěvák Radim Výborný. Ten svou suverénní
interpretací písně Proměny ze stejnojmenného alba kapely Čechomor přesvědčil veřejnost, aby mu
v tradiční pěvecké soutěţi zaslala nejvíce SMS hlasů. Druhá skončila Jana Danihelová a na třetím
místě se umístila Veronika Kašubová. Cenu diváků na finálovém koncertu si vyslouţila Kristýna
Pustějovská a cenu odborné poroty si odnesl Patrik Goral.

Big Band
Jubilejní 5. celovečerní koncert se uskutečnil v sobotu 27. března večer ve velkém sále
Kulturního domu v Kopřivnici. V úvodu jubilejního koncertu MIS music si svou premiéru před
publikem odbyla teprve vloni zaloţená rocková skupina vedená Alešem Gajdošíkem. Pět kytaristů,
baskytarista, bubeník a flétnistka ve čtyřech skladbách dokázali, ţe hranice rockové hudby jsou
mnohdy velmi široké. Ve svém playlistu měli i rockovou variaci na Smetanovu Vltavu. Po technické
pauze pak nastoupil bigbandový orchestr. Celkem měl na programu 15, většinou velmi známých,
nejen swingových skladeb. Pod vedením dirigenta Pavla Písteckého zazněly známé jazzové,
swingové a muzikálové melodie George Gershwina, Duke Ellingtona, Franka Sinatry, Billy
Strayhorna, Joe Garlanda a dalších. Moderátorem večera byl ostravský herec Pavel Handl.
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Mecheche
V březnu se uskutečnil druhý ročník soutěţe tanečních skupin pod názvem „Kopřivnické
mecheche“. Publikum vidělo vystupovat celkem asi dvě stě šedesát tanečnic. Soutěţ uspořádal
místní dům dětí a mládeţe v hale ZŠ Emila Zátopka.
Soutěţící soubory z Orlové, Karviné, Ostravy, Nového Jičína, Frenštátu a Kopřivnice se
utkaly celkem v šesti ţánrových a dvou věkových kategoriích.
V nabité konkurenci se podařilo uspět také týmům kopřivnických tanečnic. Ty
bezkonkurenčně kralovaly především ţánrové kategorii Aerobic, věkovou kategorii 6-11 let vyhrála
děvčata soutěţního druţstva DDM s choreografií Opravářky, kategorii 12-18 pak opanovaly dívky
ASK Tatra s vystoupením Aerobic For You. Kopřivnické tanečnice vyhrály také kategorii hip - hop
nad 12 let. Tam zvítězily dívky ze ZUŠ Zdeňka Buriana s vystoupením SO Extreme.

Sodomkovy tatrovky
Tatra a Sodomkovy karoserie, to bylo v době první republiky synonymum originality a
v únoru se stalo toto spojení také tématem nové výstavy ve zdejším Technickém muzeu. Výstava
návštěvníkům muzea přiblíţila historii firmy Sodomka z Vysokého Mýta a rovněţ úspěšné spojení
umu tatrováků a tamních zaměstnanců.
Výstava byla připravena ve formě dvaadvaceti moderně graficky ztvárněných panelů,
obsahovala unikátní série dobových fotografií, dokumenty ze Sodomkovy továrny, stejně jako
dobové články z tisku a podobně. Panely se podrobně věnovaly jednotlivým modelům včetně
slavného Tatraplanu, kabrioletu věnovaného Tatrovkou Stalinovi. Muzeum vystavilo i jediný
vyrobený kus Tatry 57 B v původním stavu a také Tatru 52 ze soukromých sbírek.

Slovenská strela národní památkou
Kopřivnice se od února pyšní Národní kulturní památkou. Vláda jí prohlásila motorový vůz
M 290.0 známý jako Slovenská strela. Unikátní ţelezniční vůz Slovenská strela se od roku 1936
proháněl aţ 148kilometrovou rychlostí coby první československý rychlovlak mezi Prahou a
Bratislavou. Strela byla prohlášena Národní kulturní památkou spolu s dalšími osmatřiceti
výjimečnými díly, mezi kterými jsou Plečnikův kostel v Praze na Vinohradech, kubistický dům U
Černé Matky Boţí nebo secesní vila Primavesi v Olomouci. Povýšení Slovenské strely mezi
národní kulturní památky pomůţe usnadnit získání peněz na její restaurování. To by mohlo stát asi
dva miliony korun a klenot zdejší muzejní sbírky, který je nejvíc vystaven působení povětrnostních
vlivů, ji potřebuje jiţ delší dobu.
Přestoţe Národní kulturní památka je po pondělku v Kopřivnici jediná, zdejší Technické
muzeum spravuje více státem chráněných kulturních památek. V roce 1999 bylo kulturní památkou
prohlášeno 46 kočárů, podvozků, motorů i kompletních automobilů, které patří do zdejší sbírky.

Publikace o Hansi Ledwinkovi
V lednu byla v Technickém muzeu Tatra pokřtěna publikace o Hansi Ledwinkovi, kterou
Regionální muzeum v Kopřivnici vydalo na sklonku loňského roku. Kmotrem nové publikace „Hans
Ledwinka - Od Präsidenta do Síně slávy“ se stal odborník na tatrováckou historii Karel Rosenkranz.
Reprezentativní publikace vyšla z úspěšné výstavy o geniálním
tatrováckém konstruktérovi, kterou muzeum v premiéře uvedlo v
roce 2008 u příleţitosti 130. výročí jeho narození. Ţivot Hanse
Ledwinky byl úzce spjatý s Tatrou prakticky uţ od vzniku
automobilky. Jeho myšlenky jako centrální nosná roura, výkyvné
polonápravy nebo vzduchem chlazený motor byly základem
úspěchu Tatry a vozy této značky stále nesou stopy jeho práce.
Křtěná publikace byla stejně jako výstava provedena v
moderním grafickém designu navrţeném studenty Soukromé střední umělecké školy AVE ART z
Ostravy. Kromě materiálu publikovaného na panelech výstavy byly její stránky rozšířeny o texty a
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fotografie, které se jiţ na výstavu nevešly. Poutavé grafické zpracování bylo výsledkem dlouhodobé
spolupráce muzea se soukromou střední uměleckou školou AVE ART Ostrava. Publikace vznikla
za finanční podpory Moravskoslezského kraje, města Kopřivnice a ve spolupráci s Rakouským
kulturním fórem v Praze. Mezi partnery
nechyběla ani kopřivnická automobilka Tatra.
Publikace, sestavená odbornými
pracovníky
zdejšího
muzea
Liborem
Zátopkem a Janem Raţnokem, následně
putovala po světě jako katalog společně
s výstavou. Texty byly tištěny ve třech
jazykových mutacích zároveň a kromě
češtiny zde čtenář našel také němčinu a
angličtinu. Od 27. ledna do 20. května 2010
byla výstava instalována v Dráţďanech v
tamním Muzeu dopravy.

Nákup práv k Burianovu dílu
Zastupitelé definitivně rozhodli, ţe Kopřivnice nekoupí licenční práva k dílu Zdeňka
Buriana. Nákup díla Zdeňka Buriana neprošel opět poměrně těsně. Pro hlasovalo devět členů
zastupitelstva, stejný počet se hlasování zdrţel a dva zastupitelé se postavili proti návrhu. Chyběly
tedy dva hlasy pro.
Moţností koupit práva k dílu zdejšího slavného rodáka od jeho vnuků se zdejší komunální
politici zabývali s přestávkami řadu let. Jedna z nabídek byla odmítnuta ještě za minulého
volebního období, ta byla ale finančně značně náročná.
Další práci na návrhu koupě licence k Burianovu dílu pak současné zastupitelstvo
schválilo v polovině minulého roku. Následně ovšem politici v prosinci jiţ podepsanou kupní
smlouvu o jeden jediný hlas neschválili.
Návratu zhruba šestimilionového obchodu na program jednání zastupitelstva předcházelo
jednání na začátku února. Jeho výsledkem byla shoda na tom, ţe k tomuto projektu město přistoupí
především proto, ţe se hlásí ke kulturnímu dědictví města a ţe nákup práv k dílu Zdeňka Buriana
nepovaţuje za podnikatelský projekt.
Záměrem Kopřivnice, pokud by se stala majitelem licence, mělo být nejen získávání
finančního prospěchu za uţití Burianových ilustrací vydavatelskými domy, ale také větší zapojení
slavných uměleckých děl do marketingu města.

Dokument „Město očima pamětníků“
Město zadalo místnímu kameramanovi Miroslavu Hofmanovi úkol, vytvořit pro místní
veřejnost pamětnický dokument „Město očima pamětníků“ na dvou DVD nosičích.
Disky se záznamem osmidílného dokumentárního cyklu zachycujícím ve vzpomínkách
pamětníků Kopřivnici v různých oblastech ţivota byly k dostání jiţ v prosinci na informacích
městského úřadu a v městském informačním centru v kulturním domě.
Dokumentární cyklus, který vytvořil pro město za 250 tisíc korun filmař Miroslav Hofmann,
začala kabelová televize vysílat v druhé polovině listopadu a vzbudil pozitivní ohlasy diváků. Právě
na základě tohoto zájmu se radnice rozhodla nechat vyrobit 500 kusů tohoto dvoudiskového DVD.
Část nákladu byla určena k prodeji všem zájemcům, část pak město vyhradilo pro svou propagaci.

Sto let od povýšení na městys
Koncem listopadu tohoto roku uplynulo sto let od chvíle, kdy císař František Josef I.
povýšil Kopřivnici na městys. Jeho rozhodnutím oficiálně přestala být vesnicí a stala se městečkem,
neboli městysem. Jedná se tak o jednu z nejvýznamnějších událostí v kopřivnické historii. Jak
k tomu tenkrát došlo se stalo námětem práce Ondřeje Šálka z Muzea Fojtství.
Na schůzi obecního výboru 20. prosince 1907 tehdejší starosta Jan Buček navrhl podat
ţádost na c. k. Místodrţitelství v Brně. Obecní výbor se nakonec usnesl poţádat o povýšení u
příleţitosti šedesátého výročí panování císaře Františka Josefa I., proto byla tato ţádost podána aţ
o necelý rok později dne 9. listopadu 1908.
Na počest šedesátého jubilea panování rakousko-uherského mocnáře zaloţila obec také
chudinský fond na zřízení a udrţování chudobince a sirotčince. K oslavě téţe příleţitosti pak ještě
pojmenovala dosud nepostavenou měšťanskou školu a obecní vyhláškou vyzvala občany, aby své
domy v předvečer významného dne osvětlili a v den jubilea je slavnostně ozdobili prapory.
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Samotné oslavy proběhly bohosluţbami, zpěvem rakouské národní hymny a vzdáním holdu císaři.
Kopřivnické děti dostaly na památku broţurku s vylíčením ţivotopisu Jeho Veličenstva.
Neţ byla majestátní ţádost o povýšení na město předloţena císaři, vyjádřily se k ní
všechny instance tehdejšího správního systému: Okresní hejtmanství v Novém Jičíně,
Místodrţitelství v Brně, Moravský zemský výbor a následně vše posoudilo Ministerstvo vnitra ve
Vídni. Proslulá rakouská byrokracie začala podrobně zkoumat ţádost kopřivnického zastupitelstva.
Místodrţitelství v Brně se k této záleţitosti vyslovilo v březnu roku 1910 a povýšení Kopřivnice na
město ministerstvu vnitra nedoporučilo. Mimo jiné se opíralo o názor Okresního hejtmanství v
Novém Jičíně, které navrhlo s povýšením
Kopřivnice počkat do doby, neţ budou doplněna
zařízení, která by obci vtiskla městský charakter.
Podle okresního hejtmanství měla
Kopřivnice ráz zemědělské obce, kde se
nacházely většinou málo obydlené přízemní
budovy s hospodářskými objekty a stodolami.
Tyto statky byly v otevřeném stylu roztroušeny
podél okresní cesty ze Štramberka do Příbora a
ke kaţdému z nich náleţela pole, louky a
zahrady. Městský ráz měla pouze takzvaná
tovární čtvrť, která zahrnovala továrnu na vagóny
s kancelářskými budovami a nedalekou
dělnickou kolonií, v níţ byly především jednopatrové budovy. Kromě toho zde vznikaly vily se
zahradami pro úředníky a mistry. Tovární čtvrť měla také vlastní pouliční osvětlení.
Ve zprávě okresního hejtmanství se dále hodnotilo vybavení obce, rozvoj průmyslu, nárůst
počtu obyvatel, vývoj školství a daňové výnosy. Bylo zde také uvedeno, ţe obec nemá odpovídající
situační plán, který by umoţnil výstavbu náměstí a ulic. V obci chyběla také zařízení, která by
rozšiřovala sociální a ekonomické zájmy Kopřivnice, a to zejména nemocnice, centrální jatka,
veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace. Scházel také chudobinec a sirotčinec.
Za poţadavek kopřivnického zastupitelstva se však přimluvil Moravský zemský výbor.
Zvlášť zdůrazňoval skutečnost, ţe Kopřivnice byla v zemských volbách zařazena do volební
klasifikace měst, následkem čehoţ se volilo v uličních výborech, tímto byl uznán její velký význam.
Dále poukazoval na kopřivnické školství, na průmyslový a zemědělský rozvoj, čilý stavební ruch,
komunální zařízení a velké daňové výnosy, které zaručovaly další vývoj a doplnění chybějících
veřejných zařízení.
Ministerstvo vnitra nakonec 19. března
1910 rozhodlo, ţe obec Kopřivnice ještě není
natolik rozvinutá, aby bylo moţné vyhovět ţádosti
o povýšení na město. Uznalo však její význam a
snahu o rozvoj a navrhlo povýšení Kopřivnice na
městys. Obecní výbor v Kopřivnici proto původní
ţádost upravil a 12. července 1910 ji znovu podal
s prosbou o eventuální povýšení obce na městys.
Koncem července toho roku ţádost opět
posoudilo Místodrţitelství v Brně a tentokrát se za
ni u ministerstva vnitra přimluvilo. Obec
Kopřivnice podle něj zaznamenala v posledním
desetiletí potěšitelný rozvoj. Následně byla tato
záleţitost předloţena císaři Františku Josefu I.,
který dne 23. listopadu roku 1910 nejmilostivěji povýšil Kopřivnici na městys. Povýšení potvrdilo
ministerstvo vnitra výnosem ze dne 29. listopadu a informovalo o něm niţší úřady. Do Kopřivnice
se tato zpráva dostala aţ koncem prosince přípisem Okresního hejtmanství v Novém Jičíně.
Oficiálně bylo vyrozumění o povýšení předneseno starostou Kopřivnice Janem Bučkem na schůzi
obecního výboru dne 30. prosince 1910. Počátkem roku 1911 za povýšení poděkovala zvláštní
deputace na Okresním hejtmanství v Novém Jičíně a poţádala také o sdělení díků Jeho
Veličenstvu.
Městys Kopřivnice byl nakonec povýšen na město aţ usnesením vlády ČSR dne 18.
května 1948, po třiceti osmi letech existence ve statutu městyse.
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Zajímavosti ze sportu v našem městě
O sport ve městě se starají především:
Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice (Atletika, Klub ASPV, Badminton, Karate, Vzpírání,
Sportovní gymnastika, Stolní tenis, Šachy, Klub míčových her, Klub kulturistiky, Klub nohejbalu,
Cyklo Bike klub, Klub vodní turistiky, Klub cykloturistiky, TOM, Klub pěší turistiky, Klub horolezecký,
Klub brazilského bojového umění Capoeira)
AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE (Sportovně střelecký klub, Tatra veterán car club, Klub
závěsného létání, Plochá dráha, Letecko modelářský klub, Radioklub)

Asociace zdravotně postižených

K nejpočetnějším klubům ve městě patří:
FBC Vikings Kopřivnice (265 členů)
FC Kopřivnice (383 členů)
FC Vlčovice - Mniší (157 členů)
Figure Skating Club Kopřivnice, o. s. (115 členů)
Hockey club Kopřivnice (450 členů)
Klub českých turistů (123 členů)
Klub házené Kopřivnice (460 členů)
Klub malé kopané Kopřivnice, o. s. (314 členů)
Klub vodních sportů Kopřivnice, o. s. (740 členů)
Klub volejbalu TATRA Kopřivnice (179 členů)
Tenisový klub Kopřivnice (130 členů)
TJ Sokol Kopřivnice (125 členů)
TJ Spartak Lubina (234 členů)

Nejlepší sportovci
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Nový Jičín za rok 2009 se uskutečnilo 18.
března v Rybí. Z Kopřivnice bylo vybráno celkem šest jmen sportovních osobností a jednoho týmu.
Mezi desítku vyhlášených jednotlivců byli z místních klubů nominováni Milan Burget, reprezentant
ČR v karate, David Kunčar, dorostenecký reprezentant v plavání, Bára Lichnovská, vzpěračka ASK
Tatra Kopřivnice, a Nikol Zátopková, krasobruslařka FSC Kopřivnice. V kategorii oceněných trenérů
a cvičitelů se objevili Jan Martínek, trenér házenkářského týmu starších ţáků KH Kopřivnice, a
Stanislava Dratvová, cvičitelka ASK Tatra Kopřivnice. Mezi kolektivy pak dostal ocenění
házenkářský tým starších ţáků KH Kopřivnice.
Vyhlášení nejlepších sportovců připravilo pro své sportovce i město Kopřivnice. Konalo se
7. dubna.
Zástupci radnice předali ocenění za úspěchy či činnost v roce 2009 celkem osmnácti
sportovním osobnostem a třem kolektivům. Na rozdíl od let minulých se na návrzích na ocenění
vedle klubů podílela i veřejnost a finální výběr pak provedla speciální komise, kterou si zvolili
představitelé kopřivnických sportovních klubů.
Kromě deseti sportovců, tří kolektivů a pěti trenérů, cvičitelů a organizačních pracovníků
bylo vůbec poprvé vyhlášeno i hvězdné trio sportovců, které tvořili hokejista Tomáš Fleischmann,
plavkyně Petra Klosová a atletka Lenka Masná. Ne všichni se mohli do Lašské vily, kde slavnostní
odpoledne probíhalo, dostavit, aţ na jedinou výjimku však ocenění z rukou místostarosty Vladislava
Kryškeho převzali buď rodinní příslušníci, nebo zástupci příslušného klubu. Kompletní seznam byl
zveřejněn v Kopřivnických novinách 15/2010.

Boj o zimní stadion
Sportovci poţádali město, aby mohli provozovat kopřivnický zimní
stadion namísto Správy sportovišť Kopřivnice. Provozovat zimní stadion
chtějí HC Kopřivnice, TJ Sokol Kopřivnice a ASK Tatra Kopřivnice. Ty
navrhují, ţe v případě dohody na převodu stadionu pod jejich správu
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vznikne společná organizace Sportovní klub Zimní stadion. Správu
zimního stadionu by pak řídilo představenstvo sloţené ze zástupců
zakládajících členů sdruţení a správce objektu.
Poţadavek tří sportovních organizací byl zdůvodněn tím,
ţe sportoviště by měl provozovat ten, kdo ho uţívá, protoţe tomu
nejlépe rozumí a má k němu také nejlepší vztah. Správa sportovišť
by měla zůstat jen servisní organizací města, která bude sídlit na
radnici a starat se o řešení případných havárií, organizovat
výběrová řízení na rekonstrukce a podobně. Důsledkem předání
správy by mělo být lepší vyuţití sportovišť zimního stadionu i větší příliv peněz do kopřivnického
sportu.

Badminton
Turnaje jednotlivců badmintonisté BK Kopřivnice objíţděli uţ od konce září. Mezi největší
úspěchy sezony 2010/11 patřil postup Elišky Kelnarové a Karly Ptáčkové do finále čtyřhry na turnaji
Grand Prix A U15 v Orlové, kde se zároveň obě probojovaly do semifinále dvouhry. Skvělé bylo i
druhé místo ve dvouhře Elišky Kelnarové na mezinárodním turnaji Yonex Cup v Brně, kde se střetlo
120 hráčů a hráček. Úspěchem bylo I suverénní vítězství Veroniky Čevelové na turnaji dospělých
Grand Prix C v Opavě.
Definitivně minulostí je bohuţel Velká cena Kopřivnice v badmintonu. Turnaj, který patřil
do nejvyšší kategorie, tedy Grand Prix A, dopsal svou poslední, patnáctou kapitolu, loni na podzim.
Letos jeho místo zaujal turnaj v Brně Jehnicích. Rozhodnutí vzešlo od vedení klubu, které jiţ
nemělo nadále zájem pořádat špičkový turnaj v relativně amatérských podmínkách. Dotace, jiţ
radnice klubu přidělila na tento turnaj, byla pouţita na pořádání turnaje amatérů, který se uskutečnil
7. listopadu v hale ZŠ E. Zátopka. Oporami druţstva letos byli Veronika Čevelová a bratři
Chaloupkové. Prezident klubu Milan Okřesík chce z této akce udělat tradiční turnaj pro širokou
veřejnost, do budoucna moţná i ligu amatérů.

Cykloakce v Kopřivnici
V sobotu 7. srpna se uskutečnil uţ potřinácté Kopřivnický drtič, poloorientační nezávodní
hobby MTB Maraton, který byl odstartován v 7.30 hod. na kopřivnickém letním stadionu. Nejdelší
trasa měřící 120 km s převýšením cca 3 200 m byla stejná jako minulý rok. Čítala celkem šest
hlavních kontrol a kontroly tajné, jejichţ počet byl rovněţ tajný.
Cyklisté projíţděli Beskydy a mimo jiné museli vyšlápnout na Ondřejník, Lysou horu, Bílý
kříţ i Palkovické hůrky. V cíli, který byl shodný s místem startu, se první drtiči objevili okolo
patnácté hodiny.
Zároveň s Drtičem se v sobotu ve skateparku letního stadionu uskutečnil závod freestyle
BMX a MTB, který byl součástí akce BoardCentrum Extreme Weekend. Trénink ve skateparku
proběhl od deseti hodin, finále vrcholilo odpoledne. Vrchol akce přišel aţ v neděli, kdy se uskutečnil
sjezd horských kol, který letos nesl název BoardCentrum.cz Downhill a byl odstartován pod
vrcholem kopce Pískovna. Rychlá trať vedla po atraktivní turistické stezce lesem i loukou, nabízela
zajímavé zatáčky, nespočet skoků i divácky oblíbenou kořenovou pasáţ. Cíl těsně pod Husovou
lípou nabídl atraktivní cílový skok.

Děti fitness aneb sportem proti drogám
Byla to akce, kterou v kopřivnické hale ZŠ Emila Zátopka pořádalo v neděli 14. listopadu
sdruţení se stejným názvem. K vidění byly – aerobik, street dance, orientální tanec či nově
“Zumbička”.
Kopřivnické semifinále soutěţe jednotlivců One in group, které je jedním z pěti v Česku a
na Slovensku, organizátorsky zajišťovala Vladimíra Houšťavová. Na palubovce se vystřídali děti i
dospělí v celkem deseti kategoriích a na pódiu celkem šest lektorek. Akce Děti fitness aneb
sportem proti drogám je formát soutěţe určený zejména pro ty, kteří se aerobiku, tanci a podobně
nechtějí věnovat na vrcholové úrovni, ale přesto chtějí mít cíl ve formě prestiţního mezinárodního
klání s desetiletou tradicí.
Do Kopřivnice přijelo kolem tří stovek dětí z okolí, ale i Ostravy, Rýmařova, Olomouce,
Orlové, Frýdku-Místku nebo Uherského Brodu. Bojovalo se nejen o postup do brněnského finále,
ale i o body započítávané do Moravskoslezské ligy aerobiku, přičemţ největší konkurence se sešla
v kategoriích aerobiku pro děti od 8 do 10 let a od 11 do 13 let.
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8. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Letos se o vítězství v 8. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který
se konal v sobotu 18. září, utkala dvojice Keňanů. Rychlejší z nich byl nakonec
Henry Chirchir, který cíle dosáhl v čase 1:12:59 hod., druhý Ernest Kibet byl o
čtyřicet vteřin pomalejší. Třetí doběhl Maďar Erkolo Ashenafi, prvním Čechem v cíli byl čtvrtý David
Gerych výkonem 1:16:21 hod. Vítězství v závodě ţen vybojovala Maďarka Katalin Farkašová, která
dosáhla času 1:31:24 hod.
Závod tradičně odstartovala olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana Zátopková, která
běţce vyslala na trať od bývalého městského úřadu v Kopřivnici přesně v jedenáct hodin. Na 188
vytrvalců čekala 22,3 km dlouhá pouť vedoucí přes Štramberk, Ţenklavu, Veřovice a pramen
Jičínky do Roţnova. Její značná členitost dělá z klání velmi náročnou záleţitost. Nejtěţším úsekem
na trati bylo zřejmě stoupání z Veřovic k prameni Jičínky.
Ze 188 účastníků jich závod dokončilo 184. Nejstarším závodníkem byl František Zikeš,
jenţ do cíle doběhl jako poslední v čase 2:42:56. Je obdivuhodné, ţe všech osm ročníků zvládli
celkem čtyři vytrvalci, mezi nimi i Miroslav Vrobel z Maraton klubu Kopřivnice. I letos závod
absolvovali běţci z partnerských měst, šest jich přijelo z polského Myszkowa, tři z německého
Zwönitzu. Stejně jako v předchozích letech potěšila výborná organizace.

Běh rodným krajem Emila Zátopka kromě hlavního závodu doplnily i doprovodné akce.
Mezi ty tradiční patří nezávodní Lidový běh, který letos poprvé odstartovala Jarmila Kratochvílová.
Do ulic města poslala na trať dlouhou 1 400 m celkem 75 běţců od rodičů s kočárky aţ po
veterány, jeţ v cíli kromě dobrého pocitu čekala i tombola se zajímavými cenami.
Zdařilou premiéru si před hlavním závodem odbyl Běh dětí Kopřivnicí, v němţ se ve
dvanácti kategoriích představilo celkem 152 dětí od předškoláků aţ po starší ţactvo. Vůbec první
vítězkou závodu se stala Nikola Chovanečková ze Štramberka, která vyhrála 140 m dlouhý závod
pro dívky narozené v roce 2005 a mladší. Šlo o jednoznačně nejnabitější kategorii, na jejímţ startu
stanulo celkem 27 děvčátek.
Poprvé se ve stejný den konal štafetový závod s názvem Minizátopek, kterého se na
dopravním hřišti zúčastnilo přes sto dětí ze všech sedmi kopřivnických mateřských škol. Týmy
školek byly dvanáctičlenné a některé si dokonce přivedly i vlastní fanklub. Nejrychlejší byla štafeta
MŠ Česká, prvenství v soutěţi o nejlepší dres vydobyla MŠ Jeřabinka.
Všechny běhy, tedy jak hlavní závod, tak doprovodné akce, se odehrály v rámci Týdne
mobility.

Florbal
Loňská sezona skončila pro florbalový celek muţů FBC Vikings Kopřivnice pádem do II.
ligy. Ve druhé nejvyšší soutěţi bude chybět po pěti letech, během nichţ si zahrál i finále soutěţe a
baráţ o postup do extraligy.
Jméno Vikingů je spojováno především s muţi, ale záběr klubu je daleko širší. Celkem má
v soutěţích sedm druţstev. Nejvyšší soutěţe ve svých kategoriích hrají mladší i starší ţáci a
dorost. Jehlár si přeje, aby se hlavně dařilo juniorům, kteří spadli z druhé ligy.
Trenérem Vikingů se stal po minulé sezoně po Filipu Bordovském Libor Fojtík, dlouholetá
opora kopřivnické obrany.
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Jan Polášek mistrem
Kopřivnice má mistra České republiky i ve střelbě. V první polovině září se jím stal
závodník SSK Tatra Kopřivnice Jan Polášek, který na mistrovství ČR v kulových disciplínách vyhrál
libovolnou pistoli dorostenců na 60 ran nástřelem 508 b. Stejným výkonem v téţe disciplíně
dominoval na začátku září i ve Finále Českého poháru talentované mládeţe 2010.

Krasobruslení
Krasobruslení patří v Kopřivnici ke sportům, které mají tradici a o které je zájem. Klub FSC
Kopřivnice měl letos přes sto členů. Tento sport ve městě nemá příliš velkou konkurenci v dalších
sportech, které mohou být doménou děvčat. O děti v klubu pečují celkem tři kvalifikovaní trenéři
v čele s Evţenem Milčinským a dva asistenti, kteří se věnují nejmenším dětem. V uplynulém
Evropském poháru klub vybojoval skvělou čtvrtou příčku.
K těm nejtalentovanějším podle trenéra letos patřily mladší ţačky Daniela Závadová s
Michaelou Milčinskou, nejmladší ţačka Kristýna Šnyrychová, nováčci Samuel Tran, Klára
Štěpánová a Petra Milčinská a talentovaný mladší nováček Jan Anděl. Největší nadějí pro
mistrovství České republiky by opět měla být Nikol Zátopková v kategorii ţaček.

Lašská běţecká liga
V sobotu 13. listopadu se uţ po sedmnácté konala Lašská běţecká liga. Šlo o tradiční
pětikilometrový závod kolem koupaliště. S kopcovitým terénem si podle očekávání nejlépe poradil
běţec pořádajícího Maraton klubu Kopřivnice Jakub Ambros, který vítězstvím potvrdil své prvenství
v seriálu. Na druhé příčce doběhl se ztrátou více neţ 40 vteřin Miloš Macíček z Lašského
běţeckého klubu Kopřivnice a třetí místo obsadil Pavel Michna z kopřivnického Maraton klubu.
Závod veteránů s přehledem vyhrál Jiří Zátopek, mezi ţenami doběhla první Darina Krausová, oba
z Maraton klubu Kopřivnice.

Lenka Masná skončila šestá na ME
Pětadvacetiletá běţkyně Lenka Masná, která se atletice aţ do svých osmnácti let věnovala
v Kopřivnici, dosáhla zatím největšího úspěchu své kariéry na atletickém mistrovství Evropy
v Barceloně. V závodě na 800 m doběhla na skvělém šestém místě. Mezi čtyřiadvacítkou závodnic
figurovala před startem s letošním maximem 2:01,06 min. na patnácté příčce a šance na postup
mezi elitní osmičku se jí příliš nedávaly. Rozběh nakonec zvládla na výbornou a doběhla na
druhém, přímém postupovém místě v čase 1:59,71 min. Ve finále si nakonec doběhla pro šesté
místo. Lenka trénuje dohromady asi čtyři měsíce v roce. Nejčastěji jezdí do italského Melaga, do
Maroka, do Krkonoš a do Vysokých Tater. V tréninkové skupině u trenéra Sequenta je jich asi
deset, z toho tři patří ke špičce. Všechno to je finančně náročné, a tak má své sponzory, kteří ji
podporují delší dobu, dále dotace z Českého atletického svazu a od loňska se o ni stará také
Centrum sportu ministerstva vnitra v Praze. Kdyţ není na soustředěních, ţije a trénuje v Brně.
Letos má aţ do ledna 2011 přerušenou vysokou školu, kde studuje učitelství TV pro ZŠ a
SŠ a trenérství II. třídy. V prestiţní anketě ČAS Atlet roku letos skončila Lenka Masná na sedmé
příčce.

Milan Burget mistrem ČR
Kopřivnický karatista Milan Burget získal na jaře titul mistra ČR v kategorii kumite do 75
kg. K prvenství ve váze se Burget propracoval přes tři dílčí vítězství. V prvním kole měl volný los,
ve druhém porazil Macka z Brna 2:0, ve třetím Sládečka z Havířova rovněţ 2:0 a ve finále pak
Pavlíčka z Ústí nad Labem vysoko 8:0. Ve svých sedmadvaceti letech patří Burget k těm
nejstarším. Mistrovský titul získal jiţ po dvanácté.
Dalším úspěchem byla účast na 1. mistrovství světa Goju-ryu v portugalském Cascais,
kde přispěl ke třetímu, bronzovému místu druţstva České republiky v kumite muţů. Vítězství
získalo Rusko, druhé skončilo Rumunsko. Burget se na medaili podílel vítězstvím v jednom ze dvou
zápasů.

Natálie Cváčková
První krůčky s raketou udělala na kopřivnických tenisových dvorcích pod vedením Karla
Fojtíka, letos byla členkou TK Agrofert Prostějov a v českém ţebříčku starších ţaček pro rok 2010
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byla na sedmém místě. Díky úspěchu v turnaji Tenise Europe (TE) do 14 let ji patří 21. místo na
evropském ţebříčku. V tomto roce trénovala pod vedením Petra Hájka čtyřikrát týdně v Ostravě a
jednou týdně v Prostějově.
Natálie byla na víceletém gymnáziu jakoby teprve v devítce, kde oficiálně ještě není
moţné mít individuální plán. S počátkem dalšího školního roku se situace uţ změnila.

O pohár přehrady
Šestnáctý ročník soutěţe v poţárním útoku O pohár větřkovické přehrady se poprvé konal
na cvičném travnatém hřišti fotbalistů v Lubině. Letos se do soutěţe přihlásilo třiadvacet druţstev, z
toho 16 bylo muţských a sedm ţenských, přičemţ jedno z nich bylo sloţeno z matek našich
mladých hasičů z Lubiny. Pohár si i letos odvezlo druţstvo muţů z Mniší. Starosta SDH LubinaVětřkovice Pavel Orkáč pozval k účasti i druţební sbor z Hájů u Turčanských Teplic ze Slovenska.

Plavání ve městě
Kopřivnický plavecký klub SK Kopřivnice vstoupil do sezony 2010/11 Malou cenou Nového
Jičína a Cenou Moravské brány. Stejně jako v předchozích sezonách měl klub svou plaveckou
skupinu číslo jedna, v níţ se letos připravovalo celkem patnáct plavců. Jasnou jedničkou skupiny,
která čítá ţactvo i dorost, byl David Kunčar, který letos působil i v kategorii starších juniorů. Mezi
jeho největší dosavadní úspěchy patří na mezinárodní scéně účast v Evropské olympiádě mládeţe
(EYOF) ve Finsku (2009), doma pak sbírka dorosteneckých titulů a jeden zlatá mistrovská medaile
mezi seniory ze začátku letošního roku. Z plavců ţákovské kategorie patřily mezi největší talenty
Hana Orošnjaková, Michaela Indráková a Eva Moudrá. Trenérsky je skupina vedená z osmdesáti
procent Petrou Kahánkovou, které vypomáhají Mojmír Axman a René Lakomý.
Od října přišel místní klub o olympioničku Petru Klosovou. Plavkyně, která se po čtyřech
letech studií a tréninku ve Spojených státech amerických vrátila na jaře do Česka, se stala členkou
Plaveckého klubu Nový Jičín. Důvodem byl odchod jejího trenéra Vlastimíra Perny ze sluţeb
kopřivnického klubu. Klubu ubylo dětí ve sportovním plavání a nemohl si dovolit nadále platit čtyři
profesionální trenéry. Zájem o Pernu projevil Plavecký klub Nový Jičín, s nímţ se také trenér
dohodl. Po srpnové schůzce s vedením kopřivnického klubu se pro odchod rozhodla i Petra
Klosová, která chtěla dále trénovat se svým trenérem.
20. listopadu se konal v Karviné oblastní přebor mladšího ţactva. Plavecký klub SK
Kopřivnice dovezl z Karviné osm individuálních medailí a navrch tři štafetové.
Nejvíce cen získali Lucie Krysová a Roman Kučera. Krysová vybojovala v kategorii dívek
ročníku 2000 prvenství na 50 a 100 m prsa, druhé místo na 100 m volný způsob, třetí místo na 200
m volný způsob a druhou příčku se štafetou na 4 x 50 m polohový závod. Kučera skončil v kategorii
chlapců ročníku 2000 druhý na 50 m znak, třetí na stovce znak a 50 m motýlek a pomohl
kopřivnické štafetě k bronzům na 4 x 50 m polohově a 4 x 50 m volný způsob. Kromě Krysové a
Kučery si individuální medaili z Karviné odvezla ještě Nela Csapaiová, a to bronzovou z disciplíny
100 m znak.

Sedmá Kopřivnická diabolka
Na konci října se uskutečnila uţ po sedmé v Kopřivnici Kopřivnická diabolka. Na soutěţ,
která se konala na střelnici v suterénu radnice, se letos sjela přibliţně padesátka soutěţících.
Největší konkurence změřila síly ve vzduchové pistoli muţů a juniorů na 60 ran, kde se představilo
28 závodníků. Jejím vítězem se stal Jan Ondruška z SSK Frenštát s nástřelem 568 b. před
klubovým kolegou Václavem Hrnčířem, který dosáhl 563 b. Nejlepším domácím střelcem v této
kategorii byl na šestém místě Michal Hromočuk s 552 b. Další kategorie uţ tak velké obsazení
neměly.
Na kopřivnické střelnici byly právě v tomto závodě poprvé pouţity přitahovací terče.
Podruhé je střelci vyzkoušeli v úvodním kole Oblastní střelecké ligy.

Skalní golf
Skalní golf vychází z klasického golfu. Cílem skupinky pravidelně se střídajících hráčů je
dostat míček z odpaliště do jamky. Skalní golf se, jak uţ napovídá jeho název, neodehrává na
pečlivě upravených golfových trávnících, ale kdekoliv v terénu a mnohdy i velmi extrémním. O tom
se mohli přesvědčit i účastníci turnaje, který se v mrazivém počasí uskutečnil v prosinci v lesích
nad Kopřivnicí.
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Členové sdruţení ZaObzor uţ podruhé uspořádali turnaj ve Skalním golfu v kopcích nad
městem. První turnaj uspořádali uţ v listopadu loňského roku, tehdy se tady sešlo asi dvacet lidi.
Organizátorem i hlavním rozhodčím neobvyklého podniku byl Pavel Rösner.
Třináct jamek bylo rozloţeno asi na třiapůlkilomerovém okruhu, který začínal v prostoru
koupaliště, vedl přes Šostýn a Raškovu vyhlídku, na Janíkovo sedlo a znovu dolů do místa startu.
Během turnaje si tři soutěţící týmy vyzkoušely obě základní varianty skalního golfu. Jednak tu, kdy
se podobně jako u klasického golfu hráči snaţí míček, v tomto případě tenisový, dostat do jamky co
nejmenším počtem úderů, ale také agresivnější variantu s hromadným startem, kdy body získává
ten tým, který míček k vlajce dostane nejrychleji. Pravidla skalního golfu sice umoţňují řadu úlev,
ale na druhé straně mohou být i velmi tvrdá. Přísná je například volba odpovídajícího sportovního
náčiní. Povoleny jsou pouze hole ze skal, lesů a luk. Pouţívají se klacky s odpovídající spodní
částí. Kritériem je, ţe hůl musí být z jednoho kusu, kaţdý tým má po celou dobu turnaje pouze tuto
jednu. Pokud se hůl zlomí, zbytek turnaje tým odehraje jen s jedním jejím úlomkem.

AKCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Akce konané v Kopřivnici
Datum

Akce

4. 6.

Pracovní návštěva z partnerského města Myszków (Polsko) - projednání moţností
sportovních aktivit mezi městy. Hosté z Myszkówa si prohlédli sportoviště,
moţnosti ubytování, Technické muzeum.

1. - 5. 7.

Mezinárodní fotbalový turnaj ţáků partnerských měst pořádaný v rámci oslav 90.
výročí zaloţení klubu v Kopřivnici. Turnaje se zúčastnily 2 týmy z partnerských
měst - Myszkówa (Polsko) a Trappes (Francie). Kromě těchto týmů se turnaje
zúčastnily druţstva z Roţnova pod Radhoštěm, Turzovky a Kopřivnice. Konečné
pořadí turnaje: Trappes, Turzovka, Roţnov pod Radhoštěm, Kopřivnice, Myszków.

17. - 19. 9.

8. ročníku „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“ se zúčastnilo 5 běţců
z partnerského města Myszków (Polsko) a 3 běţci z partnerského města Zwönitz
(Německo).

24. - 30. 10.

Akce Sessione 2010 v Kopřivnici se zúčastnily dívky z dětského zastupitelstva
v Trappes (Francie) a dospělí. Pro skupinu osob z partnerského města Trappes
bylo připraveno setkání s výměnou zkušeností se zástupci dětského zastupitelstva
z Kopřivnice, Junior televizí, prohlídka DDM v Kopřivnici, ukázky činnosti DDM taneční vystoupení, ukázka capuery. Prohlídka Kopřivnice, Technického muzea,
Štramberku, Příbora, Roţnova pod Radhoštěm, Pusteven, Oswiecimi, Krakowa
(Polsko), Prahy,…na závěrečném večeru byly promítány fotografie z jejich pobytu
a starší členové skupiny se setkali se svými dávnými přáteli z Kopřivnice.

5. - 7. 11.

Děti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnily „XIV. ročníku přehlídky
tvorby handicapovaných dětí Motýlek 2010“ v Kopřivnici. Přehlídky se zúčastnily
děti ze 2 škol z partnerského města Myszkówa. Děti z Myszkówa se této akce
zúčastňují pravidelně.

Leden
prosinec

Cizojazyčné konzultační středisko (rozšířené původní Francouzské kulturně
informační středisko) pracuje pod Městskou knihovnou Kopřivnice, p.o. Kaţdý
pátek od 15.30 - 17.30 hodin.
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Akce konané v partnerských městech
Březen - duben

Výstava obrazů a fotografií v galerii CORBUSIER v partnerském městě Trappes
(Francie).
V galerii byly vystaveny obrazy Mgr. Zdeňka Babince a fotografie Mgr. Milana
Bureše. Na vernisáţi 16.3.2010 pak prezentoval ukázky ze své filmové tvorby
začínající reţisér Petr Babinec.

30. 5. - 5. 6.
Ţáci ze ZŠ Alšova v Kopřivnici navštívili Matthes-Enderlein-Gymnasium
v partnerském městě Zwönitz (Německo). Spolupráce a výměny mezi školami trvají
od roku 2000. Pro 15 ţáků (7. a 8. třídy) a 2 učitele ze ZŠ Alšova byl připraven
zajímavý program se zaměřením na přírodopis. Na projektu „Tekoucí voda“
pracovali ţáci v německo-českých skupinách. Dále byl pro ně připraven bohatý
kulturní, sportovní a poznávací program. Ţáci byli ubytováni v rodinách.

18. - 21. 6.

Městský dechový orchestr Kopřivnice vystoupil v partnerském městě Zwönitz
(Německo) v rámci oslav 850. výročí města Zwönitz.

18. - 21. 6.

Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Zwönitz (Německo)
v rámci oslav 850. výročí Zwönitz. Delegace z Kopřivnice se setkala v rámci oslav i
s delegacemi z ostatních partnerských měst Zwönitz: Myszkówa (Polsko), které je i
našim partnerským městem, Magyarpolány (Maďarsko), Puschendorf (Německo) a
Hailigenhaus (Německo).

19. - 20. 6.

Volejbalisté z Kopřivnice se zúčastnili 30. ročníku Mezinárodního turnaje ve
volejbalu v Markgröningenu (Německo). Turnaje se zúčastnilo 12 druţstev
v kategorii ţen a 12 druţstev v kategorii muţů. Naše druţstva se umístila na: 7.
místě muţi a na 9. místě juniorky, které startovaly v kategorii ţeny. Partnerství mezi
kluby Kopřivnice - Markgröningen trvá jiţ 22 let.

26. 6.

SDH Lubina II navštívil DHZ Háj u Turčianských Teplíc (Slovensko) při příleţitosti
oslav 120 let DHZ Háj a 35 leté druţby mezi sbory. V rámci oslav byl vysvěcen nový
hasičský prapor DHZ Háj, byla předána vyznamenání členů DHZ Háj a také 2 členů
SDH Lubina II. Konala se hasičská soutěţ, byla předvedena stará hasičská
technika a nejmodernější technika zásahových jednotek a SDH Lubina II předal
DHZ Háj při příleţitosti 35 let druţby slavnostní šerpu k praporu.

Školství

Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města
Ředitelka: Zdeňka Krišková – organizace sdruţovala 9 pracovišť
MŠ Jeřabinka
MŠ Krátká
MŠ Francouzská
MŠ Pionýrská
MŠ Ignáce Šustaly
MŠ Záhumenní
MŠ Česká
MŠ Lubina
MŠ Mniší
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Nedostatek míst v mateřských školách
Letos nebylo vyhověno sto šedesáti ţadatelům o umístění dítěte v mateřské škole v
Kopřivnici a místních částech z kapacitních důvodů. Ve školkách bylo 188 volných míst a došlo 350
ţádostí. Přednostně byly umísťovány děti v předškolním věku.
Místo v mateřské škole tak dostali rodiče dítěte staršího tří let, jehoţ matka doloţila doklad
o zaměstnání včetně pracovní smlouvy a také potvrzení o očkování dítěte.
Podle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od
tří do šesti let a do zařízení se přednostně zařazují předškolní děti.
Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky pro děti s trvalým pobytem na jejím území. Za tímto účelem
obec zřídí mateřskou školu nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou
obcí. Podle vyhlášky má předškolní vzdělávání tři ročníky, v prvním se vzdělávají děti, které ve
školním roce dovrší čtyř let, ve druhém ty, které dosáhnou pěti let, a ve třetím ročníku ty děti, které
dosáhnou šesti let.
Kapacita míst v mateřských školách zřízených městem činí 645 míst, přitom město má ze
zákona povinnost zajistit vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
Kopřivnická radnice se musela zabývat peticí s 199 podpisy rodičů nespokojených s
kapacitou zdejších mateřských škol. Signatáři petice kritizovali nedostatečnou kapacitu v
předškolních zařízeních ve městě a ţádali město o řešení této situace.
Pro rodiče vracející se do pracovního poměru, kteří nemají jistotu, ţe jejich dítě bude
přijato k předškolnímu vzdělávání, je to v dnešní těţké ekonomické situaci velká psychická zátěţ.
Místní odbor školství se na problematiku díval poněkud jinak. Podle vedoucí odboru Radomíry
Michálkové byla kapacita mateřských škol dostatečná, aby pokryla potřeby vycházející ze zákona.
Těchto dětí je v Kopřivnici okolo 210, takţe 435 míst má město nad rámec svých zákonných
povinností. Místa ve školce jsou vţdy pro děti starší tří let, které mají trvale zaměstnané rodiče.
Problém je, ţe maminky nemohou včas doloţit potvrzení o zaměstnání, poněvadţ do zaměstnání
mohou nastoupit aţ tehdy, kdy je o dítě postaráno.
V závěru prázdnin došlo k navýšení kapacit v některých odděleních kopřivnických
mateřských škol a bylo vybudováno nové oddělení v Mateřské škole v Mniší s kapacitou dvaceti
dětí, přesto toto malé navýšení problém nevyřešilo.
Ani ve vedení města na tuto problematiku nebyl jednotný názor. Problém vyřešilo aţ nové
zastupitelstvo rozhodnutím o zřízení školky pod hlavičkou ZŠ 17. listopadu. Škola 17. listopadu byla
vybrána jako nejvýhodnější varianta, neboť její rekonstrukce bude stát město jen asi na dva miliony
korun a dalších tři sta tisíc bude zapotřebí k vybavení oddělení pro děti.

Základní školy

Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy úplné
ZŠ dr. Milady Horákové (464 ţáků)
ZŠ Emila Zátopka (476 ţáků)
ZŠ Alšova (364 ţáků)
ZŠ 17. listopadu (345 ţáků)

Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy malotřídní
ZŠ Mniší (39 ţáků)
ZŠ Lubina (83 ţáků)

Školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
ZŠ sv. Zdislavy (164 ţáků)
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Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o. (49 dětí)
ZŠ a MŠ Motýlek (109 dětí)

Úbytek školáků
Za posledních deset let poklesl počet ţáků v kopřivnických školách víc neţ o tisíc dětí.
Město Kopřivnice bylo letos zřizovatelem čtyř úplných základních škol a dvou malotřídních škol v
místních částech v Lubině a Mniší. Základní škola na ulici Štramberské (bývalá zvláštní škola) je
zřizována Moravskoslezským krajem a Základní škola sv. Zdislavy pak Biskupstvím ostravsko opavským.
Kopřivnické základní školy zřizované městem v aktuálním školním roce navštěvovalo 2
020 ţáků. Ještě vloni do místních škol chodilo o 69 a rok předtím dokonce o 173 školáků více.
Vzhledem k průměrnému počtu 21 ţáků v jedné kopřivnické třídě tak jen za poslední rok bylo ve
městě potřeba zhruba o tři třídy méně.
Školou s největším počtem ţáků ve městě byla letos ZŠ Emila Zátopka. Do dvaadvaceti
tříd docházelo pravidelně 499 dětí.
Také průměrný počet ţáků v jedné třídě tam byl nejvyšší v celém městě, a to 22,68. Co do
počtu ţáků, byla druhou největší školou ZŠ dr. Milady Horákové s 471 ţáky, následovaly ZŠ Alšova
s 390 ţáky a ZŠ 17. listopadu, na kterou chodí 356 dětí. Nejmenší byly malotřídky v místních
částech, do školy v Lubině chodilo 80 a v Mniší 38 ţáků. V těchto dvou školách byl také nejniţší
průměrný počet dětí ve třídě, v Mniší 19 a v Lubině jen 16 ţáků.
Letos do prvních tříd v Kopřivnici včetně místních částí nastoupilo 209 dětí, přestoţe jich v
únoru k zápisům přišlo 284. Počet odkladů povinné školní docházky tak zůstal tradičně vysoký.
V letošním školním roce uţ ţádná z kopřivnických základních škol neotevřela tři první třídy, po dvou
třídách otevřeli na školách 17. listopadu, Alšově, dr. Milady Horákové a Emila Zátopka. Jednu třídu
prvňáčků otevřeli na ZŠ sv. Zdislavy a v Lubině, spojené třídy prvňáčků s ţáky jiných ročníků zřídili
v malotřídce v Mniší a na ZŠ Štramberské.
Počet ţáků prvních tříd, kteří letos zasedli do školních lavic, byl menší neţ vloni, kdy jich
bylo 225.

Střední školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, přís.
organizace - 1258 ţáků

Umělecké školství
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, (690 ţáků)
První soukromá ZUŠ MIS music, o.p.s. (395 ţáků)
Ostatní školská zařízení
Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
V roce 2010 pracovalo v DDM Kopřivnice celkem 125 krouţků, do kterých se zapojilo 1
419 členů z řad dětí, mládeţe, rodičů s dětmi a dospělé klientely. Členové se v průběhu roku
zapojovali do různých soutěţí, z čehoţ nejlepšího výsledku dosáhli plastikoví modeláři. Jan Petr se
stal mistrem světa v plastikovém modelářství. DDM organizoval kromě pravidelné zájmové činnosti
I další příleţitostné akce. Mezi ty nejúspěšnější patřily florbalové turnaje pro veřejnost, taneční
soutěţ Kopřivnické mecheche a Děti fitness aneb sportem proti drogám. Jiţ tradičně proběhly
divadelní přehlídky Vánočka a Kopřivnická bedna. S velkým ohlasem u veřejnosti se setkala
pěvecká soutěţ Koprstar 2010 se zdravicí Ewy Farné.
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V zimním období pracovníci DDM organizovali Lyţařskou školu a následně veřejné závody
v lyţování. V průběhu celého roku pravidelně vysílala Junior televize a to nejen v KTK ale rovněţ
celorepublikově.
Nejvýznamnější aktivitou byla jako kaţdoročně táborová činnost. Na 28 táborech byl
připraven program pro 996 klientů. Tábory probíhaly v různých lokalitách, z nichţ mezi
nejoblíbenější patří táborová základna na Kletné.

Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže
Pionýrská skupina Obránců míru
Junák - svaz skautů a skautek České republiky – středisko Kopřivnice
Junák - svaz skautů a skautek České republiky – středisko Příbor, oddíly Lubina

Zajímavosti z oblasti školství
Den učitelů
Vedení města kaţdoročně u příleţitosti Dne učitelů oceňuje nejlepší pedagogické
pracovníky. Setkání, na němţ proběhl tento slavnostní akt, se uskutečnilo i letos v Lašské vile.
Přítomni byli nejen ocenění pracovníci, ale také ředitelé vzdělávacích zařízení, vedení města a
pracovníci oddělení školství, kultury a cestovního ruchu kopřivnické radnice. O kulturní program se
postarali ţáci ze Základní umělecké školy Zdeňka Buriana.
Jednadvacet pedagogických pracovníků bylo oceněno většinou za získání dotací,
dlouholetou výchovnou a pedagogickou činnost, zavádění moderních metod a inovativní přístup k
výuce, pořádání nejrůznějších mimoškolních akcí pro ţáky, vedení zájmových krouţků či
nadstandardní spolupráce s jinými organizacemi ve městě.
Z Mateřské školy Kopřivnice byly oceněny Věra Hanzlíková, Markéta Chromečková a
Hana Štrbáková, ze ZŠ Alšovy Ivana Kubanková a Jiří Štěpán, ze ZŠ dr. Milady Horákové Zora
Valašíková a Jana Neničková, ze ZŠ sv. Zdislavy Vladimíra Kupčíková, ze ZŠ Emila Zátopka
Daniela Purdeková a Eva Nedjalková, ze ZŠ Lubina Libuše Doniecová, ze ZŠ 17. listopadu Jana
Ţídková a Libuše Svobodová, ze ZŠ Mniší Eva Kladivová, ze ZŠ a MŠ Motýlek Martina Davidová,
ze ZUŠ Zdeňka Buriana Petr David, ze ZUŠ MIS music Marie Melnarová, z domu dětí a mládeţe
Regina Šmahlíková a z VOŠ, SOŠ a SOU Lenka Kulová a Bohumil Petrţelka.
Radnice se letos rozhodla ocenit ředitelku Základní školy v Lubině Ivanu Davidovou. Škola
pod jejím vedením získala nejvyšší ocenění udělené Českou školní inspekcí. Její aktivity ocenilo
vloni i ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy.

Hejtman ocenil ředitelku Dětského centra
Vedení krajského úřadu u příleţitosti Dne učitelů ocenilo třicet pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje, přičemţ podaných návrhů na ocenění bylo
podáno sto jedenáct. Jednou z oceněných byla ředitelka Základní školy a Mateřské školy Motýlek v
Kopřivnici Dagmar Jančálková, která obdrţela ocenění za svou dlouhodobou tvůrčí pedagogickou
činnost. Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 25. března na Slezskoostravském hradě.

110 let od vzniku školy v Lubině
První ţáky přivítala lubinská jednotřídka po svém slavnostním vysvěcení v říjnu 1900.
Kdyţ spatřila světlo světa, vypadala škola v Lubině jinak neţ dnes. Byla to pouze přízemní budova,
ale její přízemí se v podstatě od svého vzniku do současnosti příliš neproměnilo, druhé patro navíc
škola dostala osm let po svém zaloţení. Pak se příliš neměnila bezmála celé století, aţ v letech
2007 a 2009 se dočkala tělocvičny a dvou nových učeben.
Návštěvníci dne otevřených dveří si mohli projít všechny prostory školy, ve kterých byla
připravena kromě krátkého programu současných ţáků řada zajímavých věcí. Největšímu zájmu se
pochopitelně těšily školní kroniky a alba s historickými fotografiemi, na kterých se našel nejeden
bývalý ţák.
Místní škola vedená ředitelkou školy Ivanou Davidovou se těší velkému zájmu, a přestoţe
dnes uţ disponuje pěti třídami a kapacitou 85 dětí, i to bude zdá se, málo. Do místní části Lubina
se stěhuje z Kopřivnice čím dál více lidí. Staví si zde rodinné domy, a tak se počet obyvatel místní
části neustále zvyšuje. Je samozřejmé, ţe dávají přednost docházce do místní školy před
dojíţděním do města.
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Škola v Lubině, přestoţe se poměrně nedávno s dostavbou tělocvičny o něco rozšířila,
přestává kapacitně pokrývat zájem ze strany rodičů a dětí. Je to dáno jednak výstavbou rodinných
domků, do kterých se stěhují především mladé rodiny, ale zájem o navštěvování školy v Lubině
zvyšuje také její dobrá pověst.
V roce 2011 skončí málo početná pátá třída a místo ní je očekáván poměrně silný ročník
prvňáčků, pro které bude ve stávající škole málo místa. Jedním z moţných řešení by bylo
vybudovaní jedné třídy v sousedním Domě zahrádkářů. Tam by mohla vzniknout po vybudování
hygienického zázemí, výměně oken, kompletní rekonstrukci elektroinstalace a dalších úpravách,
které by stály odhadem asi 1,145 milionů korun, další třída.

Lubinský zpěváček
Letošního Lubinského zpěváčka, tradiční soutěţe ve zpěvu a hře na flétnu, která je určena
pro ţáky malotřídních škol, se zúčastnil rekordní počet 86 dětí ze šesti škol. Vedle pořádající
Lubiny a sousedního Mniší se účastnili ţáci z Bernartic, Libhoště, Lichnova a Závišic.
Nejvíc medailových ocenění posbírali ţáci z pořadatelské školy díky obsazení všech
kategorií ve hře na flétnu, ve kterých ostatní školy neměly zastoupení. Výborně se dařilo i
Bernarticím se třemi zlatými a stříbrnými pozicemi a jednou bronzovou.
Jubilejní 10. ročník Lubinského zpěváčka grantem podpořilo město Kopřivnice,
občerstvení zajistilo Občanské sdruţení rodičů a přátel školy při Základní škole v Lubině a místní
organizace Českého svazu ţen. Pořadatelsky se na akci podílel i Dům dětí a mládeţe Kopřivnice.

Film Hráči se ţivotem
Podle původního záměru mělo vzniknout několik videoklipů, jeţ by navázaly na klipy, které
vznikly v rámci prevence kriminality v roce 2008 s názvem Co se můţe stát?
Při tvorbě scénáře autoři vycházeli z vítězných prací soutěţe pro mládeţ od dvanácti do
dvaceti let ’O nejlepší námět preventivního videoklipu’ v rámci projektu Kolo kolem Kopru.
Téma bylo jakékoli z oblasti prevence kriminality a neţádoucích jevů, se kterými se mladí
lidé setkávají v Kopřivnici. Nejvíce zpracovaných námětů přišlo od ţáků Základní školy Emila
Zátopka.
V samotném filmu se odehrávají tři dějové linie, které spojuje prostředí oslavy narozenin
spojené s pitím alkoholu. Před prvním promítáním nového filmu proběhla ve vestibulu radnice
vernisáţ výstavy fotografií, které pořídil fotograf Karel Fiala během natáčení tohoto filmu.
Krátký film, který vznikl, má po jeho zhlédnutí v lidech vyvolat zamyšlení nad závaţností
dopadů rizikového chování mládeţe. Před jeho distribucí do škol byl vypracován s psycholoţkami
Helenou Pýchovou a Stanislavou Podţornou manuál pro pedagogy. Po odborné stránce na filmu
spolupracoval kromě komise prevence kriminality také Ivan Pilát, vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR.
Ve filmu, který se natáčel na Kletné a v Základní škole Emila Zátopka si zahráli její ţáci,
členové taneční skupiny Dream a dětského zastupitelstva. O kameru a reţii se postarali
profesionálové - Miroslav Hofmann s Robertem Neklem. Natáčení bylo financováno z dotace,
kterou město Kopřivnice obdrţelo z Revolvingového fondu Ministerstva ţivotního prostředí na
projekt Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru v rámci aktivit Zdravého
města Kopřivnice a prevence kriminality.

Na dvou školách začal pracovat psycholog
Prvními školami v Kopřivnici, které mají školního psychologa, se staly Základní školy na
ulicích 17. listopadu a Alšova. Prioritou školní psycholoţky bude jak individuální, tak i skupinová
práce s ţáky, vytváření a realizace programů zaměřených na ovlivnění sociálního klimatu v třídních
kolektivech, ale také programů orientovaných na stmelení kolektivů nebo rozvoj osobnosti ţáků.
Největší problém pro vedení škol byl najít samotného odborníka. Nakonec uzavřeli smlouvu s paní
Radkou Mikovou, která nastoupila během ledna. Po svém nástupu absolvovala krátkou stáţ v
Základní škole na ulici Čs. armády ve Frýdku-Místku, kde školní psycholog pracoval jiţ pět let.
Psycholoţka začala velmi těsně spolupracovat s výchovným poradcem, školním
metodikem, s učiteli, ţáky a podle potřeby i s rodiči. Své sluţby v kaţdé z obou jmenovaných škol
poskytovala vţdy dva dny v týdnu. Potřebné informace o této sluţbě získává veřejnost
v samostatné sekci na školních webových stránkách.
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Opravy školních budov
Dvě velké základní školy ve městě se v létě letošního roku dočkaly zásadní rekonstrukce.
Na ZŠ Alšova a ZŠ 17. listopadu došlo k výměně všech oken, zateplení plášťů budov a jejich
střech. Evropská unie přispěla z Operačního programu Ţivotní prostředí na kaţdou ze škol částkou
asi 11 milionů korun. Stavební práce ale byly výrazně draţší. Na opravy uvedených škol schválilo
kopřivnické zastupitelstvo dva úvěry v celkové výši cca 25 milionů korun. První k půjčce zhruba
13,8 milionů a druhou k úvěru ve výši 11,1 milionů korun.
Vyšší z obou částek byla určena pro financování spoluúčasti oprav na Základní škole na
Alšově ulici a byla spojena s dotací 11,45 milionů z operačního programu Ţivotní prostředí. Niţší
úvěr pak společně s dotací 11,4 milionů korun byla na zateplení budovy ZŠ 17. listopadu. Úvěry
byly přijaty na dobu pěti let a na úrocích budou město stát v součtu zhruba 2,8 milionů korun.
Základní škola 17. listopadu a Alšova byly opatřeny energetickým štítkem kampaně
Display. Energetický štítek obsahuje přehledné informace o spotřebě energie, emisích oxidu
uhličitého a vody.
Do mezinárodní kampaně na sníţení energetické náročnosti se Kopřivnice zapojila jako
Zdravé město. Hlavním cílem kampaně je prostřednictvím jednoduchých a srozumitelných štítků
informovat o energetické náročnosti veřejných budov, a přimět tak veřejnost k zamyšlení nad
vlastní spotřebou energie a jejím dopadem na ţivotní prostředí včetně klimatických změn. Štítek je
grafickým výstupem kalkulačního softwaru, do kterého se zadávají data o budově, o její rozloze,
spotřebě, typu budovy, roku výstavby a řady dalších údajů. Systém je nadnárodní a umoţňuje
vzájemné srovnání budov všech obcí zapojených do kampaně, napříč celou Evropou. Přehledně
znázorňuje míru energetické náročnosti objektu, a to podobně jako u běţných elektrospotřebičů
pomocí sedmi tříd A - G, kdy třída A je nejvíce úsporná a třída G nejméně úsporná. Navíc proti
2
běţným energetickým štítkům hodnotí budovu z hlediska spotřeby vody a emisí CO jakoţto plynu,
který má velký vliv na klimatické změny. Důleţitou součástí štítku jsou návrhy opatření pro zvýšení
hospodárnosti a posunu ke standardu vyšší třídy.

Přeshraniční spolupráce škol
Děti z polské základní školy z Tarnobrzegu navázaly s ţáky Základní školy na ulici Alšově
kontakt přes internet od září 2009. V rámci školního vzdělávacího programu Comenius
spolupracovaly na společném projektu, jehoţ hlavní součástí je programování v programu Baltík.
Samotná příprava projektu česko-polské spolupráce započala vloni v únoru a v březnu ho schválila
Evropská unie, která na něj přidělila částku ve výši sedmnáct tisíc euro. Cílem projektu je ukázat
ţákům důleţitost kolektivního učení a programování.
V rámci projektu do Kopřivnice přijela třiadvacetičlenná delegace z polské školy 10.
května. V rámci programování si ţáci připravili prezentace, ve kterých představili svá města,
významné památky, historii, ale také pracovali na logu, které se zde rovněţ prezentovalo.
Koordinátorem projektu za českou stranu byl učitel Alšovy školy Petr Liberda. Pro hostující děti byl
připraven zajímavý kulturní, sportovní i společenský program, aby Poláci měli moţnost poznat
nejen naše město, ale například i Štramberk či Roţnov pod Radhoštěm. S 19 polskými ţáky přijeli
čtyři dospělí v čele s koordinátorkou za polskou stranu Annou Burda.

Úspěch tanečnic ZUŠ Zdeňka Buriana
Taneční skupina kopřivnické ZUŠ Zdeňka Buriana se pod vedením své učitelky Nikity
Broţkové účastnila počátkem listopadu v Liberci mistrovství světa v tanci. Šampionát byl pořádán
organizacemi CDO a IDO a představila se v něm celá škála tanečníků nejen z Česka a Slovenska,
ale i Švédska, Itálie, Norska, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska či Ruska. Kopřivničtí přijeli do
centra Babylon bodovat s tancem Sleep v kategorii synchro dance formace juniors. Kopřivnická
skupina podala výborný výkon a přivezla z této soutěţe ocenění za 1. místo.

Velký úspěch SOU
Ţák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač místního učiliště Ondřej Mladěnka prokázal své
znalosti a vyhrál v konkurenci sto osmnácti studentů z celé republiky. Zvítězil ve 2. ročníku soutěţe
v programování CNC obráběcích strojů v polovině září na veletrhu IMT 2010 v Brně.
Soutěţící museli po zadání úkolu během devadesáti minut vypracovat NC program podle
zadaného výkresu. Osmnáctiletému Ondřejovi se podařilo jako prvnímu splnit zadání tak, ţe se
výrobek dal zhotovit na CNC stroji. Porota hodnotila nejen správnost, rychlost, ale také to, zda se
soutěţícímu podařilo najít nejefektivnější cestu, jak výrobek zhotovit.
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Další zkvalitnění výuky práce na CNC strojích přinesla také odborná konference pořádaná
v rámci evropskými penězi financovaného projektu Zvyšování kvality obsluhy a programování CNC
strojů, která poté proběhla právě na půdě kopřivnického učiliště.

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Odbor ţivotního prostředí zahájil koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového
systému o ţivotním prostředí v Kopřivnici. Prostřednictvím webových stránek věnovaných čistě
problematice ţivotního prostředí informuje odbor o aktualitách, nejrůznějších aktivitách v oblasti
jednotlivých sloţek ţivotního prostředí.
V průběhu roku 2010 se město Kopřivnice zapojilo společně s městy Vrchlabí a Svitavy do
projektu Metodika elektronického publikování zpráv o stavu ţivotního prostředí měst, který
organizovalo občanské sdruţení TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udrţitelný rozvoj). Cílem
projektu bylo vytvořit ve spolupráci se zástupci měst, ministerstva ţivotního prostředí a dalších
odborníků (CENIA ad.) metodiku pro elektronické publikování zpráv o stavu ţivotního prostředí
měst a tuto metodiku otestovat ve třech pilotních městech. Hlavním výstupem projektu se stala
metodika, která je distribuována do všech obcí 3. stupně v ČR a vzorové internetové prezentace
zpráv o stavu ţivotního prostředí měst Svitavy, Vrchlabí a Kopřivnice.

Soutěţ Zelená informacím
Město Kopřivnice se zúčastnilo nultého ročníku celostátní soutěţe Zelená informacím za
nejlépe pojatou prezentaci o ţivotním prostředí na internetových stránkách měst. Kopřivnice je
jediným městem v republice, které má svůj vlastní web věnovaný ţivotnímu prostředí a
hodnotitelská komise ji přiřkla desátou příčku z 280 měst nad pět tisíc obyvatel z celé republiky,
vyjma Prahy a Brna. Weby měst byly hodnoceny na základně osmi kritérií, hodnotila se například
přehlednost a grafická úprava celkové prezentace, aktuálnost obsahu prezentovaných informací,
jejich rozsah, kvalita a struktura. Soutěţ probíhala v rámci projektu TIMUR „Elektronické
publikování zpráv o stavu ţivotního prostředí“ za podpory Ministerstva ţivotního prostředí.

Kontejnery ve městě
V ulicích města bylo letos rozmístěno téměř 400 kontejnerů. K těm stávajícím přibylo třicet
nových kontejnerů na papír a plast. Dvacet ţlutých plastových kontejnerů pro sběr plastů a deset
modrých na papír město získalo na základě svého poţadavku zdarma od společnosti Ekocom.
Kontejnery byly rozmísťovány tam, kde bylo moţné stávající počet kontejnerů rozšířit bez
dalších investic, na které město v současnosti nemá prostředky, a nebo jimi byly nahrazovány staré
a poškozené sběrné nádoby. Nejvíc bylo ţlutých kontejnerů na plastový odpad, a to celkem 145,
papír bylo moţné třídit do 106 sběrných nádob a sklo do 76 na barevné a do 69 čiré sklo.
Na jaře pak byl zahájen svoz biologicky rozloţitelného odpadu. Na šestatřicet stanovišť ve
městě včetně místních částí byly velkoobjemové vany přistavovány v pravidelných třítýdenních
intervalech, a to aţ do listopadu. Do van mohli občané odkládat trávu, suché rostlinné zbytky,
spadané ovoce, ale nesměly se do nich vhazovat velké větve ani jiný odpad. Komplikace s
přistavováním kontejnerů způsobily uzávěrky spojené s budováním hlavní cesty a kruhové
křiţovatky v Lubině.

Velkoobjemový odpad
Současně se svozem objemného odpadu byl z různých částí města prováděn 1 x měsíčně
mimořádný svoz odpadů odloţených u kontejnerů na odpad. Kromě nábytku šlo převáţně o
vyřazené televizory, chladničky či mrazničky, které občané neoprávněně odkládají k těmto
nádobám. Celkově bylo v roce 2010 takto na sběrný dvůr dovezeno 705,8 t objemného odpadu.

Tříděný odpad
Vyuţitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2010 do
378 (r. 2009 – 368) barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů a 2 (r. 2009 – 35) zvonů.
Během roku bylo vyvezeno 13 408 kusů nádob a 12 kusů zvonů. Nově od roku 2009 mají občané
ţijící v rodinných domech moţnost odkládat plastový odpad do ţlutých pytlů, které jsou k dispozici
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na městském úřadě. Z celkového mnoţství plastů bylo v roce 2010 systémem pytlového sběru
sesbíráno 22,014 t plastového odpadu.

Nepovolené skládky odpadů
V roce 2010 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno 21 nepovolených
skládek, z nichţ bylo svezeno celkem 20,436 t odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 86
036 Kč. Nejvíce odpadů bylo odváţeno především z lokalit Lubina u mostu, Kopřivnice, ul. Dělnická
a ul. Panská u sběrného dvora. Zakládání nepovolených skládek fyzickými osobami řeší odbor
ţivotního prostředí jako přestupky proti veřejnému pořádku. V roce 2010 to bylo 65 přestupků, za
něţ byly uděleny pokuty v celkové výši 40 800 Kč. Pro monitorování vzniku nepovolených skládek
odpadu a odhalování jejich původců pořídilo město v roce 2009 kamerový systém.

Projekt Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží
V polovině dubna 2010 zahájil vítěz veřejné zakázky – sdruţení firem pod vedením
společnosti Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim práce na tomto projektu. Po zpracování prováděcí
dokumentace byly provedeny geofyzikální práce (magnetometre, reflexní seizmika a odporová
tomografie), jejichţ cílem bylo přesně vymezit umístění, plošný rozsah, mocnost a charakter
sládkovaného materiálu. Bylo zjištěno, ţe v dokumentaci vymezené lokality U Benčáku a Pod
břehem (naproti bývalé skládce odpadů a. s. Tatra ve Vlčovicích) se nachází dále od
předpokládaného místa.
Výsledky geofyziky se staly důleţitým ukazatelem pro vrtné práce. Vrtné práce a odběry
vzorků probíhaly na všech 10 lokalitách od října 2010 do konce roku. Bylo provedeno 161 ks vrtů s
celkovou metráţí 838 bm (běţných metrů), z toho 119 ks strojních a 7 ručních sond, které byly poté
zlikvidovány a 35 ks vystrojených hydrogeologických vrtů. Celkem bylo odebráno 412 ks vzorků,
které byly vyhodnocovány v několika certifikovaných laboratořích. Laboratorní výsledky a informace
z vrtů jsou podkladovým materiálem pro zpracování analýz rizika jednotlivých skládek.

Měření ovzduší v Kopřivnici
Počátkem roku bylo ukončeno roční měření kvality ovzduší v Kopřivnici, kde se
zaznamenávaly především 24hodinové průměrné koncentrace polétavého prachu (PM10)
gravimetrickou metodou s analýzou obsahu těţkých kovů a polyaromatických uhlovodíků (PAH).
Měření ovzduší probíhalo ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, který získal na
zakoupení dvou manuálních přístrojů dotaci z krajského úřadu. Jeden byl umístěn v Hlučíně a
druhý byl instalován do atria Základní školy dr. Milady Horákové, kde byly denně měněny filtry. Od
23. prosince do konce roku 2008 probíhalo zkušební měření a od 1. ledna 2009 začalo ostré
měření podle rozpisu Českého hydrometeorologického ústavu, kdy se sledoval buď polétavý prach,
polyaromatické uhlovodíky, nebo těţké kovy. Vzhledem k tomu, ţe filtry se zpracovávaly v různých
laboratořích, dostávala radnice konečné výsledky s měsíčním zpoţděním.
Český hydrometeorologický ústav zveřejňoval naměřené výsledky na svých webových
stránkách. Z uvedených výsledků za sledované období od ledna do konce listopadu došlo 32krát k
překročení povoleného imisního limitu pro polétavý prach, který je stanoven na 50µg/m3, přičemţ
ročně můţe být tato hodnota překročena aţ 35krát.
Zhoršenou kvalitu ovzduší v Kopřivnici více jak padesáti procenty způsobuje dálkový
přenos z Ostravska a o zbytek se pak postarají lokální topeniště a doprava.

Výsadba nové zeleně
V loňském roce bylo na veřejných plochách ve vlastnictví města Kopřivnice pokáceno
relativně velké mnoţství stromů, a to celkem 311 kusů. Důvody, které ke kácení vedly, byly
především pěstební probírky příliš hustých skupin stromů, špatný zdravotní stav a také stavební
činnost nebo opravy havárií na inţenýrských sítích, v jejichţ ochranném pásmu stromy rostly.
Nově vysazeno bylo pouze 29 stromů. Důvodem byly jednak finance, které k tomuto účelu městský
rozpočet nemohl uvolnit, a velké mnoţství inţenýrských sítí, které mají svá ochranná pásma, v
nichţ není moţné vysazovat stromy, pouze keře.
Omezení výsadby díky hustému vedení inţenýrských sítí pod městem se týkalo zejména
obnovy alejí podél komunikací. Nové výsadby v rámci veřejné zeleně však nepředstavovaly pouze
výsadby stromů . Ve městě bylo vysazeno také 665 převáţně listnatých keřů, 1 224 kusů trvalek a
6 308 kusů cibulovin. Ty letos kvetly především v sadu Dr. E. Beneše. I kdyţ nebyla výsadba nové
veřejné zeleně uskutečněna v takovém rozsahu, který by odpovídal představám správy zeleně,
investovalo město (odbor ţivotního prostředí) vloni do výsadby přes 245 tisíc korun, dalších asi dvě
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stě tisíc stálo kácení, ořez a ostatní údrţba zeleně. Kopřivnice kaţdoročně za údrţbu zeleně včetně
sečení travnatých ploch, hrabání listí nebo údrţby květinových záhonů zaplatí miliony korun. V roce
2009 to bylo osm a půl milionů korun.
Na podzim museli pracovníci firmy Slumeko pokácet řadu stromů z důvodu jejich špatného
zdravotního stavu. Na území města včetně místních částí bylo skáceno celkem třiačtyřicet stromů.
Jednalo se převáţně o náročné kácení s pouţitím plošiny.
Za vykácené stromy bude v příštím roce provedena odpovídající náhradní výsadba.
Výsadba jednoho stromu stojí pět aţ sedm tisíc korun, a to včetně materiálu a následné péče a
nový rozpočet města s ní bude počítat.

Zajímavosti z obcí
Kostel v Lubině se dočkal varhan
Farní kostel sv. Václava v Lubině byl letos vybaven novými varhanami. Nástroji poţehnal
páter Vladimír Zelina a farníci s hosty při té příleţitosti vyslechli koncert duchovní hudby v podání
Jiřího Sedoníka.

Nové varhany nahradily původní nástroj z roku 1900, který uţ pár let po svém vzniku
vykazoval řadu vad a o jeho výměně se v Lubině uvaţovalo uţ ve třicátých letech minulého století.
Dvoumanuálové varhany s třiadvaceti rejstříky, které jsou nyní na kůru v Lubině, vyrobila v roce
1957 světoznámá krnovská firma Rieger-Kloss a farnost je získala nákupem od náboţenské obce
Církve československé husitské v Ostravě-Vítkovicích.
Nové varhany srovnatelné kvality a velikosti by přišly zhruba na 6 milionů korun, a tak 520
tisíc za nástroj a dalších 735 tisíc korun za jeho přemístění a rekonstrukci bylo výjimečně výhodnou
nabídkou. Město Kopřivnice na pořízení nových varhan přispělo půlmilionovou dotací schválenou v
dubnu roku 2007, zbylých 755 tisíc korun pak dala dohromady sama farnost.
Okamţik spuštění nových varhan byl o to slavnostnější, ţe minimálně poslední tři roky
nástroj v kostele chyběl, neboť původní, výrazně menší varhany byly v takovém stavu, ţe uţ
musely být demontovány. Slavnostnímu poţehnání varhan byli kromě dalších hostů přítomni také
zástupci města.

Veřejné schůze
Vedení města spolu s dalšími odbornými pracovníky radnice absolvovali počátkem roku tři
veřejná setkání s občany v místních částech. I kdyţ program všech tří byl společný, přesto se v
kaţdé z obcí diskutovalo o něčem jiném, co občany dané lokality trápí. Nejvíce emotivní diskuze
byla v Mniší, kde docházelo aţ k osobnímu osočování.
V úvodu kaţdého setkání seznámil předseda místní komise své spoluobčany s tím, co se
v místní části udělalo a čím se komise zabývala za poslední rok. Na ně pak navázala vedoucí
oddělení strategického plánování Lenka Šimečková, která hovořila o tom, jak se dařil plnit Akční
plán v dané místní části a co je v plánu na letošní rok. Vlčovičtí se tak dozvěděli, ţe vloni bylo v
obci investováno 3 231 500 korun, přičemţ největší investiční akcí byl chodník, který stál 2 547 300
korun. Ani letos nepřišly Vlčovice zkrátka, v rozpočtu byly opravy v kulturním domě, kde byly
vyměněny vstupní dveře, opraven septik a zpevněna plocha před kulturním domem a vybudován
chodník. Na tyto opravy vyčlenil rozpočet 1 266 200 korun.

71

V Mniší bylo vloni investováno 2 366 700 Kč. Byly dobudovány výhybny na Měrkovice,
byla zpracována projektová dokumentace na základní školu a byly také provedeny opravy v
mateřské škole. Letos byla dokončena projektová dokumentace na chodník, jenţ by měl být
realizován v pěti etapách a měl by vést celou obcí. Navíc město poţádalo o dotaci na rekonstrukci
místní základní školy. Ta by měla proběhnout v roce 2011. Investice v hodnotě 2 324 700 korun
byly provedeny také v Lubině, přičemţ nejvíce šlo na opravu mostů a místních komunikací, ale i do
oprav mateřské školy.
S harmonogramem prací rekonstrukce ulice Panské a výstavby kruhové křiţovatky v
Lubině byli seznámeni občané ve všech místních částech. V Lubině, která byla touto stavbou
dotčena nejvíce, byl přítomen i stavbyvedoucí Zdeněk Řezníček. Ten přítomným podal podrobné
informace o průběhu stavby v Lubině.
Občané ve všech místních částech byli seznámeni se skutečností, ţe do konce roku musí
mít s městem a Slumekem jako správcem podepsány smlouvy všichni, kteří jsou napojeni na
stávající místní kanalizační systémy a vypouštějí do nich své předčištěné odpadní vody.
Problémem, o kterém se diskutovalo jak ve Vlčovicích, tak v Mniší, byly kontejnery. V
Mniší vyzval předseda místní komise Václav Prašivka, aby lidé nevytvářeli černou skládku s
biologicky rozloţitelným odpadem u mostu na Mniší. Město přistavuje kontejnery v třítýdenních
intervalech, coţ řadě občanů nevyhovuje. Bohuţel, město má jenom dvanáct van a ty rozmisťuje
na 36 stanovišť, na víc nemá v rozpočtu peníze. Občané ale mohou kdykoli odpad vozit sami do
kompostárny do Příbora.
Ve Vlčovicích se místní komise rozhodla podpořit budování chodníku k Základní škole v
Mniší, kam chodí i děti z Vlčovic. Ten by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti, navíc na komunikaci
vedoucí ke škole není chodník a není tady ani přechod.

Závěr
Rok 2010 skončil a zůstaly jen vzpomínky. Byl to rok, který začal sněhovou kalamitou.
Příroda si s námi zahrála ještě jednou, kdyţ přišly přívalové deště a následně povodně. Počasí
netrápilo jen naše město, ale celou republiku. Pokračovaly práce na rozpracovaných projektech, na
plnění strategického plánu Kopřivnice, stavělo se, bouralo se a zpracovávaly se další projekty. V
hospodaření města se odrazila i hospodářská krize posledních let, která, jak se zdá, je na ústupu.
Dění ve městě ovlivnily i komunální volby, jejich příprava, volební mítingy i řada článků, kterými se
strany prezentovaly. Během roku se ukázalo, ţe o rozvoj města mají občané velký zájem. Svědčila
o tom účast na přednáškách, schůzích a prezentacích, zapojení do veřejných diskuzích
věnovaných otázkám dalšího rozvoje města. Byl to také další rok zvýšené aktivity a spolupráce
mnoha občanů, firem a neziskových organizací.
Kronika Kopřivnice ve své digitální podobě obsahuje řadu dokumentárních fotografií ke
všem uvedeným kapitolám a další dokumenty včetně zvukových záznamů.

Zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec, kronikář města Kopřivnice
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