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S TRUČNÝ VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ VE MĚSTĚ
V ROCE 2012:
LEDEN
Počátkem roku začala platit vyhláška města, jejímž cílem je omezení provozování hazardu na území města. Předpis stanovil, kde a v jakou denní dobu a na kterých místech ve městě je možné provozovat výherní přístroje. Okamžité účinnosti vyhlášky
však zabránilo to, že se vztahovala jen na herní automaty povolované městem a videoterminály povolené ministerstvem financí nejdřív v roce 2012, na ostatní se vztahuje přechodné období.
Změnou zákona došlo k radikálním změnám ve formě a organizaci veřejné služby.
Nově její organizace přešla z města na úřady práce a z dobrovolné možnosti se stal
povinný institut. I díky tomu se v prvních týdnech roku veřejná služba v Kopřivnici
prakticky nevykonávala.
Mírný průběh zimy umožnil dřívější zahájení prací na stavbě kanalizace v Lubině.
Firma Slumeko se naopak díky nezvykle teplému počasí dostala do problémů a jen
obtížně hledala práci pro své zaměstnance.
Po dvou letech vystoupil ve městě soubor Hradišťan a vyprodal velký sál kulturního
domu. Populární soubor v čele s Jiřím Pavlicou se místnímu publiku poprvé předvedl
v pozměněné personální obsadě a s novým nástrojovým obsazením.
Vyšší odborná škola předala diplomy svým jednadvaceti absolventům. Sedmnáctý
absolventský ročník byl posledním, kdy studenti absolvovali studium v délce tři a půl
roku. Další studenti školu vystudují již během tří let.
V kulturním domě se uskutečnil premiérový bazar filmových plakátů. Filmoví fandové
si mohli vybrat ze stovek plakátů k filmům uvedeným v posledních několika letech
a za několik desetikorun si je odnést domů. Pomohli tak nejen uvolnit propagační
sklad zdejšího kina, ale jejich peníze především putovaly do zdejšího útulku pro psy.
Obyvatelé z ulice Horní na radnici hlasitě vyjádřili svůj nesouhlas s projektem rozšiřování azylového domu. Lidé si stěžovali na hluk, ale také na agresivitu a nenechavost některých sociálně slabších lidí soustředěných do této lokality. Objevily se požadavky na jednorázovou finanční kompenzaci, která by tamním lidem vyrovnala ztrátu
ceny jejich nemovitostí, nebo dlouhodobé osvobození od daně z nemovitosti. Lidé
také požadovali větší rozsah opravy komunikace na své ulici.

ÚNOR
Nový víceúčelový sál ve zdejším hotelu Tatra otevřel svou populární one man show
herec Miroslav Donutil. Představení bylo předem vyprodáno.
Na přelomu ledna a února město zaznamenalo extrémní mrazy. Teploty spadly i pod
-25 °C. Město spustilo krizové nocování pro bezdomovce, zvláštní režim byl také
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v útulku pro psy. Kvůli mrazům došlo k omezením i na železnici, některé vlakové
soupravy na trati mezi Veřovicemi a Studénkou se nepodařilo nastartovat. Naopak
mnozí lidé si mrazy užívali na sjezdovce či na zamrzlých hladinách řek nebo Větřkovické přehrady.
V reakci na výskyt nebezpečného azbestu v některých školních budovách v republice
požádali ředitelé zdejších ZŠ Alšova a 17. listopadu hygieniky o kontrolní měření. Azbest se údajně uvolňoval do ovzduší v rámci výměn oken, kterými obě školy prošly.
Následná měření ovšem potvrdila, že místním školákům žádné nebezpečí nehrozí.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele komunálních služeb pro město Kopřivnici. Doposud tyto služby na základě mandátní smlouvy uzavřené v roce 1997 provádí firma Slumeko stoprocentně vlastněná městem.
V technickém muzeu byla otevřena výstava dětských prací zaslaných do soutěže Tatrovky očima dětí. Za účasti víc jak dvou set dětí ze zdejších mateřských a základních
škol byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže. Do soutěže bylo zařazeno 216 dětských prací a hodnotili je návštěvníci kina. Nejzdařilejší práce se později objevily také
ve stolním kalendáři města pro rok 2013.
Muzeum Fojtství připravilo pro veřejnost výstavu dobových plakátů, jejichž prostřednictvím připomnělo historii obce. Plakáty vzniklé od roku 1896 do roku 1981
upozorňovaly na nejrůznější události a připomínaly i dějinné zvraty jako začátky či
konce ozbrojených konfliktů a podobně.
Město zaslalo své žádosti o dotační podporu několika projektů z prostředků Regionálního operačního programu. Mimo jiné se ucházelo o peníze na opravu zimního
stadionu, rekonstrukci hřiště u ZŠ Emila Zátopka či zázemí fotbalového hřiště v Lubině. Ve hře byly také projekty na rekonstrukci loutkového divadla nebo přebudování
bývalé ZŠ náměstí na sídlo základní umělecké školy.

BŘEZEN
Po bezmála dvaceti letech skončil ve funkci tajemníka Městského úřadu Kopřivnice
Josef Jiřík a odešel do penze. Ve funkci šéfa úřadu jej o den později nahradil Miroslav
Halatin.
Proběhl finálový koncert KoprStar. Castingy prošlo přes 400 zpěváků. O vítězi rozhodlo SMS hlasování.
Zastupitelstvo rozhodlo, že po patnácti letech skončí éra soukromých provozovatelů
kulturního domu. Problematiku výběru nového provozovatele probírali zastupitelé
nadvakrát. 8. března skončilo jednání patem, 22. nakonec zastupitelstvo těsně odhlasovalo zrušení soutěže a vznik příspěvkové organizace, která bude kulturní dům
provozovat a starat se o jeho programovou náplň. Rozhodnutí kritizoval nejen dosavadní provozovatel kulturního domu Agentura Fox, která ústy svého majitele Jaromíra Naleraje mluvila o ohrožení kultury ve městě, ale také mnozí zastupitelé, kteří poukazovali mimo jiné například na zmařené náklady výběrového řízení.
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Kopr Music Fest proběhl opět v kulturním domě. Na šesti scénách nabídl vystoupení
jednadvaceti hudebních sestav. Mezi nejzajímavější patřila vystoupení Cocote Minute, Horkýže Slíže a pro pamětníky také koncert Mariana Vargy nebo Švihadla.

DUBEN
Po celé republice začaly probíhat konkurzy na místa ředitelů všech typů škol. Kopřivnická rada města se na rozdíl od většiny měst rozhodla konkurzy na ředitele škol,
jichž je město zřizovatelem, nevyhlašovat. Tato věc se politikům dostala na stůl
v souvislosti s novelou školského zákona. Nový zákon zavedl jmenování ředitelů škol
na dobu určitou, a to na šestileté období. Právě na tuto dobu kopřivničtí radní potvrdili ve funkcích dosavadní šéfy škol bez konkurzního řízení. Na ostatních školách, kde
je zřizovatelem Kraj, konkurzy proběhly.
V nově zrekonstruovaných prostorách začala fungovat odlehčovací služba známá jako domovinka. Služba je určená lidem, kteří jsou ve větší míře odkázáni na cizí pomoc, a má pomoci rodinám nově vzniklou situaci řešit.
Kopřivnický Big Band pod vedením kapelníka Pavla Písteckého pokřtil své debutové
CD. Kmotrem desky, kterou soubor s desetiletou tradicí naplnil především swingovými a jazzovými evergreeny, byl zpěvák Láďa Kerndl. Koncert v kinosále kulturního
domu orchestru vyšel na výbornou a jeho členové se představili nejen jako skvělí
muzikanti, ale také jako velcí baviči.
Byly zahájeny práce na rekonstrukci části ulic Štefánikovy a Štramberské. Práce započaly vykácením některých stromů, ulice se také na řadu měsíců uzavřela pro veškerou dopravu. Zahájení prací bylo o něco zpožděno díky kontrole výběrového řízení
na dodavatele stavby.
26. ročník divadelní přehlídky Kopřiva v dramaturgii Jiřího Cachnína nabídl publiku
čtyři tuzemská a čtyři slovenská divadla. Nejúspěšnějším, co se ocenění týče, byl
Hamlet v podání divadla Kontra. Za působivou inscenaci si slovenští divadelníci odvezli nejen cenu pro nejlepší herce, ale také ocenění za umělecký přínos.
Týden po prvním divadelním festivalu proběhla v kulturním domě druhá Kopřiva. Také tato přehlídka nabídla zajímavá vystoupení. Po mnoha letech znovu přivedla do
Kopřivnice Teatr Novogo Fronta, jehož představení Symfoetus se uskutečnilo v industriálním prostoru jedné z výrobních hal automobilky Tatra.
Občané Kopřivnice se účastnili protivládní demonstrace. Odboráři vypravili na protivládní demonstraci do Prahy jedenáct autobusů místních lidí. Zhruba pětistovku protestujících tvořili odboráři z Tatry, jejích dceřiných společností a z firem v průmyslovém parku.
Začala rekonstrukce vestibulu kopřivnické radnice. Byla přestěhována pracoviště informací i Czech Point. Stavba za téměř tři miliony usnadnila vstup lidem s tělesným
handicapem. Interiér se vizuálně zmenšil, neboť místo prosklených přepážek je nyní
souvislá zeď.

5

Jubilejní, patnáctý ročník diskusního fóra Myšlenky TGM a současnost, se po třech letech znovu uskutečnil v prostorách kulturního domu. Téma „A co dál...?“ mělo diskutující přimět vyjevit svou vizi České republiky za deset či dvacet let. Mezi hosty, kteří
vystoupili se svým příspěvkem, byli i novináři Radko Kubíčko a Martin Komárek, dále
známý katolický kněz Zbigniew Czendlik a také bývalý ředitel Svobodné Evropy Pavel
Pecháček.
Ve sportovní hale zdejšího středního odborného učiliště začala dvoudenní přehlídka
Řemeslo má zlaté dno. Cílem vystavujících škol bylo představit žákům vycházejícím
ze základních škol celého novojičínského okresu technické a učební obory jako atraktivní alternativu budoucí kariéry. Přehlídku navštívilo víc než 1 100 žáků.
V souvislosti s rekonstrukcí ulice Štefánikovy začaly platit dočasné jízdní řády. Autobusové zastávky se z ulice u polikliniky přesunuly na náměstí TGM a před Katolický
dům.
V kině Puls měl premiéru desetiminutový propagační film Kopřivnice, město automobilů. Snímek kombinující archivní filmové záběry s hranými sekvencemi nebo 3D
modely automobilů zaplatily společnými silami firmy sídlící v kopřivnické průmyslové
zóně a má sloužit jak k propagaci města, tak firem, které automobilovou tradici udržují a rozvíjejí.

KVĚTEN
Na jevišti kulturního domu se odehrálo odložené představení Don Quijote z repertoáru pražského Divadla Kalich. Literární klasiku v netradiční úpravě divákům představila populární dvojice komiků Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.
Série akcí k desátému ročníku soutěže Svět dobrodružství a fantazie začala vernisáží
velké výstavy v podkrovní galerii Muzea Fojtství. Pocta legendárnímu ilustrátorovi
Zdeňku Burianovi byla tentokrát vzdána nejen zmíněnou výtvarnou soutěží, ale také
řadou dalších výtvarných happeningů, malováním v plenéru, fotosoutěží a podobně.
Rada města zrušila soutěž, ve které chtěla vybrat nového soukromého provozovatele
městského informačního centra. V soutěži zbyl jen jediný uchazeč, což byl údajně
důvod, proč byl tendr zrušen. Zároveň radní rozhodli, že informační centrum se stane
nově součástí příspěvkové organizace Kulturní dům.
Na přelomu dubna a května někteří zaměstnanci Tatry čerpali až dva týdny dovolené
nařízené zaměstnavatelem, automobilce scházel provozní kapitál. Vedení firmy
v květnu předjímalo, že peníze na provoz firmě poskytnou její akcionáři v horizontu
dvou týdnů, nakonec se tak nestalo a krize se táhla několik dalších měsíců.
Šestnáctý ročník modelářské výstavy soutěže Beskyd Model Kit Show se podruhé
uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka. Zatímco vystavených modelů bylo více
než obvykle, 1 500 platících návštěvníků bylo pro organizátory mírným zklamáním.
Jeden plnoletý a dva neplnoletí mladíci tvořili gang, který se na počátku května stal
postrachem personálů heren. Mladíci s nožem v ruce a s maskou čerta přepadli dvě
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herny v Kopřivnici a jednu v Ostravě a uloupili hotovost v řádech desítek tisíc korun.
Policie skupinu dopadla následující den po poslední loupeži.
Člen zdejší jednotky sboru dobrovolných hasičů a zároveň profesionální hasič Jaroslav Novotný skončil třetí v prestižní celorepublikové anketě Hasič roku.
Zastupitelé schválili nejen seznamy smluv s majiteli nemovitostí v Lubině, kterým
město poskytne příspěvek na vybudování kanalizační přípojky, ale také o 2,8 milionu
korun navýšili částku, kterou radnice měla věnovat ze svého rozpočtu na opravy silnic v místní části. Celkem bylo v rozpočtu na povrchy silnic v Lubině vyčleněno 5,8
milionu korun.
Problémy se státní maturitou se nevyhnuly ani kopřivnickým maturantům. Podle ředitele zdejší střední školy docházelo k nepochopitelným excesům především u hodnocení písemných prací z češtiny, neúspěšných bylo 29 maturantů ze 190 a s hodnocením nebyly spokojeny další desítky. Studenti dokonce na protest proti zpackané
státní maturitě zvažovali bojkot slavnostního předávání vysvědčení.
Koncert německo-řeckého hudebního dua Sea+Air nabídla kopřivnická čajovna Mandala. Cembalo, kytary, zpěv a především neortodoxní přístup k hudbě z komorního
koncertu alternativního projektu udělaly nevšední zážitek.
Byla zaznamenána rekordní účast na fóru S vámi o všem? Ovšem! V jeho dosavadní
čtyřleté historii. Občané, kteří dorazili, společnými silami identifikovali nejpalčivější
problémy, které je jako obyvatele města trápí.
V kulturním domě proběhl tradiční taneční koncert ZUŠ Zdeňka Buriana. Téměř tři
hodiny dlouhý jarní koncert předvedl umění téměř všech 236 žáků tanečního oboru
školy od těch nejmladších až po absolventky nejvyšších stupňů školy. Koncert měl
dvě večerní představení a čtyři zkrácená představení pro školy.
Sanace a zajištění někdejší skládky neutralizačních kalů u západního okraje města
bude výrazně levnější, než se očekávalo. Soutěží se náklady projektu podařilo snížit
z původně předpokládaných 65 milionů korun na něco málo přes 26 milionů korun.

ČERVEN
V areálu Lyžařské chaty na Červeném kameni se uskutečnil festival PiperFest. Do
areálu přivedla premiéra festivalu zdejšího vydavatelství Piper Records dvě stovky
vyznavačů alternativní hudby. Hosty PiperFestu byly například místní kapely LU či
Kauflant, ale i nezávislá legenda OTK a další.
Na závěrečné konferenci byly prezentovány výstupy projektu, v rámci kterého vzniklo na zdejší střední škole 40 elektronických učebnic pro nejrůznější vyučovací předměty od jazyků, přes ekonomii a fyziku až po technické vědy.
Farmářský trh v centru Kopřivnice proběhl již podruhé. Své produkty nabízelo asi 40
regionálních producentů. Program doplnilo také tee-pee s čajovnou. Další dva farmářské trhy město uspořádalo na podzim, a to v polovině září a října.
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V Muzeu Fojtství byla otevřena výstava Závodníci na vozech Tatra. Ta byla dalším pokračováním úspěšné spolupráce zdejšího muzea se střední uměleckou školou Ave Art
z Ostravy a jejími studenty, kteří opět předvedli velmi originální uchopení tématu na
grafikách, plastikách i obrazech.
Město rozhodlo o prodeji pozemku o výměře 8 000 metrů v blízkosti průmyslové zóny firmě Brose. Ta na něm hodlá v letošním roce vybudovat Kids Club pro děti svých
zaměstnanců. Mělo by jít o vzdělávací a volnočasové zařízení pro děti jejích zaměstnanců.
Zastupitelstvo bez výhrad schválilo závěrečný účet města za rok 2011. Ten byl příznivější, než se čekalo. Zatímco rozpočtovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 73,7 milionu korun, ve skutečnosti to bylo jen 24,3 milionu.
Více než 500 lidí najednou navštívilo expozici zdejšího Technického muzea. Nepřitáhly je automobily, ale zpěvák Karel Gott, který do Kopřivnice přijel, aby se zúčastnil
dernisáže výstavy reprodukcí svých obrazů.

ČERVENEC
Kulturní dům začala provozovat příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice,
pod kterou nově spadá také informační centrum a městská knihovna. Soukromý provozovatel KD Agentura Fox po třech letech skončil.
Radní se rozhodli nepřijmout padesátitisícovou dotaci, kterou nadace OKD podpořila
akce pořádané v rámci jubilejního ročníku výtvarné soutěže Svět dobrodružství a fantazie. Důvodem měla být solidárnost města s Frenštátem či Trojanovicemi, které
dlouhodobě bojují proti znovuotevření dolu Frenštát, se kterým oficiálně nesouhlasí
ani Kopřivnice.
Letní měsíce byly poznamenány řadou dopravních omezení. K omezení vyplývajícímu
z uzavření části ulice Štefánikovy v červenci přibyla také oprava povrchu hlavní komunikace ve směru na Závišice, později stavba kruhového objezdu u Kachlovky
a později oprava poloviny ulice Záhumenní. Po prázdninách pak stavební firmy zabraly také polovinu silničního nadjezdu ve směru od Lubiny do města.
Ani kopřivnickému městskému úřadu se nevyhnuly celorepublikové problémy spojené s nástupem nového registru motorových vozidel. Několik dnů museli úředníci
pouze vysvětlovat, že záležitosti občanů nejsou schopni vyřídit. Na přelomu července
a srpna už registr začal fungovat, ale odbavení trvalo déle, než byli lidé zvyklí, protože systém byl velmi pomalý a neobsahoval řadu důležitých dat, která bylo nutné doplnit.

SRPEN
Na radnici začal fungovat nový objednávkový systém, jenž má zkrátit čekací doby občanů, kteří na úřadě vyřizují své záležitosti. Nový systém umožňuje také objednání na
konkrétní čas prostřednictvím internetu.
Rada města zrušila zadávací řízení na Zajištění komunálních služeb pro město
Kopřivnici. Později toto své rozhodnutí revokovala a 21. září vyhlásila vítězem tendru
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společnost A.S.A., následně se na podnět společnosti Slumeko věcí začal zabývat
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně a ten v roce 2012 nerozhodl. Město
tedy zatím neuzavřelo žádnou novou smlouvu.
Presbytář vlčovického kostela Všech svatých zkoumali archeologové. V prostoru pod
oltářem objevili několik hrobů, keramické střepy, ale také minci. Průzkum proběhl
v rámci opravy podlahy v kostele.
Na Brdech byla otevřena za velkého zájmu veřejnosti nová Bezručova vyhlídka. Dřevěná, třináct metrů vysoká konstrukce vyrostla na kopci v polovině prázdnin. Součástí projektu v hodnotě 1,1 milionu korun bylo také zastřešení dvou turistických odpočívadel v městských lesích. Větší část investice zaplatila dotace 838 tisíc z Programu
rozvoje venkova.
Koncem srpna se v Kopřivnici uskutečnila tradiční pouť. Připraven byl Bartolomějský
večer, který měl jednu scénu pro mladší publikum a druhou pro širší obecenstvo
před kulturním domem. Dopoledne pak lidi bavil starodávný jarmark stylizovaný do
období první republiky.
Kopřivnická radnice dostala informaci, že ani jeden ze sedmi připravených projektů
nezískal evropské peníze, a neuspěl. Regionální rada rozdělila osmnácti projektům
celkem 488 milionů korun. Na Kopřivnici, která byla v minulosti v čerpání dotací mimořádné úspěšná, však nezbylo a její projekty neskončily ani mezi náhradními příjemci peněz. Uspěla pouze ZŠ Alšova se svým vlastním projektem na zkvalitnění vybavení tříd.

ZÁŘÍ
Po třináctiměsíční přestavbě a rekonstrukci byla otevřena budova Základní školy
v Mniší. Realizace stála 18,2 milionu korun a dotace, kterou město získalo, byla ve
výši 14,3 milionu korun. V rámci slavnostního otevření si všichni zájemci mohli prohlédnout nové prostory školy a pro děti byl připraven zábavný program.
Poblíž loutkového divadla se přímo pod technikou firmy Slumeko probořil chodník.
Ukázalo se, že pod chodníkem k autobusovému nádraží se nachází stará studna plná
vody.
Slavnostní večer v kulturním domě oslavil devadesátiny atletických legend Emila
a Dany Zátopkových. Paní Dana si užila večer s cimbálovou muzikou, dětskými vystoupeními, projekcí speciálního dokumentu a řadou gratulací. Sama pak ocenila nejlepší kopřivnické sportovce a Lašský běžecký klub oficiálně získal svolení k používání
názvu Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice.
Byla vyhlášena prohibice. Zákaz prodeje tvrdého alkoholu kontrolovali také v Kopřivnici policisté, strážníci i hygienici.
Prostranství před kulturním domem se zcela zaplnilo lidmi, kteří přišli na koncert
Anety Langerové, jenž byl vyvrcholením desátého ročníku běhu Emila Zátopka. Někdejší SuperStar na pódiu dokázala, že je stále zajímavější interpretkou a později po
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koncertě také předvedla svůj obrovský respekt k fanouškům, kterým se neúnavně
věnovala bezmála dvě hodiny.
Za účasti asi sedmdesáti cyklistů byla slavnostně otevřena cyklostezka propojující
Příbor s Kopřivnicí. Trasa dlouhá celkem 3,1 kilometru je součástí plánované cyklotrasy z Poodří do Beskyd. Kopřivnice vybudovala asi 700 metrů nové cyklostezky
a zbytek trasy vede po dosavadních komunikacích. Obě města stála stavba asi dva
miliony korun a 85 % nákladů bylo kryto dotací.
Kopřivnickému regionálnímu muzeu se naskytla možnost, získat prostor pro depozitář. Ten možná vznikne v budově 356 v areálu Tatry v objektu, který město bezúplatně získalo od Správy státních hmotných rezerv.

ŘÍJEN
Radní se shodli na limitu zadluženosti města, ta by v budoucnu neměla překročit 7 %
běžných opakujících se příjmů města.
Kopřivnické kino Puls bylo jedním z 65 sálů v republice, kde proběhlo slavnostní
představení hry České nebe u příležitosti 45. výročí existence Divadla Járy Cimrmana.
Také na kopřivnickém představení, které bylo takřka vyprodané, lidé o přestávce připili sklenkou sektu oblíbenému souboru.
Kopřivnická jednotka sboru dobrovolných hasičů slavnostně otevřela své nové sídlo
veřejnosti. Nová zbrojnice za zhruba 12 milionů korun poskytuje hasičům zázemí odpovídající statutu poloprofesionální jednotky se zhruba dvěma sty výjezdy ročně.
12. a 13. října proběhly volby do krajského zastupitelstva. Volebního práva využila asi
třetina voličů, účast ve volbách byla jen 32,86 %. Stejně jako v celém kraji a ve většině republiky zvítězila ČSSD před KSČM. Třetí byla ODS před KDU-ČSL a Nezávislými.
Ve volbách kandidovalo také 14 Kopřivničanů. Mandát však obhájili jen dosavadní
krajští zastupitelé Josef Jalůvka (ODS) a Karel Kuboš (KSČM), který se nově stane také
členem rady kraje.
Po dohodě s loutkáři radnice rozhodla o přemístění loutkové scény z Bönischovy vily
do přízemního „hudebního sálu“ v kulturním domě. Stav původního objektu je natolik špatný, že zde již nebylo možné zajistit provoz, a loutkáři tak po 35 letech mění
své působiště.
V kulturním domě byly slavnostně předány čestné tituly, o jejichž udělení rozhodlo
zastupitelstvo města už v červnu. Do seznamu přibylo celkem šest nových čestných
občanů a čtyři významné osobnosti. Jsou mezi nimi vojáci, odbojáři, bývalý dlouholetý starosta či osobnosti kulturního a společenského života města.
Konec října přinesl zvrat v situaci v Tatře, té se podařilo získat provozní úvěr ve výši
240 milionů korun od banky J&T a podle ředitele Ronalda Adamse mohla zaplatit dodavatelům a restartovat stagnující výrobu.
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LISTOPAD
Víc než 360 účinkujících se objevilo na 16. ročníku přehlídky zpěvu, tance a dramatického umění dětí s handicapem. Tradiční Motýlek opět zaplnil velký sál kulturního
domu do posledního místa.
Oslavy devadesátin Pěveckého sdružení Kopřivnice vyvrcholily slavnostním koncertem v Katolickém domě. Smíšený sbor oslavoval své výročí také výstavami ze své historie a současnosti nebo pořádáním přehlídky pěveckých sborů. V rámci slavnostního
večera se PSK dostalo také oficiálního poděkování od představitelů města.
Během listopadu a prosince bylo v Kopřivnici pokáceno několik stovek stromů. Odborný posudek označil asi 300 ze zhruba 12 000 stromů rostoucích ve městě za nebezpečné, a musely být odstraněny.
V kulturním domě v Mniší proběhlo další jednání s místními lidmi o plánované stavbě
ostrůvku na tamní autobusové točně. Proti záměru protestovala petice s třemi stovkami signatářů. Zástupci radnice vysvětlovali obyvatelům, že ostrůvek je požadavkem
dopravního inspektorátu a je v zájmu bezpečnosti dopravy a chodců v dané lokalitě.
Nákupem elektřiny na komoditní burze se podařilo městu a jeho organizacím ušetřit
zhruba dva miliony korun. Cena elektřiny, kterou město bude využívat od března letošního roku, je asi o 20 % výhodnější než ta, za kterou elektřinu nakupovalo doposud. Skutečná úspora ale může být v závislosti na spotřebě i vyšší.
Nízkoprahový Klub Kamarád oslavil 15. výročí své existence tancem a zpěvem, ale také velkým dortem a oceněním všech dosavadních spolupracovníků.
Po rekonstrukci byla slavnostně otevřena ulice Štefánikova a nový kruhový objezd
u Kachlovky. V rámci investice byla také upravena část parku E. Beneše a vybudovány
nové veřejné záchody, chodníky a autobusové zastávky.

PROSINEC
Vystoupením cimbálové muziky Pramínky v kulturním domě začala série tří adventních koncertů pořádaných kulturním domem. O týden později v kostele sv. Bartoloměje vystupovala pěvkyně Eva Dřízgová Jirušová a na stříbrnou neděli v kulturním
domě zahrála historická hudební společnost Camerata.
Rozpočet města pro rok 2013 byl schválen v zastupitelstvu těsnou většinou. Nový
rozpočet počítal s výdaji ve výši přes 445 milionů korun.
Zastupitelstvo odhlasovalo další pokus o prodej Kavárny. Ta bude nabízena obálkovou metodou minimálně za 5 milionů korun. Většinovou podporu mezi zastupiteli
nenašla navrhovaná změna vyhlášky regulující hazard ve městě. Připravená novela
sjednocující přechodné období neprošla a vyhláška zůstává v platnosti v té podobě,
jak byla přijata v závěru roku 2011.
Kino Puls začalo třináct minut po půlnoci s projekcí jednoho z neočekávanějších hitů
roku, filmu Hobit: Neočekávaná cesta. Na výjimečnou projekci přišlo asi 60 diváků.
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H ISTORICKÁ VÝROČÍ A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Z EMŘEL

MÍSTNÍ PAT RIOT

L UBOMÍR H AN ZELKA

V sobotu 17. března, jen čtyři dny po svých 89. narozeninách, po krátké nemoci zemřel Lubomír Hanzelka. Kopřivnice přišla o jednoho z největších místních patriotů,
ale také doslova o chodící kroniku, kterou pan Hanzelka bezesporu byl.
Po otci, zakladateli zdejšího Lašského muzea a vlastivědném pracovníkovi, kterému
s jeho činností v mládí pomáhal, zdědil Lubomír Hanzelka nejen lásku k historii
a zdejšímu kraji, ale také nevšední činorodost. Až do vysokého věku byl velmi aktivní
ve veřejném životě města, byl dlouholetým předsedou zdejšího Klubu Masarykova
demokratického hnutí, iniciátorem znovuvztyčení pomníku TGM. Byl také velkým
sběratelem historických dokumentů. Až do pozdního věku neopouštěl Lubomíra
Hanzelku optimistický přístup k životu a osobitý humor.

L IDÉ

SI PŘIPOMNĚLI VÝ ROČÍ

T. G. M ASARYKA

U pomníku na náměstí TGM si Kopřivničané ve středu 7. března připomněli výročí
narození prvního československého prezidenta. 162. výročí Masarykova narození
oslavilo krátké vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice, poté jeho památku uctili
představitelé města, zdejšího Masarykova demokratického hnutí položením květin
u pomníku. Ladislav Cvíček ve své krátké řeči vzpomenul, že Masaryk vždy kladl důraz
na intelektuální, kulturní a hospodářské elity, které podle něj byly zárukou dobrého
fungování každého města či obce. Cvíček také navrhl, že by mohlo být zajímavé, kdyby v tradičním kalendáři města nebyly představeny jen historické osobnosti, ale i lidé, kteří ve městě dnes žijí a dosáhli úspěchů v nejrůznějších oblastech.

M Y Š L EN K Y TGM

A SO U Č ASN O ST U Ž P O P A T N Á C T É

Letos se hovořilo hlavně o šancích do budoucna. Vystupující měli posluchačům vyjevit svou vizi budoucnosti České republiky v horizontu deseti nebo dvaceti let, zamyslet se nad tím, kam bude naše země směřovat, ale také nad tím, jak nás všechny bude stát ovlivňovat, či případně jak bude moci jednotlivec ovlivnit podobu státu. K vystupujícím hostům letos patřili Karel Michal z Českého rozhlasu 6, rozhlasový novinář
Radek Kubiček, komentátor MF Dnes Martin Komárek, katolický kněz Zbigniew
Czendlik a Pavel Pecháček, bývalý šéf české sekce Svobodné Evropy. Úplně na závěr
pak vystoupila také zakladatelka stonožkového charitativního hnutí Na vlastních nohou Běla Jensen.
Kromě hlavních řečníků vystoupilo ještě několik dalších osobností. Místopředseda
Masarykova demokratického hnutí Vratislav Preclík například připomněl, že za pár
dnů to bude 95 let, co se Masaryk dostal do Ruska a začal tam s budováním Československých legií. Ve stručnosti vzpomněl budování republiky i Masarykovo spojení
s Kopřivnicí. Další členka vedení Masarykova demokratického hnutí Lidmila Ripová
zase připomněla, že právě 24. dubna oslavili skauti, se kterými tato organizace úzce
spolupracuje, sté výročí existence. O hudební tečku 15. ročníku Myšlenek TGM
a současnost se pak postaralo vokální kvarteto STK.
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Za patnáct let existence se vystřídala na fóru Myšlenky TGM a současnost řada osobností. Z těch nejvýraznějších to byli někdejší mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček,
jeho kancléř Ivan Medek, bývalý ministr vnitra a senátor Jan Ruml, publicista Jiří Ješ,
významný polistopadový politik Petr Pithart, lékařka, překladatelka a senátorka Jaroslava Mosserová, hejtman Evžen Tošenovský, biskup František Lobkowicz, kněz a politický vězeň Antonín Huvar, socioložka Jiřina Šiklová, komentátor Martin Komárek
a eurokomisař Pavel Telička.

UCTĚNÍ OBĚTÍ

2.

SV ĚTOVÉ VÁLKY

V předvečer státního svátku v pondělí 7. května se Kopřivnice připojila k dalším městům a obcím v republice, jež vzpomínaly na lidi, kteří v průběhu druhé světové války
položili svůj život.
Tradiční vzpomínkové setkání se uskutečnilo u příležitosti 67. výročí ukončení druhé
světové války. Jako každoročně proběhlo u pomníku padlých před bývalou Základní
školou náměstí. Na úvod položili kytici k pomníku a vzdali hold místostarosta Jaroslav
Šula, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Poté místostarosta přednesl krátký projev, v němž ocenil vlastnosti
lidí, kteří se v průběhu války obětovali.

D EN

VZNIKU SAMOS TATNÉ HO

Č ESKOSLOVENSKA

U příležitosti tohoto státního svátku byla letos udělena čestná občanství a tituly Významná osobnost města.
Tradiční vzpomínkové setkání u pomníku TGM na náměstí proběhlo už ve čtvrtek 25.
října v sedmnáct hodin. V rámci setkání u pomníku krátce promluvil starosta města
Josef Jalůvka a emeritní ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček. Na náměstí
také vystoupilo Pěvecké sdružení Kopřivnice.
Následně se dění přesunulo do kulturního domu, kde byla předána ocenění deseti
osobnostem včetně Pavla Pecháčka. Program pak završil koncert předního smyčcového souboru Wihanovo kvarteto se skladbami českých klasiků.

L ISTOPADOVÁ

VÝROČÍ –
SVOBODU A DEMOKRACII

D EN

VETERÁNŮ A

D EN

BOJE ZA

Dvě vzpomínkové akce u pomníků proběhly v Kopřivnici během jednoho týdne, přičemž v rámci druhé šel městem lampionový průvod.
Poprvé se pietní akt uskutečnil u pomníku padlých před bývalou Základní školou náměstí v neděli 11. listopadu v 11 hodin u příležitosti 94. výročí ukončení první světové války a uctění památky padlých i žijících hrdinů, kteří riskovali své životy ve válkách a bojích za svobodu, pravdu a demokracii. Kytice na počest hrdinných vojáků
a bojovníků položili k pomníku zástupci města i členové Českého svazu bojovníků za
svobodu a Vojenského sdružení rehabilitovaných. Se symbolickým kvítkem vlčího
máku na klopě položili květiny k pomníku, který připomíná padlé bojovníky obou
světových válek. Starosta města Josef Jalůvka v krátké řeči připomenul, že je to již 94
let od konce první světové války, a řekl, že je velmi důležité připomínat si hrdiny, kte-
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ří položili život v boji za svobodu a lepší budoucnost. Přestože v západních zemích se
Den veteránů začal slavit už rok po skončení světové války, v České republice si jej
připomínáme teprve od roku 2001.
Podruhé se představitelé města a politických vězňů sešli u příležitosti oslav Dne boje
za svobodu a demokracii, které se uskutečnily již v předvečer tohoto významného
státního svátku, tedy v pátek 16. listopadu. Oslavy byly zahájeny v 16.30 hodin tradičním položením kytic a zapálením svíček u pamětní desky obětem komunismu na
budově anexu na ulici Záhumenní. Připomínka začala krátkým setkáním u pamětní
desky. Tam si také skupinka shromážděných vyslechla připomínku historických skutečností z období komunistického režimu a jeho pádu v krátké promluvě Zdislava
Zímy z Konfederace politických vězňů.
Odtud se představitelé města, zástupci Konfederace politických vězňů i všichni
ostatní přítomní přesunuli k pomníku TGM, kde od 17 hodin proběhlo krátké vzpomínkové setkání. Místostarostka Dagmar Rysová vzpomněla 17. listopadu 1939
i 1989 a jejich odkazu. Na konci krátkého shromáždění pak netradičně nezazněla
hymna, ale píseň Kde domov můj z Tylovy Fidlovačky. Po ohlédnutí za událostmi let
1939 a 1989 vyšel z Masarykova náměstí průvod se svíčkami a lampiony vedený bubeníky směrem ke kulturnímu domu, kde byl připraven koncert HTK Bandu.

U DĚLENÍ

ČESTNÉHO OBČA NSTVÍ

Naposledy byly tři čestná občanství a dva tituly Významná osobnost uděleny v roce
2008 v rámci oslav 60. výročí povýšení Kopřivnice na město. Jelikož v letošním roce
oslavila Kopřivnice 90. výročí od narození svého nejslavnějšího rodáka Emila Zátopka,
rozhodli se představitelé města seznam čestných občanů opět rozšířit.
Ke stávajícím 120 osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj či propagaci
Kopřivnice i republiky, přibyli účastníci odboje, učitel, dlouholetý starosta a známý
publicista. Udělení čestných občanství a také přidání dalších čtyř jmen na seznam Významných osobností města schválilo v závěru června zastupitelstvo.
Čestné občanství udělili zastupitelé předválečnému i poválečnému starostovi Sokola
Janu Vaškovi (1899 - 1958), učiteli Bohumilu Matulovi (1917 - 1995), bývalému starostovi Josefu Sochovi (1881 - 1958), generálu Otakaru Svitákovi (1894 - 1942), plukovníku Emilu Palichlebovi (1909 - 1943), bývalému řediteli rádia Svobodná Evropa
Pavlu Pecháčkovi (*1940).
Skupinu významných osobností města Kopřivnice doplnili skautský činovník Ivan
Váňa, známý jako Akela, spolu s ním dlouholetý předseda Pěveckého sdružení
Kopřivnice František Petr, konstruktér, navigátor a velký propagátor města Lubomír
Rek a kopřivnický patriot, zakládající člen místního klubu Masarykova demokratického hnutí, Lubomír Hanzelka.
Čestné tituly města byly předány ve velkém sále kulturního domu 25. října 2012.
Slavnostní předávání se uskutečnilo v rámci oslav 94. výroční vzniku samostatného
československého státu, bylo spojeno s koncertem Wihanova smyčcového kvarteta.
Po úvodní Sukově Meditaci na svatováclavský chorál byly předány tituly Významná
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osobnost, které převzali většinou příbuzní oceněných Ivana Váni, Františka Petra,
Lubomíra Reka a Lubomíra Hanzelky. Následoval Smyčcový kvartet č. 2 B moll Bedřicha Smetany a po něm předávání čestných občanství in memoriam Otakaru Svitákovi, Josefu Sochovi, Bohumilu Matulovi, Janu Vaškovi a Emilu Palichlebovi.
Posledním, kdo si pro čestné občanství přišel, byl Pavel Pecháček, někdejší ředitel
Rádia Svobodná Evropa. Byl také jediným oceněným, který mohl za udělený titul
osobně poděkovat.
Blíže k oceněným osobnostem:

O T AK A R S V I T ÁK (* 3. 3. 1894, † 26. 8. 1942)
generál Československé armády a účastník odboje
Otakar Sviták se narodil v Kopřivnici v rodině vedoucího technika zdejší vagónky.
Studoval v Příboře a následně strojírenství na průmyslové škole v Brně. Krátce po
maturitě nastoupil do rakousko-uherské armády a po půlročním základním výcviku
byl odvelen na frontu ve východní Haliči. Po půlročním zajetí se přihlásil do československých legií. Při známé cestě legionářů napříč Sovětským svazem byl velitelem šestého vlaku. Do vlasti se dostal v roce 1920 a byl jedním z důstojníků utvářející se Československé armády, kde působil v různých velitelských funkcích u letectva. V roce
1929 byl přeložen do Prahy na ministerstvo národní obrany. V roce 1937 dosáhl
hodnosti plukovníka.
Po zřízení protektorátu byl propuštěn do zálohy a brzy se stal členem širšího vedení
odbojové organizace Obrana národa založené důstojníky armády. Jeho úkolem bylo
především pomáhat letcům uprchnout do zahraničí. Rovněž pracoval na vytvoření
špionážní sítě v továrnách vyrábějících válečný materiál pro německou armádu. Poté,
co byla činnost jeho spolupracovníků odhalena, nevyužil příležitosti k útěku za hranice, a v červenci1940 byl zatčen gestapem. Prošel si sérií mnoha výslechů spojených
s mučením. Nakonec byl nacistickou justicí odsouzen pro špionáž a přípravy k velezradě, za což byl 26. srpna 1942 v Berlíně-Plötzensee popraven.

J O S EF S O C HA (* 6. 9. 1881, † 25. 4. 1958)
dlouholetý starosta Kopřivnice
Josef Socha pracoval jako mistr a později dílovedoucí ve zdejší vagónce. Do veřejného života vstoupil nedlouho po vzniku ČSR, když se 19. ledna 1919 stal členem obecního zastupitelstva rozšířeného o zástupce dělnictva. Starostou se poprvé stal o půl
roku později po prvních obecních volbách ve svých 38 letech. Následně byl do této
funkce za Čsl. soc. demokratickou stranu dělnickou zvolen ještě v letech 1923, 1927
a 1931 a ve funkci setrval až do roku 1938. Jako starosta Kopřivnice se Socha zasloužil o všestranný rozvoj městyse Kopřivnice v nové realitě první republiky. Kromě starosty byl také předsedou školské rady. Za jeho starostování byla zřízena obecní
knihovna, škola pro kovodělníky, škola pro dámské krejčové, kuchyně pro žáky nemajetných rodin, probíhaly opravy škol a podobně. Kopřivnice za dobu, co Socha vedl radnici, získala napojení na elektrickou síť, hasičské skladiště, obecní byty. Byl rozšířen vodovod či otevřena lékárna. Zasloužil se také o vybudování pomníků padlých a
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TGM. Ve dnech okupace se Josef Socha podle pamětníků zachoval jako vlastenec,
například podepisoval různé doklady, zejména domovské listy, dodatečně se zpětným datem. Po válce se Socha znovu vrátil do veřejného života. V letech 1945–1950
byl členem rady místního národního výboru a referentem stavebním, později plánovacím. Počátkem roku 1946 byl rovněž jmenován správcem Lašského muzea.

B O H U MI L M AT U LA (* 8. 1. 1917, † 12. 9. 1995)
učitel, divadelník, předseda Masarykovy společnosti
Bohumil Matula pocházel z rolnické rodiny z Horního Sklenova. Vystudoval učitelský
ústav v Příboře jako odborný učitel. Jeho život poznamenala ztráta pohraničí i druhá
světová válka. Do Kopřivnice Matula přišel až po válce. V roce 1948 nastoupil jako
učitel na měšťanskou školu. Šlo o mimořádně společensky aktivního člověka. Vydával
a redigoval školní časopis, připravoval školní divadelní představení. Ve veřejném životě se angažoval ve Společnosti Katolického domu, v ochotnickém divadle, věnoval
se historii, psal fejetony, vydával knihy, pořádal osvětové přednášky. V roce 1954 byl
pro své vlastenecké a politické postoje či neskrývané křesťanské hodnoty propuštěn
ze školy a nasazen jako pomocný dělník v cementárně. V polovině padesátých let se
Matula z Kopřivnice přestěhoval do Větřkovic a i zde byl neustále velmi aktivní ve veřejném životě. V 60. letech byl zvolen do okresního národního výboru, kde se věnoval oblasti kultury. V roce 1968 byl rehabilitován a vrátil se do školství. Kantorskému
poslání se však věnoval už jen krátce a díky poškozenému zdraví z práce ve vápence
odchází na invalidní důchod. Za svůj nesouhlas se vstupem okupačních vojsk byl vyloučen z Československé strany lidové. I nadále se Matula věnoval kultuře, jako například organizaci Štramberských divadelních úterků, ochotnické režii a spisovatelské
činnosti, jejímž výsledkem je několik publikací. Razantněji se Matula do veřejného života vrátil až pro roce 1989. Tehdy se stal předsedou kopřivnické Masarykovy společnosti a zasadil se o znovuodhalení prezidentovy sochy na náměstí.

J AN V A ŠE K (* 30. 3. 1899, † 26.3. 1958)
sokolský činovník a účastník odboje
Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval v Tatře. Po návratu z I. světové války odešel na Slovensko bránit svobodu a celistvost mladé Československé republiky. Po
zklidnění situace na východním Slovensku se vrátil do Kopřivnice a zapojil se do veřejného života. Byl například členem výboru pro postavení pomníku TGM v Kopřivnici. V té době také zakládá rodinu. V roce 1936 byl zvolen starostou kopřivnického Sokola, ale už o dva roky později musel poté, co se Kopřivnice po Mnichovské dohodě
stala součástí Německa, rodné město i s rodinou opustit. V České u Brna se zapojil do
protifašistického odboje a byl napojen na partyzánské skupiny. Po válce se vrací do
Kopřivnice, působil jako mistr na učňovské škole, opět se stává starostou Sokola. Vše
mělo opět krátkého trvání, po únoru 1948 byl propuštěn ze zaměstnání i vyloučen ze
Sokola. Pracoval ve zdejší buňce Československého hnutí svobody a byl v kontaktu
s odbojovým hnutím Světlana. V roce 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen za velezradu, vyzvědačství a pomoc synovi v emigraci na 10
let odnětí svobody. Zemřel po devíti letech věznění v žaláři ve Valdicích v důsledku
neposkytnutí lékařského ošetření.
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E MI L P A LI C HL E B (* 13. 8. 1909, † 30. 8. 1943)
vojenský letec působící v jednotkách RAF
Kopřivnický rodák po absolvování učitelského ústavu nastoupil dráhu kantora. Působil jako učitel na Podkarpatské Rusi, odkud se po obsazení Maďary v roce 1938 vrátil
do Kopřivnice. Po okupaci se rozhodl pro odchod do zahraničí. Jeho cesta vedla do
Francie, kde se formovaly první československé zahraniční jednotky, ale strastiplná
cesta vedoucí přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Egypt trvala tři měsíce. Ve Francii byl pro svou lásku k létání a dříve absolvovanému leteckému výcviku zařazen do leteckých jednotek, se kterými se z kapitulující Francie přesunul do Velké Británie. Do RAF vstoupil 2. srpna 1939. Nejdříve působil jako navigátor, později jako palubní střelec, v těchto pozicích absolvoval 33 operačních letů
v délce 201 hodin 30 minut. Následně absolvoval pilotní výcvik a stal se příslušníkem
311. bombardovací perutě. Létal s bombardéry Welington i Liberator. Jeho vojenská
kariéra i život skončily 30. srpna 1943. Tehdy jeho posádka absolvovala cvičnou
střelbu raketami. Při návratu jím pilotovaný letoun Liberator BZ 785 havaroval v
Beaulieu v hrabství Hampshire na jižním pobřeží Velké Británie a celá posádka vyjma
navigátora zahynula.

P AV E L P E C H ÁČ EK (* 2. 7. 1940)
publicista, dlouholetý ředitel Rádia Svobodná Evropa
Pavel Pecháček se narodil v Praze. Tam také vystudoval gymnázium a později DAMU.
Po studiích pracoval v Českém rozhlase jako režisér. V roce 1968 emigroval, odešel za
otcem, tehdejším ředitelem Svobodné Evropy do Německa a následně do USA. V zahraničí pracoval v redakcích a později ve vedení rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Po roce 1989 se vrátil do vlasti a dále řídil vysílání české sekce
Svobodné Evropy, byl u jejího přesunu do ČR a vedl také Český rozhlas 6. Svou publicistickou a novinářskou činností se podílel na narušování informačního monopolu
komunistického režimu. Jeho vztah ke Kopřivnici nastartovaly kontakty s Bohuslavem
Fickem a Lubomírem Hanzelkou a následně s dalšími členy MDH. Právě Pecháček se
stal hlavním garantem ojedinělé a uznávané akce „Myšlenky TGM a současnost“, na
které i díky jeho osobním intervencím vystoupila řada významných osobností politického a společenského života.
Na seznam Významných osobností přibyli:

I V AN V ÁŇ A (* 1. 9. 1931, † 2. 8. 1999)
dlouholetý skautský činovník
Od mládí byl fascinován přírodou a dobrodružnou literaturou. Věnoval se také modelářství a dalším aktivitám. Po válce vstoupil do skautské organizace a po jejím zákazu v roce 1948 se rozhodl dále pracovat s mládeží. V běžném životě byl technikem
a pracoval v Tatře jako konstruktér. Ideálů skautingu a snahy předávat je dál se Váňa
známý pod přezdívkou Akela nikdy nevzdal. V roce 1964 založil v Kopřivnici turistickou organizaci pro mládež, která v roce 1968 oficiálně vystupovala jako skautský oddíl. V pozdějších letech, když byl skauting opět zakázán, vedl turistický oddíl přes
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mnohé překážky ve skautském duchu až do roku 1989, kdy došlo k obnovení Junáka.
Ivan Váňa se s oddílem zapojoval do akcí města, úklidu přírody, podílel se na budování Areálu zdraví či postavení původní Bezručovy vyhlídky.

F R AN T I Š EK P ET R (* 29. 10. 1883, † 23. 10. 1966)
dlouholetý předseda PSK
František Petr je rodákem z nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm. Do Kopřivnice se
přistěhoval za prací v Tatře, ale ve svém volném čase se věnoval také společenským
aktivitám. V roce 1922 byl u zrodu Pěveckého sdružení Kopřivnice. Přestože byl hudebním samoukem, pomáhal sboru s nácvikem, rozepisoval notové party a navíc celé
PSK jako předseda řídil po organizační stránce. Podle pamětníků byl přísný, poctivý
a nesmlouvavý, což se odráželo na dobrých výsledcích sboru. František Petr byl předsedou PSK až do padesátých let minulého století. K hudbě vedl také svého syna
Zdeňka, který se stal profesionálním hudebníkem a známým komponistou. Život
Františka Petra připomněla i aktuální výstava o PSK ve vestibulu radnice.

L UBO MÍ R R EK (* 10. 6. 1925, † 23. 7. 2011)
konstruktér, navigátor
Lubomír Rek se narodil v Kopřivnici, po studiu na brněnské průmyslové škole nastoupil v Tatře jako konstruktér. Po absolvování vojenské služby se do automobilky vrátil
do zkušebny benzinových motorů. Velmi aktivně se věnoval motoristickému sportu.
Sám byl vyhledávaným navigátorem v posádkách soutěžních vozů především po boku Aloise Marka. Jako manažer továrního týmu přišel s myšlenkou, aby vozy T 603
startovaly v nejtěžší soutěži Evropy Marathonu de la Route a stál i za myšlenkou přihlásit vozy T 815 na Rallye Paříž - Dakar. Závodní týmy těžily také z jeho zkušeností
při technické přípravě. Jím vyladěné motory přinášely na soutěžních tratích tatrovkám vavříny. I jako důchodce zůstal Rek tělem i duší tatrovákem a pomáhal například
při stavbách replik monopostů T 607 nebo při úpravách ejektorového chlazení motoru T 603 v závodním speciálu bratří Hajduškových. Celoživotně propagoval značku
Tatra i své rodiště.

L UBO MÍ R H AN Z E LK A (* 13. 3. 1923, † 17. 3. 2012)
kopřivnický patriot, zakládající člen klubu Masarykova demokratického hnutí
Už od dětství aktivně pomáhal otci Emilu Hanzelkovi při budování vlastivědné a historické sbírky Lašského muzea. Pracoval nejdříve v zestátněném obchodě svých rodičů a následně na různých pozicích v Tatře. Lubomír Hanzelka byl velkým kopřivnickým patriotem, společensky aktivní, často byl nazýván živou kronikou města. Kromě
historek a příběhů ale shromáždil řadu historických materiálů, které jsou velmi cenným podkladem ke studiu historie našeho města. Po sametové revoluci v roce 1989
se stal členem takzvané Rady starších. Pomohl vytvořit základ místního klubu Masarykova demokratického hnutí, jehož byl dlouholetým předsedou. Má velké zásluhy
na znovupostavení pomníku TGM a byl i iniciátorem přejmenování školy dr. Milady
Horákové. Byl velmi nápomocen při organizaci setkání občanů „Myšlenky TGM
a současnost.
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Z E ŽIVOTA RADNICE
V OLENÉ

ORGÁN Y MĚSTA

Z AS T U P I T E LST V O

M Ě ST A

Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2010 je v počtu 21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na
rok 2012 (podle zákona o obcích), a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2012 se uskutečnilo celkem 7 zasedání ZM a 6 pracovních seminářů ZM, na
nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Zdeněk BABINEC, Mgr.
Tomáš HOF, Mgr.
Tomáš HRNČÁREK
Radim HYVNAR, Ing.
Josef JALŮVKA, Ing.
Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.
Milan KAPICA
Miroslav KOPEČNÝ, Ing.
Michaela KOPŘIVOVÁ, Mgr.
Dušan KROMPOLC, Mgr.
Karel KUBOŠ, RSDr.
Robert LAKOMÝ, MVDr.
Jiří NOVÁK, Bc.
Luděk POLÁŠEK, Ing.
Lumír POSPĚCH, Mgr.
Dagmar RYSOVÁ, Mgr.
Marie STREITOVÁ
Ladislav STEHLÍK, Ing.
Jaroslav ŠULA, Ing.
Xenie ŠUSTALOVÁ, Mgr.
Ivan TELAŘÍK

N E J DŮ L E ŽI T Ě JŠÍ
2012

RO Z H O D N UT Í Z A ST UP I T E LS T V A M Ě ST A V RO CE

Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo lokálního herního systému

-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2012 O místních záležitostech veřejného pořádku
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-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 4/2012 O stanovení podmínek
pro spalování suchých rostlinných materiálů na území města Kopřivnice

-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2012 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 6/2012 O místním poplatku za
užívání veřejného prostranství

F I N AN Č N Í

A M A JE T K O V Á RO Z HO D N UT Í

schválení:
Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2012–2013,
rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2012,
Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2011,
prodeje a výkupu pozemků,
dohod o přistoupení k závazku,
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R ADA

MĚSTA

Jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2012 v tomto složení:
Starosta města: Ing. Josef Jalůvka
Místostarostové: Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Jaroslav Šula
Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Michaela Kopřivová

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík (do
března 2012) a Ing. Miroslav Halatin (od března 2012).

U SP O Ř Á D ÁN Í –

P ŮSO BN O ST

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených
oblastech:
PŮSOBNOST STAROSTY ING. JOSEFA JALŮVKY :
a) strategické plánování, územní plánování a rozvoj, rozvoj podnikání, investice,
b) doprava,
c) koordinace investičních akcí v regionu,
d) evropské záležitosti, mezinárodní vztahy,
e) vnější vztahy, komunikující město,
f) marketing, cestovní ruch, muzejnictví.
PŮSOBNOST 1. MÍSTOSTAROSTY ING. MIROSLAVA KOPEČNÉHO:
a) rozpočet a finance,
b) školství,
c) sport,
d) energetika, tepelné hospodářství,
e) záležitosti místní části Mniší.
PŮSOBNOST 2. MÍSTOSTAROSTKY MGR. DAGMAR RYSOVÉ:
a) sociální věci, zdravotnictví a prevence kriminality,
b) bytové hospodářství,
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c) kultura,
d) životní prostředí,
e) Zdravé město a místní Agenda 21,
f) záležitosti místní části Vlčovice.
PŮSOBNOST 3. MÍSTOSTAROSTY ING. JAROSLAVA ŠULY:
a) správa komunálního majetku,
b) místní záležitosti veřejného pořádku – (městská policie),
c) komunální služby – (Slumeko, s. r. o. – mandátní smlouva),
d) vodovody a kanalizace, odkanalizování místních částí,
e) záležitosti místní části Lubina.
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích
a další úkoly vyplývající z potřeb města.
V roce 2012 se uskutečnilo celkem 36 schůzí Rady města Kopřivnice.

N OVÝ

TAJEMNÍK MĚS TSKÉ HO ÚŘADU

Od 10. března vede kopřivnický Městský úřad nový tajemník. Dosavadní šéf úřadu
Josef Jiřík skončil ve funkci 9. března, o den později ho nahradil Miroslav Halatin.
Josef Jiřík odešel do penze. V místní samosprávě působil nepřetržitě posledních dvacet let. V roce 1990 byl zvolen za Občanské fórum do zastupitelstva města, působil
i jako místostarosta Kopřivnice. V polovině roku 1993 politické funkce opustil, stal se
tajemníkem a tento post zastával až doposud.
Také 52letý Miroslav Halatin má zkušenosti z politiky i státní správy. Po volbách v roce 2006 byl jedno období zastupitelem Frenštátu pod Radhoštěm zvoleným za SNK
NEFRK a působil také na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových či na
krajském úřadu.

10 P
Celoměstská anketa pozměnila pořadí největších problémů a příležitostí města, který
sestavili účastníci diskusního fóra v květnu. Anketní lístek s 18 problémy, které místní obyvatelstvo trápí, byl zveřejněn v Kopřivnických novinách a lidé měli možnost jej
vyplnit i na webu města a kabelové televize od 1. do 20. června. Letos byl zájem
oproti loňsku slabší. Zatímco vloni anketní lístek vyplnilo, a nejen v elektronické podobě, celkem 741 lidí, letos jen 548. Zato však letos bylo podstatně méně špatně vyplněných lístků. Vloni jich bylo 136 a letos jen 40.
Také letos doznala celoměstská anketa změn oproti 10 P sestavených účastníky diskusního fóra. Na něm se účastníci shodli, že největší příležitostí by bylo, kdyby byla
bezúplatně zpřístupněna sportoviště pro organizace, sportovce a mládež. Na druhém
místě skončila modernizace sportovišť a třetí příčku obsadilo tréninkové zaměstnání
pro nepřizpůsobivé občany.
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Z celoměstské ověřovací ankety vyšla jako priorita dostavba domova pro seniory. Na
druhém místě skončilo bezúplatné zpřístupnění sportovišť a třetí zvýšení kapacity
parkování na ulici Pod Zahradami a na ulici Kadláčkově.
S výsledky celoměstské ankety v srpnu pracovala komise Zdravého města, která je
zapracovala do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice a následně předložila
radě města i zastupitelům. K výsledkům se následně přihlíželo při sestavování Akčního plánu na příští rok.

M ÍSTNÍ A GENDA 21
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (dále
NSZM ČR) již od roku 2004. Tato asociace sdružuje a poskytuje metodickou podporu
tzv. Zdravým městům, které pracují na zvyšování své kvality pomocí metody místní
Agenda 21. Kopřivnice obhájila své postupy v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti již pošesté. Spolu s Kopřivnicí dosud nejvyšší kategorii B obhajovali
zástupci Chrudimi, Litoměřic, Prostějova, Vsetína, obce Křižánky a mikroregionu Drahanská vrchovina. Všichni zástupci museli o svých kvalitách přesvědčit nejen expertní
hodnotitele, ale i dalších 160 účastníků, neboť obhajoba byla letos součástí konference Národní sítě Zdravých měst České republiky, která proběhla v Praze v Kaiserštejnském paláci.
Do Prahy jeli obhajovat postupy města místostarostka Dagmar Rysová, tajemník Miroslav Halatin, vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek a Ivana Rašková,
koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.
V rámci prvního kola hodnotitelé přijeli 11. října do Kopřivnice. Na místě je zaujal například přístup radnice v oblasti energetických úspor, kdy město zvolilo metodu EPC,
jež spočívá v tom, že do budovy ve vlastnictví města investuje soukromá firma, které
se pak její investice včetně předem dohodnuté odměny splácí z úspor nákladů na vynaložené energii.

S OCIODEMOGRAFICKÁ

STU DIE

Projekt Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice, na který získala Kopřivnice
dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, byl ukončen letos
15. listopadu.
Samotný projekt se skládá z jedenácti aktivit, šest z nich už bylo realizováno a zbývajících pět v současné době probíhá.
Díky tomuto projektu například vznikl nový plán odpadového hospodářství, brožura
k tématu odkanalizování místní části Lubina, nakoupil se mobiliář jako lavičky, kontejnery na plast, koše, kontejnery na zeleň, které byly umístěny dle potřebnosti, jak ji
viděli potenciální uživatelé, ale proběhlo i vzdělávání, a to nejen seniorů, ale i úředníků. V rámci Akademie třetího věku byl kurz zaměřen na životní prostředí a senioři
se vzdělávali v oblasti ovzduší, vod, odpadů, ale byli i obeznámeni s pojmy místní
Agenda 21, udržitelný rozvoj a dalšími. Poslední lekcí akademie byla exkurze v areálu
záchranné stanice Bartošovice.
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Byly natočeny videoklipy o životním prostředí. Vznikly tak tři nové s tématy voda,
půda a les, které byly v celé délce umístěny na webové stránky města do sekce životní prostředí k ostatním, jež byly již v minulosti zpracovány. Všechny byly i následně zkráceny, aby byly využitelné také v kabelové televizi.
V týmu pro sledování trvale udržitelného rozvoje města bylo rozhodnuto o zpracování sociodemografické studie města, jejíž nedílnou součástí se stal rozbor vybavenosti města, tedy dokument s doporučeními v oblasti školství, bydlení a sociálních
služeb s ohledem na výsledky prognóz vývoje počtu obyvatel. Tato studie pomůže
radnici při rozhodování a plánování aktivit na další období.

C ENA

MINISTERSTVA VNI TRA

Kopřivnická radnice letos opět získala cenu ministra vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2011. Ocenění za město převzala na 8. Národní konferenci kvality
ve veřejné správě v Praze místostarostka Dagmar Rysová, která je garantkou Zdravého města a místní Agendy 21.
Program konference byl zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, na vzdělávání úředníků a inovace ve veřejné
správě. Dalšími tématy konference byla modernizace ve veřejné správě, procesní
modelování a místní Agenda 21. Také letos se radnici podařilo získat stříbrný stupeň,
tentokrát za propojení tří projektů, které se vzájemně doplňují a zároveň podporují
jeden druhý. Šlo o zapojení města Kopřivnice do procesu tvorby a testování metodiky pro hodnocení nejvyšší kategorie v kritériích místní Agendy 21.
Druhým projektem je schválený a již také splněný Akční plán Zlepšování projektu
Zdravého města a MA 21 pro rok 2011. Posledním byl dvouletý projekt Realizace MA
21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice finančně podpořený z ministerstva životního
prostředí, který je zaměřen především na oblast životního prostředí.

Z ELENÁ

IN FORMACÍM

Kopřivnice se již podruhé umístila na druhém místě v soutěži Zelená informacím, jež
hodnotí nejzdařilejší prezentace o životním prostředí na oficiálních internetových
stránkách obcí České republiky. Soutěž již druhým rokem pořádalo občanské sdružení Timur za podpory Ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí ČR.
Letos odborná porota vybírala mezi 271 městy s počtem obyvatel vyšším než 5 000
webové prezentace, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, úpravy, přístupnosti a další. Zatímco v rámci nultého ročníku byly vyzkoušeny postupy při vyhledávání a hodnocení prezentací na internetu, v prvním ročníku pak byla upravena metoda hodnocení. Největší podíl byl dáván na obsah informací o životním prostředí, dále
se zkoumala uživatelská přístupnost, krátkodobá aktualizace a také přehlednost celkové prezentace města. Web životního prostředí kopřivnické radnice obsadil druhé
místo za Krnovem, který stejně jako Kopřivnice obhájil své loňské umístění. Třetí místo obsadila Praha.
Ocenění proběhlo na konferenci, která se uskutečnila v Praze začátkem prosince
2012 u příležitosti desetiletého působení sdružení TIMUR v ČR, a cenu za město pře-
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vzal vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice Hynek Rulíšek. Cílem Zelené informacím je motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

P RŮZKUM

SPOKOJEN OSTI OBČANŮ S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ

V květnu bylo osloveno 850 respondentů starších 18 let, kteří odpovídali na dotazy
týkající se obecné míry spokojenosti, bezpečnosti či informovanosti o dění ve městě.
Jednalo se o již čtvrté sociologické šetření za posledních osm let. Šetření opět ukázalo, že míra spokojenosti obyvatel Kopřivnice je dlouhodobě velmi vysoká a meziročně
se zásadně neliší. Je konstantně vysoká a dá se říci, že je excelentní. Pozitivní je také
fakt, že výsledky se zásadně neliší v závislosti na sociálně demografických charakteristikách respondentů, takže stejně spokojeně se zde cítí například mladí i starší lidé,
ale také lidé s rozdílným vzděláním, což je velmi dobrý trend i do budoucna. Pozitivním faktem je i skutečnost, že v porovnání s výsledky z roku 2010 došlo ke zlepšení
vnímání bezpečnosti ve městě. Zatímco v roce 2010 se 51,2 % lidí bálo chodit v noci
po veřejných prostranstvích, letos tuto skutečnost uvedlo 45 % respondentů. Výzkum realizovala pro město společnost Augur Consulting.

D VĚ

NOVÉ VYHLÁŠKY MĚS TA

Vyhlášky o místním poplatku ze psů a místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doznaly pouze malých změn. Došlo k drobným úpravám v textu tak, aby byly v souladu
s novelizovanou legislativou. Pro občany se v podstatě nic nezměnilo a také výše poplatků vycházející z vyhlášek zůstala stejná jako v loňském roce.
Podle vyhlášky o poplatcích za psy každý majitel je povinen uhradit poplatek za psa
staršího tří měsíců, který je stanoven na základě trvalého bydliště a počtu bytů
v domě, kde bydlí. Například majitel psa bydlící v panelovém domě za psa zaplatí tisíc
korun, v případě, že má psy dva, pak je povinen uhradit poplatek ve výši 2 500 korun.
Nejméně pak platí důchodci, kteří za psa v rodinném domku hradí stokorunu.
Splatnost poplatku se odvíjí od jeho výše. Pokud je poplatek stanoven do 500 korun
ročně, pak je splatný nejpozději do 28. února. V případě, že je vyšší než 500 korun za
rok, pak je splatný ve čtyřech stejných splátkách vždy nejpozději do 28. února., 31.
května, 31. července a 31. října daného roku. Pokud se poplatník rozhodne poplatek
uhradit jednorázově, musí tak učinit do konce února. Ze schválené vyhlášky vyplývá,
že pokud nebudou včas zaplaceny nebo nebudou uhrazeny jen některé části poplatku, může je správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů došlo k jediné změně. Nově
mohou požádat o osvobození lidé pracující v cizině, stejně jako vloni lidé, kteří studovali v zahraničí. Ani letos však nedošlo k navýšení poplatku. Ten činí i pro příští rok
498 korun a je splatný tak, jak se lidé zavázali. První polovina poplatku je splatná
k 31. 3. a druhá část pak k 30. září. Pokud se lidé zavázali hradit poplatek jednorázově, musí tak učinit k 31. březnu příslušného roku.
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P ROHIBIČNÍ

MAPA

Zastupitelstvo schválilo změnu vyhlášky města Kopřivnice o místních záležitostech
veřejného pořádku. Vyhláška rozšířila počet míst, kde je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Počínaje 23. březnem je nově zakázáno pít alkohol, ale i se zdržovat
s otevřenou lahví alkoholu v sídlištní zástavbě Sever, kolem prodejny Tesco Expres,
večerky „U Maďara“ na ul. Osvoboditelů, baru Kovárna s nepřetržitým provozem
a bytových domů č. p. 1196, 1197 na ulici Francouzské.
Totéž začalo platit také na sídlišti Korej v oblasti ohraničené ulicemi Zdeňka Buriana,
Javorovou, Ke Koryčce a Obránců míru.

MAS
Kopřivnice se stala součástí Místní akční skupiny Lašsko před koncem roku 2012.
S nabídkou vstoupit do tohoto sdružení oslovila Kopřivnici už na začátku roku 2012
obec Hodslavice. Kopřivnice pak zvažovala formu přistoupení. Nakonec byla zvolena
a zastupiteli podpořena forma přistoupení územím. To tedy znamená, že město se
nestalo členem občanského sdružení a nemusí platit členské příspěvky, které se vypočítávají z počtu obyvatel. Zároveň se ale město nezbavuje možnosti žádat o dotace
a stejnou možnost pak mají například neziskové organizace a podnikatelé na jeho
území. Kopřivnice ale nebude mít možnost podílet se na strategických rozhodnutích
Místní akční skupiny a také nebude mít zástupce ve volených orgánech. Místní akční
skupiny jsou organizacemi působícími ve prospěch regionu, ve kterém fungují. Jejich
činnost je zaměřena na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

P ŘESTAVBA

VESTIBULU R ADNICE

Rekonstrukce vestibulu byla zahájena 23. dubna a skončila 28. května a stála téměř
tři miliony korun. Po celou dobu rekonstrukce bylo omezení pro veřejnost minimální,
protože firma ty práce, které by omezily veřejnost, prováděla o víkendech. Celkové
náklady projektu včetně přípravných prací, jako je projektová dokumentace, přišly
radnici na 3,6 milionu korun, přičemž městu se podařilo získat dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Společnost Beskydská stavební byla
se stavebními pracemi hotova o týden dřív oproti původně stanovenému termínu.
V rámci rekonstrukce bylo zcela nově vyřešeno pracoviště informací, které je nově
ještě blíž návštěvníkům radnice. Do přízemí do prostoru za pokladnou byly přesunuty
také kanceláře Czech Pointu. Bezbariérový vstup od pošty byl opatřen novými automatickými dveřmi, aby handicapovaní nebo lidé s kočárky měli do objektu snazší přístup. Změn doznal také architektonický vzhled vestibulu, informace jsou nyní blíž
hlavnímu vstupu a za nimi je pracoviště podatelny. Jednou z plánovaných prací byla
také výměna velkých skleněných stěn na nové prosklení s lepšími izolačními vlastnostmi. Pracoviště informací bylo po celou dobu rekonstrukce v provozu, přestože se
dvakrát stěhovalo.
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J EDNÁNÍ

NA RADNICI

Občané, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na Městském úřadě v Kopřivnici, mohou čas ztracený čekáním zkrátit na minimum. Od prvního srpna zde začal fungovat
internetový objednávkový systém, který občanům umožňuje zarezervovat si pro jednání s úředníky přesný termín.
Objednat se na čas je možné na všech pracovištích radnice, kde funguje klasický vyvolávací systém, tedy na pracovištích matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru řidičů, evidence vozidel a také na Czech Pointu.
Internetový objednávkový systém navíc nemusí sloužit jen k rezervaci konkrétních
časů k jednání, lidé mohou na webu města nyní snadno zjistit, jaká je aktuální vytíženost jednotlivých pracovišť radnice, a jít na úřad ve chvíli, kdy je zde relativně volno,
i bez předchozí objednávky.
Náklady na rozšíření vyvolávacího systému na radnici a jeho doplnění o možnost internetových objednávek byly zhruba 140 tisíc korun. Tato částka byla hrazena z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko jako součást projektu Rekonstrukce vestibulu radnice.

B EZPEČNOSTNÍ

RADA ZMĚ NILA KRIZOVÉ PLÁN Y

V pátek 14. prosince se k druhému pravidelnému jednání v tomto roce sešla bezpečnostní rada města. Její členové, mezi které patří zástupci města, policie, hasičů
a zdravotnické záchranné služby, se tentokrát mimořádně sešli na půdě nově zrekonstruované požární zbrojnice na ulici Štramberské. V úvodu poděkoval starosta Josef
Jalůvka za vzornou reprezentaci města jednotce Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice, která získala titul Jednotka roku, a také vedoucímu zdejšího obvodního oddělení Policie ČR Ivanu Pilátovi, který se úspěšně účastnil policejního mistrovství světa
v plavání. Následně Bezpečnostní rada schválila nový Krizový plán pro oblast obce
s rozšířenou působností a Dílčí plán obrany pro tutéž oblast. Oba strategické dokumenty upřesňují, jak reagovat v případě ohrožení dle požadavků nově platné legislativy.

H ASIČI
Zásahová činnost:
V roce 2012 vyjela jednotka ke 211 událostem, kromě 37 požárů vyjeli hasiči ke 123
technickým pomocem, 23 dopravním nehodám, 14 únikům nebezpečných látek, 6x
k záchraně osob a zvířat a 8 událostí bylo označeno jako planý poplach. V roce 2012
byla zajišťována pohotovost k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.
5 výjezdů činilo navýšení počtu výjezdů vzhledem k 206 výjezdům v roce 2011. V souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární
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ochrany, ve znění pozdějších předpisů, je jednotka rovněž zařazena v systému jednotek určených k zásahům u dopravních nehod.
Rok 2012 byl přelomovým rokem v historii hasičského sboru v Kopřivnici. Tři čtvrtiny
roku strávili hasiči v náhradních prostorách, odkud zabezpečovali výjezd po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Kromě toho byl rok 2012 nadprůměrný taky počtem
výjezdů, ale štědrý byl i na novou techniku a stranou nezůstal ani výcvik. Jednotka zajišťovala pohotovost jednoho družstva, 24 hodin denně. Ve službě se střídalo celkem
21 hasičů, z toho 8 velitelů družstev a 12 strojníků. 10 členů jednotky byli zároveň
hasiči z povolání, 1 člen pracoval jako záchranář Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje předal počátkem roku jednotkám sboru dobrovolných hasičům vybraných obcí a Hasičskému záchrannému sboru MSK novou
speciální techniku téměř za 8 milionů korun. Na nákup techniky pro vybavení jednotek dobrovolných hasičů vyčlenil kraj ze svého rozpočtu částku bezmála 2,4 mil. Kč
a pro HZS MSK částku 5,4 mil. Kč. Mezi obdarovanými byla také jednotka kopřivnických dobrovolných hasičů, která obdržela dvě ruční digitální radiostanice. Vloni si
místní hasiči převzali digitální radiostanici Matra, která jim zlepšila vzájemnou komunikaci nejen s krajským operačním střediskem v Ostravě, ale také i s ostatními jednotkami v kraji. Letos získané dva kapesní terminály jsou rozšířením loňského vybavení.

R EK O N S T R UK C E

H ASI Č S K É ZB RO JN I C E V

K O P ŘI V N I CI

Vloni na podzim byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici, která už
místním hasičům nevyhovovala, neboť jednotka drží čtyřiadvacetihodinové služby,
a hasiči postrádali adekvátní zázemí. Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce objektu. Rekonstrukce poskytla hasičům adekvátní zázemí a zároveň umožnila vznik
stálé služby, která bude hasičskou činnost vykonávat jako své zaměstnání.
Původní zbrojnice na ulici Štramberské z roku 1921 prošla během roku komplexní rekonstrukcí za bezmála 12 milionů korun a nyní splňuje ty nejnáročnější standardy.
Objekt se totálně změnil z vnějšku i vnitřku. Zbrojnici rozšířila přístavba a nadstavba.
Hasiči tak mají nově k dispozici o 65 metrů čtverečních více plochy. Došlo k úpravám
hlavního sjezdu, přibyla parkovací stání a také dvanáctimetrová věž na sušení hadic.
Ve zbrojnici jsou nyní garáže pro tři hasičská auta, šatny, umývárna, sklady a dílna.
V patře pak denní místnost, klubovna, kuchyňka, kancelář, posilovna a sociální zařízení.
Cena stavebních úprav přesáhla 11 milionů korun a dalších zhruba 900 tisíc stálo
speciální softwarové a hardwarové vybavení, jako například světelná signalizace výjezdu. Částkou 7 milionů korun přispěl na rekonstrukci zbrojnice Moravskoslezský
kraj, zbytek zaplatilo město.
Kopřivnická hasičská jednotka se svými 21 členy zajišťuje čtyřiadvacetihodinové pohotovosti a je schopna vyrazit k zásahu do pěti minut, a to i přesto, že její členové
mají i svá běžná zaměstnání.
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Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice proběhlo v úterý 9. 10. 2012 s bohatým
programem, kterého se zúčastnil také starosta města Josef Jalůvka a zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček. Starosta
města obdržel při této příležitosti rovněž klíče od dvou kusů techniky, kterou HZS
předal do užívání jednotce SDH Kopřivnice. Jednalo se o velkoobjemovou cisternu
CAS 32 na podvozku T 815 a automobilový žebřík AZ 30 na podvozku IFA W50L. Kromě této techniky obdržela jednotka darem od Moravskoslezského kraje ještě dva
ruční terminály TPH 700 digitální radiové sítě Pegas. Vozidlo CAS 32 T 148 bylo 20.
10. bezúplatně převedeno na obec Veřovice, kde nastoupilo službu v místní jednotce. Slavnostní otevření se uskutečnilo za velkého zájmu veřejnosti. Kromě klasických
slavnostních ceremoniálů byl oceněn velitel družstva Jaroslav Novotný, který uspěl
v celorepublikové anketě jako třetí nejlepší Velitel roku 2011.
Následně lidé viděli ukázky požárního útoku v podání dvou skupinek mladých hasičů
z Kopřivnice. Mnozí návštěvníci vzhledem k omezenému prostoru jejich práci
s proudnicemi pocítili doslova na vlastní kůži. Následně už členové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Kopřivnice předvedli lidem, jak by si poradili se zásahem u dopravní nehody a simulovali vyproštění zraněného řidiče z havarovaného osobního
automobilu. V rámci slavnostního otevření veřejnost ve velké míře využila také možnost prohlédnout si interiér zbrojnice. Děti si užily především garáže se zaparkovanou technikou, která se rozrostla o novou cisternovou stříkačku na podvozku Tatra
a automobilový žebřík. Tuto techniku místní jednotce zapůjčil profesionální Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Lidé si prošli také další zázemí v patře budovy, kde jsou denní místnost, kanceláře, klubovna a v budoucnu zde bude dovybavena také posilovna a podobně.
HA SI ČS K É CV I Č EN Í N A R AD N I CI

V pátek 16. listopadu hodinu před polednem vylidnil budovu kopřivnické radnice
cvičný požární poplach. Po rozeznění sirén museli desetipodlažní objekt opustit
všichni zaměstnanci, nájemci prostor v objektu i lidé, kteří si zde právě vyřizovali své
záležitosti. Během cvičení byla vyzkoušena organizace evakuace a prověření jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice. Jak lidé na radnici, tak hasiči přitom o cvičení
dopředu nevěděli. Poplach byl jednotce místních hasičů hlášen Integrovaným bezpečnostním centrem Hasičského záchranného sboru v Ostravě. Příjezd k požáru jednotka zvládla za 7 minut, a splnila tak časový limit stanovený legislativou. Hasiči vyjeli
s vozidly, provedli rozvinutí dopravního vedení a průzkum budovy. Poté byl objekt
předán zpět uživatelům.

S O UT Ě Ž J E DN O T K A

RO K U

V 41. celorepublikové soutěži Dobrovolní hasiči 2012 a v regionu severní Morava se
jednotka kopřivnických dobrovolných hasičů umístila na prvním místě. Kopřivničtí
hasiči se do soutěže přihlásili se zásahem u dopravní nehody na Bílé hoře, kdy ve
spolupráci s novojičínskými kolegy vysvobozovali zaklíněného řidiče za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení. Odborná porota po posouzení vybrala tento zásah a kopřivnické hasiče nominovala mezi pětici, v níž soutěžili s jednotkami Fulneku,
Koryčan, Mohelnice a Troubelice.
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Slavnostní ceremoniál proběhl v Brně, kde ocenění získali šeky dle umístění od 50 do
30 tisíc na obnovu techniky nebo na preventivní akce požární ochrany od hlavního
sponzora společnosti RWE a časopisu Moravské hospodářství. Za Kopřivnici převzal
ocenění velitel jednotky Tomáš Melčák.

H ASI Č J AR O S LAV N O V O T N Ý
Mezi oceněnými hasiči v rámci třetího ročníku ankety Hasič roku byl i Kopřivničan Jaroslav Novotný. Ten byl spolu s dalšími příslušníky i občanskými zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR oceněn za svou příkladnou práci za rok 2011. Tituly
a ceny v šesti kategoriích předávali v úterý 15. května v Trojském zámku v Praze první náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška a generální ředitel HZS ČR plk. Drahoslav
Ryba.
Jaroslav Novotný obsadil 3. místo v kategorii velitel nebo vedoucí roku 2011. Jaroslav
Novotný je příslušníkem HZS Moravskoslezského kraje a je velitelem čety na stanici
v Novém Jičíně. Kariéru profesionálního hasiče zahájil v roce 1976 v Tatře, od roku
1991 pracuje v Hasičském záchranném sboru MSK v Novém Jičíně. Po celou svou
profesionální praxi zastává funkci velitele směny. Jaroslav Novotný je i členem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice.
Přestože mu letos bylo 61 let, skvělou fyzičku si udržuje běháním na Červený kámen.
Jako velitel směny má ve službě při plném stavu třináct lidí.

M ĚSTSKÁ

POLICIE

Městská policie působí v Kopřivnici již dvacet let. Na rozdíl od státní policie, kde každoročně dochází ke snižování stavu, je již několik let městských strážníků devatenáct.
V porovnání s podobně velkými městy v Moravskoslezském kraji je v Kopřivnici jejich
počet poddimenzován. V Bohumíně mají 36 zaměstnanců, v Novém Jičíně 30 a v Krnově 27. V porovnání počtu obyvatel na počet zaměstnanců tak v Kopřivnici vychází
na jednoho strážníka 1 162 obyvatel, zatímco v Novém Jičíně je to 810 občanů a v
Bohumíně dokonce 621.
Při pochůzkové činnosti strážníci monitorují nejen to, zda nedochází k přestupkům
proti vyhláškám města, ničení majetku, ale především dohlížejí na klid a bezpečí občanů. Během nočních služeb a o víkendech se vloni 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.
Strážníci si za svou dvacetiletou historii získali poměrně slušnou důvěru občanů města. Ti se na ně také obracejí s nejrůznějšími žádostmi o pomoc či radu. Nejčastěji se
jedná o pomoc při zabouchnutí dveří, informace o dokladech a další.
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A KCE A PLÁNY MĚSTA
A KTUALIZACE A KČN ÍHO

PLÁNU MĚSTA

Akční plán byl doplněn také o dobudování zastávek v Lubině po rekonstrukci silnice
1/58 a o studii možného dalšího využití výměníkových stanic ve městě. Akční plán zastupitelstvo schvaluje každoročně už několik let a je veřejnosti k dispozici na webových stránkách města. Přestože Akční plán je schvalován na dva roky, vloni bylo zcela
splněno 55 % úkolů, dalších 26 % bylo rozpracováno a 10 % nebylo zahájeno - ty se
objevily v dalším Akčním plánu na rok 2012-13. V aktualizovaném Akčním plánu se
objevily plány na zateplení školy Milady Horákové, rekonstrukci hřiště ZŠ Emila Zátopka a řada dalších záměrů.

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 2012-2013. 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 2012 připravovány žádosti
o dotace na různé rozvojové projekty. Město se snaží využívat jak zdrojů ze strukturálních fondů, které jsou v České republice přerozdělovány prostřednictvím jednotlivých operačních programů, tak zdrojů národních, především ze státního či krajského
rozpočtu.
V roce 2012 město podalo 11 žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko, OPŽP, IOP, OPLZZ) z toho 2 projekty byly schváleny.
Schválené projekty:
IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 2, Veřejné prostranství
Strategický rozvoj města Kopřivnice
Neschválené projekty:
ZŠ Milady Horákové - energetická opatření - 1. etapa
Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emila Zátopka
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině
Rekonstrukce a modernizace Bönischovy vily v Kopřivnici
Modernizace zimního stadionu Kopřivnice
Stavební úpravy - adaptace č. p. 340 v Kopřivnici (objekt bývalé ZŠ) za účelem přemístění ZUŠ Zdeňka Buriana
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Město realizovalo dalších 17 projektů, jejichž realizace byla zahájena před rokem
2012 na základě dříve podaných a schválených žádostí o dotaci (některé jsou ještě
v realizaci):
Realizace MA 21 v Kopřivnici aneb „Živá Kopřivnice“
Kompetenční přístup v řízení lidí na MÚ v Kopřivnici
Realizace MA 21 v Kopřivnici aneb Jsme to, co jíme!
Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici
Rekonstrukce vestibulu radnice v Kopřivnici
Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra v Kopřivnici
Revitalizace ulice Štefánikovy včetně přilehlého veřejného prostranství
Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice
Regenerace městských bytových domů – energetická opatření
Příměstský les Šostýn
POSEZ – Skládka kalů Kopřivnice
Regenerace zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice
Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – místní část Kopřivnice - úsek Vlčovice
Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I - III
Cyklostezka Kopřivnička
Město Kopřivnice rovněž dílčími projekty realizovalo schválený Integrovaný plán rozvoje města – obytná zóna Kopřivnice JIH, na jehož realizaci mělo v Integrovaném
operačním programu alokovanou částku ve výši 4 052 tis. eur. Tyto finance spolu
s financemi města a bytových družstev budou použity na regeneraci bytového fondu
a revitalizaci veřejného prostranství na sídlišti JIH. Realizace dílčích projektů probíhá
od roku 2009 a bude ukončena v roce 2015. V roce 2012 byl zahájen v pořadí již druhý projekt revitalizace veřejného prostranství na tomto sídlišti. Jeho cílem je úprava
veřejných prostor v okolí Základní školy Alšovy, včetně rekonstrukce lehkoatletického hřiště, vybudování víceúčelového hřiště v blízkosti Kopřivničky, úprava původní
zahrady bývalé mateřské školy na ul. Máchově a rekonstrukce vybraných chodníků.
Ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Novojičínska realizovalo město Kopřivnice
velký projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“. Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v Novém Jičíně – Žilině a Loučce,
v Mořkově, v Životicích u Nového Jičína a v Kopřivnici – Lubině. Stavební práce
v rámci dílčího projektu „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ byly zahájeny v červnu 2011 a byly ukončeny na podzim 2012. V souvislosti s realizací tohoto projektu byly provedeny rozsáhlé opravy místních komunikací v této
místní části Kopřivnice. Vlastníci bytových domů, kteří se napojili a ještě napojí na
nově budovanou kanalizaci, mohou využít finanční podpory města pro vybudování
soukromých částí kanalizačních přípojek.
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Město Kopřivnice realizovalo také významné projekty a akce, které financovalo pouze ze svých zdrojů, popř. se stalo finančním partnerem jiných subjektů. Mezi takovéto projekty patří i rekonstrukce mostu přes železniční trať včetně dobudování sjezdové rampy na ul. Dělnickou, na které se město podílí společně se Správou silnic Moravskoslezského kraje. Tato rekonstrukce byla zahájena v roce 2012 a bude dokončena v roce 2014.

O DKANALIZOVÁNÍ

V YBRAN ÝCH MĚST A OBCÍ REGI ONU

N O-

VOJIČÍNSKA
V rámci projektu Svazku obcí regionu Novojičínska byla vybudována kanalizace
v místní části Lubina, v Mořkově, v Životicích u Nového Jičína a Novém Jičíně. Na více
než padesát kilometrů dlouhou kanalizaci odpovídající všem současným normám,
požadavkům Evropské unie i nárokům z hlediska ochrany kvality vod bude po realizaci projektu napojeno 4 977 ekvivalentních obyvatel, v samotné Lubině to bude
1 250 ekvivalentních obyvatel.
V rámci I. etapy bylo provedeno plošné odkanalizování stávající zástavby v místní
části Lubina splaškovou gravitační stokovou sítí, která je ukončena v čerpacích stanicích a dále výtlačnými řady napojena na stávající kanalizaci SmVaK Ostrava, a. s. Čištění odpadních vod bude zajištěno v čističce odpadních vod v Kopřivnici, která byla
rekonstruována v roce 2010 a má dostatečnou kapacitu pro likvidaci odpadních vod
z celé řešené oblasti a výhledově i z dalších lokalit. V budoucnosti se předpokládá
napojení splaškových odpadních vod z místních částí Vlčovice a Mniší. Navržená kanalizace je převážně vedena v místních komunikacích a státních silnicích. Součástí
stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek uložených v pozemcích,
které tvoří veřejné prostranství, tzv. veřejné části přípojek.
Napojování jednotlivých domácností na veřejnou kanalizaci v Lubině bylo možné až
po stavebním dokončení hlavních stok a příslušných čerpacích stanic, které odvádějí
splašky na čističku odpadních vod v Kopřivnici, tzn. po provedení předepsaných
zkoušek a předání stoky včetně odboček a připojovacích šachet investorovi a vydání
souhlasu vodoprávního úřadu s předčasným užíváním stavby kanalizačního řadu.
O průběhu realizace a možnosti napojování byli vlastníci nemovitostí průběžně informováni písemně nebo prostřednictvím internetových stránek města.
Na postup prací při budování nové kanalizační sítě v místní části Lubina měly vliv arktické teploty. Během prvních únorových týdnů byly práce kvůli teplotám zastaveny
úplně a i po oblevě nemohly pokračovat. Půda byla následkem dlouhotrvajících holomrazů stále hodně promrzlá. Přestože se v době mrazů nestavělo, práce na celém
projektu kanalizace pokračovaly. Během výpadku se ale zhotovitel, správce stavby
i projektanti věnovali kontrolám a kompletaci dokladové části projektu.
V průběhu realizace se vyskytly neočekávané komplikace. Na některých místech bylo
například nutné neplánovaně vybudovat nové přeložky sítí nezakreslených v projektech a na stavbaře čekala i jiná nepříjemná překvapení. Například u hasičárny ve
Větřkovicích se stavba neplánovaně protáhla z toho důvodu, že dešťová kanalizace
byla v tomto úseku rozpadlá a bylo třeba ji kompletně zrekonstruovat. Původně plá-
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nované termíny dokončení nové kanalizační sítě v Lubině byly v srpnu, ty byly následně prodlouženy kvůli klimatickým podmínkám minulé zimy o 53 dnů a pak dále
do 15. listopadu. Důvodem byly vícepráce, se kterými se nepočítalo v původním projektu, a realizace šedesáti kanalizačních přípojek nad původně plánovaný počet. Občanům Lubiny práce způsobily řadu dopravních komplikací, často si stěžovali na hluk,
prašnost i kvalitu zásypů.

Ú PRAVY

VEŘEJNÉHO PROS TRANSTVÍ NA J IHU

IPRM J I H –

V EŘ E JN Á P RO ST R AN S T V Í

II.

Zatímco v minulém roce se na sídlišti Jih opravovaly bytové domy, letos byla v plánu
úprava veřejných prostranství. V letošním roce byla revitalizována zahrada bývalé
Mateřské školy na ulici Máchově a další veřejné plochy s přestárlou a nevyhovující
zelení. Na hlavních přístupových chodnících k Základní škole Alšova byl vyměněn povrch a tělesa souběžně vedeného veřejného osvětlení. Součástí projektu byly i úpravy okolí Základní školy Alšovy, a to vznik veřejného a dětského hřiště, úprava plochy
před školou a atria, kde bylo realizováno nové posezení. V rámci projektu se začalo
budovat nové víceúčelové hřiště s oplocením.

Ú PRAVY

SÍDLIŠTĚ J IH

Koncem roku byla revitalizace veřejných prostranství sídliště Jih z větší části hotova.
Stavební firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., využila příhodných klimatických podmínek a venkovní stavební práce prováděla až do začátku prosince, kdy mráz a sníh
přerušily stavební činnost.
Z plánovaných úprav byla dokončena stavba chodníku podél ulice Záhumenní, dobudován byl i předprostor Základní školy Alšovy, a to včetně atria. Téměř dokončena
jsou hřiště v prostoru školy. Pro příští rok zbylo položit finální vrstvy povrchu na hřišti
a také na tartanovém oválu. Hřiště bude mít polyuretanový povrch. Podobná situace
je u dětského hřiště, které bylo vybudováno rovněž v prostoru zahrady základní školy. Byly postaveny i veřejné záchodky.
Z velké části byly vybudovány chodníky a multifunkční hřiště mezi základní školou
a Kopřivničkou. Úprava veřejných prostor na sídlišti Jih by město měla přijít na 27,9
milionu korun. Letos už byla z této sumy proinvestována zhruba polovina.

R EGULACE

PARKOVÁNÍ V CENTRU

Systém regulace parkování v centru Kopřivnice byl odložen na příští rok. Důvodem
časového odložení záměru byla realizace investičních akcí v dopravní síti města, které letos negativně ovlivnily dopravu v Kopřivnici. Od července se začal opravovat
most směrem na Lubinu, kde se bude budovat také nový sjezd na ulici Dělnickou.
V centru města zastavila dopravu rekonstrukce ulice Štefánikovy. Správa silnic Moravskoslezského kraje prováděla v letošním roce také výměnu povrchů, a to na ulici
Obránců míru a Záhumenní, kde tyto silnice byly opravovány od okružní křižovatky
u Technického muzea směrem na Nový Jičín a směrem na Štramberk. Za této situace
bylo vhodné řešení problémů s parkováním oddálit.
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C YKLOSTEZKA
Kopřivnice získala z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko téměř šestimilionovou dotaci na vybudování další části cyklostezky, která bude součástí regionálního cyklistického propojení Z Poodří do Beskyd. Kopřivnice je jedním ze sedmi
žadatelů, kterým Regionální rada Moravskoslezska rozdělila celkem 76 milionů na
vybudování sedmi nových úseků stezek pro cyklisty.
Cyklostezka naváže na trasu z Příbora do Lubiny, která bude končit v těsné blízkosti
tamního fotbalového hřiště. Trasa z Lubiny do Vlčovic bude dlouhá 3,5 km a povede
po místních komunikacích až k zahrádkám u čističky, dále kolem psího útulku, hlukové dráhy, řeky Lubiny až do Vlčovic, kde bude končit u firmy Fonsil u výjezdu před zatáčkou u kostela.
Z celkové trasy cyklistického propojení bude vybudováno více než 1,7 km nové stezky
pro společný provoz chodců a cyklistů. Na celou realizaci má město podle schválených dotačních podmínek dva roky. Získaná dotace pokryje až 85 % způsobilých nákladů. Stavební náklady jsou podle zpracovaného projektu odhadovány na 7,5 milionu korun.

A ZYLOVÝ

DŮM

Město investovalo do rozšíření kapacity azylového domu. Hlavním cílem této investice bylo vytvoření zázemí pro osoby bez domova a posílení prevence sociálněpatologických jevů. Realizace projektu zajistila rozšíření kapacity stávajícího azylového domu z dvaceti na třiadvacet míst a také noclehárna nyní nabízí k přespání až 15
lůžek oproti stávajícím deseti. Dalším důvodem bylo přemístění nízkoprahového
denního centra Racek, které dosud obývalo sklepní prostory bývalé Základní školy
náměstí.
Ve výběrovém řízení byla vybrána novojičínská společnost Nosta, která nabídla snížení projektové ceny o čtyři miliony korun. Nosta za zakázku dostala zaplaceno celkem 8,6 milionu korun, přičemž 85 procent způsobilých výdajů bylo uhrazeno z dotace, kterou radnice získala z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

N EÚSPĚCH

ŽÁDOSTÍ O DO TACE

Na rozvoj školství a volného času měst v Moravskoslezském kraji byla vyčleněna evropská dotace 488 milionů korun. Regionální rada Moravskoslezsko podpořila dohromady 18 projektů ve středně velkých městech s 5 až 50 tisíci obyvateli. Jde o poslední evropské peníze z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na
rozvoj těchto měst do roku 2013. Bohužel mezi šťastnými osmnácti projekty, jež byly
doporučeny k financování, nefiguruje ani jeden ze sedmi, o jejichž spolufinancování
žádalo město Kopřivnice.
Zamítnuty byly projekty na stavební úpravy objektu bývalé ZŠ náměstí za účelem
přemístění ZUŠ Zdeňka Buriana, stejně jako žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci loutkového divadla, na dofinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Kopřivnici a na rekonstrukci hasičských zbrojnic v Lubině. Dotaci nezískaly ani tři
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sportovně laděné projekty počítající s modernizací zdejšího zimního stadionu, rekonstrukcí zázemí sportovního areálu v Lubině a rekonstrukcí školního hřiště při ZŠ Emila
Zátopka. Jediným úspěšným žadatelem z Kopřivnice byla ZŠ Alšova, která získala dotaci přes sedm a půl milionu korun na zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. Projekt ovšem v tomto případě podala sama škola, nikoliv město.

N ÁVRH

ÚZEMNÍ STUDIE

Na schůzce v říjnu představila radnice další ze zpracovaných návrhů územní studie
majitelům dotčených pozemků. Tentokrát šlo o lokalitu nazvanou Kopřivnice Sever,
která bezprostředně navazuje na sídliště Sever a končí v části zvané Paseky.
Přestože má Kopřivnice zpracovaný územní plán, který jasně stanoví, kde se co může
stavět, obsahuje deset vybraných lokalit, u nichž je nutno zpracovat územní studie.
Ty řeší problémy jednotlivých lokalit a určí podmínky pro jejich další využití. Hotová
územní studie pak definuje maximální počet nových rodinných domků, trasy komunikací, inženýrských sítí i způsob svedení dešťových a splaškových vod a na jejím základě pak může stavební úřad udělovat zájemcům o stavbu rodinného domku povolení. Pořízení územní studie městem je podporou individuální bytové výstavby. Město se zpracovaným návrhem územní studie snaží předejít tomu, aby ti, kdo by si postavili své objekty v území jako první, svými stavbami nezablokovali přístup ke komunikacím a inženýrským sítím.
V současné době má radnice zpracováno pět studií, a to lokality Kopřivnice západ (za
benzinovou pumpou), Kopřivnice u Kopřivničky (za tenisovými kurty), Kopřivnice nad
Záhumenní (naproti Fojtství), v Lubině pod kruhovou křižovatkou a Sýkorec 1. K nim
nově přibyla lokalita nad ulicí Sluneční a za sídlištěm Sever.
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H OSPODAŘENÍ A VÝSTAVBA
Z

ROZBORU HOSPODAŘENÍ

Příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních
převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) dosáhly
úrovně cca 464 034,4 tis. Kč (tj. 97,5 % rozpočtu). Nižší plnění bylo způsobeno
zejména tím, že do konce roku nebyla inkasována část rozpočtovaných dotací, která
se váže k realizovaným akcím financovaným ze státního rozpočtu, resp. z prostředků
Evropské unie. Tyto dotace by měly být inkasovány (proúčtovány) následně v roce
2013 (např. proúčtování dotace Svazku obcí na odkanalizování místní části Lubina
apod.).
Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích
zdrojů – úvěrů a dále bez rezerv) byly uskutečněny ve výši cca 484 985,1 tis. Kč (tj.
91,1 % rozpočtu). Nižší čerpání bylo dáno úsporami v některých ukazatelích rozpočtu, resp. jejich převodem do roku 2013 v podobě přecházejících akcí (finanční
prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2012 tak přecházejí do rozpočtu na rok
2013 – zejména oblast dotovaných akcí).
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2012 skončilo hospodaření města v běžném roce 2012 schodkem ve výši 20 950,8 tis. Kč, který
byl plně krytý zůstatkem finančních prostředků z přebytků minulých let a úvěrovými
zdroji z úvěru na odkanalizování místní části Lubina. Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření obce a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení převodů mezi účty města, čerpání (splácení)
cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních prostředků z minulých období.
Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2012 rozpočtován schodek ve výši 56 094,6 tis. Kč,
je kladný peněžní rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů
vyčíslen ve výši 35 143,8 tis. Kč.
Z hlediska pohledu na rozpočet jako na peněžní fond to znamená, že díky výše uvedenému rozdílu mezi rozpočtovaným a skutečným saldem hospodaření městu prochází zůstatkem do dalšího období nad rámec rozpočtovaných rezerv navíc částka
cca 35 143,8 tis. Kč, která společně s rozpočtovanými rezervami (třída 8 vč. účelových fondů) tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech města
v souhrnné výši cca 61 291,9 tis. Kč (přechází do zdrojů rozpočtu na rok 2013).

R EKONSTRUKCE

DOMŮ NA SÍDLIŠTI J IH

Domy ve vlastnictví města na sídlišti Jih prošly celkovou rekonstrukcí. Jejich úpravy
byly z části investovány z téměř stomilionové dotace, kterou v roce 2009 získalo
město od ministerstva pro místní rozvoj na realizaci několika projektů v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice Jih, a to nejen na regeneraci bytových domů, ale i revitalizaci veřejných prostranství. Cílem projektu bylo
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zlepšení podmínek bydlení v této lokalitě, která je ohraničena ulicemi Štramberská Horní - Záhumenní a starým hřbitovem.
Regenerace panelových domů na ulici Štramberské č. p. 1132-34 a na ulici Alšově
č. p. 1139-46 byla z důvodu své nejen finanční náročnosti rozdělena do čtyř etap.
První byla zahájena v červenci roku 2010 výměnou oken a vstupních dveří do domů.
Další etapy byly realizovány v průběhu loňského roku. V domech byly vyměněny výtahy, za které město zaplatilo devět milionů korun. Dalších deset milionů bylo zaplaceno za sanace suterénů, tedy za nové hydroizolace a oddrenážování bytových domů. V rámci revitalizace byly vyměněny balkony, zatepleny fasády a stropy v suterénech a provedené úpravy na střechách. Za tyto úpravy město zaplatilo firmě Hochtief, CZ, a. s., která práce realizovala, celkem 32 milionů 700 tisíc korun.
Protože město už do revitalizace bytových domů investovalo v uplynulých dvou letech 51 milionů korun, 22,8 milionu se mu vrátí zpět do rozpočtu dotace z Integrovaného operačního programu, Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci dotačního programu lze financovat 40 procent způsobilých výdajů ze zdrojů Evropské
unie a 60 % způsobilých výdajů ze zdrojů města. Letos byly dokončeny terénní úpravy a zadláždění vstupů do domů.

Z ELENÁ

ÚSPORÁM

Po revitalizaci panelových domů na sídlišti Jih došlo i na další dva bytové domy ve
vlastnictví města, tentokrát byly zatepleny domy na ulici Obránců míru č. p. 398 –
400 a 401 – 403. Přestože město jejich regeneraci připravovalo již více než před
dvěma roky, využila radnice vyhlášení dotačního titulu ze Zelené úsporám a v září
podala žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na realizaci energeticky
úsporných opatření na tyto domy. Zprávu o poskytnutí dotace však obdrželo až začátkem ledna letošního roku.
Firma provedla zateplení obvodových konstrukcí a stropů. Dále došlo k výměně venkovních a vnitřních parapetů, výměně vstupních dveří, dodávce a montáži nových
vstupních nadstřešků a rekonstrukci balkonů. Měnily se i vstupní schody, hromosvody a střešní žlaby.

T RŽBY

Z HAZARDNÍCH AU TOMATŮ

Tržby provozovatelů výherních hracích přístrojů v Kopřivnici už několik let razantně
klesají. Zatímco ještě v roce 2008 lidé do hazardních automatů nasázeli víc než 44,5
milionu korun, vloni to bylo už jen 8,6 milionu korun, což je pokles o takřka šestatřicet milionů korun. V roce 2010 skončilo ve výherních hracích přístrojích ještě víc než
14,4 milionu, vloni to bylo o 5,8 milionu méně.
Toto snižování objemu peněz, které protečou hazardními stroji v Kopřivnici, přitom
ještě není výsledkem nové vyhlášky regulující hazard ve městě. Ta vstoupila v platnost až od začátku letošního roku. Efekty této nové vyhlášky bude možné hodnotit až
příští rok. Snižování objemu peněz, které se protočí v hazardu, s sebou nese i jistá
negativa. Výtěžek z výherních hracích přístrojů je totiž ze zákona příjmem rozpočtu
obce, která povolí jejich provozování. Tento výtěžek je pak možné použít na veřejně
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prospěšné účely. Penězi z hazardu byly částečně nahrazeny vlastní zdroje města při
krytí dotačního programu na podporu sportu ve městě.

P RODEJ K AVÁRNY
Město Kopřivnice se znovu pokusilo prodat objekt Kavárny na ulici Školní. Budova
s pivnicí v přízemí a restaurací v prvním podlaží bude nabízena formou obálkové metody s tím, že minimální nabídková cena bude 5 milionů korun.
Budoucností Kavárny se už před zastupitelstvem zabývala také pracovní skupina složená i ze zástupců opozice. V té převážil názor objekt dále pronajímat. Radní ale nakonec doporučili prodej. Proti prodeji vystoupil nezávislý zastupitel Ivan Telařík. Ten
nejdříve upozornil, že před několika lety se uvažovalo o prodeji budovy včetně části
objektu s obchody a bývalou poštou, a za celý objekt tehdy město požadovalo taktéž
5 milionů korun.

O DPIS

POHLEDÁVEK

Město Kopřivnice odepsalo v minulém roce víc než milion korun pohledávek. Za rok
2011 činila celková suma odepsaných veřejnoprávních pohledávek 1,009 milionu korun. Jednalo se o pohledávky, které město evidovalo, ale protože byly do budoucna
nevymahatelné, nebo by jejich vymáhání bylo nákladnější než samotná získaná částka, byly tyto dluhy vůči městu odepsány. O odepsání rozhodl finanční odbor radnice,
který o takovém kroku rozhoduje na základě příslušných předpisů.
Největší část pohledávek za víc jak 776 tisíc korun město přihlásilo do konkurzů, které byly následně zrušeny, například z důvodu nedostatku majetku. Město se tak dostalo jen k části nebo k žádným dlužným penězům.
Dalších víc jak 185 tisíc tvoří pohledávky města vůči lidem, kteří zemřeli. Zbylých
zhruba 47 tisíc v odepsaných pohledávkách tvořily částky, které byly bezvýsledně
vymáhány na dlužnících. Město rozeslalo upomínky, byly učiněny pokusy obstavit
dlužníkům účty nebo nebyl zjištěn žádný postižitelný majetek dlužníků, a částky byly
jako nedobytné odepsány. Jednalo se o pohledávky vzniklé na základě nezaplacených pokut uložených před rokem 2005.

V ILA

NA

Z ÁHUMENNÍ

Nevyužívaná vilka na ulici Záhumenní v Kopřivnici byla během letošního léta proměněna v chráněné bydlení pro deset mentálně postižených lidí. Nutná adaptace projektu byla spolufinancována z evropských zdrojů. Regionální rada projekt podpořila
asi desetimilionovou dotací, která pokryla asi pětaosmdesát procent celkových způsobilých výdajů. Vznikly dvě samostatné bytové jednotky, každá určená pro pět obyvatel. Objekt je díky výtahu plně bezbariérový. Projekt je součástí transformace Zámku Nová Horka ze zařízení ústavního charakteru na poskytovatele sociálních služeb
odpovídajících současným trendům. Právě část nynějších klientů tohoto zařízení by
v budoucnu měla bydlet v Kopřivnici.
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O PRAVY

ŠKOLNÍCH BUDOV

Na dvou mateřských školách došlo letos k výměně oken. Zatímco na MŠ Záhumenní
byla již část oken vyměněna, a letos tak šlo o dokončení, ve školce na ulici Francouzské byla provedena kompletní výměna všech oken. Protože do této školky zatékalo,
byl také opraven střešní plášť. Investiční akce na obou školských zařízeních probíhaly
většinou o prázdninách, aby se co nejméně omezoval jejich provoz. Za výměnu oken
v obou mateřských školách město zaplatilo 3,4 miliony korun včetně DPH a za opravu
střešního pláště 1,270 milionu korun. Radnice investovala také do základní školy. Na
ZŠ dr. Milady Horákové byla o prázdninách provedena rekonstrukce školní kuchyně.
Rekonstruovány byly veškeré rozvody, podlahy a povrchové úpravy, dále byl vybudován nový systém vzduchotechniky, za což město zaplatilo 2,7 milionu korun.

P ROBLÉM SLUMEKO
Z AKÁZKA NA KOMUNÁLNÍ

S LUŽBY

Počátkem roku 2012 byla na základě doporučení z Auditu mandátního vztahu (rok
2008) vyhlášena veřejná zakázka na Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice. Předmětem zakázky, jejíž předpokládaná hodnota je zhruba 200 milionů korun,
jsou činnosti, které aktuálně pro Kopřivnici na základě mandátního vztahu zajišťuje
společnost Slumeko. Současná smlouva byla uzavřena už v roce 1997 a včetně dodatků již byla nevyhovující. Slumeko je sice firmou stoprocentně vlastněnou městem,
ale je to firma etablovaná nejen v Kopřivnici. Firma, která vzejde z tendru, by měla
v následujících letech zajišťovat údržbu místních komunikací, spravovat dopravní
značení, udržovat a provozovat městský mobiliář, udržovat kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, pečovat o zeleň a hřbitovy a další činnosti. V požadavcích města
je, aby firma byla dostatečně silná na to, aby činnost v potřebném rozsahu zajistila
i bez velkých subdodávek, jejichž objem nesmí překročit 30 %. Firmy přihlášené do
soutěže musely také doložit, že v daných odvětvích v posledních třech letech skutečně podnikaly a dosahovaly požadovaných obratů. Výběrové řízení pro město organizovala firma Mott MacDonald.
Zájem provozovat v dalších letech komunální služby ve městě Kopřivnice projevilo
pět firem. Z původních pěti nabídek nakonec zůstaly pouze tři. Nabídka Sdružení
A.S.A., Sdružení Marius Pedersen Group a firma Slumeko. Nabídky společností Sita
CZ a Nehlsen Třinec byly vyřazeny už v průběhu několikakolového posuzování nabídek.
Rada města na svém jednání 6. srpna zadávací řízení na akci „Zajištění komunálních
služeb pro město Kopřivnice“ zrušila. Ani jedné ze tří firem, které v tendru zůstaly až
do úplného závěru, tak nebyla nabídnuta smlouva, na základě které by v dalších letech pro město vykonávala údržbu zeleně, veřejných prostranství, místních komunikací, svoz odpadu a celou řadu dalších činností. Proti zrušení soutěže podal jeden
z jeho účastníků, sdružení A.S.A. námitku. To znamenalo mimořádné jednání rady
a následně revokaci rozhodnutí.
Vítězem tendru rada města 21. září vyhlásila společnost A.S.A. Proti tomuto rozhodnutí města podala námitky společnost Slumeko, která je dosavadním dodavatelem
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služeb. Slumeko se obrátilo také na antimonopolní úřad, který celou věc musel přezkoumat. Brněnský antimonopolní úřad žádosti Slumeka o vydání předběžného opatření vyhověl 19. listopadu. Město dostalo zákaz uzavřít smlouvu se společností A.S.A.
do doby, než bude celá věc Úřadem pro hospodářskou soutěž prošetřena. Svoz odpadu, péči o zeleň i komunikace v Kopřivnici tak zatím stále podle platné mandátní
smlouvy provádí a bude provádět společnost Slumeko. O vítězi zakázky do konce
roku 2012 nebylo rozhodnuto.

T ATRA
Značka Tatra se ocitla v centru korupčního skandálu ve spojení s armádními zakázkami v Indii. Tamní ministerstvo obrany nařídilo prošetřit obvinění, podle kterého jeden z generálů indických ozbrojených sil před půldruhým rokem obdržel nabídku
úplatku, který měl v přepočtu činit víc než 50 milionů korun, za nákup 600 tatrovek.
Pokusit uplácet se měl obchodník a lobbista Tédžinder Singh, který podle Hospodářských novin od osmdesátých let prodal indické armádě asi 7 tisíc nákladních vozů vyrobených v Česku. Kauza údajné korupční aféry v Indii měla za následek velký výpadek v prodeji vozů. Do Indie nakonec neputoval ani jediný z původně plánovaných
450 kusů. V roce 2012 tak skončily dlouholeté dodávky Tatry pro indickou armádu
(celkem dodáno přes 7 tis. vozů).
Představitelé automobilky odmítli zpochybňování kvality vozů Tatra a také oficiální
prohlášení indického ministerstva obrany potvrzuje, že zástupci armády nikdy za posledních nejméně 12 let nevznesli žádné stížnosti v tomto směru.

P HO EN I X

V

P AŘÍ ŽI

Na prestižním veletrhu obranných technologií Eurosatory v Paříži se automobilka Tatra prezentovala potenciálním armádním zákazníkům z celého světa.
Kromě hlavní produktové řady vojenských taktických a speciálních vozidel, kterou
Tatra na veletrhu prezentovala svým vozem TATRA 815-7, 4x4 se speciálním nosičem
nevybuchlých výbušnin, a verzí 8x8 s univerzálním nosičem kontejnerů, prezentovala
také novinku v podobě vojenské verze Tatry Phoenix. Ta se vlastně kromě typického
vnějšího khaki laku od sériové verze příliš neliší. Podle sdělení Tatry jde o takzvaný
„commercial of-the-shelf product“. Jde o vozidla s minimálními úpravami oproti sériovému provedení, vhodná pro provoz v těžkém terénu. Výhodou Phoenixu je skutečnost, že primárně jde o těžká nákladní vozidla, jejichž opravdovou doménou je
spolehlivá a efektivní jízda mimo zpevněné silnice, ale i na běžných komunikacích.
Kromě Phoenixů má Tatra od zákazníků objednávky také na vozy T815 a ATS. Osmsetpatnáctky si vedou velmi dobře zejména v Austrálii. Tamní odběratelé už zdvojnásobili své požadavky a automobilka očekává ještě další objednávky z tohoto trhu.

ÚVĚR

PRO

TATRU

V první polovině roku se Tatra dostala do finančních problémů. Její provoz financovala francouzská banka, která se začala stahovat z českého trhu, a firmě tak přestala
poskytovat další provozní úvěry. Tatra tak ztratila šest měsíců letošního roku kvůli
chybějícímu provoznímu kapitálu. Kvůli zdlouhavým jednáním s věřitelskými bankami
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a akcionáři automobilka neměla dostatek prostředků na financování výroby a platby
dodavatelům, její produkce stála. Až v závěru října přišel obrat, když banka J&T odkoupila dosavadní úvěry Tatry od ČSOB a poskytla automobilce provozní úvěr ve výši
240 milionů korun. Peníze byly použity k zaplacení dodavatelům za komponenty, které byly zapotřebí k dokončení rozpracovaných a nakontrahovaných vozidel.
Půlroční přežívání firmy bez možnosti plně se věnovat produkci se odrazilo nejen na
hospodaření podniku, ale také na počtu vyprodukovaných vozů. V květnu, kdy ještě
management věřil, že do dvou týdnů budou těžkosti s financováním produkce vyřešeny, se hovořilo o plánu vyrobit 1 185 tatrovek. Nakonec jich ale v letošním roce sjelo z výrobní linky asi jen 550.
Tatra bojuje s nedostatečným kapitálem pro výrobu už téměř dva roky. Již v prvním
čtvrtletí 2011 došlo k tomu, že ČSOB odčerpala z účtu Tatry 200 milionů korun jako
předplatbu na splátku úvěru, který však v té době ještě nebyl splatný, a od té doby
se řeší problematická situace.

S POLEČNOST TEPLO K OPŘIVNICE S . R . O
Tato společnost je dodavatelem tepla pro koncové zákazníky na území města
Kopřivnice. Teplo nakupuje od Komtermu od roku 2007.
Konečná cena pro domácnosti napojené na CZT se skládá z ceny nakupované od
Komtermu a nákladů společnosti Teplo. Ty tvoří náklady na údržbu a provoz výměníkových stanic a rozvodů tepla. Vzhledem k vysokým cenám, za které Komterm teplo
prodává, se město rozhodlo postavit svůj vlastní zdroj, čímž může dojít ke snížení
prodejní ceny tepla. Množství nakupovaného tepla se rok od roku snižuje, což zvyšuje položku stálých nákladů v ceně tepla. Velký vliv na to má nejen zateplování domů,
ale i mimořádně teplé roky.
Společnost TEPLO Kopřivnice pod vedením nového ředitele Igora Kocúrka rozběhla
projekt na vybudování nového, moderního a úsporného systému dodávek, který zajistí rozumný cenový vývoj a spolehlivou dodávku energií na příštích 30 let. V říjnu
2012 bylo více než 60 % budoucích odběrů smluvně zajištěno. Projekt bude znamenat vybudování 17 km nových horkovodních sítí ve městě, dále pak instalaci 2 kusů
tzv. kogeneračních jednotek (zařízení na výrobu tepla a elektřiny) a 230 domovních
předávacích stanic, které budou sloužit k regulaci parametrů tepla a teplé vody. Nová kotelna bude stát v blízkosti nákupního centra Tesco směrem na Příbor a zabere
plochu o velikosti 16 x 26 m. Systém dodávek tepla ve městě je starý někde i více než
40 let, je potřeba jej obnovit.
Lidé byli velmi nespokojeni s kvalitou dodávek i s cenami, a proto se ze starého systému odpojovali. Cena nového systému bude zhruba 370 milionů korun. Všichni
společníci TEPLA Kopřivnice, pod vedením města, jednali ve shodě a zajistili projektu
financování z Evropské unie. Tímto financováním se ušetří až 40 % investičních nákladů, které by jinak museli zaplatit všichni odběratelé. Maximální částka jako podpora financování z EU bude 100 milionů korun.
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Společnost TEPLO Kopřivnice výstavbou nového systému reaguje na dlouhodobou
nespokojenost občanů města s kvalitou dodávek a s vysokými cenami za teplo. Starý
systém byl také předimenzován a vykazoval obrovské tepelné ztráty. Vlastníky společnosti TEPLO Kopřivnice jsou město Kopřivnice, společnost TENZA a.s. a OSBD
Kopřivnice. Majoritu ve společnosti mají dohromady město a bytové družstvo.
Město Kopřivnice se zavázalo, že po dobu minimálně 13 let od dokončení investice
bude od společnosti Teplo Kopřivnice, s. r. o., odebírat tepelnou energii. Tato smlouva bude podepsána také s OSBD Kopřivnice. Jejich uzavření bylo podmínkou pro to,
aby banky, které budou projekt financovat, poskytly potřebné úvěrové krytí.
Tato cena se skládá z ceny za rekonstrukce tepelných rozvodů včetně instalace objektových předávacích stanic ve výši 195 milionů, výstavby tepelného zdroje ve výši
66 milionů a výstavby kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) ve výši 73 milionů korun. Dále cena obsahuje vedlejší rozpočtové náklady, které zejména obsahují
náklady za zpracování realizační dokumentace, zařízení staveniště a inženýrskou činnost při výstavbě.
Proti výstavbě nového zdroje a rozvodných sítí v Kopřivnici protestovala kvůli ztrátě
odběratele, tedy zákazníka, společnost Komterm a rozběhla informační kampaň proti
společnosti Teplo.
Na podzim bylo ukončeno výběrové řízení na veřejnou zakázku, které se týká realizace díla „Modernizace CZT Kopřivnice“ a „Kombinovaná výroba tepla a elektřiny
Kopřivnice“, v němž byla sektorovým zadavatelem společnost Teplo Kopřivnice, s. r.
o. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s. r. o., v celkové
hodnotě 368 828 728 korun bez DPH na realizaci tří staveb. První z nich je rekonstrukce tepelných sítí včetně instalace objektových předávacích stanic, dále výstavba
nového tepelného zdroje a výstavba výrobny elektrické energie a tepla, které mají
přispět ke stabilizaci ceny tepla a k efektivnějšímu provozu celé soustavy. Stavbu nové výrobny elektrické energie a tepla bylo možno do projektu začlenit až následně po
kladném vyjádření akciové společnosti ČEZ, neboť původní vyjádření bylo negativní
z důvodu nedostatečné přenosové kapacity distribuční sítě. Následně proběhlo
územní řízení.
Příprava výstavby nového tepelného zdroje začala letos v listopadu, a to přípravou
stavby a zařízení staveniště, přičemž naplno by se stavba měla rozjet v březnu 2013.
Celkové dokončení díla je pak plánováno na červen 2014.
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D ALŠÍ ROZVOJ MĚSTA A OKOLÍ
Z ATEPLENÍ

DOMU N A

O BRÁNCŮ

MÍRU

Na začátku ledna získalo město dotaci z programu Zelená úsporám na revitalizaci obvodového pláště domu na ulici Obránců míru č. p. 398 – 400, jehož je vlastníkem.
V rámci vyhlášeného výběrového řízení na zhotovitele stavby byla jako nejvýhodnější
vybrána nabídka firmy Therm, s. r. o., z Ostravy. Revitalizace zahrnovala zateplení
obvodových konstrukcí a stropů nad posledními vytápěnými podlažími, výměnu venkovních parapetů, vstupních dveří, rekonstrukci balkonů a namontování nových
vstupních nadstřešků a střešních žlabů.

N OVÉ

STOMATOLOGICKÉ CENTRU M

Na ulici Husově letos vzniklo soukromé Stomatologické centrum. Bylo vybudováno
na zatravněné ploše mezi garážemi a zpevněnou odstavnou plochou pod budovou
učiliště. Původně měla být budova s plochou zhruba 274 metrů čtverečních dvoupatrová, nakonec byl postaven jen jednopodlažní objekt. Investorem je praktický zubní
lékař Stanislav Jalůvka se společníkem.

B ROSE
Společnost Brose, která je největším zaměstnavatelem v kopřivnické průmyslové zóně, připravila další investice. Firma má zájem postavit na svém pozemku vysokověžní
automatický sklad malých dílů. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva z roku 2003 limitovala výšku budov maximálně na 17 metrů nad původním terénem, muselo zastupitelstvo schválit výjimku.
Sklad, který firma chce postavit, má dosáhnout výšky 25 metrů a v případě, že skutečně bude vybudován, půjde o nejvyšší budovu v průmyslovém parku. Architekt
města udělení výjimky doporučil. Sklad by podle něj měl zabírat poměrně malou plochu a z pohledu od silnice 1/58 na Frenštát prý současné panorama téměř neovlivní.
Zastupitelé firmě Brose také schválili prodej 8 tisíc čtverečních metrů pozemku na
okraji průmyslového parku. Tam chce firma postavit Kids Club s kapacitou zatím 80
dětí pro děti svých zaměstnanců. Do něj chce investovat třicet milionů korun. Kids
Club není možné zařadit do české školské legislativy. Má plnit několik funkcí, od jeslí,
přes školku a školní družinu až po další vzdělávání dětí i dospělých. Trojúhelníkový
pozemek o výměře 8 000 čtverečních metrů město odprodalo za cenu 8 euro za metr. Za pozemek firma zaplatila podle aktuálního kurzu zhruba 1,6 milionu korun, pokud by šlo o pozemky pro podnikání, pak by se jejich cena podle znaleckého posudku
pohybovala okolo 2,1 – 2,4 milionu korun. Kids Clubu má sloužit přízemní budova
navržená tak, aby zapadla do krajiny, i se zahradou přitom stavba zabere jen 3 000
2
m z celkové plochy pozemku a zbylých 5 000 metrů bude jen příroda. Brose dokonce
počítá se zapojením potůčku, který lokalitou prochází, do projektu a podobně. Stavba by svému účelu měla začít sloužit na konci příštího roku. Společnost Brose funguje
v Kopřivnici už od roku 2004. Její závod je největší v průmyslové zóně a společnost
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zde již proinvestovala čtvrt miliardy euro. Firma v Kopřivnici zaměstnává bezmála
2 500 lidí.

N OVÁ

VYHLÍDKA NA MĚSTO

Nová dřevěná rozhledna byla vybudována na místě nefunkční a velmi zchátralé Bezručovy vyhlídky na Brdech. Stavba nové čtyřpodlažní vyhlídky byla součástí projektu
Příměstský les Šostýn, na který město získalo více než osmisettisícovou dotaci z Programu rozvoje venkova. V rámci projektu Příměstský les byla postavena nejen nová,
téměř třináct metrů vysoká vyhlídka, ale došlo také k zastřešení dvou posezení, a to
na Janíkově sedle a u rybníku pod Šostýnem. Výběrové řízení vyhrálo Stavitelství Daniel Stryk. Před zahájením stavby museli pracovníci firmy Stavitelství Daniel Stryk odstranit zbytky staré vyhlídky a poté zbudovat provizorní lanovku, aby na místo mohli
dostat stavební materiál.
Ve středu 15. srpna byla vyhlídka oficiálně otevřena pro veřejnost. Dřevěná věž je
vysoká třináct metrů a dvacet centimetrů, má čtyři vyhlídkové plošiny a stojí na vrcholu kopce nad zkušebním polygonem Tatry v místech, kde ještě donedávna stála
nefunkční vyhlídka stejného jména. První vyhlídka na tomto místě vznikla někdy
v padesátých letech. Další byla postavena v roce 1981 pod vedením Ivana Váni, který
se skauty, či jak se tehdy muselo říkat - s oddílem turistické mládeže, vybudoval na
Brdech poměrně bytelnou železobetonovou vyhlídku, která umožňovala rozhled na
Kopřivnici a blízké okolí. Poměrně nízkou vyhlídku z osmdesátých let ale zanedlouho
skryly stromy a začala chátrat. V průběhu následujících třiceti let byla postupně zdevastována zubem času a vandaly a nejenže díky stromům neposkytovala rozhled, ale
byla dokonce i potenciálně nebezpečná pro lidi, kteří ji chtěli navštívit. Cestu, jak vyhlídku obnovit, hledalo město několik let. Nejprve vykoupilo pozemky pod vyhlídkou
a přístupovou cestu k ní, to se stalo asi před dvěma lety, následně pak úředníci hledali dotační titul, který by umožnil tu původní rozbitou vyhlídku odstranit a na jejím
místě postavit novou. Město celý projekt přišel na 1,1 milionu korun, přičemž
Kopřivnice na jeho realizaci obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 838
tisíc korun a zbytek šel z rozpočtu města.

Z

CENTRA MĚSTA ZMIZELA STARÁ HALA

Stavba označovaná jako objekt č. 140, která stála téměř přímo v centru Kopřivnice za
budovou dnešního „Domu podnikatelů“ na ulici Štefánikově, byla zbourána. Tovární
hala z červených cihel vznikla v roce 1920, původně fabrice sloužila jako přířez dřeva,
později v ní pak sídlily servisní dílny. Ty se pak na počátku devadesátých let minulého
století odstěhovaly do jiných částí areálu Tatry a už tehdy se v dokumentech objevují
informace o špatném technickém stavu budovy, kterou později automobilka prodala.
Aktuálním majitelem objektu byla společnost Svar Technik. Důvodem demolice byl
špatný stav dlouhodobě nevyužívaného objektu. Místo stavby nyní zůstává jen původní podlaha objektu a o dalším využití se jedná.

M OSTY

N A HLAVNÍM TAHU Z MĚSTA

Mosty na příjezdu do Kopřivnice od poloviny roku zkomplikovaly dopravu. Na opravu
dvou mostů na silnici II/480 mezi Lubinou a Kopřivnicí bylo v krajském rozpočtu vy-
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členěno šedesát milionů korun. Práce na opravách začaly v létě a jsou plánovány na
dva roky. Jednodušší byla oprava menšího mostu na hranici Kopřivnice a Lubiny, který překlenuje nejen tok Sýkorečky, ale také silnici spojující ulice Dělnickou s příjezdovou komunikací od Lubiny ve směru na Kopřivnici. Více práce stavební firmy čeká na
mostu křižujícím železniční trať a místní komunikace o několik stovek metrů dál. Letos byla svedena doprava na jednu stranu a začala rekonstrukce pilířů. Bude také
zvednuta mostovka a provedena její oprava spočívající v nové izolaci.
Kromě opravy stávajícího mostu přispěje k zjednodušení dopravy dobudování dosud
chybějící sjezdové rampy na ulici Dělnickou, a dokončeno tak bude mimoúrovňové
křížení. Na velké investici do dopravní infrastruktury, kterou oprava mostu bude, se
bude částečně podílet také město. Za jeho peníze bude na mostě vybudováno veřejné osvětlení stejně jako chodník pro chodce po pravé straně silnice ve směru od
města.
V plánu správy silnic je také oprava mostu v místní části Lubina. Silniční most, který
překračuje řeku Lubinu u Katolického domu, má být opravován v příštím roce. Šetření na místě vyvrátilo informace o údajném havarijním stavu mostu. Jeho připravovaná oprava by měla odhadem stát mezi dvěma a třemi miliony korun a v rámci rekonstrukce má na mostě vzniknout také vyvýšený chodník pro bezpečnější pohyb chodců.

C YKLOSTEZKA

KOLEM

K OPŘIVNIČKY

Počátkem dubna byly zahájeny práce na cyklostezce kolem Kopřivničky. Pracovníci
firmy Swietelsky stavební, s. r. o., započali stavební práce na druhé straně mostu na
ulici Erbenově směrem k Dětskému centru. Největším omezením, které realizace cyklostezky letos přinesla, bylo zabrání části parkoviště u Dětského centra, kam firma
navážela stavební materiál na cyklostezku. Letos cyklostezka nebyla dokončena v celé své plánované délce. Důvodem byla souběžná realizace dalšího projektu, a to budování nových tepelných rozvodů.

C YKLOSTEZKA

V

L UBINĚ

27. září byla slavnostně otevřena nová cyklostezka z Příbora do Lubiny, která je součástí cyklostezky Z Poodří do Beskyd. Stavbu provedla firma Swietelský stavební,
s. r. o. Cyklostezku stavělo samostatně jak město Příbor, tak Kopřivnice. Stavba příborské části stezky, která začíná na mostě u příborského vlakového nádraží a pokračuje podél řeky Lubiny až na hranice katastru Příbora a Drnholce nad Lubinou, byla
zahájena vloni. Úsek je dlouhý celkem 1 400 metrů, přičemž zhruba 800 metrů tvoří
novostavba. Stavební práce na cyklostezce, která navazuje na příborskou na hranici
Příbora v zahrádkářské osadě Orinoko, byly zahájeny letos v červnu. Od Příbora až po
nově vybudovaný most v Lubině na Holotě byl vybudován 750metrový úsek cyklostezky s asfaltovým povrchem, který je vhodný i pro in-line bruslaře. Dalších 1,7 km
cyklostezky vede od mostu po místních komunikacích a je osázeno dopravním značením. Po místních komunikacích od mostu vede několik tras, které napojují nově
zbudovaný úsek do sítě stávajících cyklotras. Jedna končí na křižovatce poblíž fotba-
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lového hřiště Spartaku, druhá u místní základní školy, další končí u stanice LPG
u I/58. Celý úsek cyklostezky je dlouhý 2,5 kilometru.
Město na vybudování cyklostezky získalo dotaci z Regionálního operačního programu, která pokryla 85 % uznatelných výdajů. Městu se podařilo soutěží snížit cenu,
která dle projektu činila 2,9 milionu korun, na 1,8 milionu.

P ARKOVIŠTĚ

U

MŠ Z ÁHUMENNÍ

Dopravu na ulici Záhumenní již řadu let komplikovalo stání vozidel před školkou
i před muzeem Fojtství. Zatímco muzeum řešilo problém umožněním parkování ve
dvoře, MŠ získala nové parkoviště v ulici u školky. Přibylo zde pět nových kolmých
parkovacích míst. Díky dlážděné ploše mezi oplocením a příjezdovou komunikací je
možné vozidly najíždět i zde, a rodiče tak mohou odstavit celkem až osm aut. Parkoviště bylo možné vybudovat pouze záborem části zahrady. Před zahájením stavby bylo nutné vykácet jeden vzrostlý strom. Součástí stavby bylo vybudování kanalizačního
napojení a úprava stávajícího rámového oplocení areálu školky. Firma Cobbler,
s. r. o., ze Zašové skončila stavbu 10. srpna. Celá investiční akce přišla město na
350 000 korun.

R EKONSTRUKCE Š TEFÁNIKOVY

ULICE

V roce 2006 byla zpracována studie, s níž byla seznámena i veřejnost. Podle ní by rekonstrukce celého 2,2kilometrového úseku přišla na dvě stě milionů korun. Z důvodu
proveditelnosti byla už tehdy rozdělena do etap. O dva roky později bylo rozhodnuto
o rekonstrukci prvního úseku, a to čtyřsetmetrového úseku ulice Štefánikovy, části
ul. Štramberské a jejich okolí, tedy části od křižovatky ulic Kpt. Jaroše s ulicí Štefánikovou po křižovatku s ulicí Husovou včetně její úpravy a část ulice Štramberské od
této křižovatky až po parkoviště před Katolickým domem. Firma S-projekt plus, a. s.,
Zlín zpracovala projektovou dokumentaci, s níž se město ucházelo o dotaci. Tu získalo z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Samotné stavební práce byly zahájeny 1. dubna. Zpozdil je průběh výběrového řízení
a jeho následná kontrola poskytovatelem dotace. Práce se rozjely naplno až po Velikonocích a začaly kácením vzrostlých stromů kolem komunikace. Byla pokácena březová alej a další stromy a keře po obou stranách silnice do vzdálenosti zhruba dvou
metrů. Nová zeleň byla vysázena až v závěru dokončovacích prací na podzim. Firma
Colas CZ, a. s., která stavbu prováděla, zabrala plochu mezi parkovištěm u radnice
a parkem, na níž bylo po dobu stavby vybudováno zázemí pro pracovníky a techniku.
Po dobu stavby byla ulice zcela uzavřena. Z důvodu výkopových prací a pohybu stavebních strojů na stavbě byl celý úsek oplocen. Dlažební kostky byly po rozebrání
dlažby na rekonstruovaném úseku odvezeny na skládku města vedle bývalé ZŠ náměstí.
Po plánovaném přeložení části potrubí pod ulicí Štefánikovou začali mít obyvatelé
v okolí ve vyšších patrech bytových domů slabý tlak vody. Proto musely Severomoravské vodovody a kanalizace provést změnu postupu přepojování jednotlivých řadů
a posílit tlak těmito venkovními rozvody. Do doby ukončení rekonstrukce na zemi
u Katolického domu leželo potrubí pro náhradní zásobování vodou. Další omezení,
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tentokrát i pro chodce, přinesla výstavba nové okružní křižovatky u bývalé Základní
školy náměstí. Z důvodu výkopů vyvolaných přeložkami inženýrských sítí a teplovodu
došlo k uzavření chodníku a přechodu do dokončení výstavby okružní křižovatky.
Přestože dle původního termínu měly být stavební práce ukončeny do konce října,
komplikovaným a neočekávaným stavem technické infrastruktury a pozůstatků historických objektů v této nejstarší části města Kopřivnice si vynucené vícepráce vyžádaly prodloužení termínu dokončení o jeden měsíc. Velkým problémem bylo provedení a koordinace přeložek inženýrských sítí, kdy se setkávaly práce na přeložkách sítí O2, rozvodech ČEZu a nízkotlakého plynovodu RWE, hrazených přímo jednotlivými
správci s výstavbou přeložek a nových vedení realizovaných v rámci stavby a samostatně budovanými rozvody pro teplo.
V celém rekonstruovaném úseku bylo vybudováno celkem devět nových autobusových zálivů, z toho je jich šest na ulici Štefánikově, přibližně ve stejných pozicích jako
poloha předešlých nástupišť, a tři jsou úplně nové, a to na ulici Husově u školy a dva
jsou za křižovatkou na ulici Štramberské u Katolického domu. Mimo ulici Husovu je
na každé autobusové zastávce u zálivu vybudováno zastřešení včetně laviček, aby se
zvýšil komfort pro cestující. Při realizaci stavebních prací na stavbě chodníků bylo
zjištěno, že opěrná zeď u obytných domů je v havarijním stavu, a proto bylo rozhodnuto o jejím zbourání a výstavbě nové. Nová zeď je v původní poloze, je 226 metrů
dlouhá a má nové zábradlí s podsvícením leddiodami.
Nově otevřený rekonstruovaný úsek navazuje na urbanistickou studii, která byla
zpracována v letech 2006 – 2008. Celkové náklady na rekonstrukci této etapy činily
44,7 milionu korun, přitom původní rozpočtované náklady byly ještě vyšší a byly odhadovány na 65 milionů. Náklady z větší části pokryla dotace, kterou město získalo
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Spoluúčast města činila 12
milionů korun.
V pátek 30. listopadu se uskutečnil slavnostní ceremoniál s doprovodným kulturním
programem v sadu Edvarda Beneše a ulice byla opět otevřena.

D ESIGNOVÉ

STUDIO

M ANU M ANU

Ve městě zahájilo svou činnost kopřivnické designové studio Manu Manu. Jde o takzvanou sociální firmu. Studio není běžným podnikem, který užívá vlastní tržně orientované produkce k tvorbě zisku, ale také k naplňování sociálních cílů. Studio se zabývá výrobou fotografických rámů, sítotiskem na textil a volnou designovou tvorbou.
Na začátku zaměstnalo dva lidi. Jednoho se zdravotním postižením, druhý patří do
skupiny mladistvých bez vyššího vzdělání ohrožených sociálně patologickými jevy.
Rozjezdu firmy pomohly peníze z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podnikatel Radim Příhoda je sice profesí strojař, ale i designér a fotograf. Pro
své snímky vyvinul vlastní unikátní systém adjustace a nyní tento svůj nápad využil
pro podnikatelský záměr. V designovém studiu Manu Manu vznikají nejen netradiční
rámy, ale také originální trička v malých sériích, bytové doplňky jako designová světla, nábytek či dekorační objekty. Manu Manu funguje v prostorách radniční budovy,
kde má za zvýhodněných podmínek pronajaty potřebné místnosti.
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O TEVŘENÍ

NOVÉ ŠKOLY V

M NIŠÍ

V sobotu 1. září odpoledne proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované Základní školy v Mniší za přítomnosti představitelů města, firem, které se na modernizaci školy podílely, a dalších pozvaných hostů, ale také za nebývalého zájmu místních
občanů.
Stavební práce byly zahájeny vloni 1. července, a to demontáží střechy a dalšími bouracími pracemi. Z původního objektu zbyly jen obvodové zdi. Rekonstrukcí vznikly
nové prostory ve druhém nadzemním podlaží, kde byla v minulosti nevyužitá půda.
V těchto prostorách byly vybudovány dvě nové učebny, jedna velká pro 32 žáků
a druhá počítačová. Dále zde byly vybudovány nová herna, kabinet a sociální zařízení. V přízemí byly rekonstruovány původní prostory školy a nově přistaveny šatny ze
zadní strany objektu, kde se nachází také hlavní vstup do školy. Stavební část rekonstrukce prováděla pro město novojičínská firma Nosta a nábytek dodala firma Multip
Moravia z Nového Jičína.
Škola byla zrekonstruována díky zhruba čtrnáctimilionové dotaci, kterou město získalo z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, přičemž stavební práce
přišly na více než 18 milionů korun, rozdíl pokrylo město ze svého rozpočtu. Radnice
také přispěla na vybavení více než milionem korun. Škola tak má nejen novou počítačovou učebnu s interaktivními tabulemi, ale i s knihovnou. Díky rekonstrukci má škola také jednu velkou třídu, v níž jde světlo jak z pravé, tak i levé strany, a třída tak poskytuje stejný světelný komfort jak pro leváky, tak i pro praváky.
Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce školy bylo navýšení kapacity. Od září došlo
k jejímu navýšení na 60 žáků. Tento počet dětí může navštěvovat školní družinu
a stejnou kapacitu má i jídelna s novou výdejnou jídel a zázemím pro personál. Kapacitní možnosti před rekonstrukcí byly poloviční.

Z ATÁČKA

NA

V ELOVOU

V dubnu byly zahájeny stavební práce na rozšíření místní komunikace ve Větřkovicích
v úseku nazývaném Velová. Spočívaly v rozšíření komunikace v délce 90 metrů, upravovaly se okolní vjezdy k nemovitostem a současně byly zpevněny okolní břehy zárubní zdí vytvořenou gabiony. Součástí provedených prací byla i oprava odvodnění
plochy pod zatáčkou mezi mostem přes Svěcený potok. Vybudován byl i chodník,
který má zajistit bezpečí pro obyvatele z této lokality. Firma Japstav Morava, s. r. o.,
která prováděla rozšíření komunikace, musela sladit harmonogram prací s firmou
Zlínstav, a. s., která v téže době budovala kanalizační řád v celé místní části Lubina.
Na podzim byl pro větší bezpečnost nad převýšením vybudován retardér a položen
asfaltový povrch. Za realizaci rozšíření zatáčky Velová zaplatilo město 3,3 miliony korun.
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Ž IVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I NFORMAČNĚ OSVĚTOVÝ
V K OPŘIVNICI

S YSTÉM O ŽIVOTNÍM PRO STŘEDÍ

Odbor životního prostředí zahájil koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového
systému o životním prostředí v Kopřivnici. Prostřednictvím webových stránek věnovaných čistě problematice životního prostředí informuje odbor o aktualitách a nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých složek životního prostředí.
Web životního prostředí Kopřivnice obhájil 2. místo ve 2. ročníku soutěže Zelená informacím.

O VZDUŠÍ
MONITORING

O V ZD U ŠÍ

V roce 2012 byl ve znečištění ovzduší v Kopřivnici limit překročen 57krát.

I N FO R M A ČN Í

S Y ST É M O S T AV U O V Z DU ŠÍ V

K O P Ř I V N I CI

Od roku 2011 je ve vestibulu radnice umístěn LCD monitor, na kterém jsou zobrazována data ze stanice Automatického imisního monitoringu ČHMÚ ve Studénce.
V pravidelných hodinových intervalech je přenášena koncentrace polétavého prachu. Data jsou podsvícena zeleně, jsou-li koncentrace prachu v ovzduší v normě anebo v případě překročení imisního limitu červeně, fialově a černě. Dále jsou zde doplňková data (meteorologická mapa, teplota, počasí či stav řeky Lubiny ve Vlčovicích). V zimních měsících, při smogových situacích, jsou pro občany vyhlašovány pokyny (vyhlášení/odvolání smogových situací, jak se při těchto stavech chovat atp.).
O vyhlášení a odvolání smogových situací jsou občané města informováni také prostřednictvím webu města Kopřivnice, webu životního prostředí a městského rozhlasu.
V únoru 2012 proběhla na prostranství před Kulturním domem v Kopřivnici osvětová
akce s názvem „Jak správně topit“, kterou uspořádalo město Kopřivnice ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem při VŠB-TU v Ostravě za finanční pomoci občanského sdružení. Arnika.
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší vykonával státní správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro celé
správní území Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností (ORP) do konce srpna
2012. Od 1. 9. 2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
který přinesl významné změny v kompetencích týkající se obcí s rozšířenou působností. ORP přišly zejména o vyměřování poplatku provozovatelům středních a malých
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), dále o vedení evidence těchto zdrojů a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší.
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ODPADY
Komunální odpad
V roce 2012 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší
vyprodukováno a svezeno celkem 8 173,439 t odpadu, z toho 9,4 t odpadu nebezpečného.
Ostatní odpad nevhodný k využití je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti
SKLADEKO, s. r. o., Staříč. Tříděný odpad je předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina. Biologicky rozložitelný komunální
odpad a odpad ze zeleně je předáván na kompostárnu Točna v Příboře.
Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdat nebezpečné odpady na
sběrném dvoře, který mají k dispozici denně kromě neděle a svátků, nebo v pojízdné
sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2012 uskutečnil v období od
11. 5. do 25. 5. Občané odevzdali 1,21 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře
bylo odevzdáno 7,6 t nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Při likvidaci nepovolených skládek bylo odstraněno 0,62 t nebezpečných odpadů. Shromážděný nebezpečný odpad je pak průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.
Velkoobjemový odpad
Současně s mobilním svozem objemného odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů je z různých částí města prováděn 1x měsíčně mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad. Kromě nábytku jde převážně o vyřazené televizory, chladničky či mrazničky, které občané neoprávněně odkládají k těmto nádobám. Celkově bylo v roce 2012 vysbíráno na sběrném dvoře a mobilním svozem
698,93 t objemného odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce
2012 do 433 (r. 2011 – 387) barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během
roku bylo vyvezeno 14 705 kusů nádob. Od roku 2009 mají občané žijící v rodinných
domech možnost odkládat plastový odpad do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na
městském úřadě. Z celkového množství plastů bylo v roce 2012 systémem pytlového
sběru sesbíráno 18,85 t plastového odpadu.
Nepovolené skládky odpadů
V roce 2012 bylo na území města Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu
nepovolených skládek celkem 8 991 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily
51 437 Kč. Nejčastější výskyt nepovolených skládek byl v okolí garáží Pod Bílou horou, dále na ul. K Pasekám, Severní a Francouzské a ul. Panské u sběrného dvora. Je
nutno uvést, že díky kamerovému systému došlo k rapidnímu úbytku páchaných přestupků – odložení odpadů mimo vyhrazená místa, zejména v Lubině u mostu. Zakládání nepovolených skládek fyzickými osobami řeší odbor životního prostředí jako
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přestupky proti veřejnému pořádku. V roce 2012 nebyl šetřen žádný přestupek, za
který by byla udělena finanční sankce.
Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizuje 1x ročně pro majitele nepojízdných aut likvidaci autovraků. Ti tak mají již šestým rokem možnost zbavit se zdarma vraků včetně odtahu na
autovrakoviště. Při této akci bylo odstraněno celkem 10 nepojízdných vozidel.
V rámci výkonu státní správy bylo v průběhu roku oznámeno 15 opuštěných vozidel.
Celkově však bylo řešeno na odboru životního prostředí cca 50 autovraků. Téměř
všechna vozidla však jejich majitelé po zaslání výzvy k odstranění vozidla odvezli.
Město nechalo odtáhnout a zlikvidovat celkem 5 vozidel.

VODNÍ

HO SP O D ÁŘ ST V Í A O C H RAN A V O D

Odbor životního prostředí zajišťuje každým rokem základní udržovací práce na drobných vodních tocích – částech mlýnských náhonů v místních částech Lubina a Vlčovice, v pramenní oblasti Kopřivničky nad koupalištěm a na vodní nádrži Šostýn.
Práce na mlýnských náhonech spočívají v udržování manipulačních prvků, stavidel,
sečení travního porostu na obou březích náhonů a odstraňování sedimentů z koryta
toku. V roce 2012 bylo navíc opraveno kamenné opevnění koryta mlýnského náhonu
ve Vlčovicích v délce 20 m v dolní části pod bývalým mlýnem. Omezený rozpočet
však nedovoluje větší stavební zásahy do mlýnských náhonů (např. rekonstrukce
mlýnského náhonu ve Vlčovicích je již několik let z důvodu nedostatku finančních
prostředků odkládána).
Na horním toku Kopřivničky nebyly v roce 2012 prováděny žádné udržovací práce.
Podobně a ze stejných důvodů je již několik let odkládáno odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly opakovaně posečeny a byl zajišťován
nepravidelný úklid odpadů z okolí nádrže. V roce 2012 byla, jako částečné protipovodňové opatření, instalována výdřeva na hlavním stavidle mlýnského náhonu ve Vlčovicích. V okolí mlýnského náhonu ve Vlčovicích byla rovněž provedena prořezávka
dřevin z průtočného profilu. Dvakrát v průběhu roku byl proveden úklid koryta vodního toku Kopřivnička na území města od komunálních odpadů.
V roce 2012 nebylo dosaženo ve vodních tocích na území města Kopřivnice žádných
stupňů povodňové aktivity.
Na mostě přes řeku Lubinu do místní části Mniší je Povodím Odry, s. p., druhým
rokem provozováno zařízení, které nepřetržitě měří výšku hladiny ve vodním toku
3
a průtok vody v m za sekundu. V bezprostřední blízkosti měrného zařízení funguje
rovněž srážkoměrná stanice měřící sledující množství dešťových srážek.

S TÁTNÍ

SPRÁVA

V roce 2012 bylo vydáno celkem 185 vodoprávních rozhodnutí a provedeno 60 závěrečných prohlídek dokončených staveb.
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Bylo např. povoleno 47 staveb domovních čistíren odpadních vod, 14 staveb domovních studní, 7 staveb vodovodních řadů, 4 stavby kanalizačních řadů. Pro obec Závišice byla povolena stavba úpravy koryta vodního toku Sedlnice zlepšující povodňovou
ochranu obce. V místní části Lubina byla uvedena do zkušebního provozu dokončená
stavba oddílné splaškové kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV v Kopřivnici.

Z E M ĚD Ě L SK Ý

P Ů DN Í FO N D

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a další s tím spojené úkony jsou prováděny pro celé správní území města Kopřivnice. Městský úřad Kopřivnice uděluje
souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha, souhlas k návrhům tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud
trasa nepřesahuje správní obvod ORP.
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2012 ze ZPF bylo na území města Kopřivni2
ce a místních částí odňato 35 272,9 m zemědělské půdy pro bytovou výstavbu, pro
dopravu a sítě, pro průmyslovou výstavbu, pro rekreaci a sport a pro ostatní účely.
Městský úřad Kopřivnice vydal v roce 2012 dle zákona o ochraně ZPF 9 souhlasů
s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních
cest a jejich součástí.

L ESNÍ

HOSPODÁŘSTVÍ

H O SP O DA Ř EN Í

V MĚ ST S K Ý CH L ESÍ C H

Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře od 1. 3. 2006 město Kopřivnice prostřednictvím odpovědného zástupce – dřívějšího lesního hospodáře městských lesů.
Těžba a prodej dříví
3
3
V roce 2012 bylo vytěženo celkem 1 064 m dříví, z toho těžbou nahodilou 788 m
dříví (vývraty, souše, kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba
3
v porostech do 40 a nad 40 let věku byla provedena v objemu 37,85 m , těžba mýtní
3
úmyslná v objemu 237,97 m . Sumární evidence vytěženého dříví v jednotlivých porostních skupinách je vedena v evidenční části hospodářské knihy, která je trvale uložena u lesního hospodáře.
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů byla provedena předmýtními úmyslnými těžbami do 40 let
věku na ploše 2,5 ha. Z výchovy lesních porostů byl mimo plán proveden výřez nežádoucích dřevin (břízy, vrby, jeřábu) v mladých porostních skupinách do věku 15 let na
ploše 0,8 ha.
Zalesňování
Celková plocha k zalesňování činila 2,12 ha, z toho na ploše 1,6 ha bylo provedeno
první zalesnění po mýtní a nahodilé těžbě. Na ploše 0,52 ha bylo provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 8 700 ks buku lesního.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 500 ks sazenic, 300 ks smrku pichlavého a 200 ks smrku ztepilého.

53

Státní správa lesů
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů na území obce
s rozšířenou působností (ORP). V rámci této agendy provádí dozor nad řádným hospodařením v lesích podle lesního zákona a dbá na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa. Používat lesní pozemky k jinému účelu lze jen na základě rozhodnutí
o jejich odnětí.
Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2012 nacházejí honitby Lubina, Závišice - Štramberk, Příbor I. (část katastrálního území Drnholec nad Lubinou), honitba
Tichá (část katastrálního území Mniší) a honitba Lichnov-Bordovice (část katastrálního území Vlčovice). V těchto honitbách se chová srnčí zvěř, bažant obecný a zajíc
polní. Výjimečně se zde objevuje migrující zvěř jelení a černá (prase divoké). Zvěř
chovají a loví uživatelé honiteb - myslivecká sdružení.
V Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně se jako každý rok koná chovatelská
přehlídka trofejí ulovené zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly
lovu zvěře. V roce 2012 se tato přehlídka uskutečnila od 11. dubna do 6. května
2012.

O CHRAN A
L AŠ SK Á

PŘÍRODY A KRA JIN Y

N A U ČN Á ST E ZK A

Město zajišťuje pravidelnou údržbu kopřivnické části Lašské naučné stezky, která
spojuje významná místa v Kopřivnici a ve Štramberku. Údržba zahrnuje především
výměnu rozbitých ochranných plexiskel a opravy poškozených tabulí. V roce 2012
nebylo poškozeno žádné zastavení. V rámci údržby byl proveden nátěr vybraných informačních stojanů.

Ú DR Ž B A

L UK N A

Č ER V E N É M

K AM E N I

Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných rostlin z čeledi vstavačovitých a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení s důsledným odstraňováním posečené hmoty.

N AT UR A 2000
V okolí Kopřivnice se vyskytují dvě evropsky významné lokality (Červený kámen
a Štramberk) zařazené do soustavy chráněných území Natura 2000. Území zařazená
do Natury 2000 jsou chráněna na základě právních předpisů EU jako zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

V EŘEJNÁ
K Á C EN Í

ZELEŇ

D Ř EV I N

Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve
městě. V roce 2012 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice (včetně kácení
v rámci projektů ORM) odstraněno celkem 422 ks stromů, 24 ks solitérních keřů
a 3 159 m² keřů rostoucích ve skupinách, což je dosud největší rozsah kácení za evi-
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dované období. Bylo to způsobeno souběhem více akcí, kde se provádělo kácení několika desítek stromů (Regenerace zeleně sídliště Korej, Kácení rizikových stromů,
Rekonstrukce ul. Štefánikovy a IPRM Kopřivnice Jih).
Při rekonstrukci ulice Štefánikovy bylo pokáceno 83 přestárlých, poškozených či nevhodně umístěných stromů. Odstraněny musely být stromy v bezprostřední blízkosti
plánovaných výkopů. Řada stromů byla již napadena houbovými chorobami. Zeleň se
ale do ulice vrátí, projekt počítá s oboustrannou zelenou alejí. Na straně obytných
bloků i ze strany parku budou vysázeny kvetoucí hrušně a okrasné třešně. Dále pak
okrasné jabloně, svitely, živé ploty a v budoucí okružní křižovatce vzniknou záhony
trvalek. V rámci náhradní výsadby má být vysazeno 66 kvetoucích stromů kolem komunikace a 11 stromů před poliklinikou a Kachlovkou.
Akce „Kácení rizikových stromů“ je pokračováním projektu „Likvidace problematických dřevin“, který byl vzhledem k nedostatku finančních prostředků v minulých letech pozastaven. Jedná se především o kácení stromů se špatným nebo zhoršeným
zdravotním stavem, které byly vytipovány na základě terénního průzkumu v rámci
aktualizace inventarizace zeleně v Kopřivnici. Bylo zjištěno, že z cca 12 000 stromů je
více než 300 stromů ve velmi špatném stavu a přibližně dalších 1 300 stromů má
různé závažné defekty. Některé byly odborně ošetřeny, ale část se musela a ještě
bude muset pokácet, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo zdraví osob. Kácení se
bude týkat zejména rizikových stromů v místech se zvýšeným pohybem lidí, jde například o parkoviště, chodníky a areály škol.

V Ý SA D B A

Z E L EN Ě

V roce 2012 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem
124 ks vzrostlých stromů (se zemním balem, kontejnerované nebo systém AIRPOT
/vzdušný kontejner/, obvod kmínku od 14-16 cm do 18-20 cm, u zavětvených stromů
výška do 250-300 cm), 3 221 ks keřů, 2 867 ks trvalek a okrasných trav a 3 166 ks letniček a dvouletek. Z toho bylo z finančních prostředků, které byly pro tyto účely vyčleněny správou zeleně na rok 2012, vysazeno 14 ks stromů, 269 ks keřů, 1 290 ks trvalek a okrasných trav a 2 916 ks letniček a dvouletek. Ostatní výsadby byly financovány z rozpočtu na údržbu zeleně v rámci mandátní smlouvy s firmou SLUMEKO,
s. r. o., z dotovaných akcí odboru rozvoje města Kopřivnice či jiných institucí a firem
jako náhradní výsadba za kácení.
V případě výsadeb dřevin a trvalek se jedná buď o provedení náhradních výsadeb za
kácení nebo o samostatné akce. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků
v rozpočtu na rok 2012 nebylo možno realizovat výsadby stromů v potřebném množství. Protože se v tomto roce vysadilo v Kopřivnici větší množství stromů v rámci investičních akcí odboru rozvoje města (např. Rekonstrukce ul. Štefánikovy) a z náhradních výsadeb za kácení, bylo více pozornosti věnováno výchovnému a udržovacímu řezu mladých výsadeb stromů a výsadbám trvalek a okrasných trav.
Mezi hlavní výsadbové akce patřily například výsadby spojené s rozšířením hřbitova
v Lubině, kde bylo vysazeno celkem pět stromů, 202 keřů a dvacet trvalek. V rámci
dotovaného projektu Regenerace panelového sídliště Sever byla po dostavbě nové-
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ho parkoviště na ulici 17. listopadu provedena náhradní výsadba za kácení, kde byly
vysazeny tři okrasné jabloně a 512 trvalek a okrasných trav.
Náhradní výsadba byla provedena rovněž v areálu nového hřiště ZŠ dr. Milady Horákové, kde bylo v srpnu a v říjnu vysazeno dvanáct okrasných jabloní a čtyři zmarliky
kanadské. Po dostavbě nové stravovny Střediska sociálních služeb byly v průběhu září provedeny sadovnické úpravy na okolních plochách. Bylo zde vysazeno celkem 653
rostlin, převážně půdopokryvné růže, mochny, levandule, kakosty, okrasné trávy
a ibišky.

V Ý ZN A MN É

D Ř EV I N Y

Ke konci roku 2012 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem 115 ks významných stromů, během tohoto roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina. Do seznamu významných dřevin jsou na základě průzkumu v terénu zařazovány pouze dřeviny, které jsou jedinečné některými svými parametry, jako jsou např. parametry růstové (výška a šířka koruny, tloušťka nebo obvod kmene),
vzhledové (typický habitus odpovídající danému druhu), dosažený věk (dřeviny s vysokým věkem, například nad 100 let) nebo pokud se jedná o ojedinělý či vzácný druh
dřeviny v Kopřivnici.
Významné stromy jsou zatím vedeny pouze pro potřeby správy zeleně, kde jsou
označeny v GIS mapě zeleně (geografický informační systém), v terénu zatím nijak
označeny nejsou. Jedná se jak o solitérní stromy, tak i o menší skupiny nebo stromořadí. Aktualizace evidence významných stromů je prováděna každý rok, včetně sledování jejich zdravotního stavu, výskytu jmelí apod.

P ROJEKT

ODSTRAŇOVÁNÍ STA RÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁ TĚŽÍ

2. etapou Projektu odstraňování starých ekologických zátěží (POSEZ) je Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice. Cílem projektu je
provedení nápravných opatření na lokalitě č. 3 – Skládce kalů. Nápravná opatření vycházejí ze závěrů Analýzy rizik zpracované pro tuto lokalitu, tzn. kompletní technické
zabezpečení skládky s následnou rekultivací, doplnění monitorovacího systému kvality podzemních vod a pravidelný monitoring.
V roce 2012 byla k odkanalizování skládky kalů vybudována dešťová kanalizace a doplněn monitorovací systém o dva vystrojené hydrogeologické vrty. Při provádění inženýrskogeologického průzkumu byla v prostoru skládky zjištěna zvýšená agresivita
podzemní vody na železobetonové konstrukce. Na základě tohoto zjištění zpracoval
Ústav technologie a stavebních hmot při stavební fakultě VUT Brno návrh zálivkové
směsi pro těsnící stěnu, která má být umístěna po obvodu skládky kalů. Z důvodu
změny projektu a tím i zvýšení ceny za novou zálivkovou směs byla ke konci roku
2012 podána Řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí žádost o zahrnutí nepředvídatelného navýšení nákladů do způsobilých výdajů projektu.

MONITORING

S T A RÝ C H EK O LO GI CK Ý C H Z ÁT Ě ŽÍ V

K O P ŘI V N I CI

Město Kopřivnice realizovalo v letech 2008 až 2011 projekt Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici, jehož cílem bylo zjištění rizik ohrožení

56

zdraví lidí, podzemních vod a ekosystémů vybraných starých ekologických zátěží
(SEZ) na území města. V rámci tohoto projektu bylo zkoumáno celkem 10 SEZ. Ze
zpracovaných analýz rizik vyplynulo doporučení provedení ověřovacího monitoringu
kvality podzemních a povrchových vod pro devět lokalit (lokalita č. 3 je doporučena
k sanaci). Tímto krokem se zásadně sníží nejistota způsobená absencí dat o kontaminaci povrchové a podzemní vody v delší časové řadě.
Projekt Monitoring starých ekologických zátěží v Kopřivnici byl zahájen v první polovině roku 2012. Na základě zpracovaného projektu prací budou dvakrát ročně prováděny odběry vzorků vod z vrtů u 9 starých ekologických zátěží a jejich rozbory. Práce
budou ukončeny do poloviny roku 2015, výsledky monitoringu budou zahrnuty do
závěrečné zprávy. Zadávací řízení s nejnižší nabídkou v hodnotě 555 tisíc vyhrála ostravská firma AQD – envitest, s. r. o.

V A R O V N Ý A MO N I T O R O V A C Í
K O P Ř I V N I C E (VMPS)

P RO T I P O V O DŇ O V Ý SY S T É M M ĚS T A

Projekt zahrnuje vlastní varovný a monitorovací systém pro zlepšení předpovědní
a hlásné povodňové služby, digitalizaci povodňového plánu ORP Kopřivnice a vybudování bezdrátového rozhlasu pro Kopřivnici a místní části. V průběhu roku 2012 byly na základě doporučení odborníků zpracovány podklady pro změnu projektu (výstavba nového kompletního bezdrátového rozhlasu od jednoho dodavatele místo
původní kompatibilní nástavby na již vybudovaný bezdrátový rozhlas a přemístění
hladinoměrů z Lubiny a Vlčovic do Frenštátu p. R.). Náklady na realizaci projektu činí
celkem 10 790 tis. Kč, z toho 90 % způsobilých výdajů by mělo být uhrazeno z dotace
z OPŽP.
Koncem roku vydal souhlas se změnou projektu zpracovatel odborného posudku –
odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí.

R EALIZACE

MÍSTNÍ

A GENDY 21

ANEB

Ž IVÁ K OPŘIVNICE

V průběhu dvouletého projektu ukončeného na podzim 2012 byly uskutečněny následující akce:
-

Zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpad na 16 stanovištích, které
byly původně umístěny v zeleni nebo zabíraly parkovací místa ve městě.

-

Infokampaň k třídění odpadů.

-

Kampaň k nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem a pořízení 102 ks kompostérů pro občany města.

-

Vytvoření tří nových videospotů a zkrácení již dříve zpracovaných a tří nových videospotů pro využití v místních sdělovacích prostředcích. Videospoty
informují poutavou formou o jednotlivých složkách životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, příroda, les, půda apod.).

Projekt byl financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
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P Ř Í MĚ ST SK Ý

LES

Š O ST ÝN

V rámci projektu byla odstraněna stará „Bezručova vyhlídka“ a vybudována nová
dřevěná vyhlídka a dva přístřešky nad stávající dřevěná posezení v lokalitách na Janíkově sedle a u rybníka pod Šostýnem. Na realizaci projektu byla získána dotace
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 ve výši 836 tis. Kč. Celkové náklady činily bezmála 1,2 mil. Kč.

R E G EN ER A C E

ZE L EN Ě N A SÍ D LI ŠT I

KOREJ

Projekt řeší obnovu zeleně na jednom z nejstarších sídlišť v Kopřivnici. V rámci projektu budou odstraněny nevhodně umístěné, poškozené a neperspektivní stromy
a keře a vysazena nová zeleň. Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu činí cca 2,5 mil.
Kč. V prosinci 2012 byla realizována první část projektu, kácení 78 ks nejproblematičtějších stromů.

K O M P O ST É R Y
Kopřivnice, která je Zdravým městem, zorganizovala kampaň s cílem poradit občanům, jak nakládat s bioodpadem a organickými zbytky z domácností. Bioodpady dnes
tvoří přibližně 40 procent směsného komunálního odpadu, který je ukládán na skládky.
V květnu dostali občané bydlící v rodinných domech do schránek brožurku s informacemi o možnostech využití bioodpadu ze zahrad a domácností s vysvětlením, proč
je kompostování důležité. V rámci podpory co největšího množství zapojení lidí do
kompostování se radnice rozhodla zapůjčovat bezplatně kompostéry. Na jejich pořízení využila peníze z dotace, kterou město získalo z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice.
Město distribuovalo 650litrové nádoby na bioodpad do domácností v rodinných
domcích na základě smluv o výpůjčce. Ty byly uzavírány na pětileté období. Po uplynutí této doby kompostéry zůstanou ve vlastnictví občanů.
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Š KOLSTVÍ
M ATEŘSKÉ

ŠKOLY K OPŘIVNICE
ORGANIZACE MĚSTA

–

PŘÍSPĚVKOVÁ

Organizace sdružuje 9 pracovišť, ředitelka: Zdeňka Krišková
Zápisy do mateřských škol v Kopřivnici včetně místních částí proběhly ve středu
25. dubna. K zápisům do vzdělávacích zařízení Mateřské školy Kopřivnice přišlo 259
žadatelů, přičemž od září se mělo uvolnit 190 míst. Do mateřské školy Polárka, jež je
součástí Základní školy 17. listopadu, přišlo k zápisům 22 dětí. Šlo téměř o trojnásobný zájem, než byl počet uvolněných míst. Škola mohla přijmout jen devět nových dětí, neboť tolik míst se od září uvolnilo. Pár dětí museli odmítnout z důvodu příliš nízkého věku. Ne všechny děti se z kapacitních důvodů dostaly na tu školku, o kterou
rodiče žádali.
Rozšíření kapacity zdejších mateřských škol, předepsané Strategickým plánem města, bylo úspěšné. Dalších dvacet míst pro děti vzniklo úpravou prostor v Mateřské
škole Mniší. Nová Mateřská škola Polárka, která vznikla ve volných prostorách Základní školy 17. listopadu, má dvě oddělení pro 56 dětí. Celkem je tak nyní v Kopřivnici k dispozici 660 a v Lubině a Mniší po pětačtyřiceti místech v mateřských školách.
Celková kapacita mateřských škol zřizovaných městem tak vzrostla na 750 míst. Celkem v Kopřivnici přibylo v poslední době 150 míst v mateřských školách. Administrativním navýšením počtu míst na dosavadních odděleních mateřských škol vzniklo 29
míst. Podle demografických údajů by v následujících třech letech měli být uspokojeni
všichni žadatelé o místo v mateřské škole.
Odklady nástupu do prvních tříd se některým rodičům od příštího roku prodraží. Letos na začátku roku vstoupila v platnost novela školského zákona, která zpoplatňuje
opakování posledního ročníku v mateřské škole předškolákům.

P O L ÁR K A
Nejnovější mateřská škola ve městě Polárka má od října oficiálně svou vlastní zahradu. Zatímco až doposud děti navštěvující školku, která je součástí ZŠ 17. listopadu,
navštěvovaly zahrady jiných mateřských škol ve městě, nyní už mají vlastní, plně vybavenou plochu sloužící k hrám na čerstvém vzduchu.
V pátek 6. října slavnostně otevřená zahrada disponuje dvěma herními centry. Každé
z nich tvoří dřevěná pergola s krytým pískovištěm, které je díky zastřešení možné využívat i při nepřízni počasí a je doplněno prolézačkami, houpačkami a dalšími herními
prvky. Vybudování zahrady bylo důležité nejen pro komfort předškoláků, ale bylo také podmínkou hygieniků, mateřská škola bez vlastní zahrady prý totiž nemůže existovat. Zahrada a její vybavení stálo 1,2 milionu korun, většinu nákladů nesla škola
a jejím prostřednictvím město, které je jejím zřizovatelem. Částkou 23 tisíc korun pak
projekt podpořila také společnost Brose.
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V úterý 15. května byla oficiálně otevřena již čtvrtá revitalizovaná zahrada, tentokrát
Mateřské školy Zdeňka Buriana, jejíž přeměna proběhla v rámci projektu Svět je velká zahrada.
Přestože zahrada smyslů v Mateřské škole Jeřabinka byla dokončena v předstihu vloni v závěru listopadu, děti ji začaly využívat na rozvíjení všech smyslů, od čichu, přes
zrak a sluch až po hmat, až letos na jaře. Zahrada je rozdělena do dvou částí, na bylinkovou, v níž budou děti pěstovat nejen byliny, ale i měsíční jahody, a na herní část.
Na herních prvcích si budou děti rozvíjet další smysly. Revitalizaci zahrady podle projektanta z ostravské firmy Atris provedla další ostravská firma Konstruktial. Záměrem
projektu Mateřských škol Kopřivnice je postupná přeměna všech zahrad předškolních zařízení ve městě tak, aby každá představovala ojedinělý tematický celek. K první proměně zahrad mateřských škol došlo v roce 2010, kdy se zahrada MŠ Záhumenní proměnila v Kamenný svět a zahrada MŠ České ve Vodní svět. Na proměnu získaly
Mateřské školy Kopřivnice osmimilionovou dotaci ROP Moravskoslezsko a dalších
sedm set tisíc korun přidalo město. Ze stejného dotačního programu se podařilo vloni získat další téměř osmimilionovou dotaci na vznik Ptačího světa na zahradě školky
v Lubině a Zahradu smyslů v MŠ Jeřabinka. Město tento projekt podpořilo 642 tisíci
korunami.

A K C E MŠ

SE SP O RT O V N Í MI AK T I V I T A MI

22. května se uskutečnilo na dětském dopravním hřišti v Mateřské škole Záhumenní
a jejím okolí odpoledne se sportovními aktivitami Hrajeme si s pohybem. Akce, kterou přichystaly učitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice, byla součástí celoročního projektu, jehož hlavním cílem je nejen rozvíjet pohybové dovednosti a zvyšování tělesné zdatnosti, ale také zvyšovat zájem rodičů o dění v mateřské
škole. Cílem připravené akce byla propagace zdravého životního stylu a motivace rodičů ke zvýšenému pohybu dětí. Na děti s rodiči čekala řada úkolů spojená s pohybem, například děti jezdily na koloběžkách, chodily na chůdách, střílely na branku.
Na akci byl přítomen i známý hokejista Václav Varaďa, jenž dětem podepisoval kartičky. Zájemci si mohli prohlédnout jeho sportovní výzbroj i medaile.

Z ÁKLADNÍ

Š KOLY

ZŠ dr. Milady Horákové, 418 žáků
ZŠ Emila Zátopka, 482 žáků
ZŠ Alšova, 365 žáků
ZŠ a MŠ 17. listopadu, 331 žáků
ZŠ Mniší, 35 žáků
ZŠ Lubina, 105 žáků
ZŠ sv. Zdislavy, 173 žáků
Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, p. o., 49 žáků
ZŠ a MŠ Motýlek, 35 žáků
Celkem docházelo do ZŠ 1993 žáků.

DO

O BV O D Ů Z ÁK L AD N Í C H ŠK O L V E M Ě ST Ě P ŘI BY L Y N O V É U LI C E

Byla schválena nová vyhláška města, v níž se upravují spádové obvody pro základní
školy v Kopřivnici. Změny se dotkly pouze tří škol. Do spádové oblasti ZŠ Alšovy byla
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nově zařazena ulice Horečkova, druhá nová ulice Západní byla vyhláškou přiřazena
k ZŠ Emila Zátopka, poslední nová ulice Nádražní spadá do obvodu ZŠ dr. Milady Horákové. Do obvodu této školy byla přiřazena ulice Čs. armády, která do konce loňského roku patřila pod ZŠ 17. listopadu. Určení obvodů je orientační, neboť rodiče si
při zápisech mohou sami vybrat školu pro své dítě. Ředitel školy je ale povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
Zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 2012/13 proběhly ve čtvrtek 9. a pátek 10.
února. K zápisům přišlo celkem 262 dětí. To je v porovnání s loňským rokem téměř
o padesát méně. V září ale usedlo do lavic jen 215 prvňáčků, neboť u řady z nich požádali rodiče o odklad povinné školní docházky.

Z K V A LI T N ĚN Í I N F RA ST RU K T U RY V Z D ĚL ÁV ÁN Í
V ZŠ D R . M. H O RÁK O V É V K O P ŘI V N I CI
Jeho předmětem byla rekonstrukce elektroinstalace ve třech pavilonech školy a modernizace a vybavení speciálních učeben. Zhotovitelem akce byla společnost GEDOS
Nový Jičín, vzešlá z výběrového řízení. Konečná hodnota stavebních prací a dodávky
vybavení učeben byla 6 438 956 Kč. Z toho kompletní rekonstrukce elektroinstalace
v pavilonu B, D a zrcadlovém sále v pavilonu A stála 4 501 522 Kč a vybavení učeben
1 916 444 Kč. Součástí díla bylo i zhotovení projektové dokumentace skutečného
stavu provedeného díla za 21 000 Kč. V rámci projektu byla upravena a dovybavena
učebna chemie za 499 096 Kč. Modernizace učebny fyziky přišla na 516 656 Kč, zrcadlový sál na 360 354 Kč, školní knihovna na 278 706 Kč a multimediální učebna stála
237 623 Kč.

H Ř I ŠT Ě ZŠ M I LA DY H O RÁK O V É
Škola letos převzala do užívání nově vystavěné školní hřiště. Hřiště je určeno jak
školním dětem, tak i veřejnosti k max. možnému využívání. Nové školní hřiště, které
bylo vybudováno s pomocí dotace z evropských fondů, musí město podle předem
stanovených pravidel provozovat po dobu minimálně pěti let, kdy poskytovatel dotace sleduje udržitelnost projektu. Provoz budov školy a přilehlého sportovního areálu
se vedení školy rozhodlo zabezpečit dvěma správci. Vzhledem ke skutečnosti, že se
jednalo o zřízení nových pracovních míst, požádala škola zřizovatele, tedy město,
o navýšení rozpočtu na mzdy. To se setkalo s odporem některých zastupitelů, kteří
považovali navýšení rozpočtu škole za nehospodárné a požadovali vypsání konkurzu
na obsazení nových pracovních pozic. Personální změny byly ale zcela v kompetenci
statutárního zástupce a tedy ředitele školy. Na taková místa se konkurzy nekonají
a k žádnému pochybení nedošlo.

DOTACE

PRO

ZŠ A L ŠO V A

Také Základní škola na Alšově ulici procházela a ještě bude procházet rekonstrukcí.
Z přidělené dotace získá novou elektroinstalaci, interaktivní tabule, nové počítače
a mnoho dalšího vybavení. Investice do dalšího zkvalitňování infrastruktury ve vzdělávání škole umožní zisk dotace ve výši bezmála 7,7 milionu korun z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko.
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Projekt nazvaný „ZŠ Alšova - škola 21. století, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání“ je jediným projektem z Kopřivnice, který Regionální rada v rámci hodnocení žádostí přihlášených do 5. kola výzvy pro oblast podpory subregionálních center doporučila k finanční podpoře. Projektu jde o to, aby se škola otevřená v roce 1977 posunula zase o něco blíž k současným standardům.
V budově byla v posledních letech provedena řada prací. Mezi nejnákladnější patřily
rekonstrukce šaten, školních tělocvičen nebo zateplení budovy a výměny oken v objektu.
V rámci programu „Peníze do škol“ se již podařilo zrekonstruovat a vybavit učebnu
fyziky, chemie, jazyků a přírodopisu. Nyní se rekonstrukce zaměřila na praktické
předměty. Zrekonstruována bude cvičná kuchyně, školní dílny a učebna výtvarné výchovy. Vznikne hudebna včetně zkušebny pro školní soubor. Dovybaveny budou počítačové učebny a jednotlivé kmenové třídy. Nakoupeno má být také specifické vybavení, které bude sloužit školní televizi nebo pro výuku digitální fotografie na škole.

S TŘEDNÍ

A V YŠŠÍ ŠKOLS TVÍ

V Y ŠŠÍ

O D BO R N Á Š K O L A , S T Ř E DN Í O D BO RN Á ŠK O L A A S T Ř E DN Í
O D BO R N É UČI LI ŠT Ě , K O P ŘI V N I C E , P ŘÍ SP ĚV K O V Á O R GA N I Z A C E

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Mgr. Jan Pavelka
K 30. 9. 2012 docházelo do komplexu 1 013 studentů.
Svá studia oboru Ekonomika podniku a managementu ukončilo letos jednadvacet
absolventů místní vyšší odborné školy. Byl to již sedmnáctý ročník, ale byl posledním,
jehož studium trvalo tři a půl roku. Došlo ke zkrácení délky a další studenti budou tuto školu studovat jen tři roky.
Na základě rozhodnutí Moravskoslezského kraje nebyly letos otevřeny ekonomické
maturitní obory obchodní akademie a ekonomického lycea. Studenti, kteří tyto obory již studují, budou ale ve studiu pokračovat až do konce v Kopřivnici. Ekonomické
obory měly na zdejší střední škole poměrně dlouho tradici. První ročník obchodní
akademie byl otevřen v roce 1994, ekonomické lyceum pak do nabídky oborů přibylo
v roce 2007. Zájem byl až donedávna velký, škola dokonce často otvírala víc než jednu třídu v ročníku. K prudkému zlomu došlo až v minulém roce, kdy škola přijala do
prvního ročníku obchodní akademie jen 13 studentů, zatímco letošních maturantů
byly ještě dvě třídy.
Školu budou muset postupně opustit nejen vyučující odborných předmětů ekonomického zaměření, ale také část kantorů zaměřená na jazyky, matematiku a další
všeobecné předměty.
Ekonomické zaměření ze zdejší střední školy ale nevymizí zcela. Nabídka vyšší odborné školy, která Pod Červeným kamenem funguje také, se totiž nemění a i nadále se
zde bude vyučovat obor Ekonomika podniku a management.
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P Ř I JÍ M A CÍ

Z K O U ŠK Y

Po šesti letech, kdy střední škola přijímala studenty pouze na základě jejich prospěchu, museli zájemci o studium skládat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky plošně zavedl Moravskoslezský kraj pro všechny obory poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou na všech středních školách včetně víceletých gymnázií. Celkem se jednalo
o 88 středních škol v kraji a k systému se připojily také tři soukromé střední školy.
Přijímací zkoušky skládali uchazeči o studium strojírenského oboru i technického lycea. Vyloučeno bylo pouze nástavbové studium a také tříleté obory učiliště, kde byli
žáci přijímáni jen na základě prospěchu v profilových předmětech.
V Kopřivnici se přijímací zkoušky uskutečnily 23. a 24. dubna.
Střední odborné učiliště předalo letos výuční listy třiapadesáti absolventům. Učni
dnes již konají takzvanou jednotnou závěrečnou zkoušku, takže jejich výuční listy
jsou platné pro celou Evropskou unii. Víc než třetinu letošních úspěšných absolventů
učiliště tvořili automechanici, těch skončilo 19 a do praxe odešlo také po deseti nástrojářích a obráběčích kovů, devět klempířů a pět autoelektrikářů. Třicet absolventů
přešlo na maturitní nástavbové studium. Odcházející učně nahradili noví žáci. Po
prázdninách do prvních ročníků zasedlo 142 žáků.
Kopřivnickou vyšší odbornou školu už za dobu její existence opustilo 752 úspěšných
absolventů. V pátek 8. června si diplomy o absolutoriu převzalo 20 čerstvých diplomovaných specialistů v oboru ekonomika podnikání a management a 5 absolventů
oboru strojírenství.

B U DO V A

P R Ů MY S LO V K Y

V letošním roce prošla hlavní budova zdejší průmyslovky na Husově ulici zásadní
proměnou. Došlo k výměně oken, zateplení pláště a také k výměně technologií uvnitř
budovy. Byl vybudován nový, úspornější systém osvětlení a vytápění. Jde o komplexní opatření, jejichž cílem je snížit energetické nároky budovy, a to nejen na vytápění,
ale také spotřebu vody, plynu a elektrické energie. Čtyřiadvacetimilionovou investici
získala škola od zřizovatele školy, kterým je Moravskoslezský kraj.

NOVÉ

E L EK T R O N I CK É U Č E B N I CE

Učitelé střední školy připravili studentům zdejší střední školy soubor zcela nových
elektronických učebnic odpovídajících školnímu vzdělávacímu plánu. Celkem vznikly
čtyři desítky učebnic, pro odborné i všeobecně-vzdělávací předměty vyučované na
zdejší střední odborné škole i středním odborném učilišti. Manažerem projektu
Tvorba elektronických učebnic financovaného z evropských peněz prostřednictvím
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Jiří Sumbal. Tým třiceti autorů složený z kantorů zdejší střední školy vytvořil učebnice o celkovém rozsahu 2 700 stran. Celý projekt stál 4,39 milionu korun a kromě příslušného školení autorů a jejich vybavení notebooky i potřebným softwarem z něj byly financovány například také tematické exkurze studentů. Důvody, proč učebnice vznikly, byly nejen
ekonomické, ale také nedostatek vhodných publikací především v oblasti odborných
předmětů. Nově vzniklé elektronické učebnice jsou studentům dostupné zcela zdarma a mají prý i řadu dalších výhod. Elektronická učebnice může obsahovat i multi-
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mediální prvky, jako jsou animace, zvukové záznamy nebo videosekvence. Učebnice
je navíc možné snadno aktualizovat a přizpůsobit změněným potřebám výuky. Díky
tomu, že tvorbu těchto učebnic hradila Evropská unie, budou navíc k dispozici široké
veřejnosti. Po definitivním ukončení projektu na konci června budou učebnice k dispozici k volnému stažení na internetu studentům a učitelům všech škol.

KRAJ

O C EN I L ST U D EN T A T EC HN I CK É HO LY C EA

Jan Žárský, student druhého ročníku technického lycea na zdejší střední škole, byl
oceněn mezi nejúspěšnějšími žáky středních škol v Moravskoslezském kraji. Ocenění
převzal od náměstkyně hejtmana pro oblast školství Věry Palkové a ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jaroslava Sourala. Žárský byl jedním z pětadvaceti
studentů, které hodnotící komise vybírala z dvaačtyřiceti návrhů. Žárský byl do soutěže nominován za své opakované velmi dobré výsledky v matematice a programování. Tento nadaný student svou školu reprezentoval třetím místem v krajském kole
matematické olympiády, druhým místem v celostátní soutěži zaměřené na programování v jazyce C++, skvělé byly také jeho výsledky v soutěžích Bobřík informatiky
nebo Genius logicus.

K ONKURZY

NA ŘEDIT ELE ŠKOL

Na začátku roku vstoupila v platnost novela školského zákona. Tento zákon nově zavedl pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou, a to na
funkční období šesti let. Zákon zřizovatelům škol neukládá povinnost vyhlašovat výběrová řízení už v tomto roce, pokud by to nenavrhla školská rada nebo Česká školní
inspekce. Kopřivnická radnice proto vzala na vědomí úpravu legislativy, ale nerozhodla o vyhlášení konkurzů. Došlo tak automaticky k prodloužení funkčních období
aktuálních ředitelů.
Ve vedení Základních škol Alšova, Emila Zátopka, dr. Milady Horákové, 17. listopadu,
ale také ve školách v Mniší a Lubině se nic nezměnilo. Rovněž ředitelky domu dětí
a mládeže a Mateřských škol Kopřivnice zůstaly ve svých funkcích. Zato Moravskoslezský kraj se rozhodl vyhlásit konkurzy plošně. V případě Kopřivnice se jednalo
o konkurzy na místa ředitelů ZUŠ Zdeňka Buriana, ZŠ Štramberské a speciální Mateřské a Základní školy Motýlek.

P SY C HO LO G

V E ŠK O LÁ C H

Od září získaly školy Emila Zátopka a Milady Horákové svého školního psychologa,
Napodobí místní základní školy Alšovu a 17. listopadu, které se rovným dílem o jednoho psychologa dělí už od roku 2010 a jeho služby si pochvalují.
Zaměstnání školního psychologa na dalších dvou místních základních školách bylo
v plánu delší dobu. Školy požádaly krajský úřad o finanční krytí zřízení nového místa,
ten však z důvodu nedostatku prostředků nevyhověl. Financování platu školního psychologa tak město hradí ze svého rozpočtu.

O CE N ĚN Í

MÍ ST N Í U ČI T E L K Y

32 dětí z kopřivnických základních škol dr. Milady Horákové a Emila Zátopka se zúčastnilo mimořádné akce v Praze společně s učitelkou Naděždou Pešovou.
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V katedrále sv. Víta na Pražském hradě na bohoslužbě pro Stonožku se sešli ministr
obrany Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR, generálporučík Petr Pavel,
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a další osobnosti kulturního a společenského života. Akce se účastnilo kolem dvou tisíc lidí a byla v přímém přenosu přenášena Českou televizí. Cesta do Prahy a účast na slavnosti byla pro děti poděkováním
za jejich aktivní účast ve stonožkovém hnutí. Přáníčka, která vydělávají na dobročinné projekty, netvoří jen ve školních hodinách, ale mnohdy i mimo vyučování ve svém
volném čase.
Naděžda Pešová se se svými žáky ve Stonožce angažuje již 20 let. Tentokrát si do
Prahy dojela pro vyznamenání, které bezprostředně po skončení mše převzala od zakladatelky Hnutí na vlastních nohou Běly Gran Jensen a kardinála Duky. Dvě kresby
s cyrilo-metodějskou tematikou, jejichž autory jsou žáci ze Základní školy Emila Zátopka, pak byly z víc jak tisíce přihlášených prací vybrány jako nejlepší a vystaveny na
výstavě v pražském Anežském klášteře.

U MĚLECKÉ

ŠKOLSTVÍ

ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, p. o.
Zřizovatel:
KÚ MSK
Ředitel:
Mgr. Zdeněk Babinec
Obory (včetně počtu žáků): hudební – 301, taneční – 230, výtvarný – 156
Počet žáků celkem: 687

VÝTVARNÝ

P R O J EK T S V ĚT DO B RO DR U ŽS T V Í A F AN T A ZI E
Letošní desátý, jubilejní ročník výtvarné soutěže Svět dobrodružství a fantazie, pořádané k připomenutí památky díla Zdeňka Buriana, vyvrcholil velkou výstavou v Muzeu Fojtství a řadou doprovodných akcí. K celému projektu zároveň vznikly samostatné webové stránky. V Muzeu na Fojtství 1. června proběhly dvě výtvarné akce zároveň. První z nich „Ze starého nové, z nového staré“ byla v režii ZŠ Emila Zátopka
a měla výtvarný charakter. Pomocí kašírování a následného namalování děti dávaly
nový vzhled starým předmětům a naopak nové předměty patinovaly, aby vypadaly
jako staré.

Další akcí bylo „Hledání pokladu pirátů“. V rámci doprovodné akce připravené ZUŠ
Zdeňka Buriana museli školáci v prostorách výstavy objevit skryté indicie, z těch pak
složit zašifrovanou zprávu a podle ní naleznout mapu, která je poté přivedla až k
ukryté truhle s pokladem. Doprovodné akce k desátému jubilejnímu ročníku Světa
dobrodružství a fantazie pokračovaly i v měsíci červnu. Atraktivní malování na tělo s
názvem Mimikry proběhlo na Fojtství ve čtvrtek 7. června dopoledne. Tentýž den byla ve vestibulu radnice otevřena výstava fotografií dokumentující celý projekt. O víkendech pak probíhaly v areálu Fojtství krajinářské kurzy.

K O N C E R T P R A MÍ N K Ů
Rádio Proglas vysílalo koncert kopřivnické cimbálové muziky Pramínky pod názvem
„Muzikanti, to sú chlapci!“. V rámci pravidelného folklorního okénka představily
Pramínky část svého repertoáru a také kapelu posluchačům. Hodinové živé vysílání
bylo dostupné také na internetu.
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Cimbálovou muziku ZUŠ – Pramínky, začala nahrazovat nová, mladá cimbálovka.
Malá cimbálová muzika ze ZUŠ Z. Buriana společně hraje už tři roky a letos zvítězila
v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v souborové hře lidových nástrojů. V celostátním finále Soutěže základních uměleckých škol v souborové hře lidových nástrojů získala druhé místo a postoupila do kola národního. Soutěž, která se
opakuje s tříletou periodicitou a jejíž předcházející ročník vyhrály místní Pramínky, se
konala v Mikulově. Celkem soutěžilo na 700 mladých muzikantů z celé republiky. Do
finále postoupila z krajských kol nejen řada sólistů, ale také celkem 25 cimbálových
muzik z celé Moravy a Slezska. Škola tak získala to nejprestižnější ocenění.

P RVNÍ

SOUKROMÁ

ZUŠ MIS

MUSIC , O . P . S .

Ředitel:
Petr Suttner
Počet žáků celkem:
445
Obory: hudební 400 žáků, výtvarný 45 žáků

Š K O LN Í

V Z D ĚL ÁV A CÍ P R O GR A MY ZUŠ
Obě Základní umělecké školy od 1. 9. 2012 začaly výuku podle nově zpracovaných
školních vzdělávacích programů. Tyto metodické materiály zpracovávali samotní pedagogové škol, a ŠVP se tak staly nejvýznamnějšími učebními materiály škol. Týmy
ZUŠ na nich pracovaly po schválení Rámcových vzdělávacích programů pro umělecké
školství přes dva roky. Výuka podle nových učebních dokumentů nabíhá postupně.
Letos podle nich začali učit v prvních ročnících všech stupňů.
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S PORT
V ÝBĚR

ZE SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU

2012

L E DE N
V XI. ročníku futsalového turnaje „O putovní pohár Tatra, a. s., Kopřivnice“ dosáhl
triumfu tým Getafe, který ve finále porazil Ganžu Team Trojanovice 3:0.
Kopřivnické tenistky Dominika Hejčová a Valentina Cváčková vybojovaly na halovém
mistrovství ČR mladších žákyň stříbro ve čtyřhře. Pro místní tenis je to nebývalý
úspěch kmenových hráčů.

ÚNOR
Vítězství v 18. ročníku futsalového turnaje Ámos Cup se stalo kořistí týmu Lokomotiva Gangsters Kopřivnice, která ve finále zdolala celek FU Kopřivnice po remíze 1:1
v normální hrací době až na pokutové kopy.
Na Olympiádě mládeže, kterou hostil na přelomu ledna a února Moravskoslezský
kraj, se prosadili dva kopřivničtí sportovci. Zlatou medaili si dovezl Ivo Dohnal, který
byl členem vítězného hokejového celku, a Nikol Zátopková, která přispěla k prvenství
štafety Moravskoslezského kraje v rychlobruslení.
Pro hokejové mužstvo Kopřivnice skončila předčasně sezona. Ve čtvrtfinále play-off
krajské ligy mužů mu vystavila stop Studénka.
Kopřivnická rodačka Veronika Šádková dobyla v dresu Vítkovic dorostenecký titul
mistryně ČR ve skoku dalekém, štafetě na 4 x 200 m navíc pomohla ke stříbru. V srpnu přidala skvělým výkonem 604 cm titul mistryně ČR do 22 let.
Na zamrzlé hladině Větřkovické přehrady se jel závod Mezinárodního mistrovství ČR
v ledové ploché dráze. Atraktivní motoristická disciplína se za velkého zájmu veřejnosti vrátila do Kopřivnice po dlouhých patnácti letech. Triumf si nakonec na ledě
vykroužili Radek a Lukáš Hutlovi.
Krasobruslařky FSC Kopřivnice vybojovaly na domácí Velké ceně dvě medaile. Nikol
Zátopková byla mezi žačkami zlatá, Klára Štěpánová v kategorii nejmladších žaček
bronzová.

B Ř E Z EN
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Nikol Zátopková si vyjela na mistrovství ČR stříbrnou
medaili v kategorii žaček.
Na slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců Novojičínska hrály prim kopřivnické
osobnosti. Dominovaly kategorii jednotlivců, kolektivů i trenérů.
Kopřivnický hokej slavil osmdesátiny. Pilířem vzpomínkové akce, kterou klub uspořádal, bylo utkání bývalých hráčů Kopřivnice a Vítkovic.
SK Kopřivnice pořádal už sedmnáctou Velkou cenu Kopřivnice v plavání.
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D U B EN
Kopřivnický hokejový klub HC Černí Vlci si připsal úspěch v podobě účasti a šesté
příčky osmé třídy na M ČR této kategorie.
Kopřivnická radnice ocenila sportovní osobnosti roku 2011.
Dvaadvacátý ročník Kopřivnické laťky přitáhl rekordní počet dětí. Jejím hostem byl
i tentokrát výškař Jaroslav Bába, olympijský medailista z Atén a současná česká jednička, který v exhibici předvedl solidních 210 cm.

KVĚTEN
Házenkáři Kopřivnice si vybojovali v 7. kole nadstavby Tipgames Extraligy jistotu
účasti v soutěži pro ročník 2012/13.
Mladší dorost kopřivnického klubu házené vybojoval cenné mistrovské stříbro za vítěznou Plzní.
Centrum města Kopřivnice ozdobil londýnský červený autobus, který avizoval blížící
se olympijské hry.
Odchovankyně kopřivnického plavání Petra Klosová, účastnice olympiád v Aténách
a Pekingu, ukončila aktivní kariéru. Důvodem byly především zdravotní problémy.

Č E R V EN
Kopřivnický fotbalový tým mužů skončil v I. B třídě na pěkném pátém místě, které
bylo po velkém podzimním trápení velmi příjemným překvapením.
Kopřivnický Drtič, nezávodní hobby maraton na horských kolech, přivítal na startu
svého 15. ročníku rekordních 770 bikerů.

Č E R V EN E C –

S RP EN

Odchovanec kopřivnického tenisu Dominik Bartoň vybojoval na mistrovství ČR starších žáků spolu s Janem Krahulíkem zlato ve čtyřhře.
Házenkáři KH Kopřivnice vyhráli 51. ročník domácího Mezinárodního turnaje v házené mužů.
Odchovankyně kopřivnické atletiky Lenka Masná startovala na olympijských hrách v
Londýně. Svou premiéru na největším sportovním svátku si užila, nicméně její účinkování v běhu na 800 m skončilo už v rozběhu. Začátkem léta startovala i na ME v
Helsinkách, ani tam se ale na své trati neprosadila.

Z ÁŘ Í
Jubilejní Běh rodným krajem Emila Zátopka ozdobil účastnický i traťový rekord. O ten
první se postaralo 225 běžců, kteří se vydali na 22,3 km dlouhou trasu, o nový
„traťák“ vítěz kategorie mužů Elisha Kiprotich Sawe, který dosáhl času 1:10:27 hod.
Nedílnou součástí závodu byly doprovodné akce jako Minizátopek či Běh dětí
Kopřivnicí.
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Kopřivnice hostila na plochodrážním oválu první závod ve flattracku – neboli americké ploché dráze.

Ř Í J EN
KMK poznala vítěze ligových soutěží. Prvoligový titul se stal kořistí 1. FC Bari, druhou
ligu vyhrál D&L AS 54.
Kopřivnice hostila dobře obsazený 9. ročník Kopřivnické diabolky, střeleckého závodu
dospělých a mládeže.
Kopřivnická radnice rozdělila sportovním klubům mimořádnou finanční dotaci ve výši
3 milionů korun. Peníze vzešly z odvodů obcím z hazardu, které letos byly vyšší než
v minulých letech.
Plavec Ivan Pilát dovezl z policejního mistrovství světa v Kuvajtu cenné čtvrté místo
ze štafety.

L I ST O P A D
Vikingové předvádějí spanilou jízdu druhou ligou. Na své konto si připsali již deváté
vítězství a bez ztráty kytičky soutěž vedou.
Fotbalisté Kopřivnice rozhodli o tom, že stráví zimní přestávku I. B třídy mužů na výborné čtvrté příčce.
Krasobruslařka Daniela Závadová si vyjela bronz v závodě Evropského poháru (kat.
žačky r. 1999), který hostilo slovinské Celje.

P R O SI N E C
Mikulášský běh parkem přilákal již potřetí na start řadu dětí, a to nejen z města, ale
i ze vzdálenějších míst.
Velká cena Kopřivnice ve vzpírání napsala svou 21. kapitolu. Absolutním vítězem kategorie juniorů do 20 let se stal domácí Tomáš Hrančík.
Kopřivnice hostila jubilejní 40. ročník Velké ceny města v krasobruslení. Závodníci
FSC Kopřivnice vybojovali tři medaile.
Starší dorost kopřivnického klubu házené uzavřel podzim v I. lize remízou v Plzni
a přezimuje tak na prvním místě.

SPRÁVA

SP O R T O V I Š Ť

K O P ŘI V N I C E

O většinu sportovních zařízení ve městě se trvale stará Správa sportovišť Kopřivnice,
p. o. s ředitelem Ing. Milanem Gilarem a dvaceti osmi zaměstnanci.

A SO CI A C E

SP O RT O V N Í C H K L U BŮ

T A T R A K O P ŘI V N I C E

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice v čele s Mgr. Evženem Knězkem zase
sdružuje 14 klubů - atletika, klub ASPV, Karate, Vzpírání, Sport. gymnastika, Stolní
tenis, Šachy, Klub pěší turistiky, Klub vodní turistiky, Nohejbal, Kulturistika, Klub horolezecký, klub brazilského bojového umění Capoeira, Cyklo Bike klub.
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SPORTOVNÍ

K L U BY

Ve městě ale působí samostatně řada dalších sportovních klubů. Mezi ty nejpočetnější patří 14 - atletika, klub ASPV, Karate, Vzpírání, Sport. gymnastika, Stolní tenis,
Šachy, Klub pěší turistiky, Klub vodní turistiky, Nohejbal, Kulturistika, Klub horolezecký, klub brazilského bojového umění Capoeira, Cyklo Bike klub, Asociace zdravotně
postižených, AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE, FBC Vikings Kopřivnice, FC Kopřivnice, FC Vlčovice – Mniší, Figure Skating Club Kopřivnice, o. s., Hockey club Kopřivnice, Klub
českých turistů, Klub házené Kopřivnice, Klub malé kopané Kopřivnice, o. s., Klub volejbalu TATRA Kopřivnice a další.

R ADNICE

OCENILA S PORT OVNÍ OSOBNOS TI ROKU

2011

V úterý 4. dubna proběhla v Lašské vile akce Sportovec roku 2011. Plaketu a drobný
dárek si z rukou místostarosty pro sport Miroslava Kopečného a místostarostky
Dagmar Rysové přišla převzít celkem desítka nejlepších jednotlivců, trojlístek kolektivů a stejný počet trenérů.
Výběr sportovců k ocenění navrhla Sportovní komise města Kopřivnice, která ve
městě funguje již druhý rok. Mezi kritéria pro ocenění zařadila místo bydliště Kopřivnice a členství v kopřivnickém klubu, čímž jasně vymezila hranice.

S E ZN AM

O C EN ĚN Ý CH SP O RT O V C Ů

JE D NO TL IV C I
Eliška Kelnarová (badminton). V uplynulé sezoně dosáhla vynikajících sportovních
úspěchů zejména ve dvouhře. V kategorii U15, tedy do 15 let, vybojovala stříbro na
Mistrovství České republiky v Hradci Králové. Vynikající umístění sbírala i na celostátních turnajích nejvyšší kategorie Grand Prix A. V Brně uhrála druhé místo, v Orlové třetí. Nejen na základě těchto výsledků jí v celostátním žebříčku této kategorie patřilo pro rok 2011 druhé místo. Zároveň byla zařazena do širšího reprezentačního kádru juniorské reprezentace ČR.
Veronika Řehová (krasobruslení). Je dlouholetou závodnicí FSC Kopřivnice. Na přeboru Moravskoslezského kraje vybojovala v kategorii žaček pátou příčku a na Mistrovství ČR 2011 se v téže kategorii umístila na dvacáté pozici.
Marek Žingor (házená). Starší dorostenec KH Kopřivnice, který jako brankář dlouhodobě vykazuje výborné výsledky. Byl zařazen do reprezentace České republiky juniorů, se kterou vybojoval třetí místo na mezinárodním turnaji v Norsku.
Marek Bukovský (házená). Mladší dorostenec KH Kopřivnice, který přispěl svým výkonem k zisku týmového bronzu na M ČR této kategorie a ke třetímu místu kopřivnického mladšího dorostu na Prague Handball Cupu, největším mezinárodním halovém turnaji v Evropě. Na podzim patřil k nejlepším střelcům I. ligy mladšího dorostu.
David Kunčar (plavání). Juniorský reprezentant ČR a zároveň kandidát seniorské reprezentace patří ve své věkové kategorii k absolutní české špičce a svými úspěchy se
začíná stále častěji prosazovat mezi dospělými. V roce 2011 David Kunčar vybojoval
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třetí místo na zimním mistrovství ČR dospělých v disciplínách 400 m volný způsob
a 100 m Z a současně v kategorii staršího dorostu získal řadu medailových umístění
včetně titulů mistra ČR v disciplínách 200 m a 400 m volný způsob.
Eva Moudrá (plavání). Ve věkové kategorii mladšího dorostu, kde v roce 2011 plavala
prvním rokem, patří k absolutní špičce v ČR. Její hlavní disciplínou je znak. Na svém
prvním letním M ČR dorostu ve Zlíně vybojovala krásné 4. místo v disciplíně 50 m
znak, slušné 9. místo na dvojnásobné trati a 13. místo na 50 m volný způsob. Na zimním M ČR dorostu v Chomutově si vyplavala výborné 6. místo na padesátce znak
a velmi kvalitních umístění dosáhla i v disciplínách 100 m znak (10. místo) a 200 m
znak (11. místo). V letním období splnila limit pro zařazení do Sportovního centra
mládeže.
Šárka Jančaříková (sportovní střelba). Mladá závodnice se stabilní výkonností vybojovala v roce 2011 titul mistryně ČR ve vzduchové pušce na 40 ran dorostenek. Vítězka
Zimní oblastní střelecké ligy 2010/11 ve vzduchové pušce na 40 ran žen, juniorek,
dorostenek a dorostenců. Ve stejné kategorii obsadila třetí příčku v 8. ročníku závodu Kopřivnická diabolka. Pomalu navazuje na úspěchy Renáty Gebauerové a Veroniky Vavrošové, talentovaných střelkyň, které s tímto sportem rovněž začínaly v
Kopřivnici.
Vlasta Pargáčová (minigolf). Na mistrovství ČR v Rakovníku vybojovala v kategorii seniorek 3. místo, v absolutním pořadí žen skončila patnáctá. Pro rok 2012 si uhrála
Mistrovskou výkonnostní třídu.
Dominika Hejčová (tenis). Mladší žákyně Tenisového klubu Kopřivnice. V celostátním
žebříčku mladších žákyň pro rok 2011 jí patřilo výborné 33. místo. Zajímavá jsou ale
i další čísla. V ročníku narození 2000 jí patřila desátá příčka, přičemž z moravských
tenistek byla první, a v redukovaném celostátním žebříčku byla dvanáctá. Z výsledků
rozhodně stojí za zmínku účast na mistrovství ČR mladšího žactva, kde postoupila do
druhého kola. Kromě toho vybojovala medailová umístění na řadě celostátních turnajů.
Valentina Cváčková (tenis). Má za sebou také velmi slušnou sezonu, v níž se dokázala
prosadit do širší republikové špičky mladších žákyň. V celostátním žebříčku této kategorie jí pro rok 2011 patřilo 34. místo, ve svém ročníku byla jedenáctá, z moravských tenistek druhá a v redukovaném celostátním žebříčku třináctá. Mezi největší
úspěchy Valentiny v uplynulé sezoně patřilo vítězství v turnaji útěchy na mezinárodním turnaji TEJT U-12 ve Zlíně, postup do 2. kola na mistrovství ČR mladších žákyň
v Rakovníku a v neposlední řadě i překvapivé čtvrtfinále v oblastním přeboru starších
žákyň ve Frýdlantu nad Ostravicí. Také ona získala řadu medailových umístění v celostátních turnajích.
D RU ŽS T V A
Badmintonové A družstvo dospělých (BK Kopřivnice). Smíšené „A“ družstvo dospělých v sezoně 2010-2011 získalo stříbrné medaile v 1. celostátní badmintonové lize.
Do nástavbové části postupovalo z 3. místa, ovšem zlepšenou hrou v závěrečných
turnajích dokázalo předstihnout družstvo Dobrušky. V průběhu celé soutěže starto-
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valo družstvo v sestavě Jaroslav Hývnar, Marek Václavík, Petr Suchánek, Tomáš Veverka, David Ptáček, František Majerek, Pavla Janošová, Martina Bajerová.
Družstvo krasobruslařů (FSC Kopřivnice). V Evropském poháru mládeže vybojovalo
výborné čtvrté místo v konkurenci 141 klubů z 29 států. Evropský pohár mládeže je
soutěž krasobruslařských nadějí ve věku 6 - 15 let a je nejprestižnějším kláním evropských mládežnických krasobruslařských klubů. Na základě výsledků jednotlivých závodníků je sestaven žebříček dle věkových kategorií a také pořadí klubů. Kopřivnický
krasobruslařský klub reprezentovalo 17 dětí a dva trenéři. Potvrdil v něm vysokou
výkonnost a zároveň dosáhl nejlepšího umístění českého klubu v EP.
FC Bari (KMK Kopřivnice). Patří mezi přední mužstva klubu malé kopané. V posledních pěti letech se vždy umístilo na předních příčkách v lize i poháru KMK. V roce
2011 potvrdilo svou kvalitu ziskem 3. místa na republikové soutěži PVP, která se konala v Pardubicích.
TR EN ÉŘ I
Vladimíra Milčinská (krasobruslení). Dlouholetá trenérka s licencí A třídy, která působí v klubu od roku 1994 a podílela se na řadě úspěchů závodníků FSC. Z těch nejlepších můžeme jmenovat Pavlínu Klowersovou, Radka Dreslera, Hanu Kubátkovou či
Nikol Zátopkovou.
Václav Indruch (badminton). Patří mezi dlouholeté trenéry Badmintonového klubu
Kopřivnice. Za dobu svého působní vychoval řadu hráčů, kteří působili v reprezentačních výběrech ČSSR a ČR. V současnosti se věnuje jako trenér mládeže výchově
mladých hráčů v klubu a působí v trenérské radě Regionálního sportovního centra
mládeže Kopřivnice. V uplynulé sezoně dosáhla pod jeho vedením vynikajících sportovních úspěchů Eliška Kelnarová, která byla zařazena do širšího reprezentačního kádru juniorské reprezentace ČR.
Jan Martínek (házená). S družstvem mladšího dorostu KH Kopřivnice vybojoval
3. místo v mistrovství ČR této kategorie, 3. místo na Prague Handball Cupu, největším mezinárodním halovém turnaji v Evropě, a 2. místo na Olympiádě krajů, kde působil v roli trenéra výběru Moravskoslezského kraje.

M I MO Ř Á DN Á

DO T A C E

Kopřivnické sportovní kluby získaly na podzim mimořádnou finanční injekci. Dostaly
část peněz, které přicházejí do obcí jako odvod z výherních hracích automatů, loterií
a jiných podobných her. Tato částka v minulosti nebyla nijak závratná, jelikož většina
zisku z loterií byla rozdělována prostřednictvím ČSTV. Po legislativních změnách ale
letos finance místo přes ČSTV přišly přímo do obcí, které s nimi mohly naložit dle
svého uvážení, a jednotlivým sportovním svazům, které je pak rozdělily sportovním
klubům. Kopřivnice v loňském roce dostala kolem pěti milionů korun, letos to ale bylo ve čtyřech splátkách až jedenáct milionů.
Klíč pro rozdělení dotací vytvořila sportovní komise, jež funguje jako poradní orgán
Rady města Kopřivnice. Rada tento návrh následně schválila. Jednotlivé částky konkrétním klubům, které přesahovaly 50 tisíc korun, schválilo 20. září na svém 12. za-
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sedání Zastupitelstvo města Kopřivnice jako součást rozpočtového opatření města
pro rok 2012.

L E DO V Á

P LO C H Á D RÁ H A

V neděli 19. února se po 15 letech na přehradě ve Větřkovicích nabízela atraktivní
podívaná. Na zamrzlé hladině nádrže se jel závod v ledové ploché dráze. Řady odstavených vozů zablokovaly celé Větřkovice. Počet diváků přesáhl dva tisíce. Počasí, které přineslo oblevu, sice přálo divákům, ale plochodrážníkům už méně. Při teplotě pár
stupňů nad nulou byl led měkký a pořadatelé museli z trati mezi jednotlivými částmi
závodu odklízet vodu a letovou tříšť. Speciální motorky byly vybaveny bezmála třícentimetrovými hřeby a kroužily nad třináctimetrovou hloubkou vody v přehradě.

V Ý ST UP

NA

„E V ER E ST “

Na kopřivnické sjezdovce na Červeném kameni se letos opět sešli zájemci o zdolání
výškového převýšení Mount Everestu. Po loňském nultém ročníku, který po létech
znovuobnovil oblíbenou akci, se letos na startu sešlo 150 lezců a asi jednou tolik návštěvníků. V kategorii sólolezců startovalo 14 zájemců, z toho jedna žena, v kategorii
duo se o zdolání Everestu pokoušely čtyři dvojice. Ve skupinách zvítězilo šestičlenné
družstvo běžkyň z Prahy, které doběhly před půlnocí. Na start se postavilo i pět kolektivů dětí ze Základní školy Emila Zátopka, dr. Milady Horákové, Lubiny a kroužek
mladých hasičů při domu dětí a mládeže. Pro ně a další návštěvníky byl připraven
bohatý doprovodný program - nízké a vysoké lanové aktivity, elis golf a geocaching.
V letošním prvním ročníku se Everestu podařilo dosáhnout hned třem účastníkům.
Osmačtyřicetiletý kopřivnický matador Vincent Šimko zdolal Everest už počtvrté
v čase 22:05 hodin.

K O P Ř I V N I C K Ý D RT I Č
Letošní ročník Kopřivnického Drtiče opět posunul hranice rekordní účasti o sto cyklistů vzhůru. Na start zdolat beskydské kopce se jich postavilo 770. Pořadatelům
z místního CykloArt bike klubu se podařilo udělat z Kopřivnického Drtiče za 15 let
existence největší akci svého druhu u nás.
Velký podíl na všem ale nese i to, co je skryto v podtitulu akce, tedy „pohodový maraton“. Zatímco jiní pořadatelé mají nastavené limity pro opravdu velmi výkonnostní
cyklisty, kopřivnických 14 a půl hodiny je proti tomu opravdová pohoda. Každý, kdo
na kole alespoň trochu jezdí, může zvládnout celou trasu, zatímco na jiných podobných podnicích by mu pořadatelé zakázali pokračovat, protože by se nevešel do časového limitu. Účastníci zdolají 130 kilometrů a 3 200 metrů převýšení. Pořadatelé
mají výhodu blízkosti Beskyd, které nabízejí celou řadu vynikajících cyklistických terénů. Letos účastníky v některých úsecích trati hodně potrápilo bahno a slunce pálící
do zad mnohým také mohlo zážitek zcela změnit. Adrenalinová byla letos i samotná
příprava trasy. Organizátoři se totiž pouhé čtyři dny před závodem dozvěděli o závodech Enduro motorek na Ondřejníku, kudy měla vést i trať Drtiče.
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K ULTURA
K ULTURNÍ

DŮM

Do 30. června 2012 provozovala Kulturní dům v Kopřivnici a kino Puls Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s. r. o. vedená Jaromírem Nalerajem. Od 1. července 2012 zajišťuje kulturní a kulturně společenské akce včetně provozování kina příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice. Organizace vedle poskytování kulturních
služeb zastřešuje také činnost městské knihovny a informačního centra a provozuje
objekt kulturního domu.
Původně se o provozování kulturního domu zajímali celkem tři uchazeči. Firma Ludvík Morávia se z koncesního řízení v jeho průběhu stáhla a dále postupovali jen dva
zájemci. Do finále nakonec došel jen stávající provozovatel kulturního domu CK
Agentura Fox. Jeho nabídka byla ale podle hodnotící komise ekonomicky nevýhodná
a většinu rizik z provozování kulturního domu přenášela na město. Podobně dopadlo
i městské informační centrum. Podle nových pravidel o zadávání veřejných zakázek
v případě, že zůstane v soutěži jen jeden uchazeč, má zadavatel povinnost soutěž
zrušit.
V březnu zastupitelé rozhodli, že kulturní dům bude spravovat příspěvková organizace města. Dodatek změnil zřizovací listinu a upravil účel vzniku organizace a také nově vymezil její hlavní a doplňkové činnosti.
V hlavních činnostech příspěvkové organizace je kromě provozování kultury, knihovnických služeb a služeb informačního centra také zajišťování odborných kurzů a vzdělávacích a výchovných akcí, poskytování podpory kulturním sdružením a podobně.
Mezi doplňkové činnosti patří i ty, které by měly přinést ekonomické výnosy jako například vydavatelská činnost, reklamní práce, marketing, pronájmy prostor, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje, provozování pohostinské činnosti a podobně.
Ředitelkou kulturního domu se stala Adriana Polarczyk. Ta byla vybrána z desítky
uchazečů v tříkolovém výběrovém řízení. Paní Polarczyk je absolventkou pražské VŠE
a brněnské JAMU, má tak vzdělání jak v oblasti ekonomické, tak umělecké. V minulosti krátce působila jak v podnikatelské sféře, kde se věnovala oblasti marketingu,
tak i například v Národním divadle Moravskoslezském nebo v Brněnské filharmonii.
Nová ředitelka se ujala své funkce 1. června.

R EGIONÁLNÍ

MUZEU M

K OPŘIVNICE , O . P . S .

Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základě společného rozhodnutí TATRA, a.s. Kopřivnice a Města Kopřivnice v roce 1997. Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. provozuje Technické muzeum TATRA, Expozici Emila a Dany Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile. Technické muzeum bylo letos tradičně navštíveno řadou velvyslanců, politiků a zástupců
zemí, kteří na základě pozvání TATRA, a. s. zavítali do Kopřivnice, stejně jako obchodní partneři TATRA, a. s. a významní hosté Města Kopřivnice.
Mezi nejzajímavější akce Technického muzea patřily:
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-

Spolupráce na projektu „Vzduchoplavec Kráčmera“. Součástí byla výstava o
bezpečnosti v silniční dopravě na začátku 20. století se ZŠ Starý Jičín.
- Přednáška „Tatra na cestách kolem světa“ v rámci mezinárodního projektu Mladá univerzita Třebíč (7. 8. 2012).
- Účast na prestižní přehlídce veteránů Concours d´elegance, na Zámku Loučeň
(11. - 13. 5. 2012).
- Výstava odborných dovedností žáků VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice (1. 3. 2012).
- Grafické a výtvarné ročníkové práce oborů Strojírenství a Technické lyceum
střední odborné školy a maturitní práce závěrečného ročníku.
- Výstava reprodukcí Karla Gotta (1. 5. – 1. 7.)
- Účast na natáčení pořadu Toulavá kamera. V Technickém muzeu byla natočena
část, která představovala Technické muzeum Tatra.
- Spolupráce na vzniku knihy „Komunální vozidla“.
- Spolupráce na vzniku knihy „Aerodynamická vozidla“.
- Expozice sportovních vozů byla doplněna o sportovní trofeje Adolfa Veřmiřovského.
Trofeje a jiné dokumenty byly zapůjčeny od potomků pana Adolfa Veřmiřovského,
zaevidovány a uzpůsobeny pro vystavení v expozici Technického muzea.
Muzeum Fojtství pro veřejnost připravilo rovněž řadu zajímavých výstav, přednášek
a akcí. Mezi nejzajímavější patřily:
- Výstava soch a kreseb Šárky Hyklové, rodačky z Rybí
- Výstava historických plakátů z Kopřivnice
- Svět dobrodružství a fantazie (Výstava spojená s výtvarnou soutěží kopřivnických škol)
- Závodníci na vozech Tatra (Výstava umělecké školy Aveart)
- Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa (Výstava navazující na vydání knihy V. Langera a B. Vlacha)
- Hlavolamy – Dobrodružství na hradě (Interaktivní výstava Klubu Amos Ostrava)
- Inkvizice – temné dějiny katolické církve? (Přednáška P. PaedDr. ThLic. Marcela
Puváka)
- Portáši na Fojtství (Přednáška Valašského sboru portášského o. s. o historii
ochránců hranic)
Také Lašské muzeum se kromě stálé výstavní činnosti zapojilo do řady akcí pro veřejnost a školy. V jeho prostorách se uskutečnila řada významných akcí jako Vyhlášení
nejlepšího učitele či vyhlášení nejlepšího sportovce.
Návštěvnost místních muzeí se drží již řadu let na zhruba stejné úrovni. V roce 2012
navštívilo Technické muzeum 78 419 návštěvníků, Fojtství přes šest tisíc a Lašské
muzeum v Šustalově vile přes čtyři tisíce návštěvníků.

H I ST O R I E K O P ŘI V N I C E –

V ÝS T AV A
V Muzeu Fojtství byla instalována výstava věnovaná kopřivnické historii. Podkroví
koncem zimy zaplnily staré kopřivnické plakáty. Vystaven byl výběr zhruba sedmdesáti plakátů k nejrůznějším událostem, nejstarší vystavený plakát byl z roku 1896
a lákal na školní představení Mladí pastýři, nejmladší byl pro změnu z roku 1981 a lákal na první závod v autokrosu, který se tehdy v Kopřivnici uskutečnil.

75

Všechny vystavené plakáty pocházely ze sbírky, kterou nashromáždil Emil Hanzelka.
Tato sbírka čítá zhruba asi tisíc plakátů a byla v roce 1991 rozdělena. Část je uložena
v muzeu a druhá část je v podnikovém archivu Tatry, odkud jich několik bylo pro výstavu zapůjčeno. Plakáty byly na výstavě seřazeny chronologicky, a její návštěvník si
tak mohl prostřednictvím plakátů projít zhruba sto let historie města od plakátů
a vyhlášek z období monarchie, přes asi nejpočetněji zastoupené období první republiky, protektorátu až po dobu před třiceti lety.
Vystavené plakáty také dokumentovaly řadu zlomů v životě města, ale i v celé společnosti. Byl zde vystaven plakát lákající na slavnost k položení základního kamene
zdejší měšťanské školy, další plakáty ilustrovaly, jak bylo už před druhou světovou
válkou v Kopřivnici silné levicové smýšlení. Období protektorátu pak reprezentovala
strohá nařízení či propagandistické plakáty. V dalších vitrínách byl například k vidění
plakát ke slučovací schůzi komunistické strany a sociální demokracie. Nejmladší plakáty pak většinou lákaly na sportovní či společenské akce, jako byly závody ploché
dráhy, rallye veteránů a podobně.

KULTURNÍ DĚNÍ VE MĚS TĚ

N ÁV R A T

SK UP I N Y

MILANO

Kopřivnická punkrocková kapela Milano po devíti letech vydala novou desku. Album
s názvem „Neřvi na mě“ obsahuje jedenáct skladeb. Smíchání a zmasterování nahrávek je dnes finančně velmi náročné. Vše se podařilo díky producentu Amakovi, bývalému členu skupiny Sunshine, zpěvákovi kapely Night působícím v pražském Golden
Digital Studiu. Deska vyšla v koprodukci Piperrecords a Amakových Election Records.
Kapela, která vznikla v roce 2002, když se sešli bývalí spoluhráči z kapely Civil & Military Club, vydala svou debutovou desku v roce 2003 a následně se na pár let odmlčela. V roce 2006 byla činnost obnovena a po několika personálních změnách na postu
bubeníka se sestava ustálila na triu tvořeném zpěvákem a kytaristou Ondrou Zapletalem, Vláďou Schwarzem (basa, zpěv) a Michalem Burgetem (bicí). Novou desku kapela pokřtila 3. března koncertem před domácím publikem v klubu Nord. Tam vystoupila společně s kapelou Kauflant. Album bylo umístěno na internetu a ve fyzické
podobě vylisováno na klasickou vinylovou LP desku s obalem, jehož grafický návrh
byl dílem bubeníka Michala Burgeta.

K O P R F ES T
V pátek 30. března přilákal do všech prostor kulturního domu Kopr Music Fest v režii
Agentury Fox asi dvanáct set diváků. Menu pro popublikum připravilo jednadvacet
hudebních souborů. Na programu byla známá jména stejně jako regionální skupiny,
blues, ska i metal. Koncerty probíhaly na šesti scénách. Kdo chtěl, mohl večer prožít
jako kontinuální proud hudby, další si mezi vybranými koncerty užívali festivalovou
atmosféru u barů nebo v čajovně. Největší zájem byl o slovenskou skupinu Horkýže
Slíže a koncert Mariána Vargy.

P I P E R F E ST
První červnovou sobotu se uskutečnil v areálu lyžařské chaty na Červeném kameni
premiérový ročník hudebního festivalu Piper Fest. Účastnily se ho asi dvě stovky vy-
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znavačů alternativních hudebních směrů. Cílem Piper Festu je navázat na tradici Šlahounů a dalších kopřivnických festivalů hostících kapely alternativní scény. Na pódiu
vystoupilo jedenáct alternativních kapel různých žánrů. Festival byl připomínkou devítileté existence labelu Piper Record. Piper Records za pomoci Dialog Crew, Emergency of Sound, Diycore či Nora Productions se podařilo dát do hromady program,
ve kterém si každý našel něco.

K O N C E R T MIS

M USI C

Ve středu 4. dubna se uskutečnil tradiční jarní koncert žáků soukromé základní umělecké školy MIS music. Představil se estrádní orchestr Proměny, harmonikový soubor,
vokální kvintet a další skupiny i sólisté. Na rozdíl od státní ZUŠ, která se orientuje na
klasickou a folklórní hudbu, příznivci MIS music vyslechli repertoár složený především z populárních a jazzových melodií.

K Ř ES T

D E BU T O V ÉHO

CD B I G B A N D U

V pátek 6. dubna proběhl ve velkém sále kulturního domu koncert Big Bandu Pavla
Písteckého. Tento kopřivnický orchestr s desetiletou tradicí připravil u příležitosti nahrání prvního CD atraktivní celovečerní program. V první polovině koncertu orchestr
představil část skladeb nahraných na své první CD, které vznikalo v ostravském nahrávacím studiu. Členové orchestru jsou výbornými instrumentalisty, kteří umí dobře
zpívat a mají v sobě pořádný kus šoumenství. Hostem večera byl zpěvák Ladislav
Kerndl, který společně s místostarostkou Kopřivnice Dagmar Rysovou cédéčko pokřtil.

K O MO R N Í

O R C H ES T R

Jarní koncert s podtitulem „Hudba vážně i nevážně“ připravil na pátek 27. dubna ve
zdejším Katolickém domě místní komorní orchestr.
Komorní orchestr vznikl už před sedmnácti lety a postupně se rozrostl na soubor
o dvaceti hráčích. Jádro orchestru tvoří bývalí i současní žáci a pedagogové zdejších
uměleckých škol, většinou ZUŠ Zdeňka Buriana. Repertoár zahrnuje především klasickou hudbu od baroka po současnost, ale tentokrát orchestr připravil populární
skladby ovlivněné jazzem.
Kromě Bacha, Haydna a Dvořáka se v programu letošního koncertu objevily skladby
George Gershwina, Jaroslava Ježka, Františka Poulence a dalších autorů.
Orchestr řídil mladý dirigent Petr Lichnovský ze ZUŠ Zdeňka Buriana a v programu
vystoupila zpěvačka Ludmila Klásková. Ludmila Klásková vystudovala zpěv nejprve na
Janáčkově konzervatoři v Ostravě a nyní se dále zdokonaluje v 6. ročníku brněnské
konzervatoře.
Pro podzimní večery připravil letos Komorní orchestr Kopřivnice sérii společných
koncertů s novojičínským pěveckým sborem Ondráš. Čtyřicetičlenný pěvecký sbor
a zhruba dvacetičlenný smyčcový orchestr posílený o dva hornisty a elektronické
varhany společně připravili program složený z duchovní hudby a uvedli jej v rámci
oslav Památky zesnulých v kostelích v Kopřivnici, Novém Jičíně, Příboře a OstravěMariánských Horách. Hlavní část zhruba hodinového koncertu patřila provedení
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Requiem francouzského komponisty Gabriela Faurého, které napsal na přelomu devatenáctého a dvacátého století na památku svých rodičů. Program doplnily také
známé skladby jako Air Johanna Sebestiana Bacha či Panis Angelicus Césara Francka.
Program všech koncertů nebyl zcela totožný, na každém z nich zazněla alespoň jedna
skladba, kterou nebylo možné při jiných uvedeních slyšet. Kopřivnické publikum si
tak v sobotu odpoledne mohlo v zaplněném kostele sv. Bartoloměje vychutnat exkluzivně Toccatu Charlese Marii Windora.

P Ř EH LÍ DK A

P Ě V E C K Ý C H S BO R Ů

Jarní koncert PSK představil letos v dubnu Věru Michálkovou, která získala na konzervatoři diplom pedagoga dirigování a zpěvu. Představila se v doprovodu svých žáků
se ZUŠ Miss music.
Letos pozvalo Pěvecké sdružení Kopřivnice do zdejšího Katolického domu čtyři spřátelené severomoravské sbory. Kromě domácích se na pódiu představil krnovský ženský sbor, dámský soubor Canticorum z Havířova, Mužský pěvecký sbor Vítkovice
a závěr patřil novojičínskému smíšenému sboru Ondráš. Sbory většinou předvedly
velmi široký repertoár od duchovní hudby přes klasiku až po úpravy lidových písní
a tradicionál. Vymykal se program připravený Ondrášem, který si vybral především
hudbu jazzového a populárního charakteru. Oživením bylo vystoupení PSK, které při
písni Amazing grace na slavnou melodii New Britain doprovodil Pavel Rusek na originální skotské dudy.

PSK

O S LAV I L

90.

V ÝRO ČÍ SV É HO ZA LO Ž EN Í

Rok 2012 byl pro Pěvecké sdružení Kopřivnice jubilejní. Oslavil devadesát let svého
trvání. Jarní koncert konaný 18. dubna v Katolickém domě v Kopřivnici byl první letošní veřejnou akcí souboru. Pestrý a zajímavý program připravili všichni tři dirigenti
– Eva Pajdlová, Věra Michálková a Pavel Altrichter.
Jako připomínka historie sdružení byla na podzim ve vestibulu kopřivnické radnice
instalována výstava k devadesátému výročí založení Pěveckého sdružení Kopřivnice
pod názvem „Nejen zpěvem živ je člověk“. Sbor, který ve městě funguje dodnes,
vznikl v září 1922 sloučením několika v té době již fungujících sborů.
Výstava složená výhradně z materiálů uchovávaných v archivu sdružení vedla návštěvníka proti proudu času od současnosti, přes čtyřicetileté období fungování v Závodním klubu ROH, nebo útrapy období druhé světové války až do období založení.
Vystaveny byly nejen fotografie či programy koncertů, ale také korespondence, kterou sbor vedl s takovými osobnostmi, jako byli Leoš Janáček nebo Zdeněk Petr, jejichž členstvím se sbor chlubí. K vidění byly i ukázky originálních partitur a další materiály. Materiály pro výstavu shromáždil a popsal kronikář PSK Josef Kostelník.
Vrcholem oslav významného výročí byl Slavnostní koncert, který PSK připravilo na
středu 14. listopadu. Už při příchodu dostali posluchači spolu s programem koncertu
útlou brožurku se stručnou historií sboru, gratulacemi starosty Kopřivnice, hudebních skladatelů Antonína Tučapského a Jiřího Laburdy a seznamem členů. V programu se kromě jiného objevila například také premiéra skladby sbormistra Pavla Al-
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trichtera „Vzpomínka“, která je zhudebněnou parafrází Vrchlického básně Za trochu
lásky, ve které se dlouholetý dirigent a člen sboru vyznal ze své lásky k hudbě.
V současné době má sbor čtyřicet členů. Jeho repertoár tvoří skladby různých žánrů úpravy lidových písní, duchovní hudba, klasické i moderní skladby. Sbor často vystupuje při slavnostních příležitostech ve městě, úspěšně se zúčastňuje různých soutěžních i nesoutěžních přehlídek a festivalů v rámci republiky i v zahraničí. Na svých
cestách po světě zpívali členové sboru ve Francii, Itálii, Německu, Polsku, na Slovensku. Bylo natočeno několik CD, některé ve spolupráci s Komorním orchestrem
Kopřivnice (KOK).

B A R EV N É

I M P RO V I Z A C E

V K-Galerii v Šustalově vile byla od konce dubna do konce května k vidění nejnovější
tvorba kopřivnického malíře Zdeňka Babince. Šlo o cyklus obrazů nazvaný Barevné
improvizace namalovaný v roce 2012. Vystaveny byly obrazy menších formátů, do
prostor galerie by se větší obrazy nevešly. Náměty obrazů zůstaly pro autora typické,
šlo o abstraktní malby, které byly většinou odrazem autorových nálad či hudebních
motivů.

F I GU R Y L EN K Y D O BI ÁŠ O V É
Po pěti letech se do K-Galerie v Šustalově vile vrátila s novou figurální kolekcí místní
výtvarnice Lenka Dobiášová, rozená Axmanová. Svou výstavu nazvala prostě La
femme. Lenka Dobiášová pracuje jako učitelka ZŠ ve Štramberku a navíc vyučuje výtvarný obor v ZUŠ Zdeňka Buriana v odloučeném pracovišti ve Štramberku. Její vlastní malířská tvorba zahrnuje expresivně pojaté figury a obličeje zdůrazňující emoce
zachycených postav. Tentokrát se výtvarnice zaměřila na ženské objekty.

S V ĚT LO

ORIENTU

V sobotu 21. dubna se v kopřivnickém Katolickém domě uskutečnilo krajské kolo
soutěže Světlo orientu zaměřené na exotické taneční žánry. Účastnilo se ho sedmadvacet tanečních skupin z celého Moravskoslezského kraje včetně tří dětských skupin
a dvou souborů dospělých tanečnic z Kopřivnice. Program trval téměř pět hodin.
Tříčlenná porota vybírala v pěti věkových kategoriích. Do celostátního kola soutěže
postupují vždy jen dva nejlepší z každé kategorie.
Místním dívkám se letos tolik nedařilo, nejmladší tanečnice ze skupiny Amirah skončily třetí, v kategorii 9-11 let porota přiřkla kopřivnickým tanečnicím čtvrté místo
a dívky ve věku 12-14 let skončily třetí. Nejúspěšnější byly taneční skupiny fungující
při Středisku volného času v Rýmařově. Tamní orientální tanečnice si z Kopřivnice
odvezly dvě vítězství a celkem 3 postupy.

F I L M M Ě ST O

AU T O M O B I LŮ

Ve čtvrtek 26. června měl v kině Puls premiéru propagační film, který Kopřivnici prezentuje jako Město automobilů. Snímek, jehož idea vyplynula z marketingové strategie města, prezentuje kontinuální propojení města a automobilového průmyslu. Stěžejní část snímku je věnována aktuální výrobě pro automobilový průmysl a film představuje nejen Tatru, ale také všechny společnosti působící ve zdejším průmyslovém
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parku, menší firmy působící v oboru nebo zdejší automobilové muzeum a technickou
školu. Vzhledem k tomu, že film se zabývá i slavnou automobilovou minulostí, byly
v něm použity historické záběry z archivu Tatry, ale také hrané záběry, které měly
dokumentovat dobu zakladatele zdejší automobilové tradice Ignáce Šustaly. Ve filmu
jsou použity také 3D modely aut, na nichž autoři názorně prezentují, které komponenty ten který místní podnik produkuje.
Desetiminutový film zaplatily společnými silami právě firmy z průmyslové zóny, město plnilo jako nefinanční partner především koordinační roli.

P R O J EK T 100
Projekt 100 vznikal v roce 1995 v době, kdy distribuce nenabízela alternativu artových a klasických filmů, neexistoval trh s DVD ani stahování filmů z internetu. Putovní
přehlídka, která nabízela divákům kombinaci klasických a současných artových filmů,
byla však v původní podobě stále méně navštěvovaná a finančně únosná. Podpora
Projektu 100 ze strany státu je v současnosti výrazně nižší, než tomu bylo v minulosti,
a do budoucna to bude podobné. Letos uvedla přehlídka místo deseti jen čtyři tituly
a to samostatně, s asi dvouapůlměsíčními odstupy. Filmy jsou vybírány ze čtyř kategorií, Americká klasika, Evropská klasika, Kultovní filmy 90. let a Česká restaurovaná
klasika. Letos neměl Projekt 100 ani jednotící plakát, takže mnozí příznivci promítání
ani nezaznamenali.

D I V A D E LN Í P Ř E H LÍ D K A K O P ŘI V A
26. ročník přehlídky netradičního divadla Kopřiva organizovaný dramaturgem Jiřím
Cachnínem se uskutečnil v pátek 13. a sobotu 14. dubna v Katolickém domě v
Kopřivnici a také v Kulturním domě a v amfiteátru Pod Starou věží ve Štramberku.
Bylo odehráno osm divadelních představení, dva koncerty, proběhly semináře a fotografická výstava. Cílem bylo diváky nejen pobavit, ale nabídnout i některá závažná
témata. V programu byla tři představení, která řešila věčnou otázku po důvodu lidské
existence. Organizátorům vyšla sázka na divadlo Kufr, jehož herečky ve své hříčce
odehrávající se v čekárně před stomatologickou ordinací předvedly řadu artistických
a žonglérských kousků. Představení bylo navíc věnováno dětem, těm z Dětského centra Motýlek dokonce jako dárek.
Příjemný byl také hudební výběr organizátorů přehlídky, kteří v pátek v noci nabídli
vynikající alternativu v podobě místní kapely LU a v sobotu nechali Kopřivu doznít při
komornějším vystoupení dua Hluční sousedé.
Kopřivu připravil také kulturní dům a dramaturgové jeho provozovatele Agentury
Fox. V pátek 20. dubna a v sobotu se odehrála vždy čtyři divadelní představení, každý
den jeden koncert a ještě zajímavý doprovodný program. Kopřiva nabídla řadu dalších vynikajících představení. Nejsugestivnější byl Symfoetus v podání Teatru Novogo
Fronta. Pětice jeho herců předvedla v jedné z továrních hal Tatry moderní dynamické
pohybové divadlo plné symbolů. Inscenace skvěle pracovala se světlem, hudbou i ruchy. Herci předváděli to nejryzejší, fyzické momenty a dynamika příběhu mapující životní křižovatky hlavního hrdiny skvěle udržovaly kontrast mezi silně expresivními
a lyrickými pasážemi. Za pozornost stálo také vystoupení legendárního Bílého Diva-
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dla a rozhodně nejen proto, že se představení Červený kohout letí k nebi jako jediné
uskutečnilo pod širým nebem. Jan Číhal a Luděk Jičínský zrežírovali hru s jednoduchým příběhem, do které nahustili podobenství a skryté významy a opentlili je moravskými lidovými písničkami.
Kromě samotných divadelních představení toho Kopřiva nabídla mnohem více. V pátek si mohli lidé užít „dechno“ brněnské kapely Poletíme, v sobotu pak dřevní blues
slovenské skupiny ZVA12-28 Band. Přehlídku svou přítomností a kresbami portrétů
účastníků zpestřil také karikaturista Václav Šípoš. Skvělá byla páteční exhibice slam
poetry v podání špičky tohoto žánru u nás Jana Jílka, který předvedl úžasnou hru se
slovy, a to nejen jejich významy, ale také melodií a rytmem.
Bohužel obecně Kopřiva v KDK a její atmosféra ztrácela lesk kvůli malému zájmu publika, zvlášť některé soubory vystupovaly před poloprázdnými hledišti. Důvodem je
zřejmě existence dvou přehlídek stejného názvu následujících těsně po sobě.

B E DN A
Další ročník přehlídky mladého divadla, pořádaný místním domem dětí a mládeže, se
konal od pátku 25. května do neděle 27. května. Dvanáctá Bedna v sobě ukrývá celkem patnáct představení mladého divadla. Většina z nich se uskutečnila přímo v divadelním sále DDM, ale tři proběhly v kinosále v kulturním domě. Kromě místních divadelníků ze všech souborů Údivadla se na přehlídce objevila také dětská divadla
z Opavy, Olomouce, studentský soubor Epický zvon z Frenštátu pod Radhoštěm,
opavské divadlo Štěk, Střelky z Českého Těšína nebo Dívčí kvinta, rovněž z Ostravy.
Soubory Údivadla odehrály sedm představení včetně premiéry hry Bill a Nebyl v podání nejstarší skupiny ze souboru Stonožka. Hlavní organizátor Bedny Dan Brchel
zvolil téma narozenin, které se prolínalo celou přehlídkou. Celá přehlídka proto letos
nesla podtitul „Narozeninová“, což se projevilo i v závěrečném happeningu.

Š O ST Ý N SK Á V E N U Š E
V sobotu 26. května hostil areál místního koupaliště už pátý ročník festivalu Šostýnské Venuše. Akci pořádalo Studio orientálního tance Farridah. Program přinesl přehlídku pětačtyřiceti tanečních vystoupení různých stylů tance, vystoupení bubeníků,
ukázky agility a dogdancingu a další zajímavá vystoupení pozvaných hostů z celého
Moravskoslezského kraje. Doprovodný program festivalu tvořila Oáza klidu s prodejem bylin, měřením zdravotního stavu centra Balsamina, výživovým poradenstvím
a dětským koutkem, čajovna Art Café Mandala, tvořivé a korálkové dílny. Diváci ocenili programy, do kterých se mohli aktivně zapojit, jako byly workshopy bubnování
nebo zumby. Pro Farridah byla Šostýnská Venuše nejen největší akcí v celoročním kalendáři, ale také možností, jak oslavit letos připomínané desáté výročí existence studia. Na festival dorazilo přes 700 diváků.

J AR N Í

T AN E ČN Í K O N C E RT

Ve středu 23. května se uskutečnila premiéra Jarního tanečního koncertu ZUŠ Zdeňka Buriana. Vzhledem k tomu, že akce se tradičně těší velmi vysoké návštěvnosti, byly připraveny dva shodné koncerty, jeden ve středu 23. a druhý ve čtvrtek 24. května.
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Kromě toho byly přichystány také čtyři zkrácené dopolední koncerty pro školy, které
proběhly ve čtvrtek a v pátek.
Pro diváky dvou hlavních večerních koncertů byl připraven třiapůlhodinový program
s pětatřiceti tanečními čísly. Šlo o nové choreografie připravené během uplynulého
školního roku. Některé z nich už byly také oceněny na soutěžích. Na pódiu se v průběhu programu vystřídalo na 236 žáků tanečního oboru školy od těch pětiletých
z přípravek až po dvacetileté absolventky, mnohé tanečnice se pak na pódiu objeví
i několikrát v různých nacvičených choreografiích. K vidění byly nejrůznější žánry, od
lidového tance přes klasický tanec, až po moderní a scénický tanec.

Ú SP Ě CH Y

MÍ ST N Í T A N E ČN Í S K U P I N Y

T H A RA

Open Dance Rimini 2012
V období 16. až 19. května se taneční skupina Thara působící při kopřivnickém tanečním sdružení RELAX zúčastnila světového šampionátu Open Dance, které se konalo v přímořském letovisku – italském Rimini. V kategorii etnický a charakterový tanec získala Thara španělským flamenkem v kategorii sólo i duo pro Kopřivnici zlaté
medaile. V kategorii orient vybojovala druhá místa.

D AN C E L I F E T O UR 2012
16. června se uskutečnilo mistrovství České republiky nejmasovější taneční soutěže
Dance Life Tour 2012 - MČR Belly Dance v Táboře. Soutěž probíhala po celé zemi již
od března letošního roku. Na tanečním parketu se postupně vystřídalo bezmála 600
tanečníků z 28 tanečních skupin a soutěžilo 248 soutěžních čísel.
Kopřivnická taneční skupina THARA Dance Company, která reprezentuje TS RELAX,
připravila k letošnímu soutěžení 6 tanečnic s 9 choreografiemi, z nichž se do finálových kol dostalo 7 choreografií a nejvyšších met dosáhla za 1. a 2. místo Eliška Jeřábková v kategorii sólo mini. V letošním roce velice dobře zabojovaly také juniorky
Zuzana Danihelová a Dominika Langerová v kategorii duo junioři a tím ve velké konkurenci dosáhly na medailové 3. místo, v kategorii duo dospělí Mirka Břusková s Pavlou Jeřábkovou 4 umístění a 2. místo v republice ještě i v kategorii skupina dospělí.
Začátkem listopadu se uskutečnil v Liberci World Latino and Belly Dance Festival. Akce, která byla zároveň mistrovstvím Evropy a světa v orientálních tancích, se v Česku
uskutečnila vůbec poprvé a své zástupce v soutěži mělo celkem 15 států a nechyběly
ani mimoevropské destinace. Mezi nominovanými byla také naše Thara, jejíž členky
předvedly celkem sedm choreografií. THARA si přivezla vítězný pohár ze světového
festivalu v orientálních tancích z kategorie formací Belly Dance MIX a na oficiálních
stránkách největší české taneční organizace byla vyhodnocena za celkové výsledky
mistrovství Evropy a světa jako čtvrtá nejlepší v republice. Vedoucí skupiny Miroslava
Břusková vybojovala titul 2. vicemistryně Evropy za 3. místo v kategorii Oriental
Show sólo a 4. místo v kategorii Oriental Clasic sólo světového šampionátu.

M O DA N C E
V sobotu 16. června prezentovala zdejší skupina Modance divákům příběh, který začal na zaprášené ulici tanečním battlem mezi dvěma gangy a skončil noblesní pro-
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menádou princezen v zámecké zahradě. Taneční skupinu od jejího vzniku v roce
2006 vede Ladislav Vítkovský. Tentokrát mladé tanečnice pod jeho vedením předvedly ve víc jak hodinovém programu zajímavou show rozdělenou do dvou částí. Ta
první „Příběh ulice“ byla drsnější a druhá polovina „V duchu klasiky“ ukázala jemnější
tvář děvčat z Modance. Dívky z Modance se předvedly i jako módní návrhářky, protože kostýmy, které byly v programu využity, si samy navrhovaly. Kromě samotného
Modance se na pódiu objevila spřízněná taneční skupina Dream a sólové vystoupení
předvedl také Petr Kunc.

S T A GE BOX
Skupina mladých lidí, kteří vytvářejí nejen kulturu a mají zájem se rozvíjet a zlepšovat
se, začala působit v Kopřivnici pod hlavičkou Stage BOX. Jeho zakladatelem je Jan Pavliska. Produkční skupina má své zázemí v prostorách někdejšího školnického bytu
u aktuálně nevyužívané ZŠ náměstí. Z vnějšku zcela nenápadný, samostatně stojící
objekt ukrývá nahrávací studio, tři hudební zkušebny, sklad techniky a technickou
dílnu. Základní filozofií Stage Boxu je dát dohromady lidi, kteří se navzájem podporují
a mohou si vzájemně pomoci v růstu v tom, co vytvářejí. Se Stage Boxem jsou spojení
DJ TakT, kapela Today Ashley, rapové duo Emenef, Dj Tichacz, rock-metalová kapela
Gynglators a další. Stage BOX se od počátku stal zázemím pro skupinu lidí vytvářející
živou kulturu.

T E L EV I ZN Í

P Ř E HLÍ DK A

K A FK A

Přehlídka tvorby regionálních a malých televizních studií Kafka se uskutečnila v obřadní síni města Kopřivnice, v anexu někdejšího městského úřadu. Byl to již šestnáctý
ročník akce pořádané Kabelovou televizí Kopřivnice. Nejúspěšnější z dvacítky studií,
která se letos Kafky účastnila, byla Televize Přerov, která dokázala ovládnout kategorii Publicistiky i Zpravodajství. V kategorii Dokument ohodnotili porotci snímek „Cínová duše“ vzniklý v Kežmarské televízii na Slovensku, za hranice putovala recesistická Kafka s úsměvem, a to do Mestské televízie Ružomberok. Z nejbližšího okolí si
největší úspěch vysloužila příborská LTV, když zvítězila v kategorii Reklama a přidala
druhé místo v Publicistice. Kromě dvou dnů soutěžních projekcí se účastníci Kafky
dočkali také přednášky o televizní reklamě a odborných rozborů všech soutěžních
snímků.

T A N E ČN Í

SO UT Ě Ž

T AT R A

V sobotu 17. listopadu se uskutečnil 46. ročník taneční soutěže Tatra. Taneční svaz
v letošním roce nepřiřkl kopřivnické soutěži statut taneční ligy, a tak se pod tradičním názvem skrývala postupová taneční soutěž dospělých párů skupiny A ve standardních a latinskoamerických tancích.
Na parketu velkého sálu kulturního domu se utkalo 23 párů ve standardních a latinskoamerických tancích. Kromě soutěže tanečních párů druhé nejvyšší kategorie v pěti standardních a pěti latinskoamerických tancích nabídla Tatra i bohatý doprovodný
program. Vystoupila taneční skupina Mighty Shake, soubor středověkého tance Hortus Gratiae, duo electro-boogie Hybrid´s Crew a také místní tanečnice. Trochu jiný
charakter mělo vystoupení krasojezdkyně Nikol Frýbortové. Miss cyklistiky 2008 a fi-
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nalistka soutěže Československo má talent z roku 2010 skončila se svým uměním
7. na mistrovství světa.

V Á N O ČN Í

K O N C ERT Y MÍ ST N Í

ZUŠ

Předvánoční období je tradičně dobou řady žákovských vystoupení. ZUŠ Zdeňka Buriana letos začala se sérií vánočních koncertů v obecním domě v Rybí, kde se představili žáci tamní pobočky školy a hosté z Kopřivnice. Další koncert byl odehrán v kulturním domě ve Štramberku a ten největší, na kterém vystoupil v plném počtu smyčcový orchestr doplněný o pedagogy školy, proběhl ve středu 19. prosince v Katolickém domě. Tentokrát nastudoval školní smyčcový orchestr pásmo koled společně
s malým pěveckým sborem. Představila se také řada sólistů i tria a kvarteta školy. Závěr patřil oběma školním cimbálovkám, a to jak Pramínkům, tak jejich mladším následovníkům. V programu Vánočního koncertu školy kromě koled zazněla také klasická hudba.
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Z AJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MĚSTA
R O Z M AR Y

P O Č ASÍ

- L ET O ŠN Í

MR A ZI V Á ZI M A

Nezvykle silné mrazy, které počátkem roku sevřely Evropu, se nevyhnuly ani Kopřivnici. Přestože teploty nedosahovaly extrémních hodnot naměřených v některých
horských oblastech, i u nás spadly pod -25 °C. Silné mrazy ovlivnily také život ve městě. Problémy zaznamenala doprava ve městě i v přilehlých obcích. Venkovní teploty
přiměly kopřivnickou radnici k vyhlášení krizového stavu a rozšíření kapacity noclehárny pro osoby bez přístřeší. Tito lidé zde mohli přečkat noc a navíc dostali teplý
čaj, polévku a chléb. Běžně noclehárna nabízí přespání deseti osobám, při krizovém
nocování je nocleh zdarma a azylový dům jej může poskytnout dalším maximálně deseti osobám na provizorních lůžkách. Vzhledem ke klimatickým podmínkám došlo také k prodloužení otvírací doby denního centra Racek. V něm našli lidé bez domova
azyl až do šestnácté hodiny. Navíc bylo centrum otevřeno i v sobotu a neděli, kdy
běžně nefunguje.
Teplotní výkyvy letošní zimy zavinily také výpadky v dodávkách tepla. Kopřivnické
domácnosti napojené na centrální vytápění zůstaly v únoru dvakrát bez tepla a teplé
vody. Problémy vznikaly v Komtermu na kotlích na výrobu páry, které byly po dobu
téměř 14 dní zatíženy na maximální dosažitelný výkon. Bylo nutno řešit celou řadu
problémů, které vznikly na technologii výroby a dodávek tepla. Problémy se týkaly
především zamrzání přívodů napájecí vody, zamrzání přívodů stlačeného vzduchu,
problémů na armaturách rozvodů tepla, které nelze proti působení vnějších vlivů
účinně a stoprocentně izolovat. K první poruše došlo 14. února v ranních hodinách,
a to na roštu kotle K7, který bylo nutno z důvodu opravy odstavit z provozu. Druhá
porucha se stala v brzkých hodinách v pátek 17. února. Také tentokrát šlo o problém
na roštu kotle K7.
Prudké změny počasí měly na svědomí také lámání potrubí v zemi. Pracovníci RWE
Transgas, a. s., opravovali dva úniky plynu, z toho jeden přímo na hlavním uzávěru.
V Kopřivnici a v místní části Mniší se opravovalo celkem 13 poruch na vodovodních
řadech. Vesměs se jednalo o praskliny potrubí v důsledku hlubokého promrzání zeminy, kdy dochází v půdě k samovolným pohybům. Největší, co do rozsahu bytových
jednotek, které zůstaly bez dodávky vody, byla porucha na Husově ulici, ke které došlo 14. února, kdy se jednalo o 200 bytových jednotek. Výluka v zásobování vodou trvala 10 hodin. Kromě těchto poruch byly SmVaKu hlášeny také zamrzlé vodovodní
přípojky a vodoměry. Jednalo se o 20 – 30 případů týdně.
Nadměrnou zátěž nevydržel ani plynový kotel ZUŠ Zdeňka Buriana, kterému popraskaly hořáky, a škola musela urychleně řešit havarijní stav.

N Á DO BY

N A T EXT I L

Letošní rok přinesl novinku. Kopřivnice se připojila k městům, kde se sbírá textil
a obuv. Na přelomu roku bylo po městě rozmístěno celkem sedm speciálních kontejnerů, do nichž lidé mohou vhazovat staré neznečištěné oděvy, boty i plyšové hračky.
Odvoz těchto komodit probíhal jednou týdně. Kontejnery jsou ve vlastnictví společnosti Revenge a ta také zajišťovala jejich odvoz. Speciální kontejnery na textil a obuv
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byly rozmístěny na ulicích Máchově, Bezručově, Tyršově, Dukelské, Pod Bílou horou,
Obránců míru u č. p. 761 a Pod Morávií č. p. 1315.

K L UB D ESK A
V Domě dětí a mládeže už dva roky působí Klub deskových a karetních her s názvem
Deska. Klub Deska obhospodařuje zhruba devadesát herních titulů, které je možné si
zahrát, a kromě pravidelných týdenních schůzek pořádá také nepravidelné víkendové srazy milovníků her nebo turnaje o ceny. Do Klubu deskových her může docházet
každý, přestože není jeho členem nebo nemá zájem schůzky navštěvovat pravidelně,
buď zaplatí poplatek na celý rok, anebo jen za aktuální schůzku. Spodní věková hranice pro vstup do klubu byla stanovena zhruba pro děti od třetí třídy a horní hranice
neexistuje. Letos organizoval klub už třetí ročník turnaje ve strategické hře Dominion.

TATROVKY

O ČI M A DĚ T Í

Soutěž Tatrovky očima dětí vyhlásilo v roce 2011 Technické muzeum Tatra a jejím cílem bylo vzbudit v dětech zájem o automobilovou historii i současnost našeho města
a i technické obory, které mají ve zdejším regionu dlouholetou tradici. Ve středu 15.
února byly vyhlášeny výsledky této výtvarné soutěže. Do dlouhodobého projektu se
zapojily téměř všechny místní školy a výsledkem bylo 216 soutěžních výtvarných prací, které byly posledního čtvrt roku k vidění v prostorách Technického muzea. O cenách nerozhodla porota, ale návštěvníci muzea, kteří mohli pro své vyvolené dílo
hlasovat. Obrázky, které vznikly v rámci výtvarné soutěže žáků mateřských a základních škol z Kopřivnice a okolí, byly využity pro nový stolní kalendář Kopřivnice na rok
2013. Kalendář byl věnován 115. výročí od vyrobení prvního nákladního automobilu
v Kopřivnici. Kalendář obsahoval i upozornění na kulturní a sportovní akce, dny otevřených dveří a aktivity města, připomínal termíny zápisů do škol, splatnosti místních
poplatků nebo vydání Kopřivnických novin. Byl vydán v desetitisícovém nákladu.

V Ý ST A V A

ST UD E N T Ů

Práce studentů technických oborů místní střední odborné školy byly od 1. března do
konce dubna k vidění v Technickém muzeu. Expozice zahrnovala grafické a výtvarné
práce studentů druhého až čtvrtého ročníku oboru strojírenství a technického lycea.
Návštěvníci si mohli prohlédnout jejich návrhy designu včetně několika prostorových
objektů. Práce vybrané pro výstavu patřily mezi nejzdařilejší práce studentů školy vytvořené jako ročníkové či maturitní páce.

KOPRSTAR
Místní hudební fanoušci opět hledali svou pěveckou hvězdu. Semifinálový koncert se
uskutečnil 29. února. Porota nakonec vybrala deset nejlepších, které poslala do finále. V kulturním domě se ale představil jen zlomek celkového objemu přihlášených
zpěváků. Ve finále získala první místo Klára Šprochová.

POKLES

V O D Y V P Ř E HR AD Ě

Hladina vody na Větřkovické přehradě klesla přes zimu přibližně o dva metry. V minulosti dočerpával vodu z řeky Lubiny Komterm. Nyní už tuto práci nedělá, poněvadž
Tatra už tolik vody jako v minulosti nepotřebuje, a rybáři tak mají problém. Tím, že
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poklesla hladina, došlo k vymrznutí části podvodní vegetace, která byla přebujelá.
Větřkovická přehrada je vodním dílem s objemem akumulovaných vod větším než
3
1 milion m a příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. Manipulace s vodou v nádrži je prováděna dle schváleného Manipulačního řádu pro vodní dílo Větřkovice na Svěceném potoce, který byl schválen rozhodnutím
KÚ Moravskoslezského kraje dne 1. 10. 2007 a dle schváleného dispečerského grafu.
Provozovatelem přehrady je v současné době společnost Van Gansenwinkel Services,
s. r. o. Dle sdělení provozovatele je s vodou manipulováno dle schválených dokladů.
Nejníže byla hladina vody v přehradě v lednu 2012, od té doby se zvedla o 1,3 m.

AKCE

KE

D N I Z EM Ě

V P ARK U

E. B EN EŠ E

Pro letošní oslavy Dne Země ve čtvrtek 19. dubna připravilo program občanské sdružení Rada dětí Moravskoslezského kraje ve spolupráci s kopřivnickými mateřskými
školami, místními organizacemi a městem.
Akce s názvem Žijeme zdravě, hravě… představila řadu ekologických aktivit, během
nichž se mohli nejen děti, ale i dospělí hravou formou seznámit s tím, jak správně
kompostovat nebo separovat jednotlivé složky komunálního odpadu. Byly připraveny
i soutěže a zábava pro všechny věkové kategorie. Po celý den se na pódiu střídali
s kulturním programem nejen žáci místních mateřských, základních a uměleckých
škol, ale vystoupilo také trio Afrikana. Město na akci prezentovalo návrhy na úpravu
zpevněných ploch pod kontejnerová stání, které jsou v plánu na letošní rok, a širší
veřejnost se s nimi mohla nejen seznámit, ale i připomínkovat.

P O ČÍ T A ČO V Ý

K U RZ

S EN I O RCO M P

Kurz s názvem Seniorcomp byl součástí souboru vzdělávacích akcí ’MoSeK - Moudří
Senioři v Kopřivnici’ zařazeného do projektu města s Kopřivnickým rokem aktivního
stárnutí a mezigenerační spolupráce. První informační schůzka ke kurzu proběhla
2. dubna ve skautském centru Vanaivan, kde také výuka probíhala. O kurz projevilo
zájem 40 seniorů. Centrum ale disponovalo pouze desíti pracovišti. Proto byl počítačový kurz následně opakován. Senioři se v šesti devadesátiminutových lekcích učili
základům internetu, principům a pravidlům fungování, bezpečnosti, logice a možnostem vyhledávání, čtení novin, zpravodajství, sledování pořadů, vyhledávání v jízdních
řádech, prohlížení map a posílání e-mailových zpráv.

P R EZ E N T A C E

ÚK LI DO V É T E CH N I K Y

Kopřivnice letos hostila valnou hromadu Sdružení veřejně prospěšných služeb, na
kterou přijelo téměř 190 lidí z celé republiky. Členem sdružení byla i místní firma
Slumeko, která pro účastníky připravila zajímavý doprovodný program. Ve čtvrtek
proběhla valná hromada a v pátek se pak mohli její účastníci projet ve vozech zn. Tatra a Daf na tatrováckém pologynu, kam je pozvala automobilka.
Valné hromady jsou spojeny s výstavou techniky, programů a dalších věcí, které jsou
pro organizace zabezpečující úklid měst potřebné. V Kopřivnici vystavovalo celkem
43 firem a organizací, a to nejrůznější techniku od malé až po velkou, programové
vybavení apod. Kopřivničané si mohli vystavenou techniku prohlédnout nejen na pě-
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ší zóně, ale také na parkovišti u Alberta, které bylo z důvodu konání této akce uzavřené.
Sdružení veřejně prospěšných služeb je oborovou organizací pro technické služby
měst a obcí, která dvakrát ročně pořádá valnou hromadu, a to na jaře a na podzim.
Sdružení má 119 členů a je rozděleno do pěti sekcí: 1. odpady, 2. zeleň a dětská hřiště, 3. zahraniční, která zprostředkovává kontakty s partnery z Ameriky, Německa,
Slovenska a nyní už i z Chorvatska, 4. veřejné osvětlení a 5. komunikace. Jednotlivé
sekce shromažďují pro naše členy informace, které pak poskytují všem členům.

K I T S HO W 2012
Mezinárodní Beskyd Model Kit Show letos hostila sportovní hala ZŠ Emila Zátopka.
Na 16. ročník Kit Show přišlo zhruba 1 500 platících návštěvníků. Počasí tentokrát akci příliš nepřálo, avšak doprovodné programy, jako ukázky rádiem řízených modelů
stavebních strojů, letecké modely, ukázky techniky a zbraní, ale také airsoftová střelnice, fungovaly bez problémů. Na výstavních stolech, které byly v prostorách výstavní haly, se představilo jedenáct set modelů a podle odborníků dosahovaly velmi vysoké kvality. Na výstavě se prezentovalo 27 modelářských klubů ze sedmi zemí. Kromě tuzemských modelářů navštívili Kopřivnici také Slováci, Poláci, Maďaři, Rakušané,
Francouzi a Holanďané. Kromě samotné výstavy a soutěže byly pro návštěvníky
i účastníky připraveny stánky asi 40 prodejců specializovaného sortimentu a proběhla také modelářská burza.

P O LY GO N T AT R Y
Na polygonu Tatry se letos uskutečnil závod motorkářů. Poprvé se na něm jely závody Supermotard Open Tour. V Kopřivnici se tak odehrál druhý podnik seriálu mistrovství ČR, které letos čítalo čtyři závody. Na start závodu v pěti kategoriích se postavilo 61 závodníků. Závod se jel celkem v pěti kategoriích od čtyřkolek přes amatéry, veterány a juniory až po nejvyšší třídu S1 Profi.

NOC

K O ST E L Ů

V pátek 1. června se otevřely sakrální památky v celé republice a nabídly nejrůznější
program. Také kopřivnický kostel sv. Bartoloměje připravil další Noc kostelů. Návštěvníci kostela se dostali do běžně nepřístupných míst, jako je kůr s varhanami nebo mohli vystoupat na věž novogotické stavby. Místní farář Jiří Ramík připravil pro
návštěvníky výstavu „Doby a svátky liturgického roku“, zazpívala velká a malá schola,
zazněly varhanní improvizace Václava Šablatury a vrcholem programu byl koncert
kvarteta Musica Amoeba, ve kterém zazněly sklady Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších autorů.

S V ÁT EK

DĚ T Í A

D EN

SO CI ÁL N Í C H SL U Ž EB

Na pátek 1. června připravila Kopřivnice zajímavý program ke Dni dětí. Již potřetí
spojila oslavy se Dnem sociálních služeb a k tomu byl přizpůsoben také připravený
program. Pro děti si organizátoři, místní dům dětí a mládeže a odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, připravili řadu zábavných soutěží, během nichž si nejen hráli, ale také
se poučili. Dospělí se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací o nabízených so-
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ciálních službách nejen v Kopřivnici, ale i v okolí, které nabízejí ve svých zařízeních
různé státní i nestátní organizace či občanská sdružení.
Soutěže pro děti se z důvodu špatného počasí konaly ve velkém sále a poskytovatelé
sociálních služeb se se svými aktivitami pro děti tísnili pod stanem před kulturním
domem.
Po celý den probíhal takzvaný Jarmark poskytovatelů sociálních služeb, na který se
do Kopřivnice sjelo celkem 23 organizací, jež představily na 30 sociálních služeb. Zájemci se na něm mohli seznámit i s produkty výrobců kompenzačních pomůcek,
mohli si například vyzkoušet jízdu na tandemovém kole pro nevidomé. Ve velkém sále nechyběla tradiční ukázka canisterapie, v modrém salónku probíhala po celou dobu muzikoterapie. Letos poprvé vystoupili v rámci Dne sociálních služeb místní senioři, kteří předváděli, co se naučili v kurzu sebeobrany, jenž probíhal v rámci projektu
Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. V rámci doprovodného programu nechyběla taneční vystoupení dívek z místního domu dětí a své umění
předvedli i žongléři.

A L M AN A CH
V rámci akce ke Dni dětí byli ve velkém sále kulturního domu oceněni autoři, jejichž
příspěvky jsou zveřejněny v almanachu, který vydala Městská knihovna Kopřivnice za
finanční podpory Moravskoslezského kraje. Téma pro literární část mělo název Jablko nepadá daleko od stromu a pro výtvarnou část Strom života mé rodiny. Městská
knihovna obdržela okolo sto padesáti prací, z nichž jedna třetina byla otištěna v almanachu. Téma letošního, již patnáctého almanachu bylo vybráno s ohledem na to,
že rok 2012 byl rokem mezigenerační spolupráce a podpory aktivního stárnutí.

N E T R ADI Č N Í

SP O J EN Í

K O P ŘI V N I C E

SE

Š T RA M B ER K E M

Od soboty 16. června zahájil provoz mezi Kopřivnicí a Štramberkem vláček Štramberáček. V měsících červnu, září a říjnu jezdil pouze o víkendech a v červenci a srpnu od
úterý do neděle a o svátcích. Nástupními stanicemi na území Kopřivnice byly zastávky restaurace Pod Kaštany a uhelné sklady, ve Štramberku zastavoval u restaurace
Prosek a pod městským úřadem. Vláček nevyužívali pouze turisté, ale i místní občané. Jeho vzhled se stal novou místní atrakcí.

D O P R AV N Í

ŠK O LI ČK A

Projekt Dopravní školička byl zaměřený na osvojování si pravidel bezpečného chování předškolních dětí v různých situacích, s nimiž se může dítě setkat. Děti se různorodými činnostmi seznamovaly s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. V MŠ se hrou
učily reagovat na různé dopravní situace a osvojily si pár základních dopravních značek. Rozvíjely si vlastnosti, které ovlivňují reakce dětí při chování v určitých dopravních situacích (paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání
nebezpečí). Za dozoru strážníků městské policie se děti učily správně jezdit po silnici
nebo po světelné křižovatce. Za správnou jízdu pak děti dostaly Řidičské průkazy,
které je opravňují k jízdě na koloběžce, tříkolce nebo kole. V rámci této akce navštívily děti i služebnu městské policie.
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P O UŤ
Koncem letních prázdnin město zažilo tradičně nejrušnější víkend v roce. Pouťové
oslavy zaplnily o víkendu centrum města tisíci lidmi. Nejvíc lidí se přišlo bavit v sobotu. Už dopoledne začínající jarmark v parku přilákal stovky lidí, odpoledne se pak
centrum zábavy přesunulo před kulturní dům. Koncertům zdejších kapel na Bartolomějském večeru naslouchalo zaplněné prostranství, lidé se bavili nejen muzikou, ale
i lunaparkovými atrakcemi nebo si užívali všudypřítomného občerstvení. V neděli
pouť vyvrcholila odpoledním koncertem a aquashow před KDK.

S P E CI ÁL N Í

DO P I SN I C E

Kopřivničtí filatelisté vydali u příležitosti 90. výročí narození Emila a Dany Zátopkových příležitostné známky včetně razítka. Získat je bylo možné v den Běhu rodným
krajem Emila Zátopka ve stánku umístěném ve vstupu do Technického muzea. Vydaná byla dopisnice se symbolikou Emila a Dany Zátopkových a známkou v odpovídající
nominální hodnotě deseti korun. Připraven byl také Apost s textem Zátopek 90,
R-nálepka s přítiskem, na němž byl uveden text – Dana a Emil Zátopkovi, 90. výročí
narození. Filatelisté připravili i příležitostné razítko.

Z AP O M EN UT Á

ST U DN A

Pod chodníkem mezi zdejším autobusovým nádražím a loutkovým divadlem se objevila hluboká díra. Závada na chodníku vznikla 6. září, kdy se při provádění běžných
oprav vozidlo firmy Slumeko propadlo. Ukázalo se, že zkorodovaný ocelový nosník
nevydržel a neunesl betonovou desku, která studnu, na niž se dávno zapomnělo, kryla. Nehoda odkryla pohled na starou, kameny obestavěnou studnu o průměru zhruba 2,5 metru a s odhadovanou hloubkou zhruba tři metry. Studna byla funkční a plná
vody. Chodcům nehrozilo žádné nebezpečí, neboť chodník se probořil pod pracovníky firmy, která má na starost jeho údržbu. Podle kurátora Muzea Fojtství byla v okolí
Bönischovy vily zahrada, také hospodářský dvůr a stáje pro koně a je možné, že
studna sloužila jako zdroj vody právě zde. K podobné situaci došlo v Kopřivnici před
šesti lety, kdy starou studnu objevili cestáři přímo pod silnicí na ulici Obránců míru.
Studna byla tehdy prozkoumána kamerou a následně zabezpečena tak, aby nezpůsobovala další propadání silnice.

P R O HI BI C E
Z důvodu úmrtí řady osob po požití otráveného alkoholu začala policie vyšetřovat tuto kauzu prioritně. Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření, kterým
zakázalo nejdříve stánkový prodej a pak veškerý prodej lihovin s vyšším jak dvacetiprocentním obsahem alkoholu. V pátek 14. září, v den zavedení prohibice, bylo v kraji kontrolováno 1 840 provozoven. Policie také zveřejnila etikety, kterými byly označeny lahve s rizikovým obsahem. Policie spolupracovala s celníky, hasiči a pracovníky
hygieny. Obavy z možných otrav metylalkoholem ovlivnily provoz restaurací i prodej
v obchodech v celém státě. Na prodej potenciálně rizikového alkoholu se zaměřila
i kontrolní činnost v našem městě. Policisté prováděli ve městě a v okolí řadu kontrol
v restauracích, barech a kioscích. Zavedení zákazu prodeje lihovin se dotklo především provozovatelů restaurací a barů, ti hlásili propad zákaznického zájmu i tržeb.
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Destiláty zmizely i z prodejen potravin a supermarketů. Prodejci neobvykle prázdné
regály označovali vysvětlením odkazujícím na vládní nařízení.

N E L E GÁ LN Í

ST Á ČÍ RN A AL K O HO L U

V souvislosti s tzv. metylovou aférou byla i v Kopřivnici objevena nelegální stáčírna
alkoholu. Jejího majitele zadržela státní policie. Výrobnu nelegálního alkoholu se podařilo objevit jen pár metrů od zdejšího hřbitova a podle některých informací byl objekt, který zvenku vypadal jako rozestavěný suterén rodinného domu, velmi dobře
vybaven a zabezpečen. Policisté v objektu objevili až 5 000 litrů tvrdého alkoholu,
v provedených testech části zadrženého alkoholu se prý nepotvrdila přítomnost jedovatého metylalkoholu. O dalších výsledcích vyšetřování již veřejnost nebyla informována. Podle informací Práva měla být v rozestavěném domě celá linka i s kolky
a etiketami likérky Drak.

M ĚS T O

J E N AŠ E S P O L EČ N É HŘI ŠT Ě DO

KDK

Letošní akci Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 20?? Ovlivnilo nepříznivé
počasí. Paravany s informacemi o projektech musely být kvůli dešti přemístěny do
vestibulu kulturního domu a tam zavítala pouhá stovka obyvatel města. Ta měla
možnost se seznámit s realizovanými i připravovanými projekty a pokládat otázky
představitelům města.
Prezentované projekty byly rozděleny do čtyř oblastí podle schváleného Strategického plánu a u každé z nich byli zastoupeni odborní pracovníci radnice, kteří mají jednotlivé projekty na starosti. Ti také odpovídali na dotazy přítomným, k čemuž využívali na paravanech umístěnou projektovou dokumentaci.
V rámci informačně-propagační akce byl připraven i doprovodný program. V něm vystoupila cimbálová muzika Radegast, děti z Mateřské školy Jeřabinka, tanečnice
z klubu Thara a ukázky bojového umění předvedly děti z místního domu dětí a mládeže z kroužku capoiery. Každý, kdo se zapsal do prezenční listiny, měl možnost vyhrát v tombole některou z cen.

K O UP A LI Š T Ě
Koupališti letos počasí přálo a navštívilo je nejvíce lidí za posledních pět let. Přesto
ale skončilo sezonu ve ztrátě. Důvodem byly investiční akce nutné k tomu, aby byl
zajištěn bezproblémový provoz. Natíraly se bazénové vany, problém byl i s úpravnou
vody, kdy se muselo investovat do oprav cirkulačních čerpadel, a budova, kde jsou
umístěna sociální zařízení, dostala novou střešní krytinu.
Koupaliště bylo v provozu od 16. června do 30. srpna, během té doby se přišlo vykoupat celkem 25 292 lidí. Z těchto necelých tří měsíců bylo otevřeno koupaliště 52
dnů. Letos těchto dnů bylo víc než obvykle, průměr se pohybuje v rozmezí od 30 do
40 dnů. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána 16. července, kdy pokladnou prošlo
1 618 lidí. Vyšší návštěvnost nad tisíc osob byla i během osmi dnů s tropickými teplotami. Pětatřicet dnů se chodilo koupat od pěti set do tisícovky platících osob.
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H O UB Y

N A V Ý ST A V Ě

Svatováclavská pouť v Lubině byla jako vždy spojena s tradiční výstavou ovoce, květin a hub. Akce pořádaná zahrádkáři z Lubiny přivedla do Katolického domu v Lubině
stovky lidí. K vidění byly nejen výpěstky místních ovocnářů, ale také zelenina, květinové vazby nebo třeba bonsaje. Víc než polovinu výstavní plochy tradičně zabraly
houby, místní mykolog Jaromír Durček představil veřejnosti víc jak dvě stovky druhů,
a to se zdaleka nedostalo na všechny. K nasbírání úctyhodné kolekce hub stačil Durčekovi týden a většinu druhů sesbíral v blízkém okolí.

I R EN A K U ČE R K O V Á

B Y L A O C EN Ě N A

A SO CI A CÍ T RI GO N

Předsedkyně Asociace zdravotně postižených v Kopřivnici Irena Kučerková se stala
laureátkou prestižního a v České republice ojedinělého ocenění Křišťálový kamínek.
Cenu uděluje už sedmým rokem Asociace Trigon a je určena buďto handicapovaným,
nebo lidem, kteří se jim nějakým způsobem snaží jejich úděl ulehčit.
Dvaasedmdesátiletá Irena Kučerková je po dopravní nehodě už pětatřicet let upoutaná na invalidní vozík, ale řadu let pro lidi se zdravotním postižením také aktivně
pracuje. Od roku 2007 je předsedkyní asociace, která sdružuje téměř tři stovky zdravotně handicapovaných lidí z Kopřivnice a okolí. Aktivně v této organizaci i jejím
předchůdci - svazu invalidů - ovšem pracuje už mnohem déle. I její zásluhou místní
organizace zdravotně postižených lidí měsíčně pořádá dvě až tři kulturní, sportovní
nebo společenské akce. Hlavní akcí asociace jsou pak každoroční Sportovní hry zdravotně handicapovaných dětí a dospělých, které se v květnu letošního roku uskutečnily už po patnácté.
Irena Kučerková si ocenění převzala v rámci ostravského Týdne handicapu v Domě
kultury ve Vítkovicích, na kterém vystoupili Big band Trigon a studenti Janáčkovy
konzervatoře, a stala se tak jednou z pětatřiceti oceněných lidí v historii Křišťálového
kamínku.

L O UT K ÁŘ I

S E P O P ĚT AT Ř I C E T I L ET E C H P Ř E ST Ě H O V A LI DO

KD

Loutkoherecký soubor Rolnička letos musel opustit své působiště v Bönischově vile
u autobusového nádraží. Stěhování Rolničky z prostor, které užívala pětatřicet let, si
vynutil její neutěšený technický stav. Město přes opakované pokusy neuspělo v soutěži o dotace s projektem velkorysé, víc jak čtyřicetimilionové rekonstrukce objektu.
Nové útočiště našla místní loutková scéna v modrém salonku kulturního domu.
Přestěhovány byly všechny kulisy a loutky pro devět inscenací a také veškeré zázemí
souboru. Bohužel nový sál má menší kapacitu. Zatímco ve stávajícím prostoru měli
loutkáři k dispozici s přístavky asi stovku míst, v modrém salonku to je i po jeho
úpravách jen okolo padesáti.

M O D EL Á Ř SK Ý

K LU B

A P O LO

V místním DDM se uskutečnil již dvanáctý ročník bodovací soutěže plastikových modelů Kopřivnické poháry. Letos byl zase o něco větší než předchozí ročníky. Porotci
posoudili asi 120 soutěžních modelů letadel, vojenské techniky, figurek a papírových
modelů. Soutěžilo se ve víc jak deseti kategoriích rozdělených podle zaměření, mě-
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řítka i věku modelářů. Další desítky modelů byly k obdivování vystaveny mimo soutěž.

NOVÁ

K N I H A J I ŘÍ HO

T I C HÁN K A

Jiří Tichánek společně se spoluautorem Pavlem Šmírou vytvořil unikátní studii o mlynářské historii novojičínského regionu. Šestisetstránková kniha Vodní mlýny na Novojičínsku se dopodrobna věnuje především samotným stavbám vodních mlýnů, a to
jak těm, co ještě stojí, tak také těm, které už dávno zanikly. Získávání materiálu pro
knihu bylo mnohdy velmi složité. Kdysi bylo na Novojičínsku bezmála dvě stě vodních
mlýnů. Z nich již existuje pouze malý zlomek. Mnohde místo nich stojí rodinné domy,
někde jen zříceniny původních objektů a na mnoha místech už badatelé našli jen poslední připomínky někdejší mlynářské historie jako zbytky zdiva, zasypané náhony či
nevyužité mlýnské kameny. U každého z mlýnů zmíněných v publikaci našli čtenáři
výřezy aktuálních i historických map a bohatý obrazový materiál v podobě dobových
i současných fotografií.

M O T Ý LE K 2012
Šestnáctý ročník přehlídky zpěvu, tance a dramatické tvorby dětí s handicapem
Motýlek 2012 opět zaplnil diváky velký sál kulturního domu. Během zhruba čtyř hodin se na pódiu vystřídalo asi 360 účinkujících s téměř třemi desítkami vystoupení.
Řada zařízení přizpůsobila charakter svého vystoupení tématu přehlídky, kterým byl
letos vesmír a mimozemské civilizace. Letošní Motýlek byl prvním, kterého organizačně zajišťoval nový provozovatel kulturního domu. Ještě než začal páteční zábavný
program s diskotékou, vyslaly děti k nebi desítky lampiónů štěstí, do kterých přesně
podle pokynů pořadatelů pošeptaly vzkazy pro obyvatele jiných galaxií.
Program prostorových zkoušek a her a také tradičního výtvarného workshopu vyvrcholil vypouštěním lampiónů štěstí. Z důvodu finančních úspor většina zařízení přijela na páteční zkoušky a alespoň na část připraveného programu a večer se vraceli
domů, aby v sobotu ráno znovu přijížděli do Kopřivnice. Pořadatelé přitom v minulosti pro velkou část účastníků zajišťovali ubytování. Zařízení ani rodiče postižených
dětí ale letos neměli prostředky na to, aby si jej mohli dovolit zaplatit. Také organizace samotného Motýlka se bez sponzorů neobešla.

K Y N O LO GO V É
Místní kynologický klub změnil své působiště. Dosavadní cvičiště v bezprostřední
blízkosti Bubla Ranche musel klub opustit, protože v příštím roce proběhne sanace
staré skládky neutralizačních kalů, která se nachází přímo pod ním. Jedním z míst,
které bylo kynologům nabídnuto, byl prostor nad zdejší průmyslovou školou. Kyno2
logové tak mohou využívat pozemek o výměře asi 1 600 m v prostoru, kde čas od
času stávala cirkusová šapitó. Překážky pro výcvik psů by byly situovány v zadní části
plochy, takže nic nebránilo ani dalšímu využívání jako skladiště vytěženého dřeva či
sněhu v zimním období.

KOPRCON
Letos se Kopřivnice již podesáté stala místem setkání fanoušků filmové i literární fantastiky a počítačových her. Pořadatelé KoprConu jich přivítali na tři stovky a dorazili
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nejen ze všech koutů České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Na milovníky fantaskních žánrů čekalo na ZŠ Milady Horákové během tří dnů zhruba 150 hodin programu rozprostřeného do osmi linií. Kromě Star Wars a Star Treku byla řeč i o počítačových hrách a podobně. Pro účastníky akce byla připravena také herna s deskovými
hrami a herna konzolových her a promítání japonských animovaných filmů.
Návštěvníci se setkali se spisovatelem Jaroslavem Mosteckým a řadou dalších zajímavých hostů. Součástí KoprConu byly i programy vyžadující aktivní účast. Jednou
z nich byl tradiční výtvarný happening.

K L UB K A M AR Á D
V pátek 30. listopadu se slavilo v nízkoprahovém zařízení Klub Kamarád situovaném
na sídlišti Sever patnáct let jeho existence. Taneční vystoupení předvedli pravidelní
návštěvníci Klubu Kamarád, kteří právě tady nacvičují, i hostující romský folklorní
soubor Cikne Čhave a Ivan Kandráč, který přítomné proměnil v pěvecký sbor. Promítaly se fotky a videa z historie klubu.
Klub Kamarád vznikl před patnácti lety a šlo o jeden z prvních velkých projektů prevence kriminality realizovaných s dotační podporou ministerstva vnitra v Kopřivnici.
Zároveň s klubem byl zřízen také skateboardový areál. Klub byl umístěn do objektu
zrušených jeslí, který až doposud sdílí s mateřským klubem Klokan a dětskou pobočkou městské knihovny. Základní filozofií Klubu Kamarád je nabídnout dětem, které
nevyužívají běžné volnočasové aktivity, prostor pro volný čas, pracovat s nimi, nabízet jim různé způsoby trávení volného času a pomoci jim s problémy, které je trápí.
Děti a mládež chodí do Klubu Kamarád hrát stolní tenis, biliár, využívají počítače nebo v zázemí klubu zkoušejí tančit a podobně. Tyto volnočasové aktivity mají být především lákadlem, které do klubu přivede potenciální klienty, ti časem získají důvěru
k personálu, a ve výsledku je pro ně pak snazší požádat o pomoc v krizové životní situaci.

Z ÁK LA DN A DDM

NA

K L ET N É

Táborová základna domu dětí na Kletné letos prošla dlouho odkládanou rekonstrukcí
fasády a dostala i zateplení. Oprýskanou omítku nahradila polystyrenová izolační
vrstva a nový plášť budovy v zelené barvě. Základna na Kletné se za posledních deset
let postupně výrazně proměnila. Byla zmodernizována kuchyň, vybudováno nové sociální zařízení, vyměněna okna v celé budově. Přibyla také venkovní umývárna a třicítka dřevěných stanů pro táborníky a mnoho dalšího. Nová fasáda se zateplením
přišla celkem na víc jak 747 tisíc korun. Dvě stě tisíc přispěla sponzorsky společnost
RWE, po deseti tisících přidaly firmy UnionOcel a Primus a pět tisíc přidalo také Slumeko. Ostatní peníze pocházejí z prostředků DDM a rozpočtu města Kopřivnice. V letošním roce oslavila základna třicet let, kdy slouží především kopřivnickým dětem.
V počátcích základnu ročně navštívilo 200 až 250 dětí a v posledních letech je to
1 150 až 1 200 za rok. Neprobíhají zde jen tábory, ale také adaptační kurzy, kurzy
pracovní výchovy a soustředění.
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V Ý ST AV A

B ET L É MŮ

Na tradiční výstavě v Katolickém domě v Kopřivnici bylo letos vystaveno kolem stovky betlémů různých velikostí, stáří a vyrobených z nejrůznějších materiálů. Většina
betlémů byla na výstavu zapůjčena ze soukromých sbírek, také proto výstava skončila po pěti dnech už v pondělí 17. prosince, aby se exponáty stihly včas vrátit a zaujmout místo ve sváteční výzdobě domácností. Součástí expozice ve velkém sále byly
také vánoční ozdoby vyrobené dětmi z místních základních a mateřských škol. Své
práce zde předvedli také klienti Denního stacionáře Kopretina nebo Dětského centra
Motýlek. V rámci doprovodného programu si návštěvníci měli možnost vyzkoušet
pečení a zdobení perníčků, pletly se košíky a vyráběly vánoční ozdoby. S krátkým
programem vystoupily také děti z MŠ Ignáce Šustaly.

Z E ŽIVOTA OBCÍ
L UBINA
V Ý ST AV BA

K AN A LI Z A C E V

L U BI N Ě

Výstavba kanalizace v Lubině se potýkala s řadou problémů i s počasím. Poněvadž
vzhledem k posunu termínu dokončení stavby kanalizace by bylo problematické dodržet povinnost napojit se do konce listopadu, rozhodlo zastupitelstvo prodloužit
termín napojení jednotlivých nemovitostí do 30. 6. 2013, aby se vyhovělo těm lidem,
kteří si nestihnou vykopat přípojku. Výstavba oddělené splaškové kanalizace v místní
části Kopřivnice Lubina byla ukončena v listopadu, a to její veřejná část. Následovala
fyzická přejímka jednotlivých úseků veřejného kanalizačního řadu, vč. zahájení zkušebního provozu. Druhá část výstavby se týkala konkrétních obyvatel a vybudování
přípojek pro rodinné domy na vlastních pozemcích. Řada občanů se skutečně připojila k veřejné síti ještě do konce kalendářního roku. Zastupitelé se zabývali i otázkou
dodržování či nedodržování technologických postupů při stavbě. Stavbyvedoucí i zástupce firmy Mott McDonald provádějící stavební dozor potvrdili, že všechny práce
byly a jsou prováděny v souladu s projektem a je využíváno předepsaných materiálů
s požadovanou certifikací jejich fyzikálních vlastností.
Vlastníci nemovitostí obdrží od města příspěvek ve výši 400 Kč za metr přípojky
a v případech, kdy se bude jednat o tlakovou kanalizační přípojku, navíc jednorázový
finanční příspěvek 25 tisíc korun.

60.

V Ý R O ČÍ LU B I N SK ÝC H H ASI Č Ů

Své šedesáté výročí oslavil v sobotu 11. srpna Sbor dobrovolných hasičů Lubina I námětovým cvičením a letním odpolednem. Námětové cvičení, jehož se zúčastnilo
sedm sborů dobrovolných hasičů z okolí a které proběhlo v budově firmy Bonok, se
skládalo z více částí a lidé, kteří se na něj přišli podívat, viděli nejen záchranu osob ze
zakouřených prostor včetně jejich následného odvětrávání, ale i hašení či likvidaci
nebezpečného hmyzu. I přes nepřízeň počasí se na cvičení přišlo podívat hodně lidí.
Podobný zájem byl i o vystavenou požární techniku na hřišti Spartaku Lubina, kde
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probíhalo letní odpoledne. Své dovednosti v požárním útoku předvedli také nejmladší místní hasiči.
Družstvo mužů SDH Lubina I se v roce 2012 zapojilo do pohárových soutěží, z nichž
přivezlo jedenkrát druhé, dvakrát třetí a jedenkrát čtvrté místo.
Ve Sboru dobrovolných hasičů Lubina II funguje družstvo mužů a ve spolupráci s SDH
Lubina I také družstvo žen. Obě družstva se účastnila Novojičínské ligy a muži zde dosáhli 8. místa z 12 družstev a ženy byly bohužel čtvrté ze 4. Kromě toho se družstva
účastnila dalších soutěží. Mužům se dařilo v Ženklavě a Veřovicích, kde vyhráli a také
v Okrskovém kole PS a v Závišicích, kde byli druzí. Třetí místo získali na poháru rady
města. Celkově se účastnili 23 soutěží.

P R O CE S

O DT R Ž EN Í

LUBINY

V minulém roce se opět začaly rozvíjet aktivity vedoucí k přípravě možného osamostatnění Lubiny. Řada občanů, zejména starších či původních obyvatel, vidí v osamostatnění obce možnost průhlednějšího rozhodování o místních záležitostech. Vznikl
přípravný výbor a zorganizoval podpisovou akci. Podpisová akce na získání podpory
občanů Lubiny pro konání místního referenda proběhla od 24. listopadu do 21. prosince loňského roku. Dvanáctého prosince členové výboru vydali druhé číslo zpravodaje Samostatná Lubina. Potřebný počet podpisů se získat nepodařilo. Letos výbor
v získávání podpisů pokračoval a občany o svých záměrech informoval i na veřejné
schůzi. Ani v tomto roce se ale nepodařilo referendum prosadit. Lubina žila jiným
problémem – práce na kanalizaci se protahovaly, komplikovaly dopravu a hlukem
i prachem znepříjemňovaly život místním obyvatelům.

V LČOVICE
F AR N Í

K O ST E L

V Š E CH

S V AT ÝC H V E

V L ČO V I CÍ C H

Až doposud byla v kostele obyčejná žebrová okna, která ovšem s ohledem na jejich
stáří a havarijní stav bylo nutné vyměnit. Farnost se dohodla s památkáři na tom, že
je možné do oken umístit moderní výtvarný prvek. Kostel z konce šestnáctého století prosvětlily barvami okna podle soudobých návrhů malíře Jana Jemelky. Šlo o pět
nových vitrážových oken. Renomovaný výtvarník, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, dostal jasné tematické zadání. Tím bylo Tajemství růžence slavného
od zmrtvýchvstání až po korunování Panny Marie. Jemelka vlčovický kostel osobně
navštívil a hned na místě vzniklo několik prvotních skic, které byly v diskuzi s farářem
Macurou upravovány až do podoby finálních návrhů, ty pak realizoval Petr Kolínský
z Bakova nad Jizerou. Využita byla dle podmínek památkářů stovky let stará technologie vypalovaných barev, spojování jednotlivých kusů skla olovem. Nové vitráže byly
v kostele osazeny a požehnány krátce před Velikonocemi, a to jen díky veřejné sbírce, která ve Vlčovicích proběhla a do které se kromě řady drobných soukromých dárců zapojily také místní firmy.
Rekonstrukci potřeboval i interiér kostela. V rámci přípravných prací souvisejících
s rekonstrukcí dlažby bylo odhaleno nápadné propadání původní cihlové dlažby kostela. V místech propadů realizoval tým archeologů celkem tři výkopové sondy. Odborníci z Národního památkového ústavu provedli v prostorách této sakrální stavby
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záchranný archeologický výzkum. Zachytili interiérové pohřby v prostoru presbytáře,
jejichž časové vymezení je v rozmezí 16. až 18. století. Nalezl se standardní archeologický materiál, typický pro interiér sakrální stavby, tedy především keramické střepy,
hřebíky z rakví, zlomky okenních vitráží apod. Během výzkumu byla nalezena rovněž
jedna historická mince.

P Ř EC HO D

VE

V L ČO V I CÍ C H

V létě skončila rekonstrukce přechodu u Kulturního domu ve Vlčovicích. V rámci výstavby došlo k vybudování nástupních zpevněných ploch. Ty byly upraveny i pro pohyb osob se zdravotním handicapem. Přechod byl doplněn i o další bezpečnostní
prvky, jako je nasvětlení a zvýrazněné retroreflexní dopravní značení. Výstavbu přechodu realizovala za 220 tisíc korun firma TS, a. s., Valašské Meziříčí.

H ASI ČI

VE

V L ČO V I CÍ C H

Družstvo mužů SDH Vlčovice v roce 2012 zaznamenalo vítězství v soutěži „O pohár
rady“ města Kopřivnice. Zúčastnilo se 8 pohárových soutěží, z nichž přivezlo kromě
již zmíněného ještě další vítězství. Muži z Vlčovic postavili v sezoně 2012 rovněž
družstvo v kategorii veteránů nad 35 let, které z pěti soutěží obsadilo jedenkrát první
místo a dvakrát druhé místo.

M NIŠÍ
NOVÁ

ŠK O LA V

M N I ŠÍ

Rekonstrukce Základní školy v Mniší pokračovala letos podle plánu. Venkovní stavební práce spočívaly v postavení téměř nové školy, neboť z původního objektu zbyly
jen obvodové zdi. Před koncem minulého roku bylo dokončeno zastřešení včetně
osazení oken.
Letos byly vevnitř provedeny rozvody instalací, vody, elektriky a topení a omítky. Následovaly vnitřní úpravy jako podlahy, obklady a dlažby. Následovalo zateplení fasády
školy.
Rekonstrukce školy byla z větší části financována z dotace z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, ze které město získalo částku ve výši 14,337 milionu korun. Novojičínská společnost Nosta se zavázala rekonstrukci provést za 18 milionů,
zbytek tak muselo uhradit město ze svého, přičemž další milion radnice investovala
do vnitřního vybavení školy.

H ASI ČI

V

M N I ŠÍ

Mimořádnou akcí se v roce 2012 prezentoval také Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice, který 23. června 2012 uspořádal „Hasičský den“. Jeho význam spočíval v představení hasičských činností široké veřejnosti.
Družstvo mužů SDH Mniší každoročně dosahující nejlepších výsledků v loňském roce
obhájilo 1. místo v okresním kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů.
V přeboru okresu v běhu na 100 m s překážkami jednotlivců se na druhém místě
umístil Jakub Marák a třetí místo obsadil Pavel Špaček. V krajském kole požárního
sportu družstvo obsadilo třetí místo. Družstvo mužů se v roce 2012 zaměřilo i na
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účast v novojičínské lize v požárním útoku, kde v konečném hodnocení dosáhlo třetího místa. Rovněž bylo úspěšné na dalších třech pohárových soutěžích mužů, kde
družstvo obsadilo dvakrát druhé místo a jednou třetí místo. Úspěšnou sezonou se
mohou pochlubit muži v kategorii veteránů nad 35 let. V této kategorii si z pěti startů
dovezli pět vítězství.

V EŘEJNÉ

SCHŮZE V MÍST NÍCH ČÁSTECH

Na jaře postupně proběhla tři setkání vedení města s obyvateli místních částí, na
nichž byli přítomni i další odborní pracovníci radnice a hosté. Program všech setkání
byl společný a hlavním tématem byly odpadní vody a kanalizace.
Občané byli seznámeni, jaké investice jsou v plánu na letošní rok a kolik finančních
prostředků získají do obce z rozpočtu letos. Vloni bylo do Vlčovic investováno 2,5 milionu korun, přičemž jen výstavba nového dětského hřiště stála téměř 816 tisíc korun. Letos je v rozpočtu města pro tuto místní část počítáno s 1,35 milionu korun. Víc
peněz investovala radnice do Mniší, a to především z důvodu rekonstrukce tamní základní školy. Zatímco v roce 2011 to bylo 5,53 milionu korun, pro letošní rok to bude
17,42 milionu. Z důvodu budování nové kanalizace a navýšení kapacity základní školy
nejvíce peněz šlo a i letos půjde do Lubiny. Lubina vloni získala 11,14 milionu korun
a letos to bylo 104,54 milionu korun.
Ve Vlčovicích a v Mniší bylo hlavním tématem diskuze podepisování smluv na vypouštění odpadních vod do městské kanalizace. Na schůzi v Lubině se dotazy týkaly
budování nové kanalizace.
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M EZINÁRODNÍ VZTAHY
P ŮL

STOLETÍ ZAHRANIČN Í SPOLUPRÁCE

Francouzské partnerské město Trappes letos oslavilo půl století existence tamní družební komise. Na pozvání francouzské strany se připomínky padesáti let mezinárodní
spolupráce oslav účastnila také oficiální delegace z Kopřivnice vedená starostou Josefem Jalůvkou a do programu oslav přispěla svým vystoupením i cimbálová muzika
Pramínky ZUŠ Zdeňka Buriana.
Přestože spolupráce s francouzskými partnery nezačala v roce 1962, ale až o šest let
později, je to nejdéle trvající spolupráce tohoto druhu, kterou Kopřivnice má. Spolupráce s Trappes je zaměřena především na výměny v oblasti kultury a umění, sportu
a předávání zkušeností v rámci odborných stáží či různých pracovních setkání. Pro
Kopřivnici je hlavní prioritou podporování mezinárodních aktivit pro děti a mládež.
Návštěva z Kopřivnice se v Trappes zúčastnila oficiálních oslav výročí družební komise a navštívila i tamní hudební školu či kulturní centrum. Během dvoudenní návštěvy
Trappes si kopřivnická delegace prohlédla také řadu tamních institucí zaměřených na
pomoc v sociální oblasti a z těchto návštěv pak vzešel požadavek na výměnné stáže
pracovníků takových organizací.
Součástí pracovního programu návštěvy bylo i pracovní jednání starostů obou měst
o možnostech dalšího rozvoje dosavadní spolupráce.
V minulosti proběhly výměnné pobyty kuchařů, stáže studentů, architektů, výtvarných umělců a podobně. Za dobu trvání spolupráce obou měst se do ní přímo zapojilo odhadem minimálně 2 000 lidí.

A KCE

KONANÉ V

K OPŘIVNICI

Koncem února navštívili starostu města Kopřivnice zástupci Klubu házené Kopřivnice
a zástupci házenkářů z německého partnerského města Zwönitz. Tématem setkání
bylo projednání dalších možností spolupráce.
V dubnu přijeli zástupci Miejskego Ośrodku Sportu i rekreacji z polského partnerského města Myszkówa projednat možnosti uskutečnění soustředění v Kopřivnici pro
plavce a fotbalisty (celkem pro cca 60 dětí a 5 trenérů). Byly pro ně připraveny informace o možnostech ubytování, stravování a sportovištích včetně nákladů spojených se soustředěním a návštěv jednotlivých zařízení.
V září vystoupili Jurajskie Igraszki a Kapela Lubova z polského partnerského města
Myszków v rámci 10. ročníku „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“. Folklórní taneční
soubor a kapela (celkem 68 osob) vystoupili 2x (před startem „běhu“ před technickým muzeem a večer v rámci programu, který byl před KDK) a měli veliký úspěch.
10. ročníku „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“ se zúčastnili běžci a zástupci
z partnerských měst Kopřivnice: Trappes (Francie), Zwönitz (Německo), Myszkówa
(Polsko) a Castiglione del Lago (Itálie).
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V rámci setkání proběhla jednání, kde si jednotlivé delegace vyměnily informace
z oblasti sportu, byly projednány další možnosti spolupráce a byl připraven i doprovodný poznávací program.
Běhu Rodným krajem Emila Zátopka se běžci z partnerských měst Kopřivnice zúčastnili již několikrát. Největším zážitkem pro všechny delegace bylo osobní setkání s paní Danou Zátopkovou.

A KCE

KONANÉ V PARTNER SKÝCH MĚSTECH

V dubnu žáci 8. ročníku a pedagogický doprovod ze ZŠ Alšova navštívili MatthesEnderlein-Gymnasium v německém partnerském městě Zwönitz. Akce byla pokračováním výměnných pobytů žáků z Kopřivnice - Trappes - Zwönitz v letech 2000 - 2002.
Další výměny probíhají již pouze mezi Kopřivnicí a Zwönitz. Byli přivítáni u starosty
města pana Wolfganga Trieberta, byla pro ně připravena komentovaná prohlídka
města, prohlédli si rekonstruovaná historická auta firmy Zinke, navštívili Chemnitz,
Greifensteine – pískovcové skály, Papiermühle, muzeum v Austelville, byly pro ně
připraveny sportovní aktivity.
V květnu se mužstvo mladších žáků FC Kopřivnice zúčastnilo mezinárodního turnaje
mladších žáků „Dzieciece EURO MYSZKÓW 2012“ v polském partnerském městě.
Turnaje se zúčastnila i mužstva z Anglie a Francie. Naše mužstvo se umístilo na
2. místě.
V květnu se děti a pedagogové ze ZŠ a MŠ Motýlek zúčastnili „XVIII. Festiwalu Muzyczna Scena Integraci – Czestochowa 2012“ (Polsko) společně s dětmi z partnerského
města Myszkówa. Jedná se o obdobnou přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby
handicapovaných dětí jako je „Motýlek“ v Kopřivnici. Festivalu se zúčastnily desítky
speciálních zařízení pro děti s handicapem z celého Polska. Po skončení festivalu naše skupinka dětí navštívila Myszków, kde byla přivítána zástupci města.
V červnu 5 běžců z Maraton klubu Kopřivnice závodilo na 33. ročníku Biegu V–
Stawów im. Z. Burdy v polském partnerském městě Myszków.
V srpnu se zúčastnil SDH Lubina II soutěže DHZ Háj u Turčianských Teplíc na Slovensku. Této soutěže se zúčastňuje SDH Lubina II pravidelně a DHZ Háj se zase pravidelně zúčastňuje akcí SDH Lubina II. Spolupráce trvá již několik desítek let. V soutěži
družstev se ženy umístily na 4. místě (ze 7 družstev) a muži na 8. místě (z 13 družstev).
V listopadu byl starosta města Kopřivnice pozván na společenské setkání francouzských starostů a primátorů partnerských měst v České republice na ambasádu do Paříže. Starosta města se z důvodu nemoci nemohl tohoto významného setkání zúčastnit, a proto byla na ambasádu zaslána prezentace o spolupráci a aktivitách mezi
Kopřivnicí a Trappes za více než 40 let.
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O BYVATELSTVO A PÉČE O OBČANY
P O Č ET K O P Ř I V N I Č AN Ů
Trend úbytku obyvatel Kopřivnice pokračuje, a to díky postupnému vystěhovávání.
Za prvních šest měsíců letošního roku se počet obyvatel Kopřivnice včetně cizinců
snížil o 105 osob.
V Kopřivnici má trvalé bydliště 22 586 občanů České republiky a 412 cizinců. V
Kopřivnici bydlí 11 478 mužů a 11 108 žen. Vloni se vystěhovalo 216 obyvatel a přistěhovalo pouze 153 obyvatel, letos poměr vystěhovaných činí 247 a přistěhovaných
167.
V průběhu prvního pololetí se narodilo 91 nových Kopřivničánků, z toho 49 chlapců
a 42 holčiček. Počet narozených je v porovnání se stejným období loňského roku nižší, vloni se za šest měsíců narodilo 117 dětí. Letos naopak zemřelo víc Kopřivničanů.
Zatímco vloni za prvních šest měsíců zemřelo 45 mužů a 29 žen, letos to bylo 42
mužů a 56 žen.
Letos také vzrostl počet obyvatel Kopřivnice s úřední adresou na radnici. Zatímco
k 31. 12. 2011 jich mělo shodnou adresu s radnicí 1 083 osob, letos se jejich počet
k 30. červnu zvýšil na 1 162.
Pro zlepšení informovanosti občanů o sociálních službách vydala radnice pro letošní
rok kromě stolního kalendáře i speciální nástěnný kalendář sociálních služeb. Ten
měl sloužit jako propagace jednotlivých poskytovaných služeb a stručně je charakterizoval a zároveň obsahoval potřebné kontakty. V kalendáři byly uvedeny sociální
služby fungující na území Kopřivnice.
Kalendář vznikl v rámci projektu Plánu rozvoje sociálních služeb ve městě na období
let 2013 až 2016 a vyšel v nákladu 500 kusů. Byl distribuován lidem zapojeným do
komunitního plánování, stejně jako jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb,
do informačního centra, škol, klubů seniorů a dalších míst.
Kromě kalendáře sociálních služeb vznikly letos také další dva materiály, které měly
lidem usnadnit orientaci v nabídce nabízených služeb. Jedním byla mapa sociálních
služeb určená lidem se zdravotním postižením. Našli v ní informace o službách, které
mohou využívat jak přímo ve městě, tak i v okolí. Druhou novinkou byl Katalog sociálních služeb a souvisejících služeb v Kopřivnici. Ten na bezmála čtyřiceti stránkách
informoval nejen o sociálních, ale i navazujících službách ve městě i okolním regionu
a na rozdíl od mapy nebyl určen jen lidem se zdravotními problémy, ale také těm,
kteří potřebovali jiný druh pomoci. Katalog i mapu bylo možné získat na sociálním
odboru radnice.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
Rok 2012 byl rokem výjimečným v tom smyslu, že od 1. 1. 2012 došlo k zásadní
reorganizaci výkonu státní správy na úseku výplaty dávek z nepojistných systémů, a
to převodem této agendy na Úřady práce včetně části zaměstnanců vykonávajících
tuto agendu. Na odboru SVaZ došlo s převodem agendy ke snížení počtu zaměstnan-
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ců – z původních 26 na 15. Odbor prošel celkovou reorganizací, u 4 zaměstnanců –
sociálních pracovnic byla upravena pracovní náplň dle původních i nových úkolů, které zajišťují obce v oblasti sociální práce a sociálně-právního poradenství. Odbor se v
roce 2012 skládal z oddělení sociálně-právní ochrany, z pracovníků vykonávajících
státní správu na úseku sociální práce a z pracovníků zajišťujících úkoly samosprávy v
oblasti sociálních věcí. V rámci činnosti odboru byla zajišťována veřejná služba, od
října 2012 s 1 koordinátorem.
Z činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí v roce 2012 je zřejmá skutečnost, že
zadluženost domácnosti má stále vzestupnou tendenci. V roce 2012 narostl počet
případů, kdy pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále „OSPOD“) pracovaly s rodinami, které se dostaly do velkých finančních problémů. Často neuvážená
rozhodnutí týkající se finančních záležitostí vedou k tomu, že rodiny s nezletilými
dětmi mají nařízenou exekuci a podání insolvenčního návrhu spojeného s povolením
oddlužení je často jejich poslední možností, jak své finanční závazky řešit. Odborné
poradenství v této oblasti je poskytováno především Občanskou poradnou Nový Jičín, pobočkou v Kopřivnici.
Objevují se též případy, kdy špatná finanční situace rodiny vedla ke ztrátě jejich bydlení. Ze strany pracovnic OSPOD je vynakládaná maximální snaha o sanaci rodiny
a o zajištění takových podmínek, aby i nadále mohly v rodinách pobývat a vyrůstat
nezletilé děti. Je nutné, zajistit takové podmínky, které neohrožují zdravý vývoj těchto dětí.
V roce 2012 byla častěji než v předcházejících letech na oddělení řešena neomluvená
absence nezletilých dětí, které plní povinnou školní docházku. Tato problematika je
řešena ve spolupráci se základními školami a pediatry.
V roce 2012 bylo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí nově zaevidováno 300 rodin. K 31. 12. 2012 bylo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí vedeno celkem
2 605 spisů. Dle statistických údajů došlo v roce 2012 k poklesu počtu dětí umístěných do ústavní výchovy. V tomto roce bylo takto umístěno 7 nezletilých dětí, z toho
ve dvou případech byla důvodem nařízení ústavní výchova nedostatečná péče rodičů, v pěti případech pak byly důvodem závažné výchovné problémy nezletilých dětí.
Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SALUS v Kopřivnici byly v roce 2012
umístěny na žádost OSPOD dvě děti. Umístěním do tohoto zařízení je řešena naléhavá situace, kdy zájem dítěte vyžaduje okamžité řešení jeho akutního stavu. Děti jsou
do tohoto zařízení umísťovány bez rodičů.
V roce 2012 bylo celkem 6 dětí předáno do péče jiné fyzické osoby než rodiče, jedná
se vždy o příbuzné osoby. Důvody pro umístění nezletilých dětí do péče jiné osoby
spočívají v tom, že rodiče nejsou schopni zajistit řádnou péči o své děti. Pokud v takových případech je v rodině dítěte osoba, která je schopna dítě převzít do péče
a nadále zajišťovat jeho výchovu, není nutné dítě umísťovat do ústavního zařízení.
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V roce 2012 bylo v náhradní rodinné péči, tedy v péči pěstouna nebo poručníka, celkem 44 dětí v celém správním obvodě.

S TŘEDISKO

SOCIÁLN ÍCH SLUŽEB

K OPŘIV NICE

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice pod vedením Ing. Evy Mündleinové
spravuje domy, kde je poskytována pečovatelská služba:
1. DPS na České 320 – 95 bytových jednotek, 14 lůžek pro krátkodobé umístění občanů – domovinky (odlehčovací služby),
2. DPS na Masarykově náměstí 650 - 27 bytových jednotek.
V obou domech je poskytována pečovatelská služba. Sociální služba je poskytována
převážně jako terénní ambulantní, osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Středisku soc. služeb města Kopřivnice byla v r. 2007 udělena registrace na Krajském
úřadu Moravskoslezského kraje na zákl. zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách
u těchto sociálních služeb:
-

Pečovatelská služba (jako terénní služba vykonávaná v domácnostech občanů města Kopřivnice a místních častí),

-

Odlehčovací služby (časově omezena pobytová sociální služba – 14 lůžek ul.
Česká č. p. 320),

-

Azylový dům pro muže a ženy (Kopřivnice, Horní 1114 – kapacita 20 lůžek),

-

Noclehárna (Kopřivnice, Horní 1114 – 10 lůžek),

-

Denní stacionář (Denní stacionář Kopretina Vlčovice – kapacita 20 míst, cílová skupina: osoby s mentálním postižením, příp. kombinovaným zdrav. postižením).

V oblasti péče o občany hraje ve městě Středisko sociálních služeb Kopřivnice zřejmě
nejvýznamnější roli. Přes veškeré pokroky a snahy v této oblasti se objevily i zde problémy, jimiž se musela zabývat radnice. Podnětem byly stížnost rodičů klientů Denního stacionáře Kopretina, ale i další písemné podněty adresované radě či vedení
města. Kontrolní výbor zastupitelstva provedl kontrolu v daném zařízení a pochybení
neshledal. Chyba byla především ve vzájemné vstřícnosti a komunikaci jak mezi zaměstnanci Kopretiny a vedením Střediska sociálních služeb, tak mezi ředitelkou a rodiči klientů.

O D L E H ČO V A CÍ

S LU Ž BA

Středisko sociálních služeb známé jako „Domovinka“ představilo v nové podobě zázemí odlehčovací služby. Doposud byly domovinky rozmístěny různě po celém domě,
což bylo provozně velmi náročné. Letos byly všechny sestěhovány do přízemí. Díky
tomu, že byla vybudována stravovna, bylo možné upravit další prostory. Bývalá jídelna byla přebudována na společenskou místnost, kde si klienti mohou posedět, sledovat televizi nebo filmy na DVD či si do tohoto prostředí přivést návštěvu. Drobné
úpravy proběhly také v samotných domovinkách, byly například odstraněny prahy,
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které jsou překážkou jak pro lidi na vozíčku, tak s francouzskými holemi a ze stejného
důvodu byly rozšířeny také dveře do koupelen.
Odlehčovací službu nabízelo středisko sociálních služeb už čtvrtým rokem. Jde
o službu určenou rodinám, které pečují o svého seniora v domácím prostředí a na
přechodnou dobu potřebují pomoc. Nejčastěji potřebují někam odjet nebo se zdravotní stav jejich příbuzného zhorší natolik, že nejsou schopni péči doma zvládat. Tato
služba je klientům poskytována na omezenou dobu, nejčastěji na tři měsíce, ve výjimečných případech až půl roku.
V rámci dne otevřených dveří si zájemci mohli nejen prohlédnout interiéry a vybavení domovinek, ale také získat informace o individuálním přístupu pečovatelek podle
potřeb jednotlivých klientů či zajištění zdravotní péče prostřednictvím specializovaných sester.

I N DI V I DU Á LN Í

DO P R AV A P RO LI DI S H AN DI C AP E M A SE N I O R Y

Od dubna měli lidé se zdravotním handicapem, pro které je problematické využívat
běžnou hromadnou dopravu, k dispozici novou službu, která jim cestu k lékaři, na
úřady, do škol i za jinými zájmy usnadňovala. Občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje od dubna na Novojičínsku rozběhlo projekt individuální dopravy.
Tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby. V praxi šlo většinou o osoby, které byly držiteli průkazu ZTP,
ZTP/P, měly přiznaný invalidní důchod nebo šlo o seniory nad 64 let. Přeprava dvěma
osobními vozidly byla možná v rámci okresu Nový Jičín, ve výjimečných případech
i v rámci okolních okresů Moravskoslezského kraje. Služba byla částečně hrazená klientem, byla ale levnější než taxi a dopravu zajišťovaly vyškolené osobní asistentky.

N ESTÁTNÍ

ZAŘÍZENÍ SOC IÁLNÍCH S LUŽEB VE MĚSTĚ

SALUS,

O . P . S . - D O MO V P RO RO DI Č E A D Ě T I V N O U ZI , K RI ZO V É
C EN T R U M P R O D Ě T I A M LÁ D E Ž

Zařízení poskytuje dočasné ubytování a služby pro rodiče a děti v nouzi, v rámci Domova SALUS jsou k dispozici 3 pokoje pro řešení krizových situaci - Krizové centrum
pro děti a mládež. Kapacita zařízení je 18 míst (z toho 6 míst pro krizové pobyty dětí).
V r. 2012 využilo služeb Domova SALUS celkem 111 osob (25 žen + 86 dětí) z toho 49
z Kopřivnice.

C H AR I T A
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česká republika, jejímž zřizovatelem je římskokatolická církev. Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udržení
soběstačnosti formou ošetřovatelské a pečovatelské služby osobám se sníženou
soběstačností.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, kterou poskytují kvalifikované
zdravotní sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře. Tyto výkony jako např. apli-

104

kace injekcí, inzulínu, odběry krve a ostatního biologického materiálu, ošetření dekubitů, měření tlaku apod., jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Rodinám jsou také poskytovány zdravotní pomůcky.
V rámci pečovatelské služby je dle individuálních potřeb uživatelů využíváno především těchto úkonů: donáška obědů, nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání jídla, hygiena apod.
V roce 2012 využilo služeb Charity 51 uživatelů z Kopřivnice.

O B Č AN SK Á

P O R A DN A

N O V Ý J I ČÍ N ,

K O N T AK T N Í MÍ ST O

K O P ŘI V N I C E

Provozovatelem Občanské poradny je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. Občanská poradna je sociální službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na osoby,
které se dostaly do nepříznivé sociální situace a nedokáží ji řešit vlastními silami.
Služba je bezplatná, zajišťovaná sociálními pracovníky s vysokoškolským vzděláním.
Poradenství probíhá v oblasti: sociálních dávek, sociální pomoci, pracovně právních
vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních
vztahů a náhradě škody, finanční a rozpočtová, školství a vzdělávání, ochrana spotřebitele. Občanská poradna nenahrazuje specializované poradny (např. advokátní
kanceláře, klinické psychology) a neradí v komerčních záležitostech. V roce 2012 navštívilo poradnu 825 uživatelů, kteří vznesli 846 dotazů.

O SO BN Í

ASI ST EN C E

K O P ŘI V N I C E

Provozovatelem služby Osobni asistence Kopřivnice je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s. Služba je určena osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zajišťovaná
osobám z města Kopřivnice a jeho místních částí. Minimální věk uživatele služby je 6
let. Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou
zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.
V roce 2012 službu využilo celkem 9 uživatelů z města Kopřivnice nebo jeho místních
částí.

15.

ROČNÍK HER ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH

Letos hostila Kopřivnice již 15. ročník Sportovních her zdravotně handicapovaných
dětí a dospělých. Na jubilejním ročníku se prezentovalo 192 sportovců z celé republiky – z Kladna, Prahy, Brna, Prostějova, Opavy, Orlové, Hrabyně a dalších míst, zahraniční zastoupení měly i slovenské Košice. Sportovce uvítal hodinový koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice pod vedením Aloise Hrnčárka včetně vystoupení mažoretek. Hry byly zahájeny během dětí kolem kulturního domu. Následovaly
běhy dospělých a okruh mechanických vozíků. Souběžně začaly v prostoru v centru
města další disciplíny, jako jsou hod oštěpem, granátem, vrh koulí, střelba z luku a ze
vzduchovky. Ve vestibulu kulturního domu se házelo šipkami. Účastníci her z Hraby-
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ně, jejichž postižení neumožňuje šipkami házet, přijeli se speciální foukačkou, jejíž
pomocí hroty šipek do terče foukali.
Sportovní klání od jedenácté hodiny oživilo vystoupení dvojice žonglérů – Duo Kšanda, dívek z tanečního sdružení Relax Miroslavy Břuskové a country kapela Kondoři.
Hry sice skončily po 14. hodině, ale pokračovalo se galavečerem ve velkém sále kulturního domu, kde došlo k předávání cen. Vyhodnocena byla dvanáctka nejúspěšnějších žen a mužů. Z kopřivnických sportovců se nejlépe umístili Rostislav Svoboda,
který svými výkony dosáhl na zlatou pozici, a těsně za ním Dušan Byrtus. Celkem se
mezi čtyřiadvacet oceněných probojovalo sedm sportovců z pořadatelské Asociace
zdravotně postižených. Prvenství mezi ženami si odnesla olympionička Anna Oroszová z Košic, která svými výkony zastínila i své mužské rivaly.
Každý z účastníků sportovních her dostal pamětní list, vitamínové doplňky a jako bonus mimořádné vydání bulletinu, kde v osmistránkovém formátu novin byly shrnuty
články z předcházejících ročníků. Veřejnost měla možnost v kulturním domě do konce měsíce zhlédnout výstavu fotografií s tematikou her zdravotně postižených.

P ROJEKT K OPŘIVNICKÝ

ROK AKTIV NÍHO S TÁRNUTÍ

Kopřivnická radnice ve spolupráci s místními skauty a městskou knihovnou připravila
pro seniory řadu akcí, které byly součástí projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí
a mezigenerační spolupráce, na jehož realizaci získalo město dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na podporu místní Agendy 21. Cílem projektu bylo
nejen posílení mezigenerační solidarity mezi obyvateli, ale také motivace seniorů k
většímu zapojení a účasti na akcích ve městě.
Celý projekt se skládal ze čtyř částí, které propojovala motivační soutěž.
Pro seniory byly také připraveny tři besedy. První byla zaměřena na finanční gramotnost, druhá na sebeobranu, třetí na seznámení s novinkami v pravidlech silničního
provozu. Další vzdělávací akcí byla Akademie třetího věku, kterou zajišťuje městská
knihovna. Šlo o tři kurzy – Spisovatelé, jak je znáte i neznáte, Hudební kapitoly a Kurz
kresby.

SPORTOVNÍ

D EN P RO A K T I V N Í S EN I O RY

Ve středu 10. října v rámci Sportovního dne pro aktivní seniory, který pro ně připravil
odbor sociálních věcí a zdravotnictví zdejšího městského úřadu, proběhl zajímavý
program jehož se zúčastnilo přes 60 seniorů. Jednalo se již o čtrnáctou akci v rámci
projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce 2012. Pohybové aktivity i doprovodný program probíhaly ve skautském centru Vanaivan a na
krytém bazénu. Nakonec se všichni sešli v prostorách snack baru, kde proběhla beseda s paní Chocholatou s praktickými ukázkami na téma reflexní terapie. Na závěr
připraveného programu proběhlo i odměnění vítězů plaveckých závodů.

S E MI N ÁŘ E

O FI N A N Č N Í C H S LU Ž B Á CH

Kopřivnická radnice ve spolupráci s Občanskou poradnou Nový Jičín, pobočkou v
Kopřivnici připravila pro občany semináře s názvem Bludný kruh financí. Hlavním cílem seminářů bylo to, aby lidé získali co nejvíce informací a lépe se orientovali v na-
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bízených finančních službách a také aby se blíže obeznámili s klíčovými oblastmi finančního života s důrazem na hlavní rizika a se zásadami zodpovědného přístupu k
vlastním financím a také s triky lichvářů. Školením prošli i pracovníci odboru sociálních věcí kopřivnické radnice včetně pracovníků ze zařízení poskytujících sociální
služby. Protože zadluženost domácností má vzestupnou tendenci, připravila radnice
nejen semináře, ale vydala i praktickou brožuru, kterou je možné získat na odboru
sociálních věcí.

C H R Á N ĚN É

B Y D L EN Í

Ve vile na ulici Záhumenní, v níž dříve sídlil úřad práce, probíhaly letos velké rekonstrukce. Objekt se má proměnit v chráněné bydlení pro deset mentálně postižených
lidí. Ti se měli do Kopřivnice podle původních plánů stěhovat už v průběhu podzimu,
došlo ale ke zdržení. Stavební práce byly ukončeny až koncem prosince. V rekonstruovaném domě, na jehož úpravu včetně vybudování bezbariérového přístupu přispěla
Regionální rada Moravskoslezsko téměř desetimilionovou dotací, vznikly dvě samostatné bytové jednotky, každá určená pro pět budoucích obyvatel. Současně s chráněným bydlením v Kopřivnici vzniká podobné zařízení také v Sedlnicích. Do obydlí by
se měli nastěhovat klienti ústavního zařízení Zámku Nová Horka v rámci jeho transformace.
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Z ÁVĚR
Rok 2012 byl rekordní v historii Kopřivnice v oblasti investic z městské pokladny.
Kromě nákladného budování kanalizace v Lubině byla upravena ulice Štefánikova, byl
vybudován nový kruhový objezd u Kachlovky, pokračovala revitalizace sídliště Jih,
stavba cyklostezky i rozšíření azylového domu. To je výčet těch nejviditelnějších investic. Ve městě však zároveň probíhala i řada oprav a úprav, které zaznamenali většinou jen ti, kterých se to týkalo. Město žilo po celý rok kulturou i sportem, uskutečnila se celá řada kvalitních kulturních představení, vystoupení a výstav, řada sportovních akcí a turnajů. Obyvatelé měli možnost se podílet na dalším rozvoji města,
účastnit se veřejných jednání a ovlivnit další budoucí investice. Díky stálému rozvoji
podniků v průmyslové zóně nestoupala nezaměstnanost ve městě. Pouze automobilka letos stagnovala. Vyrovnaný byl i městský rozpočet, a tak se dá říct, že rok 2012
byl dalším rokem, kdy se tvář Kopřivnice měnila k lepšímu.

Zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec
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