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ÚVOD
Město se i letos rozvíjelo v souladu se Strategickým plánem. Radnice vynaložila finanční prostředky na
investiční akce, jejichž cílem bylo zlepšit životní podmínky občanů a zvýšit bezpečnost ve městě. Některé části města vypadaly jako velké staveniště. Pro příznivce létajících talířů do košů bylo vybudováno discgolfové hřiště v prostoru nad koupalištěm. Plánovaných úprav se dočkaly areály starého hřbitova a Muzea Fojtství v rámci třetí etapy revitalizace veřejných prostranství na sídlišti JIH (IPRM 3). V
areálu starého hřbitova došlo k opravě stávajících komunikací, úpravě zeleně a pořízení nového mobiliáře, v areálu Fojtství byl vystavěn nový chodník včetně veřejného osvětlení, upravena zeleň a doplněn mobiliář. V areálu TJ Spartak v Lubině vyrostlo nové dětské hřiště s podobnými herními prvky jako
ve Vlčovicích.
Rekonstrukce se letos dočkala poslední z velkých kopřivnických základních škol ZŠ Emila Zátopka.
Projekt spočíval ve výměně oken a dveří, v zateplení obvodového a střešního pláště a celkové estetizaci budov. Také v Základní škole dr. Milady Horákové proběhly stavební úpravy. Z důvodu nástupu
prvňáčka s tělesným handicapem byla na prvním stupni realizována opatření, která umožnila jeho
pohyb v objektu.
Největším rozpracovaným projektem byla modernizace tepelných sítí města Kopřivnice, která již třetí
rok částečně omezovala pohyb lidí a dopravu ve městě. V závěru letošního roku se práce pomalu
chýlily ke konci a v příštím roce by měly být všechny dotčené plochy uvedeny do původního stavu.
Projekt zahrnoval modernizaci tepelných rozvodů v délce cca 17,5 km, z toho asi 14 km zcela nových a
osazení 218 objektových předávacích stanic v napojených objektech na centrální vytápění.
Město se zasadilo i o zvýšení bezpečnosti obyvatel na přechodech pro chodce. Upraven byl přechod u
České spořitelny, kde došlo k jeho nasvětlení, vybudování semaforu a dalším drobným úpravám. Bezpečnost chodců zvýšila i zpětná instalace LED nasvětlení přechodů na ulici Obránců míru
a Čs. armády. Pro bezpečnější a bezproblémový výjezd hasičských vozidel z budovy zbrojnice radnice
vybudovala zvýšený zpomalovací práh na komunikaci Štramberské a chodník pro pěší s upravenou
niveletou před zbrojnicí. Pod Základní školou v Mniší byl vybudován chodník a upraven prostor točny
autobusů. To byl jen krátký výčet realizací, které měnily tvář našeho města.
Charakteristické pro celý rok bylo i úsilí odborníků z radnice a občanů směřující k aktualizaci Strategického plánu města na další roky. Podzimní měsíce pak byly ve znamení komunálních voleb. Město ale
žilo i kulturním, společenským a sportovním životem. Ty nejvýznamnější akce jsou připomenuty
v následujících kapitolách.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2014 V KOPŘIVNICI
A OKOLÍ
Leden
Kopřivnické kontaktní pracoviště řešilo problémy s narychlo provedenou změnou softwarových systémů pro evidenci klientů a vyplácení dávek. První pracovní den nového roku systém nepracoval vůbec a
úředníci přijímali žádosti klientů pouze v listinné podobě.
Začaly se scházet pracovní skupiny, jejichž úkolem bylo vypracovat návrh aktualizace Strategického
plánu města v jednotlivých oblastech. Kromě členů komise pro strategické plánování a odborných
pracovníků radnice se práce účastnila také široká veřejnost.
Na zdejším středním odborném učilišti začali využívat ve výuce nový automobil SUV v hodnotě zhruba
půl milionu korun. Plnohodnotný vůz věnovala škole automobilka Hyundai. Žáci tak dostali možnost
nabrat praktické zkušenosti při servisu moderních vozů a jejich pokročilých elektronických systémů.
Místní automobilka s novým vedením oznámila výsledky hospodaření podniku. Za rok 2013 z výrobní
linky sjelo 763 vozů, což byl nejvyšší počet od začátku hospodářské krize v roce 2008. Tržby Tatry
dosáhly hodnoty 2,99 miliardy korun.
Policie zveřejnila statistiky za rok 2013. Z těch vyplynul dramatický nárůst kriminality v Kopřivnici.
Trestných činů meziročně přibylo bezmála o 32 % a policisté se zabývali víc než osmi stovkami případů.
Skokem z okna ve dvanáctém patře jednoho z vysokopodlažních domů v ulici Pod Moravií ukončil svůj
život osmadvacetiletý muž. Mnohočetným zraněním podlehl ještě před příjezdem záchranářů.
Městský dechový orchestr se před vyprodaným sálem Katolického domu představil novoročním koncertem. Dirigent Pierre Scotto s orchestrem připravil program složený nejen z klasické hudby a šansonů, ale i úprav popových a rockových melodií.
Během charitativního exhibičního utkání hokejistů HC Predators Kopřivnice a HC Olymp Praha s Martinem Dejdarem v sestavě se vybralo na podporu malé Nikolky Bartlové přes 62 tis. korun.

Únor
Soukromá společnost SV Catering převzala k provozování stravovnu vybudovanou jako součást budoucího domova pro seniory a domu s byty zvláštního určení na ulici České. Radní si od tohoto kroku
slibovali nejen eliminaci nákladů na městský rozpočet, ale také příjem v podobě nájemného, které mělo
činit 580 tis. korun ročně.
Zástupci kopřivnické radnice navštívili polské partnerské město Myszków. Kopřivničtí nabídli tamním
radním zkušenosti s lákáním investorů a jednalo se o možnostech další spolupráce a sportovních i
kulturních výměnách.
Kopřivnice si z 10. národní konference kvality ve veřejné správě přivezla tři prestižní ocenění. Ceny
Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2013 získala za realizaci místní
Agendy 21, implementaci modelu CAF a za propojování klíčových systémů používaných na radnici,
které umožňují efektivnější řízení zdrojů v měnícím se prostředí.
Společnost Teplo Kopřivnice, zajišťující vytápění prostřednictvím ústředního topení, oznámila, že svým
odběratelům na přeplatcích vrátí 17,5 milionu korun, na nedoplatcích přitom inkasovala jen 1,3 milionu
korun.
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Lednová Tříkrálová sbírka byla úspěšná. Jednadvacet skupinek koledníků ve třech městech a dvanácti
obcích spadajících pod Charitu Kopřivnice vybraly přes 781 tis. korun, tedy zhruba o 100 tis. korun víc
než v předchozím roce.
Začala velká výstava legendární kovové stavebnice Merkur, která v jednom jediném projektu poprvé
propojila všechna místní muzea. V Technickém muzeu Tatry byly k vidění velké modely vytvořené
sběratelem Jiřím Mládkem. Expozice na Fojtství nabídla kompletní historii populární stavebnice od
jejího vzniku až po aktuální výrobky z Police nad Metují. Poslední část výstavy v Lašském muzeu pak
lidem nabídla možnost pobavit se v tvořivé dílně, něco z Merkuru postavit a navíc ještě předvedla pozapomenutou část značky Merkur v podobě železničních modelů.
Poprvé za čtyři roky, co kino Puls nabízí přenosy z newyorské Metropolitní opery, byl sál dlouho dopředu vyprodaný. Češi se projevili jako hudební patrioti a díky nevšednímu zájmu o představení Dvořákovy Rusalky s Renée Fleming se tato opera v místním kině vysílala nejen v přímém přenosu, ale o
čtyři dny později také v mimořádné repríze ze záznamu.
Populární zpěvačka Věra Špinarová vyprodala kulturní dům. Posluchači vyslechli její nestárnoucí hity i
skladby, které jí do repertoáru přibyly až v posledních letech.
Hokejisté HC Kopřivnice vypadli v play-off krajského přeboru mužů už ve čtvrtfinále, když nestačili na
tým Horního Benešova.
Pátý ročník závodu v obřím slalomu SKI Pohárek 2014 zaznamenal rekordní účast startujících.
Na slavnostním vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Nový Jičín bylo z Kopřivnice oceněno
celkem pět jednotlivců, jeden kolektiv a jeden trenér.
Kopřivnická rodačka Veronika Šádková se stala dvojnásobnou halovou mistryní ČR juniorů, když vyhrála dálku i trojskok.
Kopřivnické badmintonové smíšené družstvo obsadilo v I. lize skupiny východ konečné čtvrté místo.
Březen
Zastupitelé schválili aktualizaci Akčního plánu města pro roky 2014 a 2015. Celkovou finanční potřebu
akcí obsažených v Akčním plánu vyčíslil starosta Josef Jalůvka na zhruba 90 milionů korun. Každá ze
čtyř částí Akčního plánu obsahovala desítky investičních projektů, aktivit, průzkumy, vzdělávací projekty, sportovní a společenské události.
Městské zastupitelstvo schválilo zakoupení bývalého „lékařského domu“ od Tatry. Objekt za radnicí
město koupilo i s pozemkem za půl milionu korun, i když jeho odhadní cena byla několikrát vyšší. Město si navíc ve smlouvě vymínilo, že celý obchod se zruší v případě, že by se nepodařilo získat dotaci
na plánovanou demolici nevyužívané budovy.
Návrh vyhlášky, která měla omezit hlučné činnosti na zahradách či rodinných domech o nedělích a ve
svátky, narazil u zastupitelů. Zatímco někteří politici žádali přísnější regulaci, jiní argumentovali tím, že
další regulace nad rámec té, která je stanovena zákonem a vyhláškami o nočním klidu, není zapotřebí.
Dva klienti azylového domu začali bydlet v takzvaném tréninkovém bytě. Byt pro dva klienty nabídl jeho
obyvatelům volnější režim a větší soukromí a měl být určitým předstupněm získání vlastního bydlení
mimo azylový dům a dalším stupněm v návratu lidí z ulice do běžného života. Zřízení tréninkového
bytu přišlo Středisko sociálních služeb Kopřivnice na 40 tis. korun.
Zhruba padesát lidí se sešlo na radnici k veřejnému projednání návrhů změn organizace dopravy na
sídlišti Korej. Cílem připravovaných úprav bylo zvýšení bezpečnosti, zajištění plynulosti provozu a
navýšení počtu parkovacích míst.
Rada města na mimořádném jednání rozhodla o zrušení zadávacího řízení na dodávku komunálních
služeb pro město. Toto rozhodnutí ale nevstoupilo v platnost, neboť starosta Josef Jalůvka vůbec poprvé využil právo, které mu dává zákon, a pozastavil výkon rozhodnutí rady města, čímž se celý problém přesunul k rozhodnutí na zastupitelstvo města. O necelý měsíc později zastupitelé nepodpořili ani
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stanovisko rady o zrušení, ani starostův protinávrh, a původní rozhodnutí radních o zrušení soutěže
vstoupilo v platnost.
Slumeko, s. r. o., zahájila jarní úklid ulic města. Ty zůstaly po mírné zimě v lepším stavu. Bylo nutné
uklidit značně nižší množství posypového materiálu a také technický stav silnic po mírné zimě byl letos
příznivější. Úspory v oblasti zimní údržby komunikací odhadoval vedoucí Slumeka na částku okolo
čtyř milionů korun.
Automobilka a zdejší sbor dobrovolných hasičů se dohodly na spolupráci. Memorandum hasičům přineslo lepší možnost využít zázemí automobilky pro zdokonalovací výcvik strojníků, technickou podporu
a užší spolupráci při servisu vozidel.
Proběhly místní schůze v Lubině, Vlčovicích a Mniší. Lidé byli seznámeni s Akčním plánem a mohli se
také vyjádřit k tomu, které investice ve svých obcích považují za prioritní. Jedním z velkých témat místních schůzí byly poplatky za odvod odpadních vod.
Velvyslanec Spolkové republiky Německo Detlev Lingemann navštívil v rámci své pracovní návštěvy
Moravskoslezského kraje výrobní závod Brose CZ. Továrna, zaměstnávající víc jak 2 500 lidí a produkující díly pro automobilový průmysl, je největší německou investicí v regionu.
Brněnské Divadlo Husa na provázku hostovalo v kopřivnickém kulturním domě se svou inscenací Tichý Tarzan. Výjimečně vizuálně pojaté představení nabídlo jevištní ztvárnění životního příběhu svérázného art brut fotografa Miroslava Tichého. Tuto nekonformní osobnost hrála Ivana Houžková, která za
ni získala i cenu Alfréda Radoka.
Komorní orchestr Kopřivnice v první jarní den uvedl koncert oslavující Rok české hudby. V programu
nazvaném Hezky česky zazněla hudba výhradně českých komponistů od klasicismu po současnost
včetně technicky náročné Dvořákovy serenády E-dur.
Lenka Masná, původem z Kopřivnice, obsadila na halovém MS v atletice v běhu na 800 m šestou
příčku.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová se stala vicemistryní ČR v kategorii mladších žaček.
Kopřivnický střelec Radek Domitra si z mistrovství ČR ve vzduchových zbraních přivezl bronzovou
medaili v disciplíně vzduchová pistole na 40 ran.
Závišický judista Adam Kahánek obhájil titul krajského přeborníka ve váze do 73 kg a v kategorii juniorů dosáhl na stříbro David Hyvnar.
Čtrnáctý ročník Městské hokejové ligy byl zakončen finálovým dnem. Vítězem I. ligy se stalo mužstvo
Predators, ve II. lize triumfovali Jestřábi a III. ligu ovládly Veřovice.
Hokejisté HC Kopřivnice ovládli dodatečné play-off krajské ligy mužů.
Duben
Kopřivnická radnice byla informována, že projekt Základní školy Emila Zátopka – Energetická opatření
– byl doporučen k dotační podpoře. To bylo impulzem k přípravám realizace zateplení poslední školní
budovy ve městě.
Zastupitelé byli seznámeni s více než stostránkovým koncesním projektem, který dopodrobna vysvětloval vizi realizace domova pro seniory prostřednictvím PPP projektu. Tato varianta by podle zpracovatelů projektu měla být zhruba o 40 milionů korun levnější, a navíc služby by měly být ve vyšší kvalitě.
Kulturní dům hostil v pořadí již šesté diskusní fórum Zdravého města „S Vámi o všem? Ovšem!“ Jeho
účastníci měli vytvořit žebříček priorit města. Účastníci diskuze jako prioritní viděli dostavbu domova
pro seniory, následoval požadavek na vybudování veřejného tábořiště či doplnění venkovních hřišť
o fitness prvky.
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Tradiční přehlídka Řemeslo má zlaté dno představila víc než jedenácti stům školáků z celého okresu
14 technických oborů a víc jak třicítku partnerských firem.
Třináctiletá Marie Kačová z Nového Jičína a v mladších kategoriích Kopřivničanky Anna Tancošová a
Jenifer Darnadyová si z kopřivnického Katolického domu odnesly titul Miss Roma. Soutěž o nejkrásnější romskou dívku se v Kopřivnici uskutečnila po sedmileté přestávce.
Titul KoprStar pro rok 2014 po SMS hlasování získal jedenáctiletý Vít Buzek ze Základní školy sv.
Zdislavy.
Největší ohlas u diváků na 28. ročníku divadelní přehlídky Kopřiva mělo slovenské divadlo Kontra a
jejich hororové představení Žena v čiernom. Porotci dvoudenního festivalu ocenili cenou za umělecký
přínos dětem určené představení Pes (pří)tulák divadla PIKI a herecké ocenění si odvezla Pavla
Gajdošíková a Tomáš Dastlík za „bezručovské“ ztvárnění Soni a Astrova v Čechovově Strýčku Váňovi.
Cvičná pyrotechnika policistů, kteří využívali interiér budovy ZŠ Náměstí, vyrazila skleněné výplně
oken v části objektu. Při neplánovaně silném výbuchu nebyl nikdo zraněn a škody způsobené v průběhu cvičení na budově školy policie na vlastní náklady odstranila.
Vedlejší silnice v okolí Lubiny se jednu sobotu proměnily v závodní trať, na kterou se ve dvou rychlostních zkouškách postavilo 114 posádek z pěti evropských zemí. Vítězem letošního 33. ročníku Valašské rallye, jejíž část se jela také v okolí Lubiny, se stal západočeský pilot Karel Trněný s navigátorem
Pavolem Kušnierem ze Slovenska na voze Škoda Fabia WRC.
Na Velké ceně Kopřivnice v plavání vybojoval místní klub celkem 22 umístění na stupních vítězů.
Město Kopřivnice ocenilo 17 jednotlivců a 3 družstva jako nejúspěšnější sportovce za rok 2013.
Obyvatelé Mniší se museli začít vyrovnávat s dopravními omezeními z důvodu budování chodníku a
úpravou autobusové točny. Deset dnů byla zcela uzavřena silnice na Hukvaldy a devět týdnů se na
tamní zastávku nedostaly autobusy a lidé museli za spoji docházet do Vlčovic.
Kopřivnické gymnastky TJ Sokol pořádaly závod ve dvojboji Brnkačka 2014 i s účastí maďarských
závodnic.
Tým FBC Vikings Kopřivnice prohrál rozhodující utkání o udržení první florbalové ligy a spadl do nově
vzniklé Národní ligy.
Květen
Volby do Evropského parlamentu poznamenal rekordně nízký zájem voličů. V Kopřivnici ve volebních
urnách skončilo jen 3 165 obálek, což představovalo pouhých 17,19 % hlasů oprávněných voličů. Volby vyhrála ČSSD se ziskem 22,17 % hlasů, druzí skončili lidovci s desetinovým náskokem před třetím
hnutím ANO 2011. Své voliče ztrácely všechny zavedené politické strany.
Speciální nálepku na dveřích a certifikát potvrzující, že se jedná o nekuřáckou provozovnu, získalo 13
kopřivnických restaurací, kaváren a dalších podniků nabízejících lidem služby v oblasti gastronomie.
Podnikatelé, kteří měli zájem, mohli od města získat tři různé stupně certifikátu podle toho, jak moc byli
vstřícní k nekuřákům nebo k rodinám s dětmi.
Na žádost opozičních zastupitelů se mimořádně sešlo zastupitelstvo města. Jediným tématem jednání
byla soutěž na dodavatele komunálních služeb i budoucnost společnosti Slumeko, s. r. o.
Na rodném domě Emila Zátopka v Kopřivnici na Luhách byla odhalena pamětní deska čtyřnásobnému
olympijskému vítězi. Desku instalovali na dům sami sousedé, kteří chtěli, aby nenápadný domek byl
označen jako rodiště slavného atleta. Deska byla odhalena v rámci tradiční sousedské slavnosti, kterou pro sebe obyvatelé čtvrti pořádají, Zátopkovou praneteří Jindřiškou Váchalovou.
Zhruba tři tisíce lidí navštívily 18. ročník Beskyd Model Kit Show. Velkému zájmu návštěvníků modelářské akce se těšily nejen ukázky členů klubů vojenské historie nebo funkční zmenšenina parní železnice, ale také unikátní nálezy leteckých archeologů vystavené před kulturním domem.
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Komponovaný večer May Day v kulturním domě pobavil především milovníky tuzemského undergroundu. Kromě ostrého satirického kabaretu Miloš Ubu se návštěvníci dočkali koncertu legendárních
Plastic People of The Universe, skupiny Prouza a oblíbené kapely Už jsme doma.
V prostorách Lašského muzea proběhl premiérový kopřivnický Restaurant Day. Akci, kde se mohou na
jeden den stát restauratérem a nabízet lidem své vlastní kulinářské úspěchy, si Kopřivničané velmi
oblíbili.
Studenti ostravské soukromé umělecké školy Ave Art zahájili další ze svých tematických výstav v Muzeu na Fojtství. Tentokrát svým originálním způsobem vzdali hold malíři a zdejšímu rodákovi Zdeňku
Burianovi.
Společnost Tatra, a. s., které dříve patřila stejnojmenná kopřivnická automobilka, se ocitla v insolvenčním řízení. Návrh na jeho vyhlášení podala sama firma, která měla u několika věřitelů dluhy přesahující
400 tis. korun, které podle svého prohlášení nebyla schopna splácet.
Téměř tříhodinový program Jarního koncertu tanečního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana nabídl sedmatřicet
premiérových choreografií v podání všech tanečníků školy od těch nejmladších až po dívky, které tímto
koncertem své studium tance na ZUŠ ukončily.
Jen pár centimetrů dělilo řeku Lubinu, aby ve Vlčovicích opustila své koryto. Po několika dnech vytrvalých dešťů výška hladiny v rozvodněném toku přesahovala 220 cm a hasiči preventivně stavěli hráze z
pytlů s pískem. Přestože voda neukázala svou plnou sílu, zabíjela. O život přišli dva ze čtyř hazardérů,
kteří se rozvodněnou Lubinu pokusili sjet na raftu.
Starší dorost Klubu házené Kopřivnice obhájil mistrovský titul.
Kopřivničtí házenkáři neudrželi extraligovou příslušnost a sestoupili do první ligy.
Kopřivnický vzpěrač Tomáš Hrančík získal na mistrovství České republiky juniorů ve váhové kategorii
do 85 kg bronzovou medaili.
Červen
Zastupitelstvo města definitivně stvrdilo delší dobu připravovanou privatizaci bytového domu známého
jako „Hokejka“. Za 75 bytů ve dvou číslech popisných získalo město 21,3 milionu korun. Ve stejný den
zastupitelé schválili také prodej někdejšího objektu loutkového divadla. Ten za 3,38 milionu korun získala firma Geofima, která zde má vybudovat své sídlo a také kavárnu.
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Kopřivnická radnice koupila od společnosti Tatra Trucks silnici na ulici Ke Křížku. Za 6,5 tisíce m komunikace a příslušných pozemků zaplatila 3,85 milionu korun.
Hasiči, záchranáři, policisté i armáda se prezentovali na dalším Preventění na Den dětí. V prostoru
před radnicí byla k vidění speciální technika, simulované zásahy, ukázky služební kynologie, záchrana
osob z výškových budov a mnoho dalšího. Celodenní akce se těšila velkému zájmu.
Základní škola Štramberská změnila svůj název. S povolením kraje, který je jejím zřizovatelem a potomků, začala nosit čestné jméno Floriána Bayera.
Zhruba 13 tisíc lidí podle odhadů pořadatelů navštívilo druhý ročník Kopřivnických dnů techniky. Kromě
prezentace nejrůznějších druhů stavební, kolové, zemědělské a další techniky byl pro lidi připraven
také doprovodný kulturní program. Jeho hvězdami byli ostravská skupina Buty a Ivan Mládek.
Premiérový hudební festival Moment! nabídl v areálu lyžařské chaty na Červeném kameni devět koncertů a doprovodný program. Lidé si poslechli vystoupení Vítrholce, Kittchena, ale také Vladivojny La
Chia s kapelou Banana a dalších interpretů.
Festivalu Šostýnská Venuše tentokrát přálo počasí, a tak se akce, kterou navštívilo zhruba pět set
diváků, uskutečnila na louce u letního koupaliště. Taneční festival se tradičně věnoval orientálnímu
tanci, ale také flamencu a dalším žánrům. Hvězdou programu byl egyptský tanečník Osama Mimi Farag s folklorním tancem tanura.

7

Oslavám Evropského svátku hudby před kulturním domem nepřálo počasí. Koncert hlavní hvězdy
programu Lenky Filipové musel být přesunut do velkého sálu KD.
V Muzeu na Fojtství zahájili výstavu Kopřivnice objektivem Ivana Polívky. V dobových fotografiích
mohli lidé vidět proměny Kopřivnice a života v ní za posledních zhruba padesát let.
TJ Sokol Kopřivnice oslavila stoleté výročí svého založení.
Tran Bao dosáhl na mistrovství ČR žactva ve vzpírání na bronz ve váhové kategorii do 62 kg.
Kopřivnická plavkyně Vendula Rakúsová získala na Letním poháru ČR jedenáctiletého žactva bronzovou medaili.
Z letního stadionu se vydalo zdolat trasu Kopřivnického drtiče 2014 celkem 846 cyklistů.
Kopřivnická rodačka Lenka Masná se stala vicemistryní ČR v běhu na 400 m. Na tomtéž šampionátu
obsadila Veronika Šádková šesté místo ve skoku dalekém.
Ve finále Čokoládové tretry doběhla v závodě na 200 m kategorie dívek ročníků 2005–2006 druhá
Nikola Chovanečková, mezi stejně starými chlapci obsadil na dvoustovce třetí příčku Vojtěch Frýdl.
V I. B třídě skupiny D obsadili fotbalisté FC Kopřivnice konečnou devátou příčku, mužstvo FC Vlčovice
– Mniší pak jedenáctou.
Mistryní ČR dorostu a juniorů ve skoku dalekém i v trojskoku se stala kopřivnická rodačka Veronika
Šádková.
Červenec
Společnost Brose CZ otevřela své vlastní školské zařízení. Jeho Kids Club spojil jesle, mateřskou
školu, ale také něco jako družinu s odpoledním zábavným a vzdělávacím programem pro školou povinné děti zaměstnanců firmy. Přes prázdniny Kids Club pořádal Letní campy, od září pak začal
s běžným provozem. Investice do vybudování Kids Clubu měla hodnotu zhruba 1,5 milionu eur.
Město rozjelo pilotní projekt „Mladí městu Kopřivnice“. Projekt spočíval v zajištění letní brigády pro
středoškoláky mezi 16 a 19 lety. Mladí brigádníci pracovali například na vyčistění Lašské naučné
stezky a prováděli úklidové, natěračské a další pomocné práce na majetku města. Radnice po první
zkušenosti chce projekt nejen opakovat, ale také rozšířit.
Kopřivnická radnice spustila na svém webu sekci „Potřebuji vyřídit“, která má být přehledným návodem
pro lidi, jak vyřešit své záležitosti v nejrůznějších životních situacích.
Začala dlouho očekávaná rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka. Škola, její pavilon prvních tříd i sportovní
hala dostaly nové zateplené fasády, nová okna a dveře.
Kopřivnická plavkyně sloužící u Policie ČR Andrea Zátopková vybojovala na soutěži European Police
and Fire Games 2014 v Bruselu zlato na 100 m Z a bronz na 100 m VZ. Stříbrnou medaili pak přidala
ve smíšené štafetě na 4x 50 m PZ.
Srpen
Bylo dokončeno nové dětské hřiště, které je součástí areálu fotbalového hřiště TJ Spartak. Vybudování
hřiště s devíti herními prvky přišlo včetně terénních úprav na 634 tis. korun.
Do Kopřivnice přijelo Divadlo klauniky s legendárním představením Don Quijote de la Ancha. Přestože
původně se mělo uskutečnit před kulturním domem, nakonec se představení plné kejklířských prvků
odehrálo ve vestibulu kulturního domu.
Na radnici proběhlo losování volebních čísel pro komunální volby. Kandidátky postavilo celkem deset
politických subjektů. Kromě tradičních stran také tři ve zdejší politice zcela nové.
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Radnice získala pětimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu na demolici někdejšího
„lékařského domu“ Tatry.
Byl zahájen zkušební provoz objektových předávacích stanic ve196 objektech napojených na centrální
vytápění ve městě. Velký projekt modernizace tepelných rozvodů tak začal spět ke svému závěru.
Kopřivnice slavila pouť. Starodávný jarmark v parku oživila cimbálovka Radhošť a loutkové představení
pro děti. Bartolomějský večer nabídl kapely z okolí a také koncert zpěváka Petra Bendeho s kapelou. V
neděli koncertovala před kulturním domem místní dechovka a pro děti byla připravena loutková revue
Veselá pouť.
Na Fojtství pořádali premiérově místní včelaři Včelařský den. Celodenní program s podtitulem „Bez
medu to nejde“ kombinoval soutěže pro děti, ukázky včelařského řemesla a osvětu o životě včel s
hudbou. Pro tuto příležitost se znovu dala dohromady zdejší rocková kapela Sunar.
Kopřivnická rodačka Lenka Masná skončila v běhu na 800 m na atletickém mistrovství Evropy v
Curychu na dělené deváté příčce.
Odchovanec kopřivnického plavání David Kunčar se v Berlíně zúčastnil ME v dlouhém bazénu.
Na Větřkovické přehradě se konal pátý ročník triatlonového závodu s účastí českého reprezentanta
Tomáše Matery.
Září
V centrální části města vstoupila v platnost regulace parkování. Na vytipovaných parkovištích museli
řidiči využít buďto parkovací hodiny pro časově omezené stání, anebo být držiteli speciální parkovací
karty, která je opravňovala k neomezenému odstavení jejich vozů.
Po tříměsíční rekonstrukci za zhruba 16 milionů korun byl znovu slavnostně znovuotevřen krytý bazén
v Kopřivnici. Návštěvníci se dočkali nové vířivky, sauny a parní lázně, a také šaten se zázemím a zcela
nového elektronického systému odbavení návštěvníků.
Do prvních tříd nastoupilo 181 prvňáčků. Dalších 43 zahájilo svou školní docházku o týden později.
Základní škola Emila Zátopka z důvodu pokračující rekonstrukce zahajovala školní rok s týdenním
prodlením.
Závěrečnou prezentací prací v Katolickém domě vyvrcholila Letní škola architektury, na které se
šestadvacet mladých architektů z tuzemských i zahraničních fakult snažilo najít nové uplatnění pro
nevyužívané nebo jen částečně využité prostory brownfieldu v okrajové části dnešní Tatry. Jeden den
věnovali účastníci Letní školy vyčištění prostoru parku na náměstí.
Společnost Bang & Olufsen oslavila deset let fungování v Kopřivnici dnem otevřených dveří pro rodiny
a známé svých zaměstnanců. Původem dánský výrobce luxusní audio-video techniky zaměstnává
zhruba 570 lidí včetně konstruktérů a designérů a zvažuje další expanzi.
Poslední zasedání zastupitelstva města před komunálními volbami vyřešilo jeden z dlouhotrvajících
sporů zdejší politiky a prodalo objekt „Kavárny“ na ulici Školní soukromníkům. Ti za ni zaplatili 3,910
milionu korun se záměrem zřídit zde svatební salon a v budoucnu restauraci.
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Zastupitelstvo zároveň schválilo prodej 5,5 tisíce m plochy v průmyslovém parku, kde plánuje svůj
výrobní závod postavit farmaceutická firma Hacvia.
Předáním symbolického šeku na částku 26 110 korun rodičům šestiletého vážně nemocného Tomáška
vyvrcholila už druhá sbírka plastových vršků pořádaná zdejší radnicí. Pětadvacet nasbíraných pytlů
plastových vršků o váze víc než 1,7 tuny vyneslo 12 110 korun. Rada města pak ještě dar navýšila
o dalších 14 tis. korun. Dne 13. října pak byla zahájena další sbírka vršků, tentokrát určená jedenáctileté Adélce s těžkým mentálním postižením a smíšenou kvadruparézou.
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Zastupitelé těsnou většinou schválili vyhlášku, která má omezit provozní dobu barů a restaurací. Vyhláška by měla přispět ke zklidnění nočního života. Kritici ale vyhlášku odsoudili jako nedopracovanou
nebo příliš zasahující do života občanů i podnikatelů.
Zastupitelé schválili konečnou verzi Strategického plánu na období let 2015 až 2022.
Stravovna na ulici Příčné vydala svým strávníkům poslední obědy a osiřela. Po sedmi měsících tak
skončila éra provozování stravovny soukromou společností SV Catering. Poté, co firma vypověděla
městu pachtovní smlouvu a radnice nenašla nového provozovatele, byl provoz stravovny ukončen
a rozvážení obědů seniorům do domácností začala dodávat jiná kuchyně.
Novou koncertní sezónu v kulturním domě zahájila zpěvačka Lenny se svou kapelou.
V Katolickém domě připravili program na oslavu stého výročí dokončení této stavby. Slavilo se v mírném předstihu. Stavba, která byla dlouhou dobu hlavním společenským centrem Kopřivnice, byla dokončena 1. října 1914.
V Šustalově vile byla zahájena výstava krajinářských fotografií legendárního Josefa Sudka nazvaná „Z
Beskyd“. Výstavou faximilií i originálních Sudkových zvětšenin vyvrcholil v Lašském muzeu takzvaný
Sudkovský půlrok, kdy muzeum představovalo i díla fotografů inspirovaných Sudkovým dílem.
Divadelní sezonu v kulturním domě zahájila ostravská Komorní scéna Aréna svou inscenací černé
komedie Dezertér z Volšan.
Kopřivnický střelec Radek Domitra získal na MČR ve sportovní střelbě bronzovou medaili v disciplíně
sportovní pistole na 30 + 30 ran kategorie dorostenců.
Na start 11. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se postavilo celkem 180 běžců. Nejrychlejším
mužem byl Gilbert Kipkosgei časem 1:12:22 min., v kategorii žen pak Consalater Chemtai Yadaa překonala o více než tři minuty traťový rekord výkonem 1:22:01 min. Mimo hlavní závod probíhaly v
Kopřivnici i soutěže přidružené – Běh dětí Kopřivnicí, Zátopkovy štafety a Minizátopek.
Vyjížďky, která otevřela nově dobudovanou cyklostezku Ke Křížku, se zúčastnily víc než tři stovky lidí
na kolech či kolečkových bruslích. Cyklostezka nově bezpečně propojila Kopřivnici s průmyslovým
parkem a místními částmi.
Tři hráči začínající s minigolfem v Kopřivnici se zúčastnili Evropského poháru družstev v německém
Schriesheimu. Ema Blažková vybojovala s brněnským klubem bronz, Ivan Macho a Michal Stančík
obsadili s olomouckým družstvem čtvrtou příčku.
Říjen
Proběhly komunální volby. Zúčastnilo se jich 35,42 % oprávněných voličů. Vítězem se s 15,68 % hlasů
stala ODS, velmi těsně následovaná nováčkem voleb hnutím ANO 2011, které získalo 15,65 % hlasů.
Po čtyřech mandátech získaly ODS, ANO 2011 a ČSSD. Po dvou zastupitelských křeslech získali
lidovci, komunisté a SNK. Jednoho zastupitele mají Nezávislí, PRO Sport a Zdraví a koalice Pirátů a
Změny pro Kopřivnici.
Nezvolený kandidát Nezávislých Jaroslav Bonk u soudu zpochybnil platnost voleb. Podezřelé podle něj
bylo dvojí sčítání voleb v okrsku č. 7, po kterém se těsné vítězství přehouplo ze strany ANO 2011 na
stranu ODS. Soud ale nakonec jeho argumenty nevyslyšel a oznámené výsledky hlasování potvrdil.
V kulturním domě se uskutečnil 17. ročník diskusního fóra „Myšlenky TGM a současnost“. Lidé si vyslechli názory novinářů, vědců i politiků.
Hodinovou stávkou asi dvou stovek zaměstnanců dceřiných společností Taforge a Tafonco vyvrcholilo
jedenáctiměsíční kolektivní vyjednávání v těchto firmách. O den později našli odboráři a vedení obou
firem konečně kompromisní řešení a kolektivní smlouva byla uzavřena.
Hana Zagorová vystoupila ve zcela vyprodaném sálu kulturního domu. Zpěvačka, kterou na pódiu
doplnil také Petr Rezek, zazpívala řadu svých hitů a přidala i písně z nejnovější desky.
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Ve výstavní síni na Fojtství byla zahájena výstava žákovských prací vzniklých v rámci výtvarné soutěže
Svět dobrodružství a fantazie. Výstava, připomínající odkaz rodáka Zdeňka Buriana, letos navíc přidala
do názvu i mezi zpracovávaná témata také pohádky.
Stovky lidí si svou účastí v lampiónovém průvodu připomněly pětadvacáté výročí sametové revoluce. V
rámci oslav 17. listopadu byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná Základní škola Emila Zátopka.
Sbor kopřivnických škol oslavil deset let existence koncertem v kulturním domě.
Discgolfisté týmu Bushcraft Kopřivnice vybojovali na mistrovství ČR dvě bronzové medaile – Nikola
Kociánová v kategorii Women a Adam Klimeš v kategorii Juniors.
DDM Kopřivnice uspořádal třetí ročník výšlapu na Červený kámen, jehož cílem bylo zdolat 8 848 výškových metrů odpovídajících výšce Mount Everestu.
Místní klub SSK Kopřivnice uspořádal čtvrtý ročník střeleckého závodu s názvem „Kopřivnický tvrďák“.
Krasobruslařský klub FSC Kopřivnice pořádal již 42. ročník Velké ceny města a získal na něm celkem
pět medailí.
Listopad
Na radnici proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva města. Dvacet z jednadvaceti zvolených
zastupitelů pouze složilo slib. Vzhledem k tomu, že se před prvním jednáním zastupitelstva neustavila
žádná koalice, zastupitelé se pouze dohodli na tom, že se znovu sejdou 4. prosince, čímž získají čas
na sestavení funkční koalice.
Kopřivnici navštívil prezident republiky Miloš Zeman. Zhruba po roce se opakující návštěva měla velmi
podobný scénář jako ta v roce 2013. Prezident se nejdřív zúčastnil schůzky s managementem Tatry a
následně setkání s tamními zaměstnanci. Před kulturním domem pak prezident víc než půl hodiny
odpovídal na dotazy občanů. Následně v Kopřivnici uspořádal tiskovou konferenci, která uzavřela jeho
pracovní cestu po Moravskoslezském kraji.
Dva týdny po svém manželovi navštívila Kopřivnici také první dáma Ivana Zemanová. Ta svou návštěvu omezila pouze na důkladnou prohlídku expozice Technického muzea Tatry.
Skončilo historicky nejdelší povolební vyjednávání. Koaliční smlouvu uzavřelo šest z devíti subjektů
zvolených do zastupitelstva. V sedmičlenné radě obsadila dvě křesla ODS a po jednom křesle SNK,
KDU-ČSL, Nezávislí, PRO Sport a Zdraví a Piráti.
Automobilka Tatra představila nový vůz Tatra Phoenix splňující nejnáročnější specifikace normy Euro
6. Vůz určený pro civilní trhy uvnitř Evropské unie vznikl ve spolupráci s DAFem, který je dodavatelem
motorů.
Stavební úřad dodatečně povolil stavbu květinové zídky, která vyrostla v rámci úprav parkoviště v červenci a přehradila do té doby hojně užívaný chodník u vstupu do zdejší polikliniky. Proti kontroverznímu kroku majitele polikliniky se postavili majitelé sousední Kachlovky, radnice i část nespokojených
občanů. Jak majitelé Kachlovky, tak městský úřad se rozhodnutí státního stavebního úřadu pokoušejí
zvrátit a zeď buďto nechat odstranit, nebo v ní zachovat aspoň průchod pro pěší.
Uskutečnil se osmnáctý ročník přehlídky Motýlek, tentokrát v duchu sportovního tématu. Kromě sportovně orientovaných vystoupení nabídl handicapovaným vystupujícím také možnost zúčastnit se několika sportovních aktivit společně se zdravými dětmi.
Festival Pipper Records Night nabídl koncerty čtyř velmi zajímavých alternativních kapel. Minifestival
zaměřený na milovníky zajímavé nezávislé muziky by se měl po úspěšném testu opakovat několikrát
ročně.
V kulturním domě vystoupil houslista Pavel Šporcl s kapelou Gipsy Way. Koncertní projekt vycházel ze
stejnojmenné desky Gipsy Fire.
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V prostorách restaurantu Mandala koncertovala pražská kapela Vltava. Skupina, která dokázala z
pódia šířit pozitivní atmosféru, se před zdejší publikum vrátila po dlouhých 14 letech.
ZUŠ Zdeňka Buriana oslavila trojité výročí školy, z nichž nejvýznamnější bylo 60. výročí založení uměleckého školství v Kopřivnici, koncertem ve velkém sále kulturního domu. Jedním z vrcholů koncertu
bylo spojení školního komorního orchestru a cimbálovky.
Čtyřicátý osmý ročník taneční soutěže Tatra nabídl soutěž druhé nejvyšší taneční úrovně třídy A. Lidé
viděli nejen 39 párů v soutěžích, ale i bohatý doprovodný program.
Cimbálová muzika Pramínky pokřtila na koncertu v Katolickém domě své debutové CD, které je dlouhé
téměř hodinu. CD nazvané „Jak pujděm?“ obsahuje 27 skladeb z Lašska a nejbližšího okolí.
Klub malé kopané zakončil další sezonu. Vítězem I. ligy se stal RS Team, ve II. lize zvítězilo mužstvo
Lokomotiva Gangsters.
Kopřivnické družstvo vzpěračů se umístilo ve druhé lize na konečné 5. příčce.
Běh kolem koupaliště zakončil 21. ročník Lašské běžecké ligy.
Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová získala na Evropském poháru mládeže ve slovinském Celje stříbrnou medaili v kategorii dívek ročníků 2002–2003.
Prosinec
Zastupitelé zvolili nové vedení a radu města. Starostou se stal Miroslav Kopečný z ODS, první místostarostkou Dagmar Rysová ze SNK a druhým zástupcem starosty Stanislav Šimíček z KDU-ČSL.
Dosavadní post třetího místostarosty zůstal neobsazen. Dohodly se na tom koaliční strany také
na základě petice iniciované Piráty a Změnou pro Kopřivnici. Kromě nového vedení města zastupitelé
zvolili finanční a kontrolní výbor. Jejich předsedy se stali zástupci opozice Karel Kuboš (KSČM) a Ladislav Myšák (ANO 2011).
Zastupitelstvo hladce schválilo provozní rozpočet města na rok 2015 ve výši přesahující 431 milionů
korun.
Místní výrobce jízdních kol otevřel nový velkokapacitní sklad. Dosavadní skladovací prostory firmu
brzdily v expanzi, a tak v historické tovární budově v Tatře vybudovala sklad až pro šedesát tisíc jízdních kol. Výše investice byla 57,7 milionu korun.
6. prosince před půl čtvrtou ráno vyjelo k požáru jednopokojového bytu v domě s pečovatelskou službou na ulici České devět hasičských jednotek. Rychlý zásah hasičů zabránil rozšíření ohně. I tak došlo
k vážnému popálení 71letého obyvatele bytu a další lidé se nadýchali kouře a také skončili v péči lékařů. Škoda byla předběžně odhadnuta na 700 tis. korun.
Umělecký happening s hudbou, tancem, videomappingem prozatímně otevřel galerii Galaxie v části
před demolicí uchráněné hospodářské budovy Šustalovy vily. Občanské sdružení Purpura by zde
chtělo vybudovat centrum art brut umění a také putovní kavárnu, která by šířila osvětu o problémech
i schopnostech lidí postižených autismem.
Lo a její hvězdy byl název velkého koncertu místní zpěvačky Lenky Hrůzové, která 18. června zvítězila
v talentové televizní show Hlas Česko Slovenska. Nyní se představila před domácím publikem s celou
řadou místních muzikantů. Koncert měl také charitativní rovinu a výtěžek ze vstupného byl předán na
konto sbírky sdružení Purpura, jehož se Hrůzová stala patronkou.
Klub vzpírání Kopřivnice uspořádal již 23. ročník Velké ceny žáků a juniorů.
Plavec Roman Kučera vybojoval na Zimním mistrovství ČR 14letého žactva, jež proběhlo na místním
krytém bazénu, stříbro na 50 m VZ a bronz na 100 m.
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ŽIVOT Na RADNICI
VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA

Z ASTUPITELSTVO

MĚSTA

Na podzim roku 2014 uplynulo volební období zastupitelstva zvoleného ve volbách na podzim roku
2010 v počtu 21 členů. Činnost nejvyššího samosprávného orgánu města tak byla ukončena.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2014 (podle zákona
o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 4 pracovní semináře ZM, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:

Příjmení a jméno

Navrhující strana
Politická příslušnost

Zdeněk BABINEC, Mgr.

ODS, bezpartijní

Tomáš HOF, Mgr.

ČSSD

Tomáš HRNČÁREK

ČSSD

Radim HYVNAR, Ing.

KSČM, bezpartijní

Josef JALŮVKA, Ing.

ODS

Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.

ODS

Milan KAPICA

KSČM

Miroslav KOPEČNÝ, Ing.

ODS

Michaela KOPŘIVOVÁ, Mgr.

KDU-ČSL

Dušan KROMPOLC, Mgr.

ČSSD

Karel KUBOŠ, RSDr.

KSČM

Robert LAKOMÝ, MVDr.

SNK, bezpartijní

Jiří NOVÁK, Bc.

TOP09, bezpartijní

Luděk POLÁŠEK, Ing.

ČSSD

Lumír POSPĚCH, Mgr.

ŠANCE 2010, bezpartijní

Dagmar RYSOVÁ, Mgr.

SNK, bezpartijní

Marie STREITOVÁ

ODS

Ladislav STEHLÍK, Ing.

ČSSD

Jaroslav ŠULA, Ing.

KDU-ČSL

Xenie ŠUSTALOVÁ, Mgr.

ODS

Ivan TELAŘÍK

NEZÁVISLÍ, bezpartijní

ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2014
Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice:


obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2014 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností,
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obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2014 O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Kopřivnice,



obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2014 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní:
schválení:


Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2014–2015,



rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2014,



závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2013,



prodeje a výkupu pozemků,



dohod o přistoupení k závazku,



smlouvy o vzájemných vztazích členů Svazku obcí regionu Novojičínska ve vztahu k realizaci
zakázky na zpracování tendrové projektové dokumentace na projekt „Odkanalizování vybraných města a obcí regionu Novojičínska“,

poskytnutí dotací např.:


























Obecně prospěšné společnosti RENARKON,
Obecně prospěšné společnosti SALUS,
Charitě Kopřivnice,
Občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,
Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s.,
Pěveckému sdružení Kopřivnice,
Sdružení přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice,
Společnosti LUDVÍK MORAVIA, s. r. o.,
ASK Tatra Kopřivnice,
FBC Vikings Kopřivnice,
Klubu volejbalu Tatra Kopřivnice,
Figure Skating Club Kopřivnice,
Klubu házené Kopřivnice,
FC Vlčovice – Mniší,
Městskému dechovému orchestru Kopřivnice,
ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice,
FC Kopřivnice,
Hockey Clubu Kopřivnice,
Tělovýchovné jednotě Spartak Lubina,
Tenisovému klubu Kopřivnice,
Sportovnímu klubu Kopřivnice,
Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.,
Domu dětí a mládeže Kopřivnice,
na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice,
a další.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:


Komplexní dopravní studii města Kopřivnice,



Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZM Kopřivnice,



Energetický plán města Kopřivnice.
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B) Nové zastupitelstvo bylo zvoleno v komunálních volbách v listopadu 2014.
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se konalo dne 6. 11. 2014.
Počet členů byl stanoven na 21 ve složení:
Jméno a příjmení

Navrhující strana,
politická příslušnost

Mgr. Zdeněk BABINEC

ODS, bezpartijní

Ing. Bc. Miroslav DVOŘÁK

ČSSD

Tomáš HRNČÁREK

ČSSD

Ing. Radim HYVNAR

KSČM, bezpartijní

Ing. Josef JALŮVKA

ODS

Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ

ODS

Ing. Miroslav KOPEČNÝ

ODS

RSDr. Karel KUBOŠ

KSČM

MVDr. René LAKOMÝ

SNK, bezpartijní

Václav LICHNOVSKÝ

ANO 2011

Božena MRVOVÁ

KDU-ČSL, bezpartijní

Mgr. Ladislav MYŠÁK (od 29. 11. 2014)

ANO 2011

Ing. Zdeněk POLÁŠEK

ČSSD

Bc. Jiří NOVÁK

TOP09, bezpartijní

Mgr. Lumír POSPĚCH

PSZ

Vladan REK

ANO 2011, bezpartijní

Mgr. Vladan RESNER

ANO 2011

Mgr. Dagmar RYSOVÁ

SNK, bezpartijní

Ing. Ladislav STEHLÍK

PZK

Stanislav ŠIMÍČEK

KDU-ČSL

Ivan TELAŘÍK

NEZÁVISLÍ, bezpartijní

Mgr. Petra TOMÁNKOVÁ (do 28. 11. 2014)

ANO 2011

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
PSZ
PZK

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
PRO Sport a zdraví
Piráti a Změna pro Kopřivnici
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R ADA

MĚSTA

jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2014 v tomto složení:
A) do 11/2014 (ukončení volebního období 2010–2014)
Starosta města: Ing. Josef Jalůvka
Místostarostové: Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dagmar Rysová
Členové:
Ing. Jaroslav Śula
Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Michaela Kopřivová

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Halatin. 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. místostarosty Mgr. Dagmar Rysové:
a) sociální věci, zdravotnictví a prevence kriminality,
b) bytové hospodářství,
c) kultura,
d) životní prostředí,
e) Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice,
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),
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d) vodovody a kanalizace, odkanalizování místních částí,
e) záležitosti místní části Lubina.
Tajemník MÚ Ing. Miroslav Halatin řídil a kontroloval činnost všech odborů, oddělení městského úřadu.
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 31 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města

Předseda

Finanční

RSDr. Karel Kuboš

Kontrolní

Mgr. Tomáš Hof

Komise rady města

Předseda

Pro mezinárodní vztahy

Mgr. Jarmila Filipová

Sportovní

Miroslav Bartoň

Školská

Mgr. Jan Mužík

Pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci

Pavel Obrátil

Pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Mgr. Dagmar Rysová

Rada Kabelové televize Kopřivnice

Oldřich Rys

Komise místních částí

Předseda

Vlčovice

Ing. Radim Hyvnar

Lubina

Ondřej Raška

Mniší

Ing. Jan Jalůvka

B) Na 2. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice (4. 12. 2014), vzešlém z komunálních voleb roku
2014, byla zvolena 7členná Rada města ve složení:
Starosta města: Ing. Miroslav Kopečný
Místostarostové: Mgr. Dagmar Rysová
Stanislav Šimíček
Členové:
Mgr. Zdeněk Babinec
Ivan Telařík
Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Ladislav Stehlík

4. prosince získala Kopřivnice nového starostu. Josefa Jalůvku v této funkci vystřídal jeho stranický
kolega z ODS a dosavadní místostarosta Miroslav Kopečný. Spolu s ním Kopřivnici v následujícím
čtyřletém volebním období povedou místostarostka Dagmar Rysová (Sdružení nezávislých)
a místostarosta Stanislav Šimíček (KDU-ČSL).
Starosta Miroslav Kopečný není ve správě města a kopřivnické komunální politice žádným nováčkem.
V letech 1994 až 2001 vedl finanční odbor zdejšího městského úřadu, následně pracoval jako vedoucí
na odboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, poté na ostravském pracovišti Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Od roku 2006 byl kopřivnickým radním a od roku 2010 až dosud místostarostou.
Významně se tak podílel na rozvoji města během minulých dvou volebních období.
Kromě starosty a dvou místostarostů v Radě města Kopřivnice zasedli Zdeněk Babinec, Ivan Telařík,
Lumír Pospěch a Ladislav Stehlík. Hlasování o obsazení postů ve vedení a radě města bylo výsledkem
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koaliční dohody, kterou podepsali zástupci šesti politických subjektů – ODS, KDU-ČSL, Sdružení
nezávislých Kopřivnice, NEZÁVISLÍ, PRO Sport a zdraví, Piráti a Změna pro Kopřivnici. Koalice získala
v jednadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 11 hlasů. V opozici zůstalo hnutí ANO, ČSSD a
KSČM.
Petice za snížení počtu uvolněných radních
Ještě než bylo zvoleno nové vedení kopřivnické radnice, projednali zastupitelé petici za snížení počtu
místostarostů v Kopřivnici. Petici pod názvem „NE třetímu místostarostovi v Kopřivnici!“ organizovali
kandidáti koalice Pirátů a Změny pro Kopřivnici, kterým se v průběhu předvolební kampaně podařilo
nasbírat na jednadvacet petičních arších 382 podpisů. Podepsaní svým podpisem vyjádřili, že jsou
proti zvolení třetího místostarosty v následujících volebních obdobích, že chtějí, aby městská samospráva pracovala úsporněji a ušetřené finanční prostředky byly investovány více ku prospěchu města
a jeho občanů. Iniciátorem petice byl Ladislav Stehlík (Piráti a Změna pro Kopřivnici).

ZE ŽIVOTA NA RADNICI
Počátkem roku 2014 hejtman udělil městu cenu
V roce 2014 se město poprvé přihlásilo do soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost, kterou, v silné konkurenci ostatních měst v kategorii obcí s rozšířenou působností, vyhrálo. K
získání tohoto ocenění významnou měrou přispělo i to, že město postupuje ve své činnosti v souladu
s principy místní Agendy 21.
Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost pro rok 2013 předal hejtman Miroslav Novák starostovi
Kopřivnice Josefu Jalůvkovi. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, na podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.
Kopřivnice získala Cenu za kultivaci veřejného prostoru
Prestižní ocenění v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje získal projekt II. etapy revitalizace
veřejných prostranství sídliště JIH, a to Cenu za kultivaci veřejného prostoru. Ocenění převzali v sále
Janáčkovy konzervatoře zástupci města Kopřivnice a společnosti SWIETELSKY stavební.
Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů
ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Hlavním cílem této soutěže je propagace kvalitních projektů a přiblížení nejlepších stavebních
děl širší veřejnosti. O prestižní titul Stavba roku letos soutěžilo 27 projektů v pěti kategoriích. Oceněny
byly ty, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další
rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.
Předávání prestižních cen proběhlo za účasti zástupců kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Kopřivnice získala ocenění za realizaci úprav nejbližšího okolí a vnitřní atrium Základní školy Alšova,
přičemž v areálu školy vzniklo veřejné sportoviště s dětským koutkem, vedle školy vyrostlo další víceúčelové hřiště s mantinely a na zahradě bývalé školky na ulici Máchově byl vybudován ovál pro jízdu na
kolečkových bruslích a koutek s protahovacím nářadím. Zároveň došlo k výměně povrchů vybraných
chodníků, k částečné obměně osvětlení, úpravám zeleně a kompletní výměně mobiliáře. Náklady na
realizaci dosáhly 29 milionů korun, přičemž 85 % uznatelných nákladů pokryla dotace z Integrovaného
operačního programu.
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Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice
Kopřivnice poosmé obhájila, že patří mezi nejlepší Zdravá města uplatňující přístupy v zapojování
veřejnosti a za kvalitu místního rozvoje v rámci realizace místní Agendy 21. Tato agenda je jednou z
metod hodnocení kvality veřejné správy, která posuzuje především to, jakým způsobem obec realizuje
svůj rozvoj, zda je plánován za aktivní účasti veřejnosti, respektuje principy udržitelnosti a strategického řízení a směřuje ke zvyšování kvality života občanů.
Kopřivnici, která už poosmé obhajovala kategorii B, zastupovali v Praze místostarostka Dagmar Rysová, koordinátorka Zdravého města a MA21 Romana Bukovská, vedoucí životního prostředí Hynek
Rulíšek, vedoucí oddělení strategického plánování Lenka Šimečková a správce procesního modelu
Aleš Dresler.
Druhé kolo obhajoby probíhalo v Praze na celostátní konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR v
úterý 25. listopadu. Mezi hlavní témata akce patřily postupy správného řízení obcí a měst směrem k
jejich vyváženému rozvoji. Konkrétní kroky i překážky na této cestě představili zástupci šesti míst, která
patří v České republice k „nejudržitelnějším“ – tedy těch, jež naplňují nejvyšší příčky mezinárodní metody místní Agenda 21. S ukázkami své činnosti vystoupili zástupci svazku Drahanské vrchoviny, obce
Křižánky, Vsetína, Litoměřic a Chrudimi. Kopřivnice se na konferenci pochlubila průběhem a výsledky
procesního řízení, aktualizací Strategického plánu či významnou spoluprací města s místními firmami a
zaměstnavateli.
Na závěr konference převzalo právě těchto šest municipalit ocenění ze strany Ministerstva životního
prostředí ČR i Národní sítě Zdravých měst za nejlepší realizaci aktivit v souladu s udržitelným rozvojem.
Radnice zefektivnila metody řízení kvality práce
Pracovníci kopřivnické radnice už deset let pracují s metodou CAF (Common Assessment Framework), což je společný hodnoticí rámec, který byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou
správu jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě.
Město využívá řadu metod kvality, které umožňují vidět město a úřad z různých pohledů. Pro úspěšnou
realizaci těchto metod je klíčové, aby bylo přímo zapojeno vedení města, což se v Kopřivnici děje.
Model CAF obsahuje soubor kritérií, podle nichž organizace sama sebe hodnotí. Tato metoda napomáhá k objektivnímu pohledu na organizaci a její výsledky. Cílem je nejen objektivní zhodnocení, ale i
získání zpětné vazby, která má potvrdit, jak se daří radnici plnit stanovené cíle.
V minulosti obdrželo město dotační prostředky na realizaci dvou projektů – Dílna kvality Kopřivnice a
Kompetenční přístup v řízení lidí na Městském úřadě Kopřivnice, které umožnily realizovat systém,
jenž umí efektivně pracovat s daty z nástrojů a metod kvality a směřovat je k zainteresovaným stranám, ať už zaměstnancům, vedení radnice či občanům města.
Životní situace na webu města
Kopřivnická radnice v létě spustila na svých webových stránkách sekci „Potřebuji vyřídit“, která poradí
lidem při řešení jejich potřeb. Vytvoření přehledného informačního serveru umožnilo zmapovat a zachytit klíčovou problematiku, kterou občané potřebují vyřešit.
Veřejná správa je pro občana v řadě pojmů nesrozumitelná a nepřehledná, proto je vhodné tyto postupy nabízet občanům v jiné podobě, tedy v jejich řeči a logických myšlenkových postupech. Řada situací má také přesah mimo samotný úřad na úřad práce, Okresní správu sociálního zabezpečení a další
instituce a organizace.
Web je členěn v několika úrovních, občan si tak může vybrat řešení pomocí přehledné a zjednodušené
infografiky anebo si může vybrat a hledat informace přímo přes odkazy s doplňujícími konkrétními
informacemi na weby organizací a institucí. Tento web „Potřebuji vyřídit“ je jeden z výstupů dlouholeté
činnosti kvality na úřadě, která byla mnohokrát oceněna cenou Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci.
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Budova radnice
V polovině listopadu desetipodlažní budovu místní radnice
obsadili lezci. Muži, spouštějící se po lanech, měli za úkol
opravit alespoň zčásti drolící se fasádu. Cílem bylo zabránit
odpadávání úlomků betonu, které by mohly ohrozit procházející lidi nebo způsobit škody na zaparkovaných vozidlech.
Objekt postavený v sedmdesátých letech minulého století
býval před lety ředitelskou budovou společnosti Tatra. Budovu koupilo město v roce 2004 za 34 milionů korun. Již
tehdy bylo jasné, že do oprav několikapodlažní budovy bude
muset radnice v budoucnu investovat značnou částku. O
dva roky později zde byly sestěhovány všechny odbory městského úřadu, které do té doby sídlily ve
třech různých budovách. Základní rekonstrukce objektu stála zhruba 70 milionů korun a zahrnovala
likvidaci azbestového obložení části stěn, rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů vody, kompletní
výměnu hliníkových oken za plastová, částečnou obměnu dveří, dispoziční úpravy vestibulu
a kanceláří, rekonstrukci sociálních zařízení v koncových sekcích, požární zabezpečení a podobně.
Následně byla rekonstruována ostatní sociální zařízení, vyměněny výtahy, a o rok později proběhla
rozsáhlá rekonstrukce vestibulu.
Ty letošní nejviditelnější opravy se týkaly fasády. Záchovné práce na fasádě radnice spočívaly v kontrole celého obvodového pláště budovy, oklepání zvětralého betonu a natření takto upravených míst
speciální barvou zamezující dalšímu zvětrávání a korozi zdiva, včetně železných armatur. Práce, trvající zhruba týden, vyšly městský rozpočet na 280 tis. korun.
Letos přišel ateliér Kamil Mrva Architects s ideovým řešením, jak by mohla kopřivnická správní budova
vypadat po komplexní rekonstrukci. Návrh počítá mimo jiné s vybudováním vyhlídkové střešní restaurace, která by se stala novou turistickou atraktivitou a nabídla by návštěvníkům jedinečný rozhled do
všech stran.
Stížnosti a petice
Letos oddělení soukromoprávní zaevidovalo celkem 11 stížností a 4 petice.
Odbor rozvoje města se vyjadřoval ve třech případech. Zejména ve věcech stavebních a investičních
akcí (odkanalizování Lubiny, technické řešení okružní křižovatky v průmyslovém parku a ve věcech
užívání veřejného prostranství).
Odbor majetku města se vyjadřoval v pěti případech (zejména stížnosti na stav veřejného prostranství
v souvislosti se zde probíhajícími stavebními pracemi a chování nájemců v městských bytech).
Městská policie se vyjadřovala v jednom případě (porušování nočního klidu a znečišťování veřejného
prostranství).
Jedna stížnost byla vyřízena přímo oddělením soukromoprávním a jedna stížnost byla postoupena k
řešení vedení města.
Z jedenácti stížností byly vyhodnoceny čtyři stížnosti jako oprávněné, šest stížností jako neoprávněných a k jedné stížnosti nebylo město oprávněno se vyjadřovat. U stížností, které byly vyhodnoceny
jako oprávněné, šlo většinou o reakci (upozornění) občanů na nově vznikající situace, vlivy a události,
které souvisejí s neustálým vývojem společnosti a i vzájemné spory sousedského charakteru (obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, pachy, porušování dobrých mravů v domě apod.).
V roce 2014 obdrželo oddělení soukromoprávní 4 petice, jejichž obsahem bylo:
-

žádost o vybudování lávky pro pěší přes řeku Lubinu,
protest proti výstavbě autoservisu v místní části Kopřivnice – Lubina,
požadavek snížení počtu místostarostů,
návrh na zavedení nového dopravního značení na ul. Na Drahách.
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Z VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
VÝROČÍ T. G. MASARYKA
Pietní akce, kterou vzdala Kopřivnice hold prvnímu československému prezidentovi, se uskutečnila ve
čtvrtek 11. března, čtyři dny poté, co se před 164 lety narodil Tomáš Garrigue Masaryk.
Po vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice položili kytice k jeho pomníku na Masarykově náměstí
představitelé města spolu se zástupci místního Klubu Masarykova demokratického hnutí a Konfederace politických vězňů. Poté vystoupil Ladislav Cvíček, jenž ve svém projevu vycházel z odkazu
T. G. Masaryka, když porovnával období před první světovou válkou a současností.

DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
Letos uběhlo 64. let od politické vraždy Milady Horákové a dalších tří spolu s ní odsouzených lidí. V
následných procesech bylo odsouzeno ještě více než 600 dalších lidí. Proto je tento den připomínán
jako Den památky obětí komunistického režimu. Ve čtvrtek 26. června se před Základní školou dr.
Milady Horákové v Kopřivnici uskutečnilo tradiční pietní setkání u příležitosti výročí popravy významné
právničky a političky, podle níž se tato kopřivnická škola jmenuje. Památku této výrazné osobnosti
české historie uctili představitelé města Kopřivnice spolu se zástupci Konfederace politických vězňů a
členy místního Klubu Masarykova demokratického hnutí. Setkání proběhlo ve stejném duchu jako v
předchozích letech s jediným rozdílem - letos se nekonalo ve vestibulu, ale poprvé proběhlo venku
před školou u pamětní desky věnované Miladě Horákové, která byla na fasádu u vstupu instalována po
rekonstrukci školy v loňském roce.

VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Město oslavilo výročí vzniku republiky. Vzpomínkové setkání ke Dni vzniku samostatného československého státu se uskutečnilo v úterý 28. října v 17 hodin u pomníku Tomáše G. Masaryka za účasti
asi stovky občanů.
Po krátkém vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice položili kytice k pomníku prvního československého prezidenta zástupci města, členové místního Masarykova demokratického hnutí, Vojenského
sdružení rehabilitovaných a Regionálné obce Slovákov Kopřivnice.
Poté vystoupil místostarosta Jaroslav Šula, který se ve svém projevu věnoval prezidentu T. G. Masarykovi, jeho čtyřleté exilové zahraniční misi a politickému působení v Rusku v roce 1917. Setkání pak
ukončila československá hymna v podání nejen členů PSK, ale i všech přítomných.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Den válečných veteránů se slaví 11. listopadu proto, že v tento den před 96 lety podepsalo osamocené
Německo příměří v Compiègne, čímž skončila první světová válka. V tento den vzpomíná nejen většina evropských zemí, USA a Kanada, ale i Česká republika na lidi, kteří padli ve válečných konfliktech.
Kopřivnice si Den válečných veteránů připomněla tradičním pietním setkáním u pomníku padlých před
budovou bývalé ZŠ Náměstí, kde kytice k pomníku položili představitelé města, členové Vojenského
sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. V České republice se
poprvé vzdal hold válečným veteránům v roce 2001 a od té doby se tento pietní akt koná i v Kopřivnici.
Letos se jej zúčastnila třicítka Kopřivničanů, kteří měli na bundách či kabátech červené vlčí máky.

OSLAVY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
V pondělí 17. listopadu proběhly oslavy Dne boje za svobodu a demokracii. Tak jako vloni i
letos je Kopřivnice pojala netradičně. Ve zhruba dvousetmetrovém zástupu lidí šli zástupci všech
generací, od dětí přes pamětníky sametové revoluce až po seniory. Samotný program oslavy zahájil
zpěv dětí ze ZŠ dr. Milady Horákové, u které se oslavy uskutečnily, neboť právě na její stěnu byla vloni
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přemístěna pamětní deska obětem komunismu. Zástupci města a Konfederace politických vězňů k
památníku položili květiny.
Starosta Josef Jalůvka následně připomenul nadšení, které panovalo před 25 lety v době vzniku
Občanského fóra. Po pietním aktu u pamětní desky obětem komunismu vyšel průvod se svíčkami a
lampiony a prošel ulicemi Obránců míru, Školní až k ZŠ Emila Zátopka, kde byl připraven kulturní
program a příchozí si mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou školu. Kompletní rekonstrukce plášťů
školy i sportovní haly včetně výměny oken a dveří vyšla na víc jak 21 milionů korun a byla financována
z Operačního programu Životní prostředí a vlastního bankovního úvěru, který bude postupně splácen z
úspor. Lidé si mohli projít školu, občerstvit se punčem a koláči, zapsat se do pamětní knihy a následně
pro ně byl v tělocvičně připraven hudební program v podání žáků školy.

M ĚSTSKÁ

POLICIE

Personální stav městské policie se stabilizoval, již šestým rokem byl celkový počet strážníků 19 a
jedna administrativní pracovnice. Městská policie pracuje v nepřetržitém provozu s nerovnoměrným
rozvržením pracovní doby. Strážníci jsou rozděleni do čtyř směn, které se pravidelně střídají podle
předem zpracovaného plánu pracovních směn. Tento harmonogram je rozšířen o mimořádné služby
při konání preventivně bezpečnostních, kulturních a sportovních akcí.
Všichni strážníci mají platné osvědčení o splnění odborných předpokladů, vydané Ministerstvem vnitra
ČR na základě splněné zkoušky z odborných znalostí před komisí ministerstva.
Průměrný věk strážníků městské policie dosáhl 45 let, déle než 15 let slouží 15 strážníků.
Hlavní činností policie je dbát na dodržování veřejného pořádku. Stálá služba se kromě monitorování
pultu centralizované ochrany, požárního poplachového zařízení, městského kamerového systému
zabývá administrativní činností. Při organizaci hlídkové služby vychází velitel městské policie a velitelé
směn operativně z událostí, které jsou městské policii známy, navazují na informace zainteresovaných
subjektů v daných problematikách a vyjíždějí na podněty občanů, na žádosti Policie ČR, zdravotníků,
záchranářů.
Každý strážník má na starosti svůj rajon, kde při kontrole a preventivní pochůzce řeší a monitoruje
vraky, překopy, nefunkční veřejné osvětlení, zákazy a veškerá protiprávní jednání.
V roce 2014 proběhla částečná investice do modernizace kamerového systému městské policie. Zřídil
se nový kamerový bod, který pokrývá ulici Horní a přilehlé okolí.
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od roku 1993. V roce
2014 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 72 objektů. Z toho je 36 objektů města (ZŠ, MŠ,
střediska sociálních služeb, KTK, ...).
V roce 2013 byl zmodernizován pult centralizované ochrany, kdy v rámci pořízení byly na toto zařízení
převedeny všechny objekty města a v roce 2014 byly na nový pult centralizované ochrany převedeny
veškeré objekty.
V roce 2014 bylo celkem 124 případů, při nichž spolupracovala městská policie s Policií ČR. Podezření
ze spáchání trestného činu bylo na Policii ČR předáno v 17 případech, zajištěni byli 4 pachatelé
trestného činu.
Na městskou policii se obracejí odbory města, soudy a jiné instituce s žádostí o doručení
nedoručitelných písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě místní znalostí doručili v loňském
roce 83 těchto písemností, které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na Městskou policii Kopřivnice se v roce 2014 obrátilo 3 128 občanů města s nejrůznějšími žádostmi o
pomoc nebo o radu. Strážníci se v rámci svých zákonných povinností snažili občanům vyjít vstříc a v
problémových situacích jim pomoc poskytnout.
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V roce 1997 byl ve Vlčovicích založen psí útulek a od počátku jej mají na starosti strážníci. Dnes již
standardně vybavené zařízení slouží nejen pro Kopřivnici, smlouvy o využití mají uzavřena města Nový
Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Příbor a další. Ročně projde útulkem cca 200 nalezených psů.

S TÁTNÍ

POLICIE

V rámci OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2014 zjištěno 600 trestných činů, kdy ve srovnání s rokem
2013, kdy bylo zjištěno 809 trestných činů, se jedná o meziroční pokles o 25,9 %. Jedná se o nejnižší
evidovanou kriminalitu od roku 2004, kdy bylo zjištěno 546 případů. U 292 deliktů byl zjištěn pachatel,
což činí 48,6 % (dále bylo dodatečně objasněno 30 trestných činů z předchozích let). Na spáchání 292
objasněných případů v rámci působnosti OOP Kopřivnice se podíleli 208x recidivisté, 25 osob
mladších 18 let a u 84 skutků bylo zjištěno spáchání pod vlivem návykové látky (z toho 55x pod vlivem
alkoholu).
Násilná kriminalita:
V rámci OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2014 zjištěno 48 případů, v roce 2013 bylo zjištěno 63
případů.
Majetková kriminalita:
V rámci územní působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v oblasti majetkové kriminality v roce 2013
zjištěno 344 deliktů.
V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2014 zjištěno 108 případů (2013/217, 2012/138,
2011/174, 2010/170, 2009/122) majetkové kriminality spáchané vloupáním, z toho u 31 případů byl
pachatel zjištěn.
V rámci působnosti OOP Kopřivnice bylo spácháno:
•
•
•
•
•
•
•

57 vloupání do „ostatních objektů“ (sklepy, kolárny, garáže, chatky, kůlny)
8 vloupání do škol
8 vloupání do restaurací a hostinců
8 vloupání do obchodů
8 vloupání do ubytovacích objektů
8 vloupání do rodinných domků
6 vloupání do bytů

V rámci celé územní působnosti OOP Kopřivnice bylo v roce 2014 zjištěno 1 375 přestupků. Pachatel
byl zjištěn u 1 178 přestupků.
Policisté zdejšího OOP ČR Kopřivnice v roce 2014 prováděli šetření u 585 trestných činů, 1 230
přestupkových spisů a 1 322 čísel jednacích. V roce 2014 bylo policisty vypátráno 27 osob v
celostátním pátrání, 32 osob bylo zadrženo podle § 76 odst. 1 trestního řádu. Ve 39 případech bylo
provedeno šetření se znaky domácího násilí, 2 osoby byly vykázány ze společného obydlí. 13 osob
bylo převezeno na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku. Řidičský průkaz byl zadržen u 40
řidičů.
Ocenění policistů
Jako každý rok proběhlo i letos oceňování nejlepších policistů okresu. Ti se tentokrát nesešli v
konferenční místnosti svého novojičínského ústředí, ale v reprezentativních prostorách kunínského
zámku. Slavnostnímu aktu byla přítomna čestná jednotka a standarty Krajského ředitelství Policie ČR.
Vedoucí územního odboru Nový Jičín Miroslav Steiner vzpomenul ty nejzásadnější události, na kterých
policisté vloni pracovali. Kromě vyšetřování tragického výbuchu bytového domu ve Frenštátě pod
Radhoštěm a požáru domova s pečovatelskou službou v Příboře připomenul také případ odcizení
zbraní a střelby na policisty.
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Následně ocenil skupinu nejlepších policistů ze všech obvodních oddělení na Novojičínsku buďto za
odsloužené roky u policie, nebo za příkladnou práci.
Jako nejlepší pracovník kopřivnického obvodního oddělení byl za rok 2013 vybrán praporčík Tomáš
Reček. Ten u policie pracuje sedmým rokem a podílí se na vyšetřování trestných činů spáchaných v
kopřivnickém obvodu.

HASIČSKÝ SBOR
Sbor kopřivnických dobrovolných hasičů v září oslavil 130 let od svého založení.
V Kopřivnici založili místní občané hasičský sbor v září 1884. S krátkou přestávkou během druhé
světové války působí tento sbor dodnes. Počátky organizovaného hasičství v Kopřivnici se datují do
roku 1874, kdy Šustalova továrna na kočáry pořídila první hasičskou stříkačku. Současně vznikl
přibližně čtyřicetičlenný tovární hasičský sbor, který se však o rok později rozpadl, když jeho velitel Jan
Šustala narukoval k vojsku. Ustavující schůze hasičského sboru v Kopřivnici se konala v neděli 7. září
1884 v hostinci Afrika. Po založení sboru si hasiči pronajali místnost v Raškově továrně na keramiku a
otevřeli zde svou kancelář. První hasičskou zbrojnici postavili vedle továrny na pozemku darovaném
olomouckým arcibiskupstvím. Slavnostní otevření proběhlo 15. srpna 1885. Činnost hasičského sboru
byla nuceně ukončena během 2. světové války.
K obnovení sboru došlo prakticky hned po osvobození v květnu 1945. Od roku 1951 sbor pokračoval
pod názvem Místní jednota československého hasičstva. V roce 1953 došlo k přejmenování na Místní
jednotu požární ochrany. Současně se přestalo používat tradiční pojmenování hasič a zavedlo se
pojmenování požárník.
V letech 1965 až 1969 byl místní sbor sloučen se sborem podniku Tatra. Pak se opět osamostatnil. V
roce 1990 se hasiči vrátili k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů v Kopřivnici. V současné
době, po rekonstrukci zbrojnice a pořízení odpovídajícího vybavení, hasičská jednotka působí v druhé
nejvyšší kategorii požární ochrany. Na území města Kopřivnice, v okolních městech a obcích
dobrovolní hasiči pokračují v tradici založené před 130 lety.
Pátek 13. 5. vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti, jehož účelem
byla propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost. JSDH Kopřivnice umožnila
veřejnosti v tento den nahlédnout do prostor zmodernizované požární stanice. Návštěvníci si mohli
projít vnitřní prostory zbrojnice, prohlédnout si hasičskou techniku, výzbroj i výstroj a seznámit se s
fungováním místní jednotky. Akce se konala i v rámci oslav 130 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Kopřivnici.
U příležitosti 130. výročí od svého založení proběhly ve městě hasičské soutěže. Zástupci města
předali před startem memoriálu Antonína Hykla Adamu Fojtíkovi, starostovi SDH Kopřivnice, pro celý
sbor dárkový koš a diplom starosty města Josefa Jalůvky s poděkováním za bohatou činnost a
obětavou práci při záchraně lidských životů i majetku. Dopoledne soutěžila družstva mladších a
starších žáků o Pohár starosty SDH Kopřivnice v požárním útoku a ve štafetě dvojic. Protože letos v
době startu 3. ročníku memoriálu Antonína Hykla bylo přihlášeno pouze devět družstev dospělých, bylo
rozhodnuto, že se závod poběží dvoukolově. V průběhu soutěže však přijela další čtyři družstva.
Ve středu 19. března podepsali Memorandum o spolupráci Sboru dobrovolných hasičů v Kopřivnici a
společností Tatra Trucks, a. s., předseda představenstva automobilky Petr Rusek, starosta SDH
Kopřivnice Adam Fojtík a místostarosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Podpisem dokumentu byla
vyjádřena nejen vzájemná podpora při provozování vozidel Tatra, ale také došlo k naplnění
marketingového projektu automobilky pod názvem Tatra – nejlepší přítel hasiče. Podpis memoranda
přinesl hasičům možnost využívat technického zázemí automobilky například pro zdokonalovací výcvik
strojníků, rozšířit spolupráci při servisování vozidel, technickou podporu apod. Dalším přínosem bude
zpětná vazba z provozu vozidel.
Ve středu 5. listopadu odpoledne proběhlo na kopřivnickém zimním stadionu taktické cvičení hasičů,
kterého se zúčastnily dvě jednotky, jak místní dobrovolní hasiči, tak profesionální HZS MSK OÚ Nový
Jičín. Tématem cvičení byl únik čpavku ze strojovny a zasahující hasiči obdrželi jasný úkol:
ze zamořeného prostoru zachránit obsluhu strojovny a následně utěsnit únik zmíněného amoniaku.
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Cílem cvičení bylo prověření a prohloubení schopností a znalostí nejen velitelů při řízení sil a
prostředků při likvidaci mimořádné události, ale i vedení radiového spojení v ochranných
protichemických oblecích. Cvičení takového rozsahu proběhlo naposledy v Kopřivnici v roce 2001, kdy
došlo i na evakuaci žáků ze ZŠ Náměstí.

SDH LUBINA
Spolková činnost
Spolková činnost sboru začala v roce 2014 tradičně Hasičským plesem, který byl hojně navštíven
občany. Začátkem května členové uctili patrona hasičů sv. Floriána. Koncem léta pak oslavili 40 let
družby s DHZ Háj u TT na Slovensku. Na konci roku hasiči zvolili nový výbor pro příštích pět let.
Členové jednotky sloužili i jako preventivní hlídka na RZ Valašské rallye a na Dnech techniky. Mnoho
času se věnovalo opravám historické stříkačky z roku 1924, která má být vystavena v plánovaném
muzeu Jaroslava Šerého poblíž Kauflandu. Opraven byl mimo jiné i práh výjezdových vrat budovy
hasičárny.
Požární sport
Družstvo mužů se opět účastnilo Novojičinské ligy v požárním útoku. Po slibném začátku obsadili
konečné 11. místo. Účastnili se také okrskové a několika dalších soutěží. Nejlepšího výsledku dosáhli
muži v Ženklavě, kde byli první, a v Závišicích a Větřkovicích, kde byli druzí. Kromě soutěží družstev
se jeden z členů, Radek Váňa, zúčastnil Akademického mistrovství ČR v disciplíně TFA, kde skončil na
osmém místě. Kromě toho vyhrál dvě pohárové soutěže v této disciplíně. Družstvo žen se letos
rozpadlo.
Družstvo mužů SDH Lubina I se v roce 2014 zapojilo do jedné okrskové soutěže a třech pohárových
soutěží. V jednotlivcích se členové jednotky SDH Lubina I. Radek Šmigura účastnil 15 soutěží a Michal
Plandor 8 soutěží TFA.
Žáci a dorost
Žáci a dorost z obou sborů z Lubiny cvičí již řadu let společně. Počátkem roku 2014 měl kolektiv MH
celkem 25 členů. Z toho bylo 14 mladších žáků, 11 starších žáků a 6 dorostenců a dorostenek. V
průběhu roku byla založena i přípravka pro děti od 4 let. V letošním roce nastupovalo družstvo starších
žáků a jedno nebo i dvě družstva mladších. V dorostu startovali jen jednotlivci. V okresních kolech se
nejlépe umístily dorostenky na 2. a 3. místě v kategorii jednotlivkyň.

SDH MNIŠÍ
Jednotka v roce 2014 vyjela k osmi událostem.
Družstvo mužů SDH Mniší obsadilo v okresním kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů
druhé místo. V běhu na 100 m vybojovalo družstvo z Mniší 2. místo, ve štafetě 4 x 100 m zvítězilo, a v
požárním útoku bylo třetí. V přeboru jednotlivců se na třetím místě umístil Václav Harabiš, čtvrté místo
obsadil Tomáš Hrabovský a páté Jakub Marák.
Družstvo mužů se v roce 2014 zaměřilo i na účast v pátém ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku,
kde bylo zařazeno 10 pohárových soutěží v rámci okresu Nový Jičín. V celkovém pořadí vyrovnaného
ročníku vybojovalo družstvo mužů 6. místo.
V sobotu 28. června proběhl v Mniší již třetí ročník hasičské soutěže v požárním útoku KOVOK Cup,
která je zařazena do seriálu Novojičínské ligy v požárním útoku. Soutěž probíhala za větrného počasí a
ve třech kategoriích soutěžilo šestadvacet družstev.
SDH Vlčovice
V letošním roce oslavil vlčovický sbor 120 let od svého založení. Při této příležitosti pořádal dne 21. 6.
2014 slavnostní schůzi v místním KD, kde připravili pro veřejnost výstavu dokumentů a fotografií z
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historie sboru. V předsálí KD byla také k vidění videoprojekce, která představila sbor od samotného
počátku až po současnost.
Z činnosti sboru:
Zásahová jednotka se jako každoročně účastnila školení v Jánských Koupelích.
10. března jednotka vyjížděla na žádost správy sportovišť k zavlažování hrací plochy na místním hřišti.
22. dubna po prudkém dešti jednotka vyjela k čerpání vody z rodinného domu č. p. 178. Následoval
monitoring obce a čerpání laguny v obci u č. p. 215 a 218 pomocí plovoucího čerpadla.
25. dubna jednotka vyjela k odčerpání kontaminované vody ze studny a následně provedla její
dezinfekci. Bylo použito kalové čerpadlo.
V důsledku vydatných dešťů a silného větru byla v květnu jednotka povolána krizovým štábem MěÚ
Kopřivnice k instalaci protipovodňových zábran v okolí jezu na řece Lubině v naší obci. Zároveň byl
prováděn monitoring ostatního toku řeky Lubiny a následně byly odstraňovány překážky, které bránily
průtoku vody.
Ve dnech 6. června, 11. srpna a 2. září jednotka vyjela k požáru ve firmě Brose CZ ve zdejším
průmyslovém parku.
Někteří členové se zúčastnili akce s názvem Daruj krev s hasiči, která probíhala do 31. dubna 2014.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představovaly daňové příjmy, jejichž skutečně inkasovaný objem se ve srovnání s rokem 2013 meziročně zvýšil o cca 5,2 % (o 11 381,3 tis. korun) z 219 723,3 tis.
korun na 231 104,6 tis. korun.
Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 103 802,2 tis.
korun (44,9 %), daň z příjmů právnických osob ve výši 51 795,4 tis. korun (22,4 %) a daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 50 326,9 tis. korun (21,8 %).
Podobně jako v minulých letech se město podílelo (podle zákona o rozpočtovém určení daní) na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně).
Výlučnými daňovými příjmy města bylo 30 % daně z příjmů fyzických osob z daňových přiznání podle
trvalého bydliště fyzické osoby a 100 % výnosu daně z nemovitostí.
Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní nadále představují rozhodující a opakující se zdroj financování výdajů rozpočtu města.
Dotace (ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu (EU) apod.) se na zdrojích rozpočtu
podílely ve výši cca 126 525,8 tis. korun.
Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů se na zdrojích rozpočtu podílel ve výši cca
39 535,7 tis. korun (v porovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení o cca 12,6 %).
Nedaňové příjmy města ve výši cca 45 228 tis. korun byly tvořeny zejména příjmy z pokut, příjmy
Městské policie (vč. příjmů z psího útulku), příjmy z přestupků, převodem z depozitního účtu, odvodem
z investičního fondu, p. o., platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, platbami
EKO-KOMu, úhradou z dobývacího prostoru, převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb, p.
o., a z Kulturního domu Kopřivnice, p. o., příjmy z úroků, splátkou půjčky od firmy TEPLO Kopřivnice,
s. r. o., splátkami návratných finančních výpomocí, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel
apod.
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Kapitálové příjmy dosáhly výše cca 40 792,8 tis. korun (z prodeje pozemků, movitého a nemovitého
majetku – bytové domy, přijaté investiční dary, příjem z prodeje obchodního podílu ve firmě TEPLO, s.
r. o., ...), ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení o 39 136,2 tis. korun. Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména odborem majetku města a odborem rozvoje města.
Úvěrové zdroje byly do zdrojů rozpočtu v roce 2014 zapojeny ve výši 15 000 tis. korun (projekt „ZŠ dr.
Milady Horákové – energetická opatření“), kontokorent nebyl čerpán. Současně byl do zdrojů rozpočtu
města zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2013 ve výši cca 65 088,8 tis. korun (z toho
na účtech účelových fondů 14 979,1 tis. korun). Dále byla příjmem rozpočtu města daň z příjmů právnických osob ve výši 5 096,4 tis. korun.
Provozní výdaje rozpočtu – pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např.
školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.), charakteru oprav, udržování,
služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím apod. – dosáhly hodnoty cca 306 119,8 tis. korun.
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly 180 572 tis. korun a jsou reprezentovány zejména výdaji pod
odborem rozvoje města a odborem majetku města (rekonstrukce střešních plášťů a vnitřních instalací
na bytových domech ul. Alšova a ul. Štramberská, stavební úpravy na krytém bazénu, cyklostezky,
integrovaný plán rozvoje města – veřejná prostranství, projekt k odstranění starých ekologických zátěží, chodník Mniší, energetická opatření ZŠ Emila Zátopka, výkupy pozemků atd.
Dluhová služba dosáhla výše 11 096,2 tis. korun (tj. součet výdajů na splátky úvěrů = 8 901,4 tis. korun, převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP = 864,2 tis. korun a
výdajů na splátky úroků = 1 330,6 tis. korun) a ve srovnání s rokem 2013 se zvýšila o cca 190,9 tis.
korun.
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31. 12. 2014 ve výši 53 917,7 tis. korun
a ve srovnání s rokem 2013 se zvýšila o 6 098,6 tis. korun.
K 31. 12. 2014 byla naplněna obecná rezerva odboru financí do rozpočtované výše 15 027,7 tis. korun.
Nad rámec obecné rezervy zůstaly k 31. 12. na rozpočtovém účtu města finanční prostředky v úhrnné
výši 55 935,3 tis. korun (mj. kryjí rezervu pro oblast sociálních služeb ve výši 1 882,2 tis. korun, rezervu
pro Domov pro seniory ve výši 18 511,8 tis. korun, rezervu pro modernizaci učeben škol ve výši 275,5
tis. korun).
Součet výše uvedených částek tak představuje celkový zůstatek na rozpočtových účtech města (vč.
účtů osvětových besed) k 31. 12. 2014 ve výši 70 963 tis. korun.
Podle zpracovaných účetních výkazů dosáhly příjmy běžného roku podle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých
let) úrovně cca 488 283,1 tis. korun (tj. 100,9 % rozpočtu).
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2014 skončilo hospodaření
města v běžném roce 2014 rozpočtovým přebytkem ve výši 1 591,3 tis. korun. Vzhledem k tomu, že
byl pro rok 2014 rozpočtován schodek ve výši 55 332,5 tis. korun, byl kladný peněžní rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 56 923,8 tis. korun.
O městský majetek se trvale stará Odbor majetku města
Oddělení bytová správa (OBS)
Počet bytů v majetku města byl k 31. 12. 2014 celkem 802. Nově bylo přiděleno 70 bytů. Pohledávky
na nájemném činily koncem roku 748 tis. korun.
Z činnosti OBS:
-

evidence žádostí, uzavírání, prodlužování a ukončování nájemních smluv, výměny bytů, podnájmy
bytů apod.,
zpracování nových „Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ (účinná od 1.
7. 2014),
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-

vypracování smluvní dokumentace dle nového Občanského zákoníku,
součinnost při revitalizaci domů na ul. Francouzská a v rámci realizace Integrovaného plánu města.

Pod OSB spadá i ubytovna Pod Červeným kamenem. V roce 2014 poskytla ubytování 14 novým
nájemcům. Kromě toho poskytla i ubytování turistům v 384 případech.
Realizované převody majetku města Kopřivnice na třetí osoby (kapitálové příjmy města) v roce 2014:
-

objekt č. p. 225 („loutkové divadlo“),
objekt č. p. 889 („kavárna“),
nemovité tepelné rozvody (venkovní),
tepelné rozvody v bytových domech (movitý majetek).

Energetika
Významné činnosti v oblasti energetického hospodářství:
-

realizace centralizovaného nákupu energií pro město a jim zřízené organizace města
prostřednictvím komoditní burzy,
dokončení realizační fáze energeticky úsporných opatření metodou EPC,
aktualizace strategického plánu – ukotvení oblasti energetiky a energetického plánu města,
příprava pro zavedení energetického managementu na majetku města Kopřivnice (dotace 158,1 tis.
korun).

Oddělení technické správy (OTS)
Významné akce v rámci fondu oprav a modernizace bytového fondu:
-

revitalizace bytového domu č. p. 1196–1197 na ulici Francouzská – 19 530,4 tis. korun.

Významné akce z rozpočtu OMM:
-

bytové domy na ulici Alšova a Štramberská (rekonstrukce střešních plášťů) 13 495,8 tis. korun,
bytové domy na ulici Alšova a Štramberská (rekonstrukce vnitřních instalací) 33 859,1 tis. korun,
(pozn. na dvě shora uvedené akce čerpalo město v rámci IPRM dotaci ve výši 16 770,5 tis.
korun),
krytý bazén – stavební úpravy – 16 075,5 tis. korun,
opravy místních komunikací – 2 540,8 tis. korun,
opravy chodníků – 2 938,0 tis. korun,
bezbariérově úpravy ZŠ dr. Milady Horákové – 1 147,3 tis. korun,
výměna oken DDM Kopřivnice (1. etapa) – 673,1 tis. korun,
změna elektrického připojení radnice č. p. 1163 – 1 263,3 korun (pozn.: návratnost investice
do 2,8 roku díky získání možnosti nakupovat elektrickou energii na burze).

Významné jmenovité ukazatele normativu havarijních stavů a oprav:
-

oprava venkovní rampy u Základní školy Alšova – 118,9 tis. korun,
oprava fasády na objektu Technického muzea – 319,9 tis. korun,
sanace bytu po požáru v domě č. p. 320 na ulici Česká – 800,2 tis. korun.
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A KTUALIZACE S TRATEGICKÉHO

PLÁNU

V lednu se na radnici sešli členové Komise pro strategický rozvoj rozděleni do pracovních skupin dle
oblastí, které byly doplněny o odborné pracovníky radnice, zástupce podniků, úřadů, organizací či
spolků a veřejnosti, aby definovali klíčové problémy, které by měly být zapracovány do jednotlivých
prioritních oblastí. Proběhla tři veřejná projednávání k aktualizaci Strategického plánu, která stanovila
směr rozvoje Kopřivnice až do roku 2022. V průběhu jednoho týdne proběhla jednání všech tří skupin.
První skupina byla zaměřena na infrastrukturu, dopravu a životní prostředí, druhá na oblast ekonomiky
a podnikání a třetí na image města.
Pod odborným vedením konzultantů společnosti Berman Group, s. r. o., pracovala zastupitelstvem města
jmenovaná 27členná Komise pro strategický rozvoj. Ve
všech pracovních skupinách se hovořilo o centru města, ať už o úpravě budov či terénu, ale i o bezpečnosti
či prázdnosti. Tato komise se po definování prioritních
oblastí
budoucího
rozvoje
města
rozdělila
do pracovních skupin, v rámci kterých byly pro jednotlivé prioritní oblasti definovány strategické priority,
následně pak opatření a konkrétní projekty, které by měly vést k naplnění stanovených cílů. Pracovní
skupiny se v průběhu roku sešly třikrát a jejich činnost byla otevřena široké veřejnosti, která měla možnost zapojit se do procesu aktualizace strategického plánu. Další tři veřejná projednání v rámci aktualizace strategického plánu proběhla v místních částech.
Nejvíc měli občané zájem o jednání třetí skupiny –
image města. Ta se zabývala vzhledem města, technickým
stavem
kulturních,
sportovních
a volnočasových zařízení, spoluprací s občanskými
iniciativami, rozvojem a využíváním potenciálu turistické infrastruktury a spoluprací v oblasti cestovního
ruchu, propagací města a jeho aktivit. Výstupy ze
všech jednání byly zpracovány a staly se podkladem
pro další schůzky, které se uskutečňovaly v dalších
měsících až do zpracování komplexního materiálu.
Aktualizovaná verze strategického plánu byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. 592 ze
dne 25. 9. 2014. Schválený dokument byl zveřejněn prostřednictvím internetových stránek města.
Koncesní projekt na domov pro seniory
Jednou z dlouhodobých priorit radnice je výstavba domova pro seniory. Letos se zastupitelstvo seznámilo s koncesním projektem zpracovaným společností Newton. Ta doporučila městu zvolit variantu
realizace záměru ve spolupráci s privátním partnerem.
To znamená, že domov pro seniory by doprojektovala, vystavěla, financovala a následujících pětadvacet let provozovala soukromá firma. V případě, že město postaví a bude provozovat domov pro seniory
samo, bude ho to za 25 let stát celkem asi 182 milionů korun. Varianta PPP projektu by pak měla stát
zhruba 140 milionů korun. Vzhledem k rozdílným názorům se ani letos zastupitelstvo nerozhodlo pro
konkrétní variantu a řešení problému se přesouvá na nové vedení města.
Centrum podnikání a rozvoje
Společnost Centrum podnikání a rozvoje po 18 letech skončila. Firmu založenou městem a několika
soukromými subjekty v roce 1996 za účelem podpory malého a středního podnikání v Kopřivnici
poslala 26. září do likvidace její vlastní valná hromada. O den dříve likvidaci společnosti schválili
kopřivničtí zastupitelé. Ostatní společníci o ukončení činnosti společnosti rozhodli už v závěru roku
2013. Činnost CPR byla od počátku nevýdělečná a musela být dotována, ať již přímými dotacemi,
anebo ponecháním výnosů z pronájmů kanceláří v Domě podnikatelů. Od roku 2004 téměř jakékoliv
dotování centra ustalo, a to rozvinulo své aktivity v oblasti získávání dotací a v oblasti poskytování
přístupu k internetu. Po roce 2011 došlo k poklesu poptávky po poradenských službách, významně
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poklesly i výnosy z činnosti společnosti v oblasti získávání dotací a dotačního managementu, což bylo
dáno ukončením programovacího období Evropské unie. Také z činnosti internetového providera už
CPR neprofitovalo jako dřív vzhledem k velké konkurenci v této oblasti služeb. Společnost tak
hospodařila s účetní ztrátou, nebyla však insolventní a všechny peněžité závazky plnila ve lhůtě
splatnosti.
Celkové dotace získané předkladateli díky dotačním žádostem, které připravilo CPR v letech 2004 až
2012, dosáhly podle zprávy o ukončení činnosti společnosti hodnoty 110 milionů korun a v rámci těchto
rozvojových projektů se drobní podnikatelé zavázali vytvořit pětačtyřicet nových pracovních míst.
Kromě toho dotace ze zisku společnosti CPR ve prospěch drobných podnikatelů a obcí činily v období
let 2008 až 2012 více než 336 tis. korun.
Stravovna
Radnice stravovnu, jež byla vybudována městem na ulici Příčné, propachtovala od začátku února 2014
společnosti SV catering. Posledního června jí pak byla doručena výpověď ze strany nového provozovatele.
Důvodem ukončení pachtu ze strany firmy byla údajně ztrátovost provozu stravovny a změny vlastnické struktury firmy. Dosavadní provozovatel se městu zavázal, že bude své služby poskytovat ve sjednaném objemu a kvalitě až do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tedy do konce měsíce září.
Podle plánu vedení města má v budoucnu být stravovna součástí provozu budoucího domova pro
seniory a její provoz bude zajišťovat organizace, která bude provozovat celé zařízení.
Radní nechali zveřejnit záměr města kuchyň s jídelnou a veškerým vybavením znovu pronajmout,
respektive podle terminologie nového občanského zákoníku propachtovat.
Poslední obědy kuchyň, kterou město nechalo vybudovat v roce 2011 nákladem zhruba 36 milionů
korun, vydala v úterý 30. září, následně osiří a bude čekat na nového provozovatele. Senioři odebírající obědy ale poškozeni nebyli. Středisko sociálních služeb Kopřivnice, které rozvoz stravy v termojídlonosičích zajišťuje, uzavřelo příslušnou smlouvu s novou stravovnou na poliklinice.
Privatizace budovy loutkového divadla a „Hokejky“
Před koncem června schválili zastupitelé prodej dvou známých kopřivnických objektů privátním vlastníkům. Nejdříve umožnili prodej Bönischovy vily na Štefánikově ulici, známé jako někdejší sídlo loutkového divadla, firmě Geofima, následně potvrdili prodej dvou doposud obecních vchodů, v domě známém jako „Hokejka“, bytovým družstvům, jejich dosavadním nájemníkům. Šlo o bytové domy číslo 988
a 989 na ulici Obránců míru. Záměr domy prodat schválilo zastupitelstvo už vloni v dubnu, v září pak
následovalo schválení pravidel prodeje a na posledním zasedání před letošními prázdninami
zastupitelé schválili samotné kupní smlouvy. Město prodalo 75 bytů ve dvou číslech popisných za víc
jak 21,3 milionu korun.
Vilu z konce 19. století v sousedství autobusového nádraží se
město snažilo prodat už zhruba rok. Za původní cenu přesahující 4
miliony korun se nenašel jediný zájemce o její koupi. Až po třetím
zveřejnění záměru prodeje za sníženou cenu 3 381 500 korun
podala svou nabídku kopřivnická firma Geofima, zabývající se
obchodováním s přízemi pro textilní výrobu. Firma se zavázala
do dvou let objekt citlivě zrekonstruovat a zachovat maximální
množství původních architektonických prvků vily. V objektu má
vzniknout sídlo firmy, ubytovací prostory a cukrárna.
Projekt odkanalizování
V září byl oficiálně ukončen projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska”, v
rámci kterého se nové oddělené kanalizace dočkala i Lubina. Cílem projektu bylo zlepšení životního
prostřední a komfortu v Kopřivnici, Novém Jičíně, Mořkově a Životicích u Nového Jičína. Svazek obcí
byl za účelem získání dotace založen už v roce 2004. Dotace Státního fondu životního prostředí ve
výši 225,8 milionu korun byla poskytnuta v listopadu 2009. Dalších 7 milionů korun poskytl kraj a čtyři
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zmíněné obce investovaly ze svých prostředků víc jak 91 milionů korun. Samotná stavba kanalizace
začala prvním výkopem v Mořkově 14. 3. 2011 a postupně začaly práce v dalších obcích; k jejich
ukončení došlo 9. listopadu následujícího roku.
Celkem bylo do země uloženo víc jak 53 km kanalizačních sítí a ty nyní jako vítěz soutěže provozuje
společnost SmVaK. V době mezi ukončením stavby a slavnostním ukončením projektu docházelo ke
kolaudacím stavby, napojování jednotlivých nemovitostí a také byla zpracovávána závěrečná zpráva.
Projekt, jehož udržitelnost je stanovena do roku 2021, byl sice oficiálně ukončen, ale stále se s
dodavatelem řeší drobné nedodělky a reklamace. Během podzimu bylo v Lubině registrováno přibližně
30 problematických míst. Nejčastěji šlo o propadlé nebo naopak vystupující kryty kanálů a problémy
na komunikacích. Občané se často obraceli na místní komisi a ta jejich stížnosti předávala dále
kompetentním osobám MÚ.
Komunikace Ke Křížku
Město Kopřivnice se v červnu stalo vlastníkem komunikace na ulici Ke Křížku. Po výkupu ulice Panské
v roce 2010 se město stalo majitelem obou původně tatrováckých silnic, které dnes zajišťují především
dopravní obsluhu Průmyslového parku Vlčovice. Obě komunikace vybudovala Tatra, byly jejím
majetkem a veřejnost je užívala jen s jejím tichým souhlasem. Po vybudování průmyslového parku si
pak město silnici pronajímalo a platilo 150 tisíc nájem a dalších 150 tisíc na údržbu komunikace ročně,
celkem tak od roku 2001 do roku 2010 zaplatilo víc než 2,7 milionu korun. Nájemní vztah byl ukončen
až dohodou po odkupu ulice Panské. Po změně vlastníků a inventuře majetku pak Tatra město sama
oslovila s nabídkou prodeje komunikace Ke Křížku.
2

Radnice zaplatila Tatře za víc jak 6,5 tisíce m komunikace a příslušných pozemků 3,85 milionu korun
2
a další půlmilion korun stál výkup víc jak 5 tisíc m pozemků soukromé majitelky. Původně město
chtělo vykoupit jen část tohoto pozemku, ale majitelka trvala na prodeji celé plochy. V budoucnu by tak
na dnešní zemědělské půdě mohla vzniknout chybějící odstavná plocha pro kamiony mířící do
průmyslové zóny, případně čerpací stanice pohonných hmot a podobně. O výkupu komunikace Ke
Křížku začala radnice jednat ze dvou důvodů. První byl fakt, že v minulosti na křížení obou ulic došlo
k několika vážným a dokonce i smrtelným nehodám. Podle statistiky místem projede denně 3 240
osobních a 601 nákladních vozidel. Druhým důvodem byla plánovaná výstavba dalšího úseku
cyklostezky, který následně propojil městské cyklostezky s cyklistickou trasou z Poodří do Beskyd.
Koncem roku tak město realizovalo i úpravy, které zvýšily bezpečnost chodců i plynulost dopravy.
Realizace celé stavby včetně vodorovného i svislého dopravního značení byla plně hrazena z rozpočtu
města a vybraná firma SATES MORAVA za ni vyinkasovala 1,3 milionu korun včetně DPH. Pracovníci
firmy SATES MORAVA, spol. s r. o., z Valašského Meziříčí vybudovali v rámci stavby zvýšený střed
okružní křižovatky, bezpečnostní ostrůvky na nových přechodech pro chodce a doplnili nasvětlení
křižovatky. Součástí stavby bylo i vybudování nástupního ostrůvku autobusové zastávky u Dury.
Cyklostezka na ulici Pánská
Cyklostezka, vybudovaná v roce 2010 na ulici Pánské především pro zaměstnance firem v průmyslové
zóně, měla od první zimy problém s odlupující se barevnou vrstvou dlažby. Lidé dojíždějící na kolech si
od počátku stěžovali na nekvalitní dlažbu cyklostezky. Přestože již jednou byly části stezky
předlážděny, problémy se vyskytovaly i nadále. Letos proběhly další zkoušky kvality materiálu, který
byl z cyklostezky odebrán na začátku června. Na základě výsledku této zkoušky proběhlo jednání se
zhotovitelem, kterým byla firma Nosta, s. r. o., z Nového Jičína, o předláždění celé cyklostezky.
Už před časem došlo k dohodě města s Nostou a vybrané úseky byly i letos na jaře opětovně
předlážděny. Byl předlážděn úsek podél oplocení firmy UnionOcel, s. r. o., betonárny a sběrného dvora
a úsek v křižovatce ulic Dělnické a Panské. Všechny práce šly na vrub novojičínské firmy Nosta.
Nová cyklostezka
V sobotu 27. září byla otevřena cyklostezka Ke Křížku, která propojila Kopřivnici s místními částmi a
průmyslovým parkem. Slavnostního otevření se zúčastnily asi tři stovky cyklistů, lidí na kolečkových
bruslích a dalších příchozích. Nově budovaná cyklostezka je dlouhá 1,5 kilometru a její povrch je až na
výjimky asfaltový. Jen v úsecích křížení s trasou nadregionálních produktovodů a ostatních
inženýrských sítí byl povrch vydlážděn.
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V Kopřivnici už bylo vybudováno přes 12 kilometrů cyklostezek a na ně mají navázat další.
Cyklostezka Ke Křížku navazuje na cyklostezku na ulici Panské a vede podél komunikace okolo
výrobních hal firem Dura a Erich Jaeger až k silnici I/58, kterou kříží, a o kousek dále se napojuje na
trasu Z Poodří do Beskyd.
Hlavním smyslem výstavby bylo zvýšení bezpečnosti lidí dojíždějících za prací do průmyslového parku
a celkové zlepšení podmínek pro cyklodopravu a sportovní vyžití Kopřivničanů.
Jako součást cyklostezky bylo vybudováno i veřejné osvětlení. Náklady na realizaci, kterou provedli
pracovníci firmy Colas, a. s., dosáhly téměř 9 milionů korun, přičemž 85 % uznatelných nákladů
pokryla dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Opravy chodníků, cest i parkovišť
Letos dostalo zcela nový povrch parkoviště před hotelem Tatra. Opravena byla také původně panelová
propojka mezi ulicemi Obránců míru a Českou u pneuservisu Holub. V Mniší byl položen v návaznosti
na nově dokončenou točnu kompletně nový povrch od křižovatky u točny až po kulturní dům. Opraveno
bylo také parkoviště u kulturního domu v Mniší. Nový asfaltobetonový povrch získalo hřiště na ulici
Francouzské, sjezd na fotbalové hřiště v Lubině, obslužná komunikace u budovy ZŠ sv. Zdislavy.
Rekonstrukce se dočkalo parkoviště u křižovatky ulic Obránců míru a Francouzské. Na zmíněné
rekonstrukce silnic bylo vyčleněno 3,16 milionu korun. Část prostředků pochází z poplatků za zábor
veřejných prostranství v souvislosti s rekonstrukcí tepelných rozvodů ve městě a zhruba milion korun z
úspory za zimní údržbu během loňské výjimečně teplé zimy. Původně vyčleněná částka však nebyla
vyčerpána celá, protože díky soutěži se původní předpokládanou cenu zakázky podařilo snížit na
zhruba 1,9 milionu korun. V Mniší byla opravena místní komunikace u kulturního domu, u Jednoty
a parkoviště u kulturního domu, kde byla provedena úprava jeho povrchu pomocí živičného nátěru
a drceného kameniva.
Další prostředky odbor majetku města investoval do chodníků ve městě. Celkem bylo na tento účel
vyčleněno 1,25 milionu korun. Opravy chodníků do značné míry souvisely s budováním tepelných
rozvodů v Kopřivnici.
Stavebník sice má uvést rozkopané plochy do původního stavu, ale někde ani ten nebyl vyhovující,
takže alespoň na frekventovaných místech se město podílelo částí nákladů a nechalo chodníky upravit
v celé ploše nebo původní asfalt nahradit zámkovou dlažbou. Opraveny byly chodníky na ulici I.
Šustaly, Francouzská, Osvoboditelů a 17. listopadu.
Bezpečnost na komunikacích
Kopřivnická radnice získala na realizaci dvou projektů 8,3 milionu korun z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko z výzvy č. 22 určené na zvýšení bezpečnosti na komunikacích, cyklo a
pěší dopravu. Díky dotaci pokračovala výstavba chodníku v Mniší. Na realizaci II. etapy chodníku, který
povede od centrální časti pod školou k areálu firmy Vágner, sídlící u mostu přes Lubinu, získala radnice dotaci ve výši 6 524 236 korun, která pokryje 85 % způsobilých nákladů. Z důvodu veřejné soutěže
se hlavní práce budou realizovat až v příštím roce. Druhým podpořeným projektem byla realizace bezbariérových úprav na ulici Záhumenní, Štramberské a Čs. armády skládající se ze tří částí. První z nich
byla úprava přechodu na ulici Záhumenní u České spořitelny. Druhý projekt byl podán na výstavbu
zpomalovacího prahu a chodníku před hasičskou zbrojnicí na ulici Štramberské. Obě úpravy proběhly
o letních prázdninách. Třetí dílčí projekt upravující výšku nivelety přilehlého nástupiště autobusové
zastávky u Komerční banky na ulici Čs. armády bude realizován v příštím roce v závislosti na zahájení
rekonstrukce komunikace a výsledku výběrového řízení ze strany majitele komunikace II/482 – Moravskoslezského kraje. Na realizaci těchto tří podprojektů získala radnice dotaci ve výši téměř 1,8 milionu
korun, která má uhradit 85 % způsobilých výdajů.
Rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka
V úterý 15. července začala dlouho očekávaná rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka, poslední a zároveň
největší kopřivnické školy zřizované městem. Během třinácti týdnů byla škola kompletně zateplena,
dostala nová okna, vstupní dveře a fasádu. V rámci stavby byly zatepleny také střechy, položeny nové
hydroizolační vrstvy a instalovány nové bleskosvody. Úpravami prošla nejen budova samotné školy,
ale také přilehlá sportovní hala, pavilon s jídelnou a třídami nižších ročníků a družinou.
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Do oprav školy město investovalo zhruba 22 milionů korun, 14 milionů korun pokryla dotace Operačního programu Životní prostředí a na dofinancování radnice využila bankovní úvěr.
Revitalizace veřejných ploch na sídlišti JIH – III. etapa
Také letos pokračovaly stavební práce na sídlišti JIH. Po dokončení rekonstrukce bytových domů ve
vlastnictví města byla v polovině srpna zahájena III. etapa revitalizace veřejných prostranství.
Úpravy na jednom z největších kopřivnických sídlišť byly zahájeny již v roce 2009, kdy radnice připravila Integrovaný plán rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice JIH a na realizaci získala téměř stomilionovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Plán je naplňován dílčími projekty zaměřenými
na regeneraci bytového fondu a revitalizaci veřejných prostranství.
Regenerace bytového fondu na tomto sídlišti stála zhruba 102,3 milionu korun, přičemž 39,6 milionu
korun pokryla dotace, a revitalizace veřejných prostor přišla na 54,6 milionu korun, z toho dotace činila
42,1 milionu korun.
V průběhu třetí etapy revitalizace veřejných prostranství byly v areálu starého hřbitova upraveny stávající chodníky, doplněn nový mobiliář a vysazena zeleň. V areálu Muzea Fojtství bude vybudováno nové
posezení, dřevěné pódium pro kulturní a společenské akce, veřejné osvětlení a vysazena zeleň. Dále dojde k propojení prostor se sportovním areálem Základní školy Alšova. V rámci revitalizace veřejných prostranství budou na ulicích Alšově a Máchově rekonstruovány hlavní chodníky v celkové délce
2
820 m, na kterých bude položeno 2 425 m nové zámkové dlažby.
Z areálu Fojtství bylo odvezeno k opravě 11 náhrobních křížů, proběhla výstavba veřejného osvětlení a
zakázková výroba dřevěného mobiliáře. S ohledem na roční období, kdy klimatické podmínky již neumožňovaly provedení některých prací, navrhla firma EUROVIA CS, a. s., posunutí termínu dokončení
díla pro výsadbu zeleně a instalaci mobiliáře do jarních měsíců příštího roku.
Náklady na realizaci III. etapy se z původně vysoutěžených 12,049 milionu korun zvedly asi o 80 tis.
korun, přičemž 85 % pokryje dotace z Integrovaného operačního programu. Důvodem pro navýšení
ceny byly dodatečné práce, kdy město oproti projektu nechalo provést nové asfaltové povrchy
u parkovacích zálivů podél chodníků na ulici Alšově. Navíc se vyměnily další obruby kolem chodníků,
které byly ve špatném stavu, a rekonstruovaly se některé uliční vpusti.
Rekonstrukce bazénu
V létě prošel kopřivnický krytý bazén rekonstrukcí. Upraveny byly šatny, umývárny, prostory sauny,
recepce i vstupní hala. V těchto prostorách byly provedeny drobné stavební úpravy, došlo k výměně
vodovodních rozvodů, elektroinstalace, obkladů, dlažby a omítek. Součástí projektu byla také instalace
elektronického odbavovacího systému a skříněk s elektronickými zámky. Kromě toho byla vybudována
zcela nová přístavba, v níž vznikl prostor pro umístění sauny, vířivé vany a parní kabiny. Tříměsíční
rekonstrukce stála město zhruba 16 milionů korun.
V den slavnostního otevření využilo možnost otestovat změny na kopřivnickém krytém bazénu na
vlastní kůži asi tři sta lidí. Lidé mohli otestovat zrekonstruované šatny a umývárny stejně tak jako vyzkoušet novou parní lázeň, saunu a vířivku. Lidé u pokladny nově dostávají náramek s čipem, kterým
odemknou svou šatní skříňku i další dveře v objektu. Výhodou elektronického systému je také to, že do
návštěvníkem zaplacené doby pobytu se již nebude počítat čas v šatnách, ale pouze ten, který skutečně stráví v bazénu.
První den po svém znovuotevření byl bazén volně přístupný veřejnosti. Nabídl návštěvníkům řadu
vodních atrakcí a her jako aquazorbing, diskotéku ve vodě anebo ochutnávku potápění. Další lidé si
vyzkoušeli relax v rekonstruovaných wellness provozech.
S otevřením rekonstruovaného bazénu spojili místní plavci také oslavu půlstoletí od založení zdejšího
plaveckého oddílu, což připomněli výstavou fotografií z historie kopřivnického plaveckého klubu.
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Dvacet největších firem zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici zaměstnává celkem 6 227 pracovníků,
polovinu z toho tvoří obyvatelé města Kopřivnice (dojíždějících do zpracovatelského průmyslu ve městě je podle dat ČSÚ 3 145). Těchto dvacet největších firem jako celek mezi roky 2006 a 2011 roste.
Zpracovatelskému průmyslu ve městě dominuje odvětví automotive.
Nejvýznamnější skupinu představují pobočky zahraničních firem usídlených v průmyslové zóně, které
se specializují na subdodávky do automobilového průmyslu (Brose CZ, Dura Automotive, CirexCZ,
Erich Jaeger, Röchling Automotive a částečně i Bang Olufsen).
Firmy v průmyslové zóně zaměstnávaly v roce 2011 téměř 3 200 pracovníků, což je téměř třetina
všech pracovních míst ve městě.
Druhou skupinou firem je Tatra Trucks, a. s., a její přidružené nebo dceřiné společnosti sídlící ve společném areálu (Tafonco, Tawesco, Taforge, Talosa). Všechny z nich jsou s Tatrou propojeny pomocí
těsných dodavatelsko-odběratelských vztahů, některé i majetkově.

Společnost Tatra Trucks
Tatra v roce 2014 vyrobila 821 vozů, o 58 více než v roce 2013. Prodala 850 vozidel, v předchozím
roce 722. Automobilka pod českými majiteli prochází úspěšnou restrukturalizací a stává se zdravým
podnikem s předpoklady pro dlouhodobou prosperitu. Firmu od roku 2013 vlastní podnikatelé Jaroslav
Strnad a René Matera. Tatru získali v dražbě, do níž se dostala kvůli dluhům. Kromě tržeb za prodej
vozidel a náhradních dílů se na růstu podílely i zvyšující se tržby za servisní činnosti a práce strojní
povahy pro třetí subjekty. Tatra 80 % své produkce exportuje. Proto na ni měl pozitivní dopad i kurzový
vývoj roku 2014, kdy slabá koruna přispěla k růstu tržeb. Prodej náhradních dílů vzrostl oproti roku
2013 o 40 %. Plán prodeje Tatra překonala o 12 % v případě počtu vozů, a o 30 %, co se týče tržeb.
Pomalu se obnovuje důvěra zákazníků ve vozidla Tatra a svou roli sehrály i úspěšné prezentace u
velkých strategických partnerů. Těmi jsou například Ministerstvo obrany Saúdské Arábie nebo slovenský hasičský sbor. Tatra rovněž vstupuje na nové trhy, například v Mexiku nebo na Nové Kaledonii.
Cílem společnosti Tatra Trucks je vrátit vozy Tatra ve větší míře na civilní automobilový trh v Evropské
unii. 21. srpna podepsali zástupci společností TATRA TRUCKS, a. s., a DAF Trucks novou smlouvu o
dodávce motorů a kabin pro vozy Tatra.
Smlouva zahrnovala dodávky motorů plnících parametry normy Euro 6. Motory s touto normou místní
automobilka doposud neměla k dispozici, a tak se musela zaměřovat na zákazníky mimo Evropskou
unii a armádní dodávky nebo speciály pro hasiče, pro které platí výjimka a mohli nakupovat i vozy s
motory plnícími méně náročnou normu.
Tatry s motory Euro 6 budou určeny především unijním zákazníkům v oblasti stavebnictví, lesnictví, těžařství, zemědělství či
komunálních služeb. Tatra začala do svých vozů montovat dva
typu motorů s normou Euro 6, a to 12,9litrový Paccar MX-13 a
10,8litrový motor Paccar MX-11. Menší z motorů je instalován
v novém modelu Tatra Phoenix Euro 6, který kopřivnická automobilka představila v říjnu tohoto roku.
Spolupráce Tatry a nizozemského DAFu začala v roce 2011,
kdy byl na trh uveden model Phoenix. Tatra pro tento odbornou veřejností ceněný vůz vyrábí podvozek, DAF dodává kabinu, motor a převodovku. Obě automobilky se navíc dohodly na sdílení dealerských sítí. Smlouva, která byla letos podepsaná v holandském Eindhovenu, zahájila další etapu spolupráce obou automobilek.
Motory Tatry v provedení Euro 5 bude ale firma vyrábět dál. V řadě vozů určených pro extrémní podmínky je totiž jednoduchý, na údržbu nenáročný, vzduchem chlazený motor výhodou. Letos byla zahájena výroba ověřovací série nové modelové řady Tatra Phoenix s motory emisní specifikace Euro 6
a běžná sériová výroba se v Tatře má rozběhnout na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2015.
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Ke konci roku měla Tatra 845 kmenových zaměstnanců. Dalších téměř 500 lidí zaměstnávaly dceřiné
společnosti Taforge a Tafonco.
Vozy Tatra pomáhaly v Mexiku při povodních
Šestnáct tatrovek bylo letos expedováno do Mexika. Místní automobilka expedovala své vozy pro
tamní státní organizaci Conagua, zabývající se bojem s povodněmi. Hodnota kontraktu přesáhla 73
milionů korun a jednalo se o první komerční úspěch Tatrovky v tomto středoamerickém státě.
Vozy Tatry uspěly díky vynikajícím jízdním vlastnostem v terénních podmínkách, výrazně vyšší
nosností mimo silnice, a v tomto specifickém případě i schopností vozidel brodit až do výše 1 620
milimetrů, což je vlastnost, kterou nikdo z konkurence nenabídl.
Tatra Trucks do Mexika poslala 16 stejných podvozků, které se lišily nástavbou. Čtyři vozidla s
valníkovou plošinou a hydraulickou rukou byla určena pro přepravu vodních čerpadel či jiných zařízení.
Dvanáct vozů mělo napevno nainstalovanou nástavbu v podobě velkokapacitního čerpadla. Všechny
vozy Tatra měly vlastním vzduchem chlazený motor a převodovku.
Bang & Olufsen
Firma Bang & Olufsen působí v Kopřivnici již deset let. Toto výročí oslavila dnem otevřených dveří pro
rodiny a známé svých zaměstnanců.
Výrobce špičkové audiovizuální techniky hledal místo pro svůj první výrobní závod mimo domovské
Dánsko nejen v ČR, ale i okolních státech. Nakonec rozhodla blízkost dálnice, letiště a průmyslová
tradice regionu. Svou roli sehrála i podpora Czech Investu a města Kopřivnice. První dva roky působila
v pronajatých prostorách a v roce 2006 se přestěhovala do nově postavené továrny. Od roku 2012 tato
kopřivnická továrna vyrostla z 250 lidí na dnešních 570 zaměstnanců. Pro expanzi má společnost v
Kopřivnici zatím dost místa, v průměru je prý její zdejší závod vytížen ani ne z poloviny své možné
kapacity. Například u dvou nových typů televizí jede výrobní linka nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v
týdnu, na jiných výrobcích s menším odbytem se pracuje třeba jen půl směny denně. Rezervy tak firma
má především ve směnnosti. Už od dokončení původního závodu jsou připraveny i strategické plány
na rozšíření stávající výrobní haly. Víc než padesát lidí ve firmě pracuje pouze na výzkumu a vývoji.
Firma dokonce přistavěla nové kanceláře, kde budou její inženýři pracovat především na vývoji mechanických komponentů výrobků B & O.
Výrobkové portfolio Bang & Olufsen tvoří z 60 % audiovizuální technika řady AV, 20 % produkce společnosti tvoří sound systémy pro luxusní vozy několika značek a zbylých 20 % tvoří produkty subbrendové řady B & O Play, která je určena především mladším zákazníkům. Kromě jedné televize se
v Kopřivnici kompletují všechny výrobky vlajkové AV řady, tedy reproduktory, televizory a přehrávače
audiosignálu. Pro automobilovou řadu Kopřivnice produkuje ALT – reproduktory vyjíždějící z kokpitu
vozu a vyrábí i několik produktů B & O Play produktové řady.
Podle úřadům oznámeného záměru by měla v Průmyslovém parku ve Vlčovicích vyrůst přístavba stávající výrobní haly pro montáž malých elektronických součástek a novostavba skladu pro uložení materiálových a konstrukčních segmentů produktů firmy. V nových objektech mají vzniknout kromě prostor
pro výrobu a skladování i administrativní prostory a zázemí pro pracovníky firmy.
2

Výrobní hala by měla vyrůst na ploše více než 9 000 m a sklad by měl mít plochu přesahující 12 000
2
m . Spolu se stavbami mají vznikat také nová parkovací místa, příjezdové cesty a manipulační plochy.
Rozšířený výrobní závod by měl v cílovém stavu zaměstnat zhruba 1 000 zaměstnanců a 300 lidí by
mělo najít uplatnění ve skladu.
Rozšíření závodu firma odůvodňuje reálnou potřebou navýšení objemu výroby v důsledku narůstající
poptávky po výrobcích B & O.
Brose CZ
Největší a zároveň nejrychleji rostoucí firmou ve městě je Brose CZ, s. r. o. Tato firma rozšiřuje nejen
své výrobní kapacity, ale soustředí se i na sociální programy (v roce 2012 započala s budováním Kidsclubu – firemní školky pro předškolní děti) a soustavně podporuje rozvoj školství a sportu ve městě.
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Po deseti letech opustil post ředitele Brose CZ Michael Daniel. Oficiální poděkování zastupitelstva za
osobní přínos rozvoji města Kopřivnice mu předal starosta. Nově dostal Daniel na starost všechen
personál ve skupině Brose a také místní Kids Club, takže jisté vazby na Kopřivnici zůstaly. Zastupitelé
při schvalování ojedinělé pocty Michaelu Danielovi vyjádřili naději, že dobrá spolupráce města a Brose
CZ na řadě projektů bude pokračovat. Kontinuita byla zajištěna také tím, že na Danielovo místo přišel
Nicolas Pfüller, který v Kopřivnici působil řadu let a je například i členem Komise pro strategické plánování.
Brose CZ získalo ocenění za kvalitu
Americký automobilový gigant General Motors ocenil spolupráci s firmou Brose CZ. Ocenění „Supplier
Quality Excellence Award“ za výbornou kvalitu dodávaných komponentů dostaly čtyři výrobní závody
Brose. Kromě podniku v Německu, Španělsku a Mexiku byl oceněn také kopřivnický výrobní závod
německé rodinné firmy. Brose CZ vnímá ocenění, které za místní závod přebral v Rüsselsheinu vedoucí výroby divize uzamykacích systémů Roman Strakoš, nejen jako povzbuzení, ale i jako potvrzení
toho, že se skupině Brose daří zajišťovat jednotnou vysokou kvalitativní úroveň bez ohledu na to, kde
konkrétní výrobní podnik funguje.
Favea, s. r. o.
Rychle se letos rozvíjela i středně velká firma Favea, s. r. o., která se zabývá výrobou léčiv, doplňků
stravy ve formě tablet a kapslí, kosmetiky (krémy, gely, masti, ústní vody, zubní pasty) a potravinářských substancí. Firma má i vlastní špičkově vybavené vývojové centrum. Firmě roste také exportní
výkonnost. Firma sídlí téměř v centru města (vedle Katolického domu) a provozuje i skladiště v Lubině.
Nová firma v průmyslovém parku HACVIA, s. r. o.
Do průmyslové zóny v Kopřivnici přišel letos další investor. Zastupitelé schválili prodej pozemku farmaceutické společnosti HACVIA, s. r. o., malé tuzemské firmě, která se zabývá produkcí několika druhů
léčivých látek pro humánní i veterinární medicínu.
2

Pozemek o rozloze asi 5,5 tisíce m prodalo město za více než 1,6 milionu korun. Na něm má vyrůst
2
hala pro vývoj a výrobu léčivých látek o rozloze 800–900 m a prvotní investice do stavby a vybavení
by měla činit zhruba 10 milionů korun. V první fázi společnost Hacvia hodlá zaměstnat 5 až 10 především vysoce kvalifikovaných vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných pracovníků, v případě dalšího
rozvoje pak do dvaceti zaměstnanců. Hacvia je poměrně malou firmou s roční produkcí v objemu okolo
tří tisíc kilogramů léčivých látek, které dále dodává dalším farmaceutickým firmám. Samotná stavba
tohoto podniku by měla být zahájena nejpozději do konce července 2016.
Bike FUN International, s. r. o.
Firma Bike FUN International, s. r. o., působí úspěšně na velmi rychle rostoucím trhu cyklistických kol.
Firma holandských investorů má roční obrat blížící se 1 mld. korun a se svými produkty je schopna
uspět na vyspělých zahraničních trzích – 80 % produkce se exportuje nejčastěji do Holandska, Ruska,
Švýcarska a Německa.
Společnost Bike Fun International, s. r. o., (BFI) byla založena v roce 2001 a je 100 % vlastněna skupinou holandských investorů. Je zaměřena na výrobu všech typů jízdních kol – horských, trekingových,
krosových, silničních a dětských i stále populárnějších elektrokol. Výrobní sortiment zahrnuje
i karbonová nebo celoodpružená kola vyšší třídy. Společnost BIKE FUN International, s. r. o., vyrábí již
od svého vzniku kola pod vlastní značkou SUPERIOR, která vynikají především vysokou kvalitou,
moderním designem a značkovými komponenty.
Současná výrobní kapacita továrny se pohybuje okolo 185 000 kol za rok. Firma v současnosti zaměstnává 330 zkušených zaměstnanců.
Superior a Škoda na Tour de France 2014
Firmy Bike Fun a automobilka ŠKODA se letos dohodly na rozšíření úspěšné spolupráce. Od roku
2014 se v SUPERIORU začala vyrábět speciální edice karbonových silničních kol GRAND TOUR,
která ŠKODA využívá v rámci svých marketingových aktivit v oblasti cyklistiky. Jejich hlavním vrcholem

36

je největší etapový závod světa Tour de France. ŠKODA se SUPERIORem spolupracuje od roku 2009,
kdy v Kopřivnici začala výroba jízdních kol ŠKODA pro zákazníky značky. SUPERIOR se na vývoji
těchto kol podílí nejen jako výrobce, pro automobilku současně zajišťuje vývoj a produktový
management.
Ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto o prodloužení marketingové spolupráce s promotérskou agenturou A. S.
O., pořadatelem Tour de France, se zástupci ŠKODA rozhodli oslovit SUPERIOR s požadavkem na
vývoj a výrobu limitované edice karbonového silničního speciálu GRAND TOUR. Jednalo se o logický
krok spojení největšího výrobce automobilů v České republice s největším tuzemským výrobcem
jízdních kol.

Projekt Teplo
Prvotní přípravy projektu započaly již v roce 2002, v době, kdy mezi městem a vlastníkem zdroje,
kterým byla Energetika Tatra, panovala shoda s připravenou koncepcí rekonstrukce sítí. Energetika
měla zainvestovat rekonstrukci zdrojů a primární rozvody měla směnit s městem za spínací stanici
vysokého napětí v podnikatelském parku. Město mělo zrealizovat rekonstrukci sítí a dále odebírat teplo
z Energetiky za přijatelnou cenu a nezhoršených podmínek pro konečného spotřebitele.
V roce 2004 zadalo město zpracování projektové dokumentace akce „Modernizace tepelných sítí
města Kopřivnice“, která zahrnovala rekonstrukci rozvodů tepla ve městě ze stávajícího čtyřtrubkového
na dvoutrubkový systém horkovodních rozvodů. Ten měl nahradit jak stávající primární rozvody
ve vlastnictví Energetiky Kopřivnice, a. s., tak sekundární rozvody včetně výměníkových stanic. O rok
později byl záměr zpracován projekčně a v červnu téhož roku bylo vydáno stavební povolení.
Tehdejší vlastníci Tatry (Terex) neschválili projekt rekonstrukce zdroje a Energetiku prodali v roce 2005
firmě Komterm. V té době se začalo uvažovat také o výstavbě nové kotelny.
Změna územního plánu umožňující výstavbu tepelného zdroje byla schválena v zastupitelstvu 22. 6.
2006 a poté město zadalo zpracování projektové dokumentace tepelného zdroje. V roce 2008 bylo
vydáno územní rozhodnutí, ale vydání stavebního povolení se táhlo až do roku 2012.
V roce 2010 byl vyhlášen vhodný dotační program, a tak společnost Teplo požádala v červnu 2010 o
přiznání dotace na projekt “Modernizace centrálního zásobování tepla (CZT) Kopřivnice”, který
zahrnoval jak Modernizaci tepelných sítí města Kopřivnice, tak i výstavbu nového tepelného zdroje.
Maximální možná částka dotace byla omezena na 40 % uznatelných nákladů až do výše 100 milionů
korun. Ve stejné době vstoupil do společnosti Teplo Kopřivnice nový společník, a to OSBD Kopřivnice.
Ten odkoupil 10% podíl. Bez tohoto vstupu by nebylo možné o dotaci žádat, protože dotace nebyla
určena pro veřejný sektor. Teplu se tak podařilo získat dotaci ve výši 91,8 milionu korun a projekt
získal podporu odběratele, který odebírá více než 50 % tepelné energie. Rozhodnutí o přidělení dotace
získala společnost Teplo až 18. 10. 2013.
Po neúspěšném pokusu o koncesní projekt město Kopřivnice rozhodlo o vstupu strategického partnera
do společnosti Teplo Kopřivnice, jehož hlavním úkolem bylo zajištění financování projektu. Na základě
výběrového řízení vstoupil v prosinci 2011 do společnosti nový společník – TENZA, a. s., s 49,5%
podílem, který se zavázal na projekt „Modernizace CZT Kopřivnice“ zajistit finanční zdroje. K
podepsání smlouvy o úvěru mezi společností Teplo Kopřivnice a Českou spořitelnou došlo v listopadu
2012.
V červnu 2013 zveřejnila společnost Teplo kvalifikační dokumentaci a zadávací dokumentaci jako
podklady pro výběrové řízení na veřejnou zakázku Modernizace CZT Kopřivnice – Tepelný zdroj města
Kopřivnice a KVET.
Na základě výběrového řízení došlo k uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu se společností
Hochtief CZ, a. s. Tato společnost se dle smlouvy zavázala, že zmodernizuje 17,6 km teplovodních
rozvodů, vybuduje 200 objektových předávacích stanic, nový systém měření a regulace soustavy, za
což jí společnost Teplo zaplatí 219,5 milionu korun.
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Na konci roku 2012 dodavatel tepla Komterm předložil nabídku dlouhodobé dodávky tepla s cenou
tepla ve výši palivových nákladů, tedy zemního plynu, které by vznikly při výrobě tepla v novém
tepelném zdroji. To bylo důvodem uzavření smlouvy o spolupráci se společností Komterm 28. 5. 2013,
zahrnující dohodu o spolupráci při realizaci projektů Tepla i Komtermu, a smlouvy o smlouvě budoucí
na dodávku tepla do modernizované CZT Kopřivnice.
Během letošního roku tak probíhaly ve
všech částech města výkopové práce
a staré potrubí bylo měněno za nové.
Rovněž charakteristické roury nad
zemí, táhnoucí se z Tatry až do středu
města, byly definitivně odstraněny.
Přes dva kilometry teplovodních
rozvodů město prodalo společnosti
Teplo Kopřivnice. Jednalo se o
jednotlivé úseky horkovodů v různých
lokalitách města, které byly v poslední
době rekonstruovány, a splňovaly tak
už základní technické parametry pro
zapojení do modernizovaného systému rozvodů tepla. Tyto části potrubí by byly samostatně nefunkční,
a pokud by nebyly prodány a následně zapojeny do nového systému, staly by se zbytečnými.
Prodejem firmě Teplo město získalo 5,85 milionu korun. Díky zapojení částí existujícího potrubí
do stávajícího systému došlo k částečnému zlevnění celého projektu a tím pádem také ke snížení
nákladů na dodávku tepelné energie pro konečné odběratele.
Společnost Hochtief CZ dokončila dle smlouvy do 30. listopadu stavbu Modernizace tepelných sítí
města Kopřivnice. V pondělí 1. prosince předala veškerou dokumentaci, týkající se této investiční akce,
vedení společnosti Teplo Kopřivnice. Tím, že došlo k předání a převzetí díla, započal dle smlouvy o
dílo zkušební provoz. Veřejné prostranství, které bylo dotčeno stavbou, bylo uvedeno do původního
stavu v některých částech města pouze v rozsahu nebránícím schůdnosti a sjízdnosti. Odstranění
veškerých vad a nedodělků bude realizováno společností Hochtief CZ do 31. 3. 2015 s výjimkou finální
úpravy veřejného prostranství, které bude dokončeno do 30. 4. 2015.
Náklady na modernizaci tepelných sítí města činily zhruba 212 milionů korun, přičemž 40 % z této
částky, což je cca 85 milionů korun, pokryla dotace z Operačního programu Podnikání a inovace.
Financování zbývající částky bylo zajištěno prostřednictvím bankovního úvěru a půjčky strategického
partnera, společnosti Tenza.

38

Slumeko, s. r. o.
Slumeko, s. r. o.
V roce 1997 se původní Technické služby města Kopřivnice transformovaly na společnost s
ručením omezeným, firmu plně vlastněnou městem. Tento stav trvá dodnes.
V roce 2008 požádalo město Kopřivnice o zpracování auditu platného mandátního vztahu,
aby si ověřilo kvalitu a cenu poskytovaných služeb firmou Slumeko ve srovnání s velikostně
obdobnými městy na Moravě. Cílem byla optimalizace systému zabezpečení správy a údržby komunálního majetku a odstranění potenciální kolize s platnými zákony. Výsledek byl
pozitivní při porovnání cen za odvedené práce, závěry nabídly několik variant, jak město
může postupovat v oblasti komunálního hospodaření.
Ze všech možných řešení byla zvolena varianta otevřeného výběrového řízení na dodávku
komunálních služeb pro město, kterého se mělo účastnit i Slumeko, s. r. o. Zvolená varianta
byla riskantní v tom, že Slumeko nemusí uspět, avšak tehdy převážil názor na tzv. čisté řešení, plně v souladu se zákonem. Rozpracování podkladů k vyhlášení soutěže probíhalo v
letech 2008 až 2010, vlastní veřejná soutěž byla vyhlášena v únoru 2012. Administrátorem
veřejné zakázky se stala firma Mott MacDonald CZ, za úzké spolupráce odborných útvarů
městského úřadu.
Doba plnění veřejné zakázky byla stanovena od 1. 4. 2013, soutěž však dosud nebyla ukončena. Proto v patové situaci Rada města Kopřivnice 18. 4. 2014 většinově rozhodla, po více
než dvou letech od vyhlášení, o zrušení soutěže na předmětnou veřejnou zakázku. Sdružení
A. S. A. proti rozhodnutí města Kopřivnice jako zadavatele o zrušení veřejné zakázky na
„Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“ podalo námitku. Rada města však této
námitce nevyhověla a tak se uchazeč, sdružení A. S. A., obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na přezkum postupu města Kopřivnice. Do konce roku 2014 nebylo ve věci ÚHOS pravomocně rozhodnuto.
Svými službami společnost pokrývá nejen město Kopřivnice včetně jejich místních částí, ale
řadu služeb poskytuje v okolních obcích, městech a firmách na základě smluv či objednávek.
Od roku 2002 má společnost zřízenou provozovnu ve městě Odry, která v současné době
zajišťuje veškerou požadovanou činnost, tj. údržbu a výsadbu zeleně, zimní údržbu a čištění
komunikací, údržbu městského mobiliáře, správu a údržbu hřbitovů, odchyt toulavých zvířat
pro město Odry a okolní obce na základě smlouvy i operativních objednávek. Společnost
poskytuje služby i místním firmám a občanům.
Společnost zabezpečovala v roce 2014 svou činnost s přepočteným počtem 82 pracovníků.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Novém Jičíně společnost v období od 1. května do 31. října
2014 zaměstnala 12 pracovníků a v období od 1. září do 31. prosince 2014 až 20 pracovníků
v rámci veřejně prospěšných prací. Tito pracovníci se podíleli zejména na rozšířeném úklidu
města.
Rok 2014 byl ve znamení modernizace a doplnění nové techniky střediska. V srpnu 2014 byl
pořízen nový, kolový traktor John Deere 5080 M, který postupně nahradí opotřebovaný, 10
let starý, traktor Zetor Proxima. K novému traktoru mohou být použity mimo přípojná vozidla
také další přídavné stroje a zařízení pro údržbu komunikací – například dříve pořízená příkopová sekačka Berti a v zimě sypač vozovek TS D, který byl pořízen ke konci roku 2014.
Traktorový nesený sypač slouží pro aplikaci inertních nebo chemických posypových materiálů a bude na traktoru John Deere využíván společně s dříve pořízenou čelní šípovou radlicí.
Významné modernizace, a tím i zvýšení produktivity práce, se dočkala také činnost dopravního značení. V červnu bylo pořízeno stříkací zařízení GRACO Linelazer IV, které umožní
provádět nástřik plošného i čárového značení na vozovku a současně i posyp balotinou na
zvýšení retroreflexe značení. Pro zvýšení produktivity práce a snížení nepřiměřeného zatížení zaměstnanců ve stavební výrobě při zvedání těžkých břemen byl pořízen malý jeřáb,
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který je určen k montáži do korby vozidla Multicar. Současně bylo pro posílení stavební činnosti pořízeno generálkované vozidlo Multicar FUMO M30 a pro stěhovací činnost byl pořízen valník Fiat Ducato, který nahradil starší Avii.
V loňském roce, kdy probíhala rekonstrukce tepelných sítí v Kopřivnici, zajišťovalo středisko
na části stavby opravy místních komunikací do původního stavu. Rok 2014 byl ve znamení
postupného zvyšování počtu nových zakázek nejen pro město Kopřivnice, ale i pro okolní
obce ve spádové oblasti mikroregionu Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. To se příznivě
odrazilo i na hospodářském výsledku střediska.
Středisko rovněž zajišťovalo správu a údržbu hřbitovů v Kopřivnici, Lubině, Mniší a Vlčovicích, včetně evidence a správy hrobových míst. Zaměstnanci prováděli na hřbitovech pravidelnou údržbu zeleně (sečení a odvoz trávy, hrabání a odvoz spadlého listí, úklid spadlých
větví, aj.), v zimním období pak úklid sněhu a schůdnost chodníků na hřbitovech. V loňském
roce byly na hřbitově v Kopřivnici vybudovány základy pro nová urnová místa. Z důvodu
havarijního stavu dlážděného schodiště na hřbitově v Mniší došlo v listopadu k jeho rekonstrukci.
V roce 2014 byl zajištěn střediskem každodenní provoz a drobná údržba veřejného WC v centru
města, v parku E. Beneše a na ulici Alšova.
Středisko veřejné zeleně v roce 2014 vykonávalo v rámci své činnosti služby a práce v oblasti veřejné
zeleně nejen pro město Kopřivnice, firmy a občany z Kopřivnice, ale také pro okolní města, obce a
jejich obyvatele. V roce 2014 bylo ve městě Kopřivnice udržováno 63,5 ha travnatých ploch vč.
2
2
místních částí, 6 400 m živých plotů, 48 800 m keřových skupin, 2 700 m trvalkových a letničkových
záhonů. Pro firmy provádělo středisko převážně údržbu travnatých ploch, pro občany pak ve větší míře
terénní úpravy, založení trávníků, ořezy stromů a keřů.
Mezi stálé a významné zákazníky patří mimo město Kopřivnice také kopřivnické základní a mateřské
školy, Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, ALVE, s. r. o., Veřovice, podniky v průmyslové
zóně Vlčovice, SmVaK, a. s.
Mezi významné zakázky patřila také realizace terénních úprav a založení trávníku na ul. 17. listopadu
po stavbě „Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“.
Na základě požadavku města Kopřivnice byl na sídlišti ul. Dukelská a Kpt. Nálepky začátkem roku
2014 proveden udržovací řez 356 ks vzrostlých listnatých a 267 ks vzrostlých jehličnatých stromů. V
průběhu roku byly také postupně káceny suché stromy.
Středisko veřejného osvětlení zajišťovalo provoz stávajícího veřejného osvětlení ve městě a místních
částech. Celkem provozovalo 2 611 světelných zdrojů. Středisko také zajišťuje montáž a demontáž
vánoční výzdoby na stožárech veřejného osvětlení, nazdobení vánočního stromu, budov a okolí
městského úřadu.
Nejvýznamnější zakázkou pro cizí subjekty byla spolupráce s firmou PATRIOT, s. r. o., při výstavbě
osvětlení a světelné signalizace přechodu na ul. Záhumenní. V loňském roce probíhala rekonstrukce
tepelných sítí v Kopřivnici, v rámci které středisko zajišťovalo pro realizační firmy vytyčování průběhů
kabelů veřejného osvětlení v dotčených oblastech.
Hlavní investicí v roce 2014 bylo zakoupení vysokozdvižné plošiny IPK16 na podvozku IVECO Daily,
která rozšíří nabídku služeb a zefektivní práci při údržbě osvětlení.
Středisko se stará přibližně o 15 km jednotné kanalizace a 16 km dešťové kanalizace. Na těchto
stokách provádí kompletní údržbu a opravy. V roce 2014 byla provedena výměna desítek uličních
vpustí a kanalizačních poklopů.
Třikrát během roku byla provedena deratizace kanalizační sítě města i místních částí. V rámci jarního a
podzimního čištění města byly čištěny kanalizační vpustě a byl také proveden monitoring stavu uličních
vpustí, na základě kterého se dále plánují jejich opravy. Mezi další činnosti střediska patří také
výstavba a opravy domovních přípojek, propustků, odvodňovacích žlabů a sečení příkop podél silnice.
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Středisko zajišťovalo v roce 2014 svoz, sběr, odstraňování směsného komunálního, velkoobjemového,
separovaného, nebezpečného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Kopřivnice.
Společnost provozuje také vlastní sběrný dvůr odpadů, kde jsou přijímány a skladovány odpady, které
nelze odložit do popelnic či kontejnerů z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti
odpadů. Pro občany města a svozových oblastí Vlčovice, Lubina, Mniší, kteří mají zaplacený poplatek
za likvidaci komunálního odpadu, bylo ukládání odpadů ve sběrném dvoře zdarma, pro podnikatelské
subjekty a občany z mimosvozových oblastí je tato služba zpoplatněna.
Za rok 2014 bylo vyvezeno celkem 26 620 ks nádob a plastových pytlů na separovaný odpad, do
kterých občané odkládali využitelný odpad, jako je sklo, papír, plasty a nápojové kartóny.
V loňském roce bylo vyvezeno 227 ks velkoobjemových van s biologicky rozložitelným odpadem a 9
318 ks kompostejnérů. Odpad z těchto vyvezených nádob byl následně odvážen na kompostárnu v
Příboře.
Svoz směsného komunálního odpadu probíhal v roce 2014 stejným způsobem jako v předchozích
letech. Celkem bylo vyvezeno 32 653 ks kontejnerů o objemu 1 100 l a 58 669 ks popelnic o objemu
110 l. Celkem bylo uloženo na skládce 3 292,37 t směsného komunálního odpadu.
I v roce 2014 společnost spravovala nebytové prostory a parkovací místa v areálu na ulici Štefánikova
a dále v objektu bývalých skleníků na ulici Husova.
Investice Slumeka
Aby se zvýšila produktivita a kvalita prováděné práce, došlo v roce 2014 k inovaci používané
technologie a k investicím do obnovy vozového parku. Došlo rovněž k nákupu pozemků v hodnotě 346
tis. korun. Celkově byla investována částka ve výši 5 002 tis. korun. Část finančních prostředků ve výši
520 tis. korun byla použita na opravu střechy provozních budov v areálu společnosti.
Za rok 2014 vykázala společnost zisk ve výši 2 615 tis. korun.
Mírná zima
Letošní rok začal nezvykle mírnou zimou. Slumeko, zajišťující pro Kopřivnici komunální služby,
fungovalo v režimu zimní údržby letos všeho všudy tři dny, zatímco v jiných letech jde průměrně o 25
až 30 dnů. Problém tak firmě způsobily nespotřebované zásoby posypových materiálů. Ve skladech
Slumeka zůstalo ležet 150 tun soli a 100 tun inertního posypu. Společnost v nich měla vázané finanční
prostředky, se kterými nemohla disponovat.
Mírná zima neznamenala jen přímou úsporu na uklízení sněhu a posypech. Její průběh výrazně ušetřil
také povrchy komunikací. Silnice letos na jaře nevyžadovaly tolik nutných oprav jako v jiných letech.
V tomto roce byly v některých částech města komunikace s přilehlými chodníky i parkovišti čištěny
dvakrát. Důvodem byl projekt “Modernizace tepelných sítí” a s tím spojené stavební a výkopové práce,
které na jaře znemožnily kompletní vyčištění některých úseků komunikací a na mnohých se čištění
muselo provádět opakovaně. Zatímco jarní očista města včetně místních částí, kterou prováděla
společnost Slumeko v březnu a dubnu, přišla radnici na 1,8 milionu korun, redukované podzimní
čištění přišlo na dalších 380 tis. korun. Radnici tak úklid města za celý rok stál 2,1 milionu korun.
Úklid v září a říjnu byl prováděn v těch oblastech Kopřivnice, ve kterých v důsledku rekonstrukce
teplovodní sítě došlo k nadměrnému znečištění komunikací.
Přestože byli lidé o plánovaném čištění komunikací informováni s předstihem, stalo se pravidlem, že
každý den bylo odtahováno minimálně jedno vozidlo. Při jarním úklidu jich muselo být odtaženo 87 a
na podzim, kdy se uklízelo poměrně méně komunikací, bylo odtaženo 25 vozidel.
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D ALŠÍ

ZMĚNY VE MĚSTĚ

Parkování v centru města
Rada města letos schválila úpravu pravidel pro vydávání parkovacích karet. Úředníci vyhodnotili podněty a připomínky obyvatel dotčené oblasti a rozšířili okruh lidí, kteří mohou získat parkovací kartu, s
níž mohou parkovat bez omezení na části parkoviště u Alberta a na ulicích Sokolovské, Dukelské
a Kpt. Nálepky. Regulace parkování prostřednictvím systému parkovacích karet vstoupila v platnost v
pondělí 1. září.
Na základě aktualizovaných pravidel mohou požádat o vydání parkovací karty zaměstnanci, kteří pracují v dotčené lokalitě, a to s čestným prohlášením zaměstnavatele, který má sídlo, provozovnu nebo
místo podnikání ve vymezené oblasti.
Podle nově schválených pravidel mohou obyvatelé a podnikatelé (rezidenti a abonenti) v dotčené lokalitě využívat odstavná stání pomocí systému parkovacích karet.
Rodinní příslušníci, hosté, návštěvy apod. mohou použít parkovací kotouč pro stání časově omezené,
který jim umožní v této lokalitě parkovat vozidlo v pracovní dny v době od 7 do 18 hodin na maximálně
tři hodiny. Mimo tuto dobu bude parkování a odstavování vozidel bez omezení.
ZŠ Náměstí
Budova bývalé základní školy ani letos nenašla své další využití, a pro město se stává břemenem,
které je třeba temperovat a provádět záchovnou údržbu. Letos nalezla alespoň dočasné využití. Město
oslovila Policie České republiky se žádostí, že by měla zájem částečně využít prostor školy, a město
s ní uzavřelo smlouvu. Policisté pak v budově nacvičovali vždy dva dny v měsíci různé zásahy. Skupinky zhruba šestnácti policistů z různých oddělení policie v prostorách školy absolvovaly taktický výcvik, který je připravoval na zásah proti ozbrojeným a nebezpečným pachatelům v prostorách s větší
koncentrací lidí, jako jsou nemocnice nebo právě školy. Přítomnost policie měla hlavní přínos pro bezpečnost objektu.
Ve středu 16. dubna se v budově bývalé ZŠ Náměstí ozvala ohlušující rána a zvuk roztříštěného skla
vyděsil kolemjdoucí. Policie v rámci nácviku zásahu použila imitační pyrotechniku a došlo k tomu, že
zvuková a tlaková vlna po odpálení vyrazily okna. Nikdo z cvičících policistů ani dalších lidí ale nebyl
při incidentu zraněn. Při události byly zničeny skleněné výplně všech oken v tělocvičně.
Policie na základě smlouvy o užívání objektu uzavřené s městem veškerou škodu uhradila a poničená
okna byla opravena.
Demolice „lékařského domu“
Demolice „lékařského domu“, někdejšího zdravotního střediska Tatry, se uskutečnila díky dotaci z
regionálního operačního programu. Potvrzením pětimilionové dotace ze strany úřadu Regionální rady
Moravskoslezsko začalo odstranění více než čtyři roky prázdného „lékařského domu“ za budovou
radnice. Čtyři roky nevyužívaný objekt město i s pozemkem odkoupilo za půl milionu korun letos v září
od Tatry.
Dotace z Regionálního operačního programu pokryla až 85 % způsobilých nákladů. Ty se dle vypsané
soutěže podařilo snížit o dva miliony korun. Firma DEMSTAV group, s. r. o., z Hranic se zavázala, že
2
demolici domu spočívající nejen v jeho zbourání, ale i sanaci terénu o rozloze 1 300 m a přeložky
inženýrských sítí provede za 2 509 866 korun. Stavební práce firma DEMSTAV group, s. r. o., zahájila
1. prosince. V rámci plánovaných prací došlo k přeložení kabelizace služeb, další práce budou pokračovat v roce 2015.
Revitalizace území, kde stávalo muzeum
V druhé polovině června byly zahájeny práce na likvidaci brownfieldu v kopřivnickém parku E. Beneše.
Brownfield je označení pro pozemky, budovy či areály, které nelze bez regenerace efektivně využívat.
To bylo charakteristické pro území, kde v minulosti stávalo muzeum automobilů. Cílem bylo ozdravění
parkových ploch a příprava pozemků pro navazující aktivity.
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Park E. Beneše je součástí centrální městské zóny Kopřivnice a revitalizace je předpokladem pro jeho
další rozvoj. Až doposud sklady, které původně stávaly za zřícenou budovou Technického muzea
Tatra, využívalo Regionální muzeum Kopřivnice jako dílny a depozitáře. Nyní byly objekty vyklizeny
a předány městu. Deponované sbírkové předměty se přesunuly do jedné z hal v areálu Tatry. Území
bývalého depozitáře a skladů Technického muzea Tatra bylo však z větší části zastavěno zpevněnými
plochami a chátrajícími objekty, jejichž technický stav neumožňoval přestavbu ani jiné využití. Největší
část území v minulosti zabírala dvoupodlažní výstavní budova automobilky, která se v roce 2004 zřítila
pod tíhou sněhu. Trosky byly odvezeny, avšak základy byly ponechány v zemi a zahrnuty hlínou. Regenerace brownfieldu zahrnuje odstranění pozůstatků budovy bývalého výstavního pavilonu, demolici
objektu někdejších dílen a skladových prostor, terénní úpravy, zatravnění území a přípravu pozemků
pro budoucí využití. Stavební práce trvaly zhruba dva měsíce.
Regenerace území po bývalém depozitáři Technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostorách v areálu městského parku v Kopřivnici spočívala v demolici stávajících objektů skladu, garáže,
dílny. Odstraněna byla i betonová příjezdová rampa a zbytky po někdejším objektu technického muzea. Došlo k odpojení inženýrských sítí a k zasypání vybouraných základů a konstrukcí.
Náklady na regeneraci přesahovaly 4,5 milionu korun, přičemž 85 % uznatelných nákladů pokryla
dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Po vyčištění prostoru v horní části parku E. Beneše od pozůstatků někdejšího technického muzea a
jeho depozitářů zbyla v rohu u nádraží na první pohled nepříliš zajímavá budova. Šlo o bývalou hospodářskou budovu rodiny Šustalů z dílny slavného stavitele Heinricha Czeikeho. Ta měla podle původního projektu také podlehnout demoličním strojům, nakonec ale zůstala stát díky členům komise pro
architekturu a urbanismus. Architektonické studio Kamila Mrvy se zavázalo nést náklady prvotních
úprav budovy – budovu zabezpečit proti dalšímu zatékání a zevnitř i zvnějšku ji maximálně očistit, aby
bylo zachováno co nejvíce z jejího původního vzhledu. To se studiu během roku skutečně povedlo.
Opravena byla střešní krytina, fasáda, vrata i podlaha v menší místnosti. Zachráněný objekt se otevřel
veřejnosti v prosinci.
V sobotu 13. prosince v parku proběhl dvouhodinový happening Lucie (Světlo), v rámci něhož vystoupila mimo jiné kopřivnická zpěvačka Lo a došlo k slavnostnímu vyhlášení veřejné sbírky Ke hvězdám.
Sobotní happening organizovala nezisková organizace Purpura, která měla objekt v krátkodobé výpůjčce od města Kopřivnice. Purpura vznikla v roce 2009 s prvotním cílem šířit osvětu o kvalitě života
rodin s autistickými dětmi. Prostřednictvím projektu „Přes překážky ke hvězdám“ zaměřila pozornost
na potřeby lidí s poruchami autistického spektra nebo jiným mentálním postižením či duševní poruchou, kteří tvoří spontánní a originální umělecká díla bez odborného vzdělání (tzv. art brut). Motivem
kopřivnického happeningu byla výtvarná tvorba Kopřivničanky Lucie Šešulkové, kterou Purpura dlouhodobě podporuje.

PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTŮ
Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města schváleným Akčním plánem rozvoje města Kopřivnice pro období 2014–2015. Akční plán je krátkodobým plánovacím dokumentem pro naplňování dlouhodobé strategie města zpracované ve Strategickém plánu rozvoje města
Kopřivnice pro období 2007–2022.
V souladu s těmito strategickými dokumenty byly i v roce 2014 připravovány žádosti o dotace na realizaci rozvojových projektů. 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.
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Do konce roku 2014 bylo podáno 9 žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko, OPŽP, IOP, OPLZZ, Švýcarské fondy):
-

Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici,
Mateřská škola Česká v Kopřivnici – energetická opatření,
Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici – energetická opatření,
IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 3, Veřejné prostranství,
Demolice objektu č. p. 265,
Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici – nákup vybavení,
Bezbariérové úpravy na ul. Záhumenní, Čs. armády a Štramberské
Kopřivnice – chodník Mniší – II. etapa,
Realizace MA 21 v Kopřivnici aneb Učme se navzájem!

Město se rovněž snaží na své projekty získávat dotační zdroje z národních zdrojů. V roce 2014 podpořil Moravskoslezský kraj dva projekty:
-

Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – II. etapa,
Cestou necestou k udržitelné Kopřivnici.

V průběhu roku probíhala také realizace dalších 11 projektů, kterým byla schválena dotace v dřívějších
letech, a realizačně přecházely do roku 2014:
-

ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření,
Využití území bývalého depozitáře TM Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku,
Napojení města Kopřivnice na páteřní cyklotrasu Z Poodří do Beskyd
Chodník Mniší – I. etapa,
Regenerace městských bytových domů – rekonstrukce střešních plášťů,
Regenerace městských bytových domů – rekonstrukce vnitřních rozvodů,
POSEZ – Skládka kalů Kopřivnice,
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice,
Strategický rozvoj města Kopřivnice,
Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa (rekonstrukce chlazení),
Zvyšování kvality OSPOD Kopřivnice.

Město Kopřivnice dílčími projekty realizuje schválený Integrovaný plán rozvoje města – obytná zóna
Kopřivnice JIH, na jehož realizaci má město Kopřivnice v Integrovaném operačním programu alokovanou částku ve výši 4 052 tis. eur. Tyto finance spolu s financemi města a bytových družstev jsou používány 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 2014 byl zahájen třetí
projekt revitalizace veřejného prostranství na tomto sídlišti. Jeho cílem byla rekonstrukce vybraných
chodníků, úprava lokality starého hřbitova a areálu muzea Fojtství.
Projekt „IPRM Kopřivnice JIH – Projekt II, Revitalizace veřejného prostranství”, který byl dokončen v
roce 2013 a zahrnoval úpravu veřejných prostranství v okolí ZŠ Alšova, včetně vybudování
sportovního a dětského hřiště, víceúčelového hřiště a úpravy sídlištních prostor na ul. Máchova, byl v
roce 2014 oceněn v oblasti investiční výstavby. Stavební firma SWIETWELSKY, která zakázku
realizovala přihlásila kopřivnický projekt do soutěže „Stavba roku v Moravskoslezském kraji”. Odborná
porota udělila projektu Cenu za kultivaci veřejného prostoru.
Během práce na aktualizaci strategického plánu města se objevila spousta zajímavých námětů.
Některé ukázaly i na negativní stránky města. Právě architektura a urbanizmus jsou oblasti, kde má
město ještě co dohánět. Důvodem je to, že jde o mladé město s minimem historické zástavby, velkým
podílem panelákových sídlišť a stále se rozšiřující o čtvrti rodinných domků. Dodnes přetrvává vnímání
Kopřivnice jako průmyslového města bez definovaného centra. V současné době působí ve městě
řada mladých architektů, kteří na podzim minulého roku představili své vize možného budoucího
uspořádání centra města a vzhledu kulturního domu. Mnohdy velmi radikální návrhy čerstvých
absolventů tehdy vyvolaly velké diskuze a odstartovaly také novou spolupráci. Množství návrhů
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pocházelo od mladých architektů, kteří se po studiích vrátili do rodného města a nyní spolupracují
s ateliérem architekta Kamila Mrvy. Rada města Kopřivnice se rozhodla tohoto potenciálu využít a
zřídila Komisi pro architekturu a urbanizmus. Ta předkládá vlastní návrhy, podněty a připomínky
orgánům města a na vyžádání se účastní prostřednictvím svého člena jednání těchto orgánů. Zároveň
podává podněty a připomínky při projednávání a posuzování záměrů staveb a investičních akcí města.
Největší úsilí zaměřila komise na prosazení úprav centra města.
Centrum města by mělo být co možná nejpřehlednější, nejotevřenější a reprezentativní část města.
Návrhy, které architekti připravili, by bylo možné realizovat přímo z rozpočtu a navíc by je bylo možné
rozdělit do etap. S první fází realizace by se mohlo začít v příštím roce.

VÝSTAVBA VE MĚSTĚ A OBCÍCH
Nové domky
V roce 2014 získalo povolení ke stavbě 21 rodinných domků. Kolaudováno po dokončení z minulých
let bylo 38 domků.
Oprava mostu poblíž Jehlanu
Začátkem dubna byly obnoveny stavební práce na mostu přes Sýkoreček. Oprava mostu 480-001 na
příjezdové komunikaci z Lubiny do Kopřivnice byla dokončena s nástupem léta. Most je ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje. Rekonstrukce se týkala části nosné konstrukce, železobetonové desky i
spodní stavby. Stavební práce probíhaly ve stejném režimu jako v loňském roce, než je přerušilo zimní
počasí. Doprava byla svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena semafory. Komunikace pod mostem
byla po dobu rekonstrukce pro automobily uzavřena a zachován zůstal pouze průchod pro pěší a
cyklisty.
Oprava budovy radnice
Budova současné radnice začala představovat nebezpečí pro dole parkující auta a lidi, procházející
těsně kolem ní. Příčinou byly odpadávající kousky zvětralé betonové fasády.
Bývalou ředitelskou budovu společnosti Tatra, postavenou v 70. letech minulého století, koupilo město
v roce 2004 za 34 milionů korun. O dva roky později zde byly sestěhovány všechny odbory městského
úřadu, které do té doby sídlily ve třech různých budovách. Základní rekonstrukce objektu v letech
2005–2006 stála zhruba 70 milionů korun a zahrnovala likvidaci azbestového obložení části stěn,
rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů vody, kompletní výměnu hliníkových oken za plastová,
částečnou obměnu dveří, dispoziční úpravy vestibulu a kanceláří, rekonstrukci sociálních zařízení v
koncových sekcích, požární zabezpečení atd. Následně byly rekonstruovány ostatní sociální zařízení
za 4,5 milionu korun, v roce 2011 byly vyměněny výtahy za 3,2 milionu korun a o rok později proběhla
rozsáhlá rekonstrukce vestibulu za necelé 3 miliony korun. Samostatně byla provedena rekonstrukce
prostor pošty. Nákup budovy a některé stavební práce byly realizovány s využitím dotačních
prostředků. Například na pořízeni budovy obdrželo město dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 30
milionů korun.
Záchovné práce na fasádě radnice letos spočívaly v kontrole celého obvodového pláště budovy,
oklepání zvětralého betonu a natření takto upravených míst speciální barvou, zamezující dalšímu
zvětrávání a korozi zdiva, včetně železných armatur. Prioritou se stala ochrana zdraví a majetku.
Městský rozpočet na to uvolnil zhruba 280 tis. korun.
Letos v říjnu pak představil ateliér Kamil Mrva Architects ideové řešení, jak by mohla kopřivnická
správní budova vypadat po komplexní rekonstrukci. Architektonický návrh počítá mimo jiné s
vybudováním vyhlídkové střešní restaurace, která by se stala novou turistickou atraktivitou a nabídla
by návštěvníkům jedinečný rozhled do všech stran.
Slavnostní otevření nového hřiště v Mniší
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V pátek 14. listopadu bylo slavnostně otevřeno nové hřiště s umělým povrchem v kopřivnické místní
části Mniší. Výstavba víceúčelové sportovní plochy v blízkosti kulturního domu v Mniší byla z větší
části financována z rozpočtu města. Kvalitní umělý trávník byl pořízen díky dotaci Fotbalové asociace
ČR.
Městem realizovaná část projektu zahrnovala vybudování podkladu s drenážemi a zpevněných ploch
ze zámkové dlažby, instalaci záchytných sítí, speciálního osvětlení, sportovních prvků a mobiliáře.
Součástí hřiště o velikosti 40 m x 24 m jsou branky, koše na basketbal, stojany na kola, lavičky
a odpadkové koše. Náklady na městskou část projektu dosáhly zhruba 1,9 milionu korun a byly hrazeny z kopřivnického rozpočtu. Pokládku umělého trávníku v hodnotě 650 tis. korun financovala Fotbalová asociace České republiky, která letos na projekty minihřišť rozdělila celkem 7 milionů korun.
Na Koreji vzniklo 65 parkovacích míst
Většina plánovaných změn organizace dopravy na sídlišti Korej byla kvůli kolizi s rekonstrukcí tepelných sítí přesunuta až na jaro. Přesto se na ulici Sadové podařilo koncem roku vybudovat 65 nových
parkovacích míst. Vybudování alespoň trochu pomohlo řešit problémy s parkováním na jednom z nejstarších kopřivnických sídlišť. Počet majitelů automobilů rok od roku roste a město musí řešit organizaci dopravy a parkování. Úpravy počítají se zjednosměrněním vybraných ulic a menšími stavebními
úpravami.
Ulice Sadová byla zjednosměrněna a po rozšíření stávající komunikace o plochu ze zatravňovacích
tvárnic se zde může parkovat v šikmém směru. Rozšíření je ve dvou úsecích v délce 90 a 110 metrů o
šířce 2,5 metru, což představuje celkem 65 parkovacích míst. Úpravy provedla společnost Slumeko a
městský rozpočet stály zhruba 750 tis. korun.
V příštím roce bude na celém sídlišti a v přilehlých ulicích zavedena zóna s maximální povolenou rychlostí třicet kilometrů za hodinu a zákaz vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní obsluhu.
Nové dětské hřiště v Lubině na hřišti TJ Spartak
Hřiště bylo vybudováno během prázdnin. Do přípravných prací byla zapojena i veřejnost, která mohla
budoucí podobu hřiště ovlivnit hlasováním o nejlepším návrhu řešení. V areálu bylo umístěno devět
herních prvků, tři lavičky a odpadkový koš. Celkové náklady na realizaci hřiště činily 634 tis. korun
a většina byla hrazena z městského rozpočtu. Stavbu nového hřiště podpořila také společnost Brose
CZ, která na ni darovala 5 000 eur.
Bezdrátový městský rozhlas
Na sloupech v ulicích Kopřivnice a Lubiny byly instalovány ampliony bezdrátového městského rozhlasu. Nový systém nahradil dosavadní městský rozhlas a byl vybudován jako součást Varovného a monitorovacího protipovodňového systému města Kopřivnice. Bezdrátový rozhlas má přispět k vyšší bezpečnosti obyvatel města.
Celkem bylo ve městě a v místních částech nainstalováno 292 bezdrátových hlásičů s 663 reproduktory, které nahradily a rozšířily dosavadní systém místního rozhlasu. Nové ampliony díky nezávislému
systému napájení bylo možné umístit i na místa, kde drátový rozhlas nebylo možno namontovat. Koncem roku byl rozhlas ve zkušebním provozu.
Nová zídka u polikliniky
Drobná stavba, která přehradila frekventovaný chodník u místní polikliniky, vyvolala velkou bouři nevole. Stavba vyrostla na místě legálně na základě územního souhlasu. Květinovou zídku nechala postavit
v rámci úprav parkovaní u svého areálu firma provozující polikliniku.
Vedení zdravotnického zařízení realizaci zídky zdůvodnilo nutností zvýšit bezpečnost chodců. Zeď
zabránila zkrácení příjezdu na parkoviště především místním taxikářům, kteří v tomto místě denně
porušovali dopravní předpisy.
Majitelé sousedního objektu si ale stěžovali, že jde o překážku na cestě k nově vznikající lékárně, která
má konkurovat té v areálu polikliniky. Původní územní souhlas na stavbu zdi stavební úřad po připomínkách radnice zrušil. Poliklinika ale požádala o dodatečné povolení, úřad ho proto znovu musí řešit.
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Do konce letošního roku ale problém nebyl dořešen a lidé si zkracovali cestu dírou v plotu těsně vedle
zídky.
Nové chodníky na kopřivnickém hřbitově
Z letošního rozpočtu města byla uvolněna částka na nové chodníky na hřbitově v Kopřivnici.
V průběhu července a srpna byly vybudovány chodníky k novým hrobovým místům, novým urnovým
hrobům a k malým urnovým hrobům. Práce provedla firma Slumeko. Město za ně zaplatilo přes 130 tis.
korun bez DPH.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Firma Berman Group zpracovala letos socioekonomickou studii o oblasti životního prostředí. Studie se
věnovala jak srovnání s ostatními obcemi v okrese i kraji, tak i v podrobné analýze místních částí.
Analýza životního prostředí sledovala jednak kvalitu přírodního prostředí, tj. cenné přírodní celky v
okolí a uvnitř města, tak i kvalitu ovzduší a hlavní zdroje tohoto znečištění.
V Kopřivnici se nachází 6 znečišťovatelů ovzduší, přičemž největší jsou Tatra, a. s., Tafanco, a. s., a
Komterm, a. s.
Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Kopřivnice se daří recyklovat více jak 80 % veškerého
odpadu, přičemž největší složku tvoří průmyslový odpad. V samotném městě, které vyprodukuje přes
osm tun odpadů, se vytřídí 20 % komunálního odpadu. Přesto patří Kopřivnice mezi podprůměrné
obce v kraji.
Technická vybavenost obce je po dokončení kanalizace v Lubině na lepší úrovni, jen připojení domácností na kanalizaci v Mniší a Vlčovicích lze považovat za horší. Pozitivem však je, že město má zpracovanou studii na dostavbu kanalizace i ve zbylých dvou místních částech. Technická vybavenost
Kopřivnice patří mezi nadprůměrné jak v okrese Nový Jičín, tak v Moravskoslezském kraji i v ČR.
Podíl veřejnosti na rozhodování o životním prostředí
Jednou z možností, jak se veřejnost může podílet na rozhodování o záměrech a koncepcích, které
mohou závažně ovlivnit stav životního prostředí, je posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí známém i pod anglickou zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment). Podle tohoto zákona jsou posuzovány jak jednotlivé záměry (zejména
stavby) – EIA, tak koncepce, plány a jiné strategické dokumenty, které se týkají rozvoje a využívání
území – SEA (Strategic Impact Assessment).
Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Od konce roku 2008 je v provozu tzv. Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici.
Prostřednictvím webových stránek věnovaných problematice životního prostředí informuje odbor
životního prostředí o aktualitách a nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých složek životního
prostředí. Kopřivnice je jediným městem v ČR, které má samostatné webové stránky věnované
životnímu prostředí.
Soutěž Zelená informacím
Ve 4. ročníku celostátní soutěže Zelená informacím o nejlepší prezentaci o životním prostředí na
internetových stránkách měst se Kopřivnice umístila na 4. místě.
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O DPADY
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
souvisejícími vyhláškami, obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 města Kopřivnice o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území Kopřivnice a místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice, a
obecně závaznou vyhláškou č. 5/2013 města Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V roce 2014 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší vyprodukováno
a svezeno celkem 8 024,309 t odpadu, z toho 17,256 t odpadu nebezpečného.
Ostatní odpad nevhodný k využití je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r.
o., Staříč a ASOMPO, a. s., Životice u Nového Jičína. Tříděný odpad je předáván k využití
zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina. Biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO) a odpad z městské zeleně jsou předávány na kompostárnu Točna v Příboře.
Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdávat nebezpečné odpady ve sběrném dvoře
na ulici Panské v Kopřivnici, který mají k dispozici denně kromě neděle a svátků, nebo v pojízdné
sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2014 uskutečnil v období od 16. 5. do 30. 5.,
kdy občané odevzdali 0,945 t nebezpečných odpadů. Ve sběrném dvoře bylo dále odevzdáno 16,311 t
nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Při likvidaci nepovolených skládek
bylo odstraněno 0,626 t nebezpečných odpadů.
Velkoobjemový odpad
Současně s mobilním svozem objemného odpadu velkoobjemovými kontejnery byl z různých částí
města prováděn 1x měsíčně mimořádný svoz odpadů, které byly odloženy 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 2014 vysbíráno ve sběrném dvoře a
mobilním svozem 456,36 t objemného odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2014 do 468 barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů (v roce 2013 450 nádob). Během roku bylo vyvezeno 16 761
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, odboru životního prostředí. Z celkového množství
plastů bylo v roce 2014 systémem pytlového sběru sesbíráno 19,726 t plastového odpadu.
Nepovolené skládky odpadů
V roce 2014 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených skládek
celkem 5 378 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 39 846 korun. Nejčastější výskyt nepovolených skládek byl v okolí garáží Pod Bílou horou, dále na ul. Husova, Severní a ul. Panské u sběrného dvora.
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) probíhal v roce 2014 ve spolupráci s firmou SLUMEKO, s. r. o. Systém tvoří sběr, svoz a následné využití BRKO ze zahrad (tráva,
listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál apod.) rodinných domů v Kopřivnici a místních
3
částech. BRKO bylo sbíráno do velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m z 19 stanovišť a nově také
do sběrných nádob – tzv. kompostejnerů o objemu 140 l nebo 240 l, které jsou umístěny přímo u rodinných domů na území Kopřivnice (vyjma místních částí). BRKO je svážen na kompostárnu Toč-
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na v Příboře. Sběr a svoz prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů probíhal od 18. 4. do 8. 12. a
prostřednictvím kompostejnerů od 9. 4. do 10. 12.
Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizuje 2x ročně pro majitele nepojízdných aut likvidaci autovraků. Ti tak mají již
osmým rokem možnost zbavit se zdarma vraků včetně odtahu na autovrakoviště. V roce 2014 bylo při
této akci odstraněno celkem 20 nepojízdných vozidel.
V rámci výkonu státní správy bylo v průběhu roku 2014 oznámeno 25 opuštěných vozidel. Téměř
všechna vozidla však jejich majitelé po zaslání výzvy k odstranění vozidla odvezli. Město nechalo odtáhnout pouze 2 vozidla.

Ú DRŽBA
Š OSTÝN

A OPRAVY KORYT VODNÍCH TOKŮ A VODNÍ NÁDRŽE

Odbor životního prostředí zajišťuje základní udržovací práce na bývalých mlýnských náhonech v místních částech Lubina a Vlčovice, na říčce Kopřivničce v její pramenní oblasti 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 2014 byla provedena
oprava kamenné zdi tvořící levý břeh mlýnského náhonu ve Vlčovicích těsně pod jezem na řece Lubině. Z nedostatku finančních prostředků je již několik let odkládána stavba, která by zajistila odvedení
povrchových vod od Husovy lípy do Kopřivničky.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly dvakrát posečeny a byl zajišťován úklid odpadků z
okolí nádrže.
Dvakrát v průběhu roku byl objednán a proveden úklid odpadků z koryta vodního toku Kopřivnička na
území města.
Po několika letech odkladu byla provedena rekonstrukce Jasníkovy studánky v Motýlím údolí a obnoveno jímání podzemních vod do této studánky.

H OSPODAŘENÍ

V MĚSTSKÝCH LESÍCH
3

3

V roce 2014 bylo vytěženo celkem 1 677 m dříví, z toho těžbou nahodilou 1 414 m dříví (vývraty,
souše, kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 a nad 40 let
3
3
věku byla provedena v objemu 147,34 m , mýtní úmyslná těžba v objemu 116,72 m . Výchova lesních
porostů v porostech do 40 let věku byla provedena pouze výřezem nežádoucích dřevin (břízy, vrby,
jeřábu, …) v mladých porostních skupinách do věku 15 let na ploše 0,2 ha. Celková plocha k zalesňování činila 2,1 ha. Kvůli nedostatku srážek začátkem roku nebyly zalesňovací práce prováděny. Výsadba probíhala pouze na podzim, kdy se vylepšovaly některé z ploch. Celkem bylo vysazeno 3 000 ks
sazenic.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 990 ks sazenic.
Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2014 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 jelení a černá (prase divoké) zvěř. Zvěř chovají a loví uživatelé honiteb – myslivecká sdružení.
V Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně se jako každý rok konala chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře.
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O CHRANA

PŘÍRODY A KRAJINY

Lašská naučná stezka
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. Na rozdíl od předešlých let v roce 2014 nedošlo k poškození žádné
tabule.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Na území Kopřivnice a místních částí bylo v roce 2014 orgánem ochrany přírody vyřízeno ve správním
řízení 38 žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les (o obvodu kmene nad 80 cm měřeném ve výšce
130 cm nad zemí). Rozhodnutím bylo povoleno kácení 126 ks listnatých stromů (z toho 62 ks
na městských pozemcích) a 18 ks jehličnatých stromů (z toho 6 ks dřevin na městských pozemcích).
Kácení nebylo povoleno u 7 ks vzrostlých dřevin. Rozhodnutím o povolení kácení byla uložena náhradní výsadba v celkovém počtu 73 ks stromů (z toho 49 ks na pozemcích v majetku města Kopřivnice) a 240 ks keřů.
Veřejná zeleň
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě. V roce
2014 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice (včetně kácení v rámci projektů ORM) odstraněno celkem 141 ks stromů, 11 ks solitérních keřů a 965 m² keřů rostoucích ve skupinách. Nejčastěji
se dřeviny kácely z důvodu stavby (chodníky, sítě, parkoviště), ze zdravotních důvodů (zhoršený nebo
špatný zdravotní stav), suché stromy (choroby a škůdci). Prováděly se také probírky přehoustlých
skupin stromů, převážně jehličnatých. V posledních několika letech stále častěji docházelo k chřadnutí
a úhynu jasanu ztepilého, a to zejména vlivem houbové choroby Chalara fraxinea (nekróza jasanů) a
druhotného napadení lýkohubem jasanovým.
Příjem z prodeje dřeva za kácení mimo les
Dřevo ze stromů kácených na pozemcích města je prodáváno zájemcům z řad veřejnosti dle
pořadníku. Tuto činnost zajišťuje převážně firma SLUMEKO, pouze v ojedinělých případech pak odbor
životního prostředí. V roce 2014 bylo prodáno palivové dřevo za celkovou částku 48 185 korun s DPH
(DPH 15 %).
Kulatina získaná při kácení stromořadí topolů na ul. Husova v rámci projektu „Obnova zeleně v horní
části ul. Husova v Kopřivnici“ byla prodána pro účely výroby palet za celkovou částku 19 193 korun s
DPH (21 %).
Celková tržba za dřevo z mimolesní zeleně – 67 378 korun včetně DPH.
Výsadba zeleně
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně ve městě a místních částech a přebírá také do
užívání náhradní výsadbu za kácení, která byla uložena právnickým nebo fyzickým osobám ve
správním řízení o povolení kácení.
V roce 2014 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 63 ks vzrostlých
stromů (se zemním balem, prostokořenné, kontejnerované nebo systém AIRPOT (vzdušný kontejner),
obvod kmínku od 14–16 cm do 18–20 cm, u zavětvených stromů výška do 250–300 cm), 2 069 ks
keřů, 1 472 ks trvalek a okrasných trav, 5 150 ks cibulovin, 4 750 ks letniček a dvouletek a 44 m²
letniček z přímého výsevu na záhony.
Z toho bylo z finančních prostředků, které byly pro tyto účely vyčleněny správou zeleně na rok 2014,
vysazeno 12 ks stromů, 943 ks keřů, 1 472 ks trvalek a okrasných trav, 5 150 ks cibulovin, 4 750 ks
2
letniček a dvouletek a 44 m letniček z přímého výsevu na záhony. Ostatní výsadby byly financovány
z rozpočtu na údržbu zeleně v rámci mandátní smlouvy firmou SLUMEKO, s. r. o., z dotovaných akcí
odboru životního prostředí, odboru rozvoje města Kopřivnice či jiných institucí a firem jako náhradní
výsadba za kácení.
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Po dokončení pokládky teplovodního potrubí byla realizována první etapa výsadeb stromů. Celkem
bylo vysazeno 31 ks listnatých stromů. Druhá etapa bude pokračovat na jaře 2015.
Během roku 2014 bylo přijato celkem 52 podnětů občanů a 5 podnětů institucí nebo firem k zeleni ve
městě. Ve většině případů se jednalo o ořez větví zasahujících do nově zateplených fasád bytových
domů, kácení stromů v okolí bytových domů z důvodu zástinu bytů nebo podněty na sečení travnatých
ploch. V tomto roce nebyly řešeny žádné škody na majetku způsobené zelení.
Ke konci roku 2014 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem 115 ks
významných stromů, během tohoto roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina.
Sečení travnatých ploch probíhalo i v roce 2014 podle plánu sečení zpracovaného v roce 2006 OŽP,
správou zeleně z aktualizovaných údajů GIS. Celkově bylo sečeno 69 ha travnatých ploch
stanovených plánem sečení. Údržbu zeleně ve městě a v místních částech zajišťovala dle
schváleného rozpočtu firma SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice.
Přestupky – veřejný pořádek
V roce 2014 bylo celkem zpracováno 49 správních deliktů a přestupků. V rozsahu obce s rozšířenou
působností Kopřivnice bylo šetřeno 10 přestupků za porušení zákona o vodách, o vodovodech a
kanalizacích, případně dle stavebního zákona. Za neoprávněné kácení nebo poškození vzrostlých
dřevin byly sankcionovány 4 přestupky a 2 správní delikty.
Dále byly uděleny pokuty za přestupky v oblasti týkající se odpadů a nakládání s odpady, kdy byly
pokutovány 3 přestupky. V poslední době došlo k výraznému nárůstu přestupků v rybářství, v roce
2014 bylo projednáváno 11 případů porušení zákona o rybářství.
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice (VMPS)
Obsahem projektu bylo zlepšení předpovědní a hlásné povodňové služby (konkrétně instalace hladinoměrů ve Frenštátě pod Radhoštěm a vybudování bezdrátového rozhlasu v Kopřivnici a místních
částech) a digitalizace povodňového plánu (DPP) obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Digitalizace DPP byla dokončena až v prvním čtvrtletí roku 2015. Náklady na realizaci projektu (kromě DPP)
byly 10,289 mil. korun, z toho 90 % způsobilých výdajů bylo uhrazeno z dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Na celém území města bylo instalováno celkem 292 bezdrátových hlásičů s reproduktory, z toho v
Kopřivnici 175, Lubině 68, Mniší 22 a Vlčovicích 27. Na mostech přes řeku Lubinu a říčku Lomná ve
Frenštátě pod Radhoštěm byla instalována 2 ultrazvuková hladinová čidla. Součástí systému jsou
vodočetné latě, které jsou umístěny na betonových hrázích u obou mostů.
Rekonstrukce Jasníkovy studánky
Jednou z posledních akcí v rámci projektu Aktualizace Lašské naučné stezky byla rekonstrukce Jasníkovy studánky v příměstském lese Šostýn. Jasníkova studánka je registrovanou kulturní památkou a je
jedním ze zastavení Lašské naučné stezky. Rekonstrukce Jasníkovy studánky byla provedena plně na
náklady města. Kromě obnovení funkčnosti studánky, které zahrnovalo vybudování nové kopané jímací studny na vodu a její napojení na studánku, byl obnoven i původní vzhled studánky a upraveno její
nejbližší okolí. Celá stavba stála 120 tis. korun. Studánka tak opět slouží svému účelu a je vítaným
zdrojem osvěžení pro turisty na Lašské naučné stezce. Jasníkovu studánku zřídilo Pěvecké sdružení
Kopřivnice společně s Klubem československých turistů na paměť místního básníka Adolfa Míčka
Jasníka, který se v kopřivnických lesích často zdržoval a inspiroval. V roce 1933 zde uložili pískovcový
balvan, na který o rok později připevnili bronzovou deskou s Jasníkovými verši.
Studánka se před několika lety stala terčem vandalů a od té doby z ní voda nevytékala, ale pouze
prosakovala kolem kamenů. Na začátku října bylo obnoveno napojení vody z jímací studny na vlastní
studánku. Následovalo vyčištění kamene, obnova pamětní desky a dřevěného roštu.
Projekt „Mladí městu Kopřivnice“
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Projekt „Mladí městu Kopřivnice“ byl iniciován na základě návrhu z Fóra Zdravého města 2013, kde
bylo navrženo zajištění praxí a brigád pro žáky v době letních prázdnin při zvelebování města a jeho
okolí, aby si mohli vydělat nějaké peníze.
Pilotní projekt, který se uskutečnil v roce 2014, byl určen studentům středních škol ve věku 16 až 19 let
s trvalým bydlištěm v Kopřivnici a místních částech. Ze zájemců bylo vybráno celkem 10 studentů,
které měl na starosti vysokoškolák s praktickými zkušenostmi s vedením dětí a studentů. Od 7. do 18.
července vykonávali studenti různé činnosti na majetku města, např. nátěry zábradlí u Sýkorečku,
stojanů Lašské naučné stezky, laviček na hřbitově, čištění nových autobusových zastávek a cyklostezky v Lubině.
Obnova zeleně v horní části ulice Husova v Kopřivnici
Záměrem projektu bylo pokračování obnovy zeleně (náhrady původní topolové aleje) na pozemích
města na ul. Husova. Nejprve bylo pokáceno zbývajících 12 topolů kanadských ve stáří 60 až 70 let,
které se již vyznačovaly zhoršeným zdravotním stavem. Poté bylo vysazeno nové stromořadí méně
vzrůstných kvetoucích stromů s podrostem nižších keřů. Celkem bylo vysazeno 21 ks alejových stromů
svitelu latnatého (Koelreuteria paniculata) o průměru kmene 14–16 cm se zemním balem a 1 126 ks
kontejnerovaných keřů o velikosti 30–40 cm, z toho 853 ks šeříku sametového (Syringa patula ´Miss
Kim´) a 273 ks hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla ´Blaumeise´).
Původní topolová alej, která byla riziková z hlediska bezpečnosti provozu, tak již nebude ohrožovat
bezpečnost v létě i zimě často užívané příjezdové komunikace ke koupališti, lyžařskému areálu, letnímu stadionu a vyšší odborné škole.
Údržba luk
Město vlastní louky na Janíkově sedle a na sjezdovce, na nichž se nacházejí unikátní rostlinná společenstva, která jsou tvořena chráněnými druhy, jako jsou prstnatce májové, prstnatce Fuchsovy, vstavače mužské znamenané, vemeníky dvoulisté, na podmáčených místech také bradáčky vejčité aj.
Jejich vysoká druhová pestrost je způsobena příznivými vlhkostními poměry, vápencovým podkladem
a víceméně pravidelným obhospodařováním s důrazem na pečlivý úklid posečené hmoty. Z důvodu
ochrany cenných lučních porostů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin z čeledi vstavačovitých
byly v roce 2003 louky registrovány jako významný krajinný prvek. Tomu bylo třeba přizpůsobit i dobu
a způsob sečení. Louky mohou být posečeny až po odkvětu orchidejí, což je nejdříve začátkem července.
Město jako každý jiný hospodář musí na svých pozemcích kosit nejméně jednou ročně trávu. Na to si
vybírá firmy ve veřejných zakázkách, neboť z hlediska zachování tohoto biotopu je nezbytné při pravidelné údržbě trvat na důsledném odklizení posečené biomasy, kterou nelze mulčovat. Ne každý je
schopen předepsané podmínky radnice dodržet. Údržbu luk o rozloze 3,8 hektarů na Janíkově sedle
prováděla společnost Zahrady R+R z Krmelína a o louku na sjezdovce o velikosti 3,23 ha se starala
společnost Adn Josef Vavřík ze Skoků u Dolního Újezdu.
Údržba větřkovické přehrady
Rybáři, jako nájemci, kromě výkonu práva rybolovu udržují přehradu ve stavu, aby byla využitelná i k
rekreačním účelům. Základní organizace Českého rybářského svazu, která má přehradu od Tatry
pronajatu, požádala radnici o podporu na základě příslibu, který vzešel ze schůzky na místní radnici
před začátkem letní sezony. Kopřivničtí radní se na základě jejich žádosti rozhodli poskytnout rybářům
desetitisícový dar na zajištění úklidu odpadu, sečení trávy a dalších činností v areálu vodní nádrže.
Peníze od radnice zaplatí především odvoz a likvidaci odpadu sesbíraného na přehradě a sečení lučních porostů v jejím okolí. Nároky na zajištění rekreačního provozu na přehradě se každoročně zvyšují
a peníze od města pokrývají jen jejich část. Problém způsobují i návštěvníci přehrady, kteří odpadky
nechávají přímo na místě a v mnoha případech nerespektují zákaz pohybů psů na pláži a ve vodě je i
koupou.
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ŠKOLSTVÍ
M ATEŘSKÉ

ŠKOLY

Ve městě působí 7 mateřských škol, po jedné pak v Lubině a Mniší. Všechny jsou sdruženy do jednoho administrativního celku, příspěvkové organizace města, vedené Zdeňkou Kryškovou. Organizace
sdružuje 9 pracovišť. Počet dětí umístěných v MŠ byl v tomto roce 682. Vzdělávalo je 52 pedagogických pracovnic.
Zvláštní postavení pak má nejmladší školka Polárka, která je součástí ZŠ a MŠ 17. listopadu. Do ní
docházelo dalších 54 dětí. Další mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Motýlek. Je určena především
dětem vyžadujícím individuální přístup. Poskytuje komplexní péči (logopedickou, speciálněpedagogickou, rehabilitační) všem dětem na vysoké úrovni. V tomto roce se starala o 70 dětí předškolního věku.
Letos bylo podáno žádostí o umístění dětí v zařízeních Mateřských škol Kopřivnice méně než vloni.
Zatímco v roce 2013 bylo podáno 304 přihlášek, letos jen 246. Konečný počet žádostí do zařízení
Mateřské školy Kopřivnice činil 241, přičemž volných míst od září bylo jen 178.
Umístit se podařilo všechny tříleté a starší děti, i když ne vždy do té školy, kterou uvedli rodiče v žádosti. Velký převis zaznamenali v Lubině, kde bylo podáno 27 přihlášek na 13 volných míst. Vyšší
zájem, než je kapacita, řešila i Mateřská škola I. Šustaly.
Letos byly přijímány děti podle nových kritérií s bodovým systémem. Více bodů získaly děti, které měly
ve školce staršího sourozence. Při rovnosti bodů se pak zohledňovalo, zda matka pracuje, a věk dítěte.
Přednost při přijímání měly děti přestupující z jiné mateřské školy v rámci organizace, dále předškoláci,
a do Mateřské školy na ulici Pionýrské byly přijímány děti s očními vadami na doporučení smluvní oční
specialistky.

Z ÁKLADNÍ

ŠKOLY

Ve městě sídlí čtyři velké základní školy:
-

ZŠ Emila Zátopka, ředitel Mgr. Jan Mužík, 481 žáků,

-

ZŠ dr. Milady Horákové, ředitel Mgr. Lumír Pospěch, 377 žáků,

-

ZŠ Alšova, ředitel Mgr. Milan Bureš, 374 žáků,

-

ZŠ a MŠ 17. listopadu, ředitel Mgr. Jiří Stoško, 335 žáků.

Dvě malotřídní základní školy působí v okolních obcích:
-

ZŠ Lubina, ředitelka Mgr. Ivana Davidová, 109 žáků,

-

ZŠ Mniší, ředitelka Mgr. Ivana Zdarsová, 59 žáků.

Zvláštní postavení mají další tři základní školy:
-

Tou první je školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko-opavským – ZŠ sv. Zdislavy. Ředitelem je Ing. Pavel Janek, škola měla 186 žáků.

-

Druhou je ZŠ Floriána Bayera, p. o., pracující pod vedením Mgr. Vlasty Gerykové. Letos vyučovala 68 žáků. Je to příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem.

-

Třetí je ZŠ a MŠ Motýlek, p. o., ředitelkou je Mgr. Dagmar Jančálková. Letos vyučovala 46
žáků. Je to rovněž příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem.

Celkem docházelo do místních základních škol 2 030 žáků. Vyučovalo je 190 pedagogů.
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S TŘEDNÍ

A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ

Vyšší odborná škola (223 žáků), Střední odborná škola (153 žáků) a Střední odborné učiliště (400
žáků), Kopřivnice, příspěvková organizace, zřizovatel Moravskoslezský kraj, ředitel Mgr. Jan Pavelka.
Vyšší a střední školy měly k 1. 9. 2014 celkem 776 žáků vyučovaných 71 pedagogy.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že ve městě se vzdělává 3 488 dětí (studentů) a působí zde 313 pedagogických pracovníků. Další pedagogové působí na uměleckých školách.

Z ÁKLADNÍ

UMĚLECKÉ ŠKOLY

ZUŠ ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE , PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Jde o příspěvkovou organizaci zřízenou Moravskoslezským krajem.. Ředitel Mgr. Zdeněk Babinec,
počet žáků v tomto roce byl 664 (včetně odloučených pracovišť).
Ve škole získávají žáci vzdělání ve výtvarném, tanečním a hudebním oboru. Celkem ve škole pracuje
28 pedagogů, polovina z nich na částečný úvazek.

PRVNÍ SOUKROMÁ ZUŠ MIS MUSIC, O. P. S.
Ředitel Petr Suttner, počet žáků v tomto roce 511 (včetně odloučených pracovišť). Ve škole získávají
žáci vzdělání ve výtvarném a hudebním oboru. Celkem ve škole pracuje 24 pedagogů, 4 z nich externě.

O RGANIZACE ,

STARAJÍCÍ SE O VOLNÝ ČAS DĚTÍ

O volný čas dětí se ve městě stará především DDM.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitelka: Mgr. Eva Müllerová. Pobočky: Štramberk, Mateřské centrum Klokan, Táborová základna,
Kletné 64. Pro děti organizuje 102 kroužků, počet zapojených členů byl 1 180. Počet zaměstnanců: 15
interních, 92 externích.
Zvláštní postavení mezi kroužky má tzv. Dětské zastupitelstvo. Letos mělo 23 členů. Dětské zastupitelstvo je prostředníkem mezi studenty a vedením školy, ale také mezi mládeží a zastupiteli města. Sleduje, shromažďuje a zpracovává názory žáků, studentů a široké veřejnosti, probírá je z pohledu mladých lidí a své náměty předává dospělým zastupitelům města.
Z dalších organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže:
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Kopřivnice,
Junák – svaz skautů a skautek České republiky – středisko Kopřivnice,
Junák – svaz skautů a skautek České republiky – středisko Příbor, oddíl Lubina.

KIDS CLUB
Společnost Brose CZ vybudovala pro děti svých zaměstnanců netradiční školní zařízení Kids Club o
2
2
rozloze 843 m a se zahradou s více než 4 000 m . Náklady činily okolo 1,5 milionu eur.
Kids Club byl otevřen oficiálně 7. července. Během prázdnin jeho připravenost prověřilo sedm turnusů
Letních campů. Tyto tematické příměstské tábory navštěvovalo každý týden průměrně 35 dětí. Novostavba byla vybudována poblíž lesa nad průmyslovým parkem ve Vlčovicích. Od září navštěvuje
zařízení 38 dětí od jednoho roku do 12 let věku. Originální Kids Club spojuje jesle, školku i družinu. Už
během náboru se ukázalo, že největší poptávka byla u dětí od dvou do tří let. Oddělení ’Jesle 2’ pro
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děti od dvou do tří let navštěvovalo celkem 15 dětí. Jesličky pro nejmladší děti od jednoho do dvou let
navštěvovalo 5 dětí a kapacita byla o tři vyšší. Jedenáct dětí pak navštěvovalo školku určenou tří až
šestiletým dětem.
Kromě nejmenších docházely do Kids Clubu také starší, školou povinné děti. Tato část zařízení byla
inspirována podobným, které již Brose provozuje v Německu. Kids Club je určen dětem od 6 do 15 let
a funguje v podstatě ve formátu školní družiny.
Děti vyzvedává školní pedagog a jsou přiváženy ze školy do Kids Clubu. Tam pak probíhá
vyhotovování domácích úkolů a příprava do školy. Děti také relaxují při různých hrách na zahradě a
věnují se dalším vzdělávacím aktivitám.
Pro školáky je připravena anglická konverzace, kurzy základů práce s počítačem a tablety s výukovými
programy. Rozběhl se také kroužek Mladý výzkumník zaměřený na přírodovědné obory a kurz
programování s robotickou stavebnicí Lego Mindstorms.
Celkem zde pracuje 12 pedagogů. V každém oddělení se dětem vždy věnuje minimálně pedagog a
jeho asistent, v nejvíce frekventovaných hodinách pak celkem tři pedagogové.

Z AJÍMAVOSTI

ZE ŠKOL

Spolupráce učiliště s firmou Hyundai
Automobilka Hyundai z Nošovic prodala škole za symbolickou jednu korunu vůz Hyundai ix35. Vůz
učiliště využije ve výuce žáků. Škola má k dispozici už dva vozy Hyundai i30 a dva automobily z mladoboleslavské Škody. Od Hyundai naposledy dostala automobily asi před pěti lety. Vozy pocházely ze
zkušební série, která by jinak byla sešrotována. Tentokrát šlo o plnohodnotný vůz v plné výbavě. Plně
funkční vůz má jedinou omezující podmínku – nesmí na silnice, v učilištních dílnách je ale nenahraditelnou pomůckou. Slouží pro praktickou výuku automechaniků, autoelektrikářů i autotroniků. Je možné
ho napojit na diagnostické systémy a je možné simulovat chyby, které pak žáci hledají.
Základní škola Floriána Bayera
Nejmenší kopřivnická základní škola letos získala čestný titul. Od prvního července nese škola oficiálně jméno Základní škola Floriána Bayera. Do té doby nesla pojmenování po ulici Štramberské, na
které stojí.
Místní rodák Florián Bayer působil jako speciální pedagog a za druhé světové války byl aktivní v odboji. Jeho osobnost připomíná pamětní deska na budově školy. Florián Bayer se v době druhé světové
války stal aktivním článkem protifašistického odboje a na půdě školy ve Slezské Ostravě, kde tehdy
působil, ukrýval sovětského parašutistu. Za to byl později zatčen a v roce 1942 popraven. Ve své pedagogické činnosti prosazoval metody speciální pedagogiky, což používá i současná škola. Také samotná budova je spojena s jeho působením. Před lety na místě dnešní školy stála obecná škola, kterou Bayer v letech 1908–1913 navštěvoval.
Přejmenování školy předcházel dlouhodobý projekt, v rámci kterého žáci a učitelé školy zjišťovali informace o životě Floriána Bayera. Výsledky jejich práce jsou k vidění na trvalé výstavě ve vstupním
prostoru školy, který nově ozdobila plastika „Válečné memento“, kterou se žáky vytvořil výtvarník a
učitel Vlastimil Kopečný.
Škola také ocenila medailí „I díky vám jsme svobodni“ společnosti Člověk v tísni někdejšího vojenského letce Bohumila Vlacha, který prostřednictvím besed zprostředkovává žákům moderní dějiny. V závěru celé slavnosti pak byli oceněni vítězové výtvarné soutěže s názvem „Stop válce a násilí“, do které
se zapojilo několik kopřivnických škol, ale i partnerské školy z Bílovce či Oder.
Na památku Floriána Bayera založilo 4. března 1946 Kuratorium pro mládež duševně úchylnou ve
Slezské Ostravě Bayerův fond, z jehož prostředků byl uskutečněn Bayerův životní sen – vybudovat
zemský ústav pro takto postiženou mládež.
Dne 1. září 1946 byla na budově Obecné školy v Karviné – Hranicích odhalena pamětní deska dvěma
učitelům, kteří zde učili a padli v boji proti nacismu – Floriánu Bayerovi a Karlu Dvořáčkovi. Jméno
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Floriána Bayera najdeme i na pamětní desce ve vestibulu Masarykova gymnázia v Příboře, na pamětní
desce popravených učitelů Země moravskoslezské v Brně na Moravském náměstí č. 6 a na pomníku
padlých v Kopřivnici. Florián Bayer rovněž patří mezi významné osobnosti města Kopřivnice.
Nové zrevitalizované zahrady
Letos byly slavnostně otevřeny další dvě rekonstruované zahrady Mateřských škol Kopřivnice. Z celkového počtu deseti zahrad prošlo v rámci projektu „Svět je velká zahrada” celkovou revitalizací osm. Za
osm let, kdy se zahrady začaly proměňovat, bylo proinvestováno celkem 25,123 milionu korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a evropských fondů činily 24,689
milionu korun. Město pak přispělo na revitalizace a provozní náklady dalšími 2,3 milionu korun ze svého rozpočtu. Půl milionu korun uhradily i samotné Mateřské školy Kopřivnice. Každá zahrada má své
tematické zaměření, nabízejí tak pro děti možnosti pro poznávání, vzdělávání, tvořivost, ale i pro pohyb.
Mateřská škola Krátká se proměnila v Zahradu plnou pohybu, Francouzská v Zemi pohádek. Každá ze
zahrad představuje ojedinělý tematický celek, jehož zaměření odpovídají instalované herní prvky i
ostatní vybavení: MŠ Francouzskou obklopila pohádková zákoutí s perníkovou chaloupkou, loupežníkem, hracími prvky ve tvaru klobouku s králíky nebo ohništěm s dvanácti měsíčky. Na zahradě MŠ
Francouzské je venkovní amfiteátr s krytým pódiem, kde budou probíhat různá vystoupení. Posezení
amfiteátru vzniklo ve svahu kopce, na jehož druhé straně se bude v zimě sáňkovat.
Zahrada plná pohybu u MŠ Krátké nabízí dětem například oválnou běžeckou dráhu, venkovní posilovnu, trampolínu, rotoped, beranidlo, hřiště s brankami nebo velký víceúčelový prvek s průlezkami, šikmými plochami a lezeckými stěnami, na kterém budou moci procvičovat pohybové schopnosti i zručnost. Velkou atrakcí této zahrady je lanovka a nechybí ani další nezbytná vybavení jako krytá pískoviště, domeček nebo venkovní tabule.
Zábavná akce mateřských škol
Ve středu 21. května přišly na akci Hrajeme si pro zdraví, kterou pro děti a rodiče připravily učitelky z
Mateřských škol Kopřivnice, přes dvě stovky dětí. Akce se odehrála v prostoru mezi Mateřskou školou
I. Šustaly a Záhumenní.
Úkoly, které děti plnily, vycházely z celoročního projektu skládajícího se ze čtyř oblastí – zdravá výživa,
zdravé prostředí, zdravý pohyb a vnitřní pohoda. Děti skládaly obrázky zeleniny, ovoce, skákaly, házely míčky a třídily potraviny na zdravé a nezdravé, navíc také třídily odpad. Za splnění úkolů obdržely
děti razítka a v cíli, který byl ve školce Záhumenní, obdržely děti drobné odměny a navíc si mohly nechat pomalovat obličej. Místní včelaři, Kostelník a Němec, umožnili dětem zblízka si prohlédnout včely.
Součástí celoročního projektu Mateřských škol Kopřivnice byla i výstava, která byla po dobu letních
prázdnin ke zhlédnutí na schodišti v místním kulturním domě.
Zlatý Komenský
Nejoblíbenější kopřivnickou kantorkou a nositelkou titulu Zlatý Komenský pro aktuální školní rok se
stala Karolína Marková působící na Základní škole sv. Zdislavy. Rozhodlo o tom v anketě 775 hlasujících žáků místních základních škol.
Karolína Marková byla jedinou učitelkou v elitní skupině pěti nejoblíbenějších kantorů, zbylá čtyři místa
obsadili její mužští kolegové. Žáci druhých stupňů místních základních škol po loňském premiérovém
ročníku znovu v anketě vybírali nejoblíbenějšího učitele ve městě. Na rozdíl od loňska byla letos anketa jednokolová a počty hlasů se násobily koeficientem podle počtu žáků jednotlivých škol. Tím se zvýšila šance učitelů menších škol výrazněji promluvit do konečných výsledků. Druhým nejoblíbenějším
učitelem z místních škol byl stejně jako vloni Jiří Lipový ze ZŠ 17. listopadu, třetí letos skončil loňský
vítěz ankety Robin Pospěch ze ZŠ Alšova. Čtvrté místo v anketě organizované dětským zastupitelstvem patřilo Jiřímu Meleckému ze ZŠ dr. Milady Horákové a pátý skončil Filip Bordovský ze ZŠ Emila
Zátopka.
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Rekonstrukce Základní školy Emila Zátopka
Letos se dočkala rekonstrukce poslední ze čtyř velkých kopřivnických škol zřízených městem. Šlo
především o kompletní zateplení a výměnu oken.
Projekt realizace energetických opatření na ZŠ Emila Zátopka zahrnoval zateplení obvodového pláště
a střešních konstrukcí, včetně položení nových hydroizolačních vrstev, výměnu okenních a dveřních
výplní, vysprávku omítek a instalaci nových bleskosvodů, a to nejen na budově samotné školy, ale
i přilehlé sportovní haly a pavilonu s jídelnou.
Řešení barevnosti fasády je výsledkem spolupráce s Komisí pro architekturu a urbanizmus. Náklady
činily zhruba 22 milionů korun, přičemž asi 14 milionů korun pokryla dotace Operačního programu
Životní prostředí.
Výročí ZUŠ Zdeňka Buriana
V tomto roce škola oslavila tři výročí:
-

60 let existence umělecké školy v Kopřivnici,

-

45 let samostatnosti umělecké školy v Kopřivnici,

-

20 let existence s čestným titulem ZUŠ Zdeňka Buriana.

Nejstarší umělecký obor je hudební. První klavírní třída byla otevřena 1. října 1954 a fungovala pod
hlavičkou příborské školy umění. Samostatná lidová škola umění byla zřízena v Kopřivnici 31.
července 1969. Na začátku ji navštěvovalo 260 žáků v Kopřivnici a 66 v pobočce ve Štramberku. Škola
se od svého vzniku potýkala s nedostatkem místa, taneční obor proto působil v Závodním klubu a
literárně-dramatická složka v učebnách základní školy.
V roce 1977 se škola přesunula do bývalé školní budovy v sousedství kostela, kde v podstatě už od
války sídlil obecní úřad a následně městský národní výbor. Další velké změny přišly v devadesátých
letech, nejdřív změna názvu instituce z lidové školy umění na základní uměleckou školu, následně
udělení čestného jména po zdejším rodákovi malíři Zdeňku Burianovi, jehož otec Eduard shodou
okolností v roce 1900 budovu, ve které škola dodnes sídlí, postavil. V letech 1995 a 1996 prošla škola
velkou rekonstrukcí, v rámci které byly z půdních prostor vybudovány nové ateliéry a přístavbou byly
rozšířeny i taneční sály školy.
Maximální kapacita školy je dnes 700 žáků a škola se postupnými kroky dále modernizuje. V poslední
době bylo největší investicí vybudování moderního školního koncertního sálu.
K výročí školy byla vydána brožůrka, mapující její historii, CD s podrobnějším představením minulosti i
současnosti školy a DVD s ukázkami hudebních i tanečních vystoupení. Vyvrcholením oslav byl
koncert ve velkém sálu kulturního domu, kde se představil hudební i taneční obor.
Slavnostní výroční koncert v listopadu zahájil školní orchestr pod vedením Petra Davida skladbou
Charlese Williamse The dream of Olwen. V další skladbě Hungaria, která byla napsána učitelem
Břetislavem Chovancem, se představil školní orchestr společně s cimbálovou muzikou Pramínky.
Vyvrcholením části koncertu s vážnou hudbou bylo vystoupení Komorního orchestru Kopřivnice pod
vedením Petra Lichnovského, který předvedl Suitu z časů Holbergových – Preludium od Edvarda
Griega, Bouřku z cyklu Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho, kde v sólovém vystoupení exceloval
bývalý žák školy Dennis Schneiderka, a Andante ze Suity pro smyčce Leoše Janáčka.
Na pódiu se představil i sbor zobcových fléten ze třídy učitelky Ivy Krčmárikové za doprovodu klavíru,
baskytary a cajonu. Hudební část doplnila dvě taneční vystoupení děvčat pod vedením Drahomíry
Vraspírové.
Během koncertu ředitel ZUŠ Zdeněk Babinec vyznamenal učitelku Marii Šebíkovou, která i ve svém
důchodovém věku pokračuje ve vzdělávání dětí. Dalšími oceněnými bylo trio pedagogů – zástupce
ředitele Břetislav Chovanec, Petr David a Vladan Jílek. Ocenění se dostalo i samotné škole z rukou
místostarosty Miroslava Kopečného.
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Závěr koncertu patřil vystoupení tří cimbálových muzik. Postupně se k nejstarším Pramínkům na pódiu
přidala velká a malá cimbálovka, které společným vystoupením koncert završily.
V sobotu 29. listopadu ZUŠ Zdeňka Buriana uspořádala svůj I. Reprezentační ples. Ten se uskutečnil v
prostorách Katolického domu a o hudební produkci se postarali výhradně vyučující školy. Tečku za
celoročními oslavami šedesátin školy pak udělal 17. prosince tradiční Předvánoční koncert hudebního
oboru v Katolickém domě.

SPORT VE MĚSTĚ
V oblasti sportu si město stanovilo koncepci na podporu rozvoje sportovních aktivit ve městě do roku
2022, která přesně definuje oblasti a cíle, na které je potřeba se zaměřit.
Sportoviště nabízí obyvatelům a návštěvníkům řadu možností pro aktivní trávení volného času a zároveň aktivity v oblasti sportu přispívají i ke zvyšování prestiže města. Ve městě lze provozovat všechny
významné sporty.
Město se snaží podporovat jednotlivé organizace v oblasti sportu prostřednictvím dotačních programů
a tyto programy zaměřené na podporu sportu jsou každoročně hojně využívány sportovními kluby.
Většina sportovních areálů v majetku města by potřebovala poměrně velké opravy či celkovou rekonstrukci. V oblasti sportu se však město dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků na
rozsáhlé rekonstrukce areálů, a proto je nuceno realizovat pouze menší udržovací investice. V posledních letech byly investice města zaměřeny především na zřízení a revitalizaci dětských hřišť a drobnější úpravy veřejných sportovišť.

S PRÁVA

SPORTOVIŠŤ

K OPŘIVNICE

ředitel Ing. Milan Gilar
Příspěvková organizace byla zřízena za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti
sportu a rekreace. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, které
nemůže užít jinak než k zajištění hlavní činnosti, tedy provozu sportovišť. Město Kopřivnice poskytlo
v roce 2014 SpSK příspěvek na provoz 14 milionů korun. Tržby z provozu areálů činily 12 665 900
korun.
Hlavní činnost:
-

-

zabezpečování účelného využívání svěřených sportovních zařízení, a to zabezpečováním
sportovních, kulturních, osvětových činností a zabezpečováním propagačních, reklamních a
prodejních akcí,
provozování a udržování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici,
zabezpečování oprav a údržby dětských hřišť v Kopřivnici,
zabezpečování provozu technologických zařízení, včetně poskytování a prodeje produktů
těchto zařízení odběratelům,
pronájem nebytových a bytových prostor a movitého majetku.

Doplňková činnost:
-

hostinská činnost,
reklamní činnost a marketing,
opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb,
opravy ostatních dopravních prostředků,
opravy pracovních strojů,
pronájem nebytových prostor.
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V rámci svěřené působnosti zajišťuje organizace provoz těchto sportovních areálů:
lyžařský areál Červený kámen,
letní koupaliště,
letní stadion,
skateboardový areál,
volejbalový areál,
krytý bazén,
zimní stadion,
hřiště Lubina,
hřiště Vlčovice,
dětská hřiště v městské zástavbě,
cykloturistické trasy Města Kopřivnice,
lyžařské běžecké trasy Červený kámen,
areál Discgolfu.
Zimní stadion
Zimní stadion je největším a provozně nejnáročnějším sportovním areálem v Kopřivnici. Areál je tvořen
hlavní halou s tribunami pro lední hokej, tělocvičnou, gymnastickým sálem s horolezeckou stěnou,
vzpírárnou, fitnesscentrem, hernou šachu, kancelářemi a klubovnami sportovních klubů, šatnami se
sociálním zařízením.
Rok 2014 byl ve znamení přípravy rozsáhlé rekonstrukce chlazení, kdy bude provedena kompletní
modernizace chladicího systému ledové plochy. Obsah chladiva bude snížen o cca 50 %, chladicí
systém bude pracovat v automatickém režimu včetně komplexního systému provozních ochran vzniku
havárie. Na realizaci akce byla poskytnuta dotace SFŽP. V závěru roku bylo realizováno další úsporné
opatření, a to automatická regulace vytápění jednotlivých topných větví, zpětné využití vody z tavení
ledové tříště k úpravě ledové plochy, perlátory a WC stopy na sociálních zařízeních a úsporné zářivky
v některých prostorách areálu, vše v rámci EPC projektů. Rovněž byly provedeny nezbytné opravy
střechy, okapů a výměna zasklení prostor rolbovny. V rámci projektu CHEMON bylo uvedeno do provozu skrápěcí zařízení na odtahu čpavkových par ze strojovny, které zamezí jejich úniku do ovzduší
včetně systému čidel na okolních objektech.
Sportovní areál navštěvují zájemci o sport z řad občanů města a přilehlého regionu v rámci bruslení
veřejnosti a bruslení škol v dopoledních hodinách, individuálních objednávek ledové plochy, pronájmu
tělocvičen pro sportovní hry včetně vyhrazených hodin pro badminton veřejnosti, lezení na horolezecké
stěně. Správa sportovišť rovněž zajišťuje provoz brusírny bruslí. V objektu funguje fitnesscentrum a
bufet. Areál je využíván zejména sportovními kluby HC Kopřivnice, FSC Kopřivnice, ASK Tatra Kopřivnice, BK Kopřivnice, Sokol Kopřivnice, Klubem volejbalu a v zimních měsících fotbalovým klubem
FC Kopřivnice.
Významnými uživateli jsou rekreační sportovci, a to zejména ve sportovních odvětvích lední hokej,
bruslení veřejnosti, badminton, futsal, volejbal, nohejbal. Městskou hokejovou ligu hraje 26 týmů (cca
500 amatérských hokejistů), sehráno bylo ve třech výkonnostních ligách 229 utkání. Bruslení veřejnosti
navštívilo 8 298 osob. V dopoledních hodinách od 8:00 hod. do 13:00 hod. v pracovních dnech byla
ledová plocha k dispozici bruslařům z řad veřejnosti a školám.
Celkem navštívilo letos areál (počítáno počet vstupů za rok) asi 150 tis. osob.
Letní stadion
Letní stadion je nejstarším sportovním areálem, byl otevřen v roce 1956. Vybudován byl jako víceúčelové sportoviště pro fotbal, lehkou atletiku a plochou dráhu. Areál je v současné době využíván soustavně pouze fotbalovým klubem. Školami je areál využíván nepravidelně, a to v rozsahu cca 100
vyučovacích hodin tělesné výchovy za rok. Dále je areál využíván sportovními kluby v rámci sportovní
přípravy. Závod ani trénink ploché dráhy se v roce 2014 neuskutečnil. Návštěvnost areálu je cca 50 tis.
osob za rok.
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Součástí areálu je i travnaté fotbalové hřiště „Pod Internáty“. Hřiště je využíváno denně k tréninkům i
utkáním fotbalového klubu v pracovní dny od 15 do 20 hodin. O víkendech podle rozpisu utkání. Ke
sportovní přípravě využívaly areál rovněž sportovní kluby z Kopřivnice i sousedního Polska.
Skateboardový areál v areálu letního stadionu
Skateboardový areál je veřejně přístupné sportoviště, je využíván pro jízdu na skateboardech, kolečkových bruslích a freestylových kolech. V areálu i letos docházelo k poškozování a ničení vybavení
areálu, ke konzumaci alkoholu a jiných látek. Zvýšený dohled nad provozem areálu byl realizován
ve spolupráci s Městskou policií. Toto opatření zlepšilo situaci v areálu zejména v mimoprovozních
nočních hodinách.
V roce 2014 se v areálu uskutečnil další ročník sportovní akce – veřejný závod ve skateboardu.
Volejbalový areál
Volejbalový areál nabízí k využití tři volejbalové a jeden tenisový antukový kurt. Součástí areálu je
sociální budova se šatnami a sociálním zařízením. Uvolněná část objektu byla letos využita jako skladové prostory. Areál v letních měsících byl využíván Klubem volejbalu a rekreačními sportovci k volejbalu, nohejbalu a tenisu. Zájem byl rovněž o využití budovy volejbalu k pořádání sportovněspolečenských akcí. V areálu je největší zájem o využití tenisového kurtu. Návštěvnost areálu byla
zhruba 3 500 osob za rok.
Letní koupaliště
Letní koupaliště je vybaveno dvěma bazény o rozměrech 50 m x 20 m, dětským kruhovým bazénem,
tobogánem a sociální budovou. Součástí areálu jsou poměrně rozsáhlé plochy pro slunění.
Areál byl připraven na sezónu v závěru května. Kompletně natřeny byly bazénové vany, provedeny
opravy a výměna napojení cirkulačních čerpadel. Dále byly provedeny, opravy sociálních zařízení,
odstranění revizních závad z kontroly tobogánu, opravy oplocení, hřiště na beach volejbal a další menší opravy. V září byla v rámci EPC projektů realizována výměna cirkulačních čerpadel za nová, úspornější, v nerezovém provedení.
Nepříznivé klimatické podmínky se projevily v návštěvnosti a výši tržeb. V roce 2014 navštívilo areál
pouze 14 092 návštěvníků.
Lyžařský areál Červený kámen
Lyžařský areál je příměstským lyžařským střediskem. Je vybaven základním vybavením pro lyžování v
nízkých nadmořských výškách sněžnými děly a rolbou na úpravu sněhu.
V roce 2014 bylo středisko v provozu od 1. 2. 2014 do 28. 2. 2014. Přestože areál byl v provozu pouze
v únoru, podařilo se realizovat všechny plánované akce, a to čtyři lyžařské kurzy, lyžařskou školu
Sluníčko i veřejné lyžařské závody.
V rámci schváleného územního plánu bylo provedeno vyčištění sjezdovky nad okružní cestou od
náletových dřevin. V letní sezóně je areál využíván k pořádání kulturních a společenských akcí.
Uskutečnily se zde dva hudební festivaly a řada soukromých akcí (svatby, oslavy, podnikové akce
apod.).
Dětská hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních ploch v
jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny revize. Na základě revizní
zprávy z roku 2011 bylo pokračováno v odstranění a likvidaci zařízení, která nevyhovovují současným
normám. Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz nově vybudovaného dětského hřiště v lokalitě „U
Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti „Sever“, na novém hřišti v Lubině a nové prvky v parku E. Beneše.
Celkový počet hřišť v městské zástavbě je 88.
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Zajištění kvality písku v pískovištích bylo řešeno pravidelným čištěním pískovišť před sezónou,
popřípadě výměnou písku v pískovišti. Zdravotním ústavem bylo provedeno místní měření – chemické
vyšetření kvality písku na vybraných pískovištích ve všech městských částech. U žádného ze vzorků
nebyly překročeny limity povolené hodnoty chemického znečištění písku.
V roce 2014 byly kompletně rekonstruovány dvě sportovní plochy pro rekreační sporty.
Na sportovním hřišti Na Luhách byl odstraněn nevyhovující asfalt, betonová plocha opravena a natřena
barvou včetně lajn. Kompletně bylo opraveno oplocení a instalovány nové ochranné sítě, dále bylo
opraveno osvětlení a instalovány kamery s napojením na PCO.
Ve spolupráci s ORM města se podařilo opravit hřiště na sídlišti „Sever“ u Kopřivničky. Dvě nepotřebná
hřiště byla zrušena, byl odstraněn nevyhovující povrch z litého asfaltu, položen nový asfaltový koberec,
kompletně opraveno oplocení a instalovány kůly na sportovní hry. Rovněž byly instalovány nové koše
na streetball.
Discgolfové hřiště
Letos byl slavnostně otevřen discgolfový park pod Červeným kamenem. Kopřivnické devítijamkové
hřiště v lese na úpatí zdejší sjezdovky se stalo 37. v České republice. Discgolf je novou spotovní
disciplínou a přitahuje čím dál víc lidí. Ve světě má už dvacetiletou tradici a jeho oblíbenost dále roste
především proto, že jde o aktivitu, které se mohou věnovat všichni bez rozdílu věku a fyzické kondice,
od dětí až po seniory. Slavnostního otevření se účastnili členové vedení města spolu s Danou
Zátopkovou a Jussim Meresmou. Profesionální discgolfista Jussi Meresmaa patří mezi nejlepší
evropské hráče.

A SOCIACE

SPORTOVNÍCH KLUBŮ

T ATRA K OPŘIVNICE

Asociace sdružuje celkem jedenáct sportovních klubů. Jsou to kluby ASPV, karate, vzpírání, stolního
tenisu, šachů, vodní turistiky, kulturistiky, horolezectví, rekreačního sportu, brazilského bojového umění
Capoeira a Cyklo Bike klub. Letos měla asociace 750 členů.
Další sportovní kluby:
Asociace zdravotně postižených – počet členů: 273
AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE – počet členů: 133
FBC Vikings Kopřivnice – počet členů: 173
FC Kopřivnice – počet členů: 221
FC Vlčovice - Mniší – počet členů: 101
Figure Skating Club Kopřivnice, o. s. – počet členů: 87
Fudoken Kai Aikido, Česká unie aikido, oddíl aikido Kopřivnice – počet členů: 33
Hockey club Kopřivnice – počet členů: 303
Klub českých turistů – počet členů: 133
Klub házené Kopřivnice – počet členů: 558
Klub malé kopané Kopřivnice, o. s. – počet členů: 221
Klub volejbalu TATRA Kopřivnice – počet členů: 70
Atletický klub Emila Zátopka – počet členů: 69 (dospělých), 210 (atletická školka)
Modelářský klub SMČR Apolo Kopřivnice – počet členů: 33
SDH Kopřivnice – počet členů: 66
SDH Lubina II. – počet členů: 76
SDH Mniší – počet členů: 128
Sportovní klub Kopřivnice, o. s. – počet členů: 432
Ski-Klub Kopřivnice – počet členů: 86
Tenisový klub Kopřivnice – počet členů: 130
Tenis club Vlčovice – počet členů 72
TJ Sokol Kopřivnice
– počet členů: 154
TJ Spartak Lubina – počet členů: 98
TJ START Kopřivnice, minigolfový klub – počet členů: 23
Vodní sporty RELAX, s. r. o.
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N EJÚSPĚŠNĚJŠÍ

SPORTOVCI

Ve středu 9. dubna proběhlo v kinosále kulturního domu slavnostní předávání cen nejúspěšnějším
sportovcům minulého roku v kategoriích: jednotlivci, trenéři, družstva, a jedno ocenění mimo uvedené
kategorie. Celkem bylo vyhlášeno 17 jednotlivců a tři týmy. S doprovodným vystoupením se přítomným
divákům představily gymnastky TJ Sokol Kopřivnice a boxeři ASK Tatra Kopřivnice.

O CENĚNÍ

SPORTOVCI

Jednotlivci
Hynek Bartoň (nar. 2004, tenis, TK Kopřivnice): v sezoně 2012–2013 získal v kategorii Baby tenis
několik zlatých medailí z oblastních turnajů, stříbrný byl v Brně, zlatý pak na MČR družstev. Na podzim
2013 se účastnil oblastních přeborů v kategorii mladšího žactva.
David Kofroň (nar. 1998, hokej, HC Oceláři Třinec): velký talent kopřivnického hokeje, v současné
době hraje za mladší i starší dorost HC Oceláři Třinec a je členem reprezentačního výběru ČR kategorie U16.
Veronika Šádková (nar. 1996, atletika, AK SSK Vítkovice): atletka, která se v žákovském věku věnovala tenisu v Tenisovém klubu Kopřivnice. V roce 2013 se stala halovou mistryní ČR kategorie dospělých
ve skoku dalekém. Na halovém MČR kategorie dorostenek byla zlatá na 60 m překážek a stříbrná v
dálce. Na MČR pod otevřeným nebem získala titul mistryně ČR ve skoku dalekém v kategorii dorostenek a stříbrná byla v běhu na 100 m překážek. Zúčastnila se mistrovství světa do 17 let a ve skoku
dalekém obsadila osmou příčku.
Klára Štěpánová (nar. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): v roce 2013 se stala mistryní ČR v kategorii nejmladších žaček a získala 1. místo v Českém poháru. Na závodech většinou obsazuje první
nebo druhou příčku ve své kategorii.
Radek Rýpar (nar. 2000, judo, TJ Závišice): patří do úzké české špičky starších žáků ve váze do 38 kg.
V roce 2013 získal na turnajích u nás i v zahraničí celkem 19 medailí, z toho 11 zlatých, 5 stříbrných a
3 bronzové. Je oporou oddílu Judo Závišice a svým aktivním přístupem k tréninku je příkladem
pro ostatní.
Oto Schwarz (nar. 1995, stolní tenis, ASK Tatra Kopřivnice): krajský přeborník juniorů ve stolním tenise
pro rok 2013, účastník juniorského MČR. Je hráčem základní sestavy družstva mužů ASK Tatra
Kopřivnice, kteří hrají III. ligu.
Radek Domitra (nar. 1997, střelba, SSK Kopřivnice): v roce 2013 získal druhé místo na MČR ve vzduchové pistoli kategorie mladšího dorostu a 1. místo na MČR ve vzduchové pistoli za družstvo mladšího
dorostu. Od 1. dubna 2013 je zařazen do Regionálního střeleckého centra mládeže Ostrava.
Petra Milčinská (nar. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): v roce 2013 obsadila 3. místo v Českém
poháru v kategorii nejmladší žačky a k tomu přidala tři třetí místa na Velkých cenách.
Petr Chalupa (nar. 1994, házená, KH Kopřivnice): mistr ČR v kategorii staršího dorostu. V dresu ČR se
jako hráč zúčastnil otevřeného mistrovství Evropy v házené v kategorii dorostu ve Švédsku. Družstvo
obsadilo 12. místo. Je stabilním členem extraligového družstva KH Kopřivnice.
Denisa Rýparová (nar. 1998, gymnastika, TJ Sokol Kopřivnice): v roce 2013 se zúčastnila MČR ve
sportovní gymnastice v kategorii juniorky B. V roce 1996 se zranila, v gymnastickém klubu však pracuje dál. Sama aktivně cvičí a začíná také trénovat děti v přípravce.
Vendula Rakúsová (nar. 2003, plavání, SK Kopřivnice): na Zimním poháru ČR byla dvakrát zlatá, dvakrát stříbrná a jednou bronzová, na Letním poháru ČR pak získala stříbro. Patří k největším talentům
SK Kopřivnice a českého plavání vůbec.
Trenéři
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Libuše Dočkalová (nar. 1960, tenis, TK Kopřivnice): je dlouholetá členka Tenisového klubu Kopřivnice.
Po ukončení bohaté závodní činnosti se již 20 let věnuje trenérství, především u mládeže. Svědomitě
připravuje na své první zápasy ty nejmenší z tenisové přípravky, mladší i starší žactvo až po dorost.
Jaroslav Kofroň (nar. 1976, hokej, HC Kopřivnice): u kopřivnického klubu pracuje deset let a v roce
2013 dosáhl s hokejisty osmých tříd třetí příčky v žákovské lize Moravskoslezského kraje. Vychoval
mnoho úspěšných mladých talentů, kteří v dlouhodobém horizontu reprezentují i na mezinárodní úrovni.
Libor Hubinák (nar. 1964, badminton, BK Kopřivnice): je dlouholetý člen kopřivnického badmintonového klubu, kde působí v roli hráče i trenéra. Byl dlouholetým trenérem B družstva dospělých, kde výrazným podílem přispěl jak k postupu do II. ligy, tak i do I. ligy. V posledních letech působí jako trenér
mládeže a Regionálního sportovního centra Kopřivnice.
Miroslav Bartoň (nar. 1964, házená, KH Kopřivnice): trenér družstva staršího dorostu, které získalo v
ročníku 2012–2013 1. místo v nejvyšší soutěži, čímž si vybojovalo titul mistr ČR. Na Prezidentském
poháru pak s tímto družstvem vybojoval 2. místo a stali se tak mistrem ČR a vicemistrem z ČR a SR.
Igor Fulnek (nar. 1968, házená, KH Kopřivnice): jako asistent trenéra či vedoucí družstva se dlouhodobě podílí na úspěších kopřivnické házené. V roce 2013 získal se starším dorostem 1. místo v nejvyšší
soutěži a vybojovali si tak titul mistr ČR. Na Prezidentském poháru obsadili 2. místo a stali se tak mistrem ČR a vicemistrem z ČR a SR.
Družstva
Muži oddílu vzpírání (ASK Tatra Kopřivnice): družstvo mužů ASK Tatra Kopřivnice zvítězilo ve všech
kolech třetí ligy v sezoně 2013, a to výrazným rozdílem v součtu bodů. Tím si zajistilo postup do II. ligy
oblasti Morava pro sezonu 2014. Nejlepším členem družstva byl po celou dobu sezóny junior Tomáš
Hrančík.
Starší dorost Klubu házené Kopřivnice: v sezoně 2012–2013 získali 1. místo v nejvyšší soutěži a stali
se tak mistrem ČR. V Prezidentském poháru vybojovali druhou příčku a získali titul mistr ČR a vicemistr z výběrů ČR a SR.
Štafeta jedenáctiletých žáků Sportovního klubu Kopřivnice (plavání): na Zimním poháru ČR jedenáctiletého žactva v Opavě získala štafeta ve složení Jiří Toman, Jan Frýdl, Jan Toman a Radovan Lakomý
stříbrnou medaili. Na oblastním přeboru desetiletého a jedenáctiletého žactva pak vybojovala štafeta
ve složení Jan Frýdl, Radovan Lakomý, Jiří Karásek a Jan Toman zlatou medaili a stala se tak „Přeborníky kraje“.
Ocenění mimo kategorii
Andrea Zátopková (nar. 1987, SK Kopřivnice, plavání): do konce ledna 2014 sloužila v Obvodním
oddělení Policie ČR v Kopřivnici. Na šampionátu World Police and Fire Games získala dvě zlaté medaile a jedno stříbro, k tomu přidala ještě jednu čtvrtou příčku.

O LYMPIONIK M ILAN Š PAČEK
V sobotu 22. listopadu oslavil 92 let Milan Špaček, který se zúčastnil olympijských her v roce 1948 ve
Sv. Mořici, kde ve sjezdovém lyžování mohl pomýšlet hodně vysoko, nebýt pádu a následného zranění
v tréninkové jízdě.
Milan Špaček se narodil v Kopřivnici, kde chodil do školy spolu s Emilem Zátopkem. Stal se několikrát
mistrem naší republiky ve sjezdovém lyžování, získal stříbro na Akademickém mistrovství světa ve
Špindlerově Mlýně, byl trenérem družstva mužů ČSSR a v roce 1960 se v Cortině stal mistrem světa
novinářů. Kromě sjezdového lyžování byl i skvělým atletem, stal se mistrem republiky ve skoku dalekém i trojskoku a věnoval se desetiboji.
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B ĚH

RODNÝM KRAJEM

E MILA Z ÁTOPKA

V sobotu 20. září se na start dvanáctého ročníku běhu z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm postavilo celkem 180 závodníků. Stejně jako v minulých ročnících i v tom letošním provedla startovní
výstřel Dana Zátopková, bývalá československá oštěpařka a manželka zesnulého běžce Emila Zátopka, na jehož počest se celý závod koná.
Celá trať s převahou asfaltu měřila 22,3 km s převýšením 375 m. Nejprve závodníci proběhli Štramberkem, kde měli prémii muži, poté Ženklavou, tam byla prémie nachystána pro ženy a poté absolvovali táhlé stoupání Veřovicemi s další mužskou prémií.
Následoval výběh nad pramen Jičínky a poté seběh do Rožnova pod Radhoštěm s cílem v dřevěném
městečku ve Valašském muzeu v přírodě, kde je poslední spočinutí Emila Zátopka.
Mužskou kategorii naprosto ovládli zahraniční atleti z Keni. Celý závod tradičně organizovala Kopřivnice ve spolupráci s Rožnovem pod Radhoštěm a Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice.
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KULTURA VE MĚSTĚ
V posledních letech se nabídka v oblasti společenského života stále rozšiřuje a město se podílí na
zajištění zajímavých akcí pro všechny věkové kategorie. Po celý rok probíhala ve městě řada kulturních a společenských akcí s mnoha hudebními a scénickými vystoupeními, z nich některé už patří k
tradičním a velmi vyhledávaným. Byly to například mezinárodní výstava a soutěž plastikových modelů
Beskyd Model Kit Show, přehlídka netradičních divadel Kopřiva, taneční soutěž ve standardních a
latinskoamerických tancích Tatra, přehlídka tvorby handicapovaných dětí Motýlek, International Tatra
Veteran Rallye, soutěž tvorby regionálních televizních stanic a studií Kafka nebo přehlídka všech možných dovedností Schody. Koncem prázdnin město ožilo bartolomějskou poutí. Kulturní dům nabízel po
celý rok koncerty všech žánrů, divadelní i filmová představení. V prostorách zdejších muzeí se během
celého roku konaly tématické výstavy.
Město se podílelo na podpoře kulturního a společenského života prostřednictvím realizace řady akcí a
dotačním programem zaměřeným na podporu kulturních organizací. Vedle financování kulturního domu v Kopřivnici významně dlouhodobě podporuje oblast muzejnictví, muzejní expozice dotuje částkou
2,7 mil. korun ročně.

KDK
Největším kulturním zařízením je KDK (Kulturní dům Kopřivnice, p. s.). Již několik let pracuje pod vedením Ing. Adriany Polarczyk.
Samotná stavba v centru města potřebuje pravidelnou údržbu, větší zásah vyžaduje tak velký objem
finančních prostředků, že město zatím v pozici zřizovatele čeká na vypsání vhodného dotačního programu.
V roce 2014 byla zrealizována kompletní rekonstrukce prostor bývalé kuchyně restaurace Buřinka.
Část kuchyně byla zachována pro účely zázemí občerstvení na kulturních akcích a část byla transformována na šatnu pro umělce. Nová místnost se dá využívat i jako VIP salonek či přednáškový sálek.
Další důležitou opravou byla výměna pódia ve velkém sále. Staré pódium bylo zlikvidováno a nahrazeno novým ze smrkových desek, které byly nalepeny k podkladu a natřeny černě.
Také pod pódiem byla uskutečněna důležitá oprava – zbroušení a nalakování parket. Těmito kroky se
výrazně zvýšil komfort jak pro návštěvníky, tak pro umělce a tanečníky.
Počátkem roku došlo k odstranění terasy a barového zařízení, kterým byly blokovány jedny vstupní
dveře, následně byl v srpnu odstraněn bankomat České spořitelny, který dlouhá léta blokoval další
únikový východ. Byl přemístěn do obchodního domu Albert.
V létě 2014 byla ukončena z důvodu trvalé platební neschopnosti spolupráce s nájemcem Baru 603 a
příspěvková organizace převzala provozování občerstvení do své doplňkové činnosti.
Mezi nejnavštěvovanější akce patřily plesy.
Plesovou sezónu v kulturním domě zahájil v sobotu 25. ledna Obecní ples. Hlavním hostem večera
byla mladá zpěvačka Gabriela Gunčíková, k tanci a poslechu hrály kapely Nightshift a Rivieras Show
Band.
Druhým plesem byl ples realizovaný ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Kopřivnici u příležitosti 130 let od založení sboru. Pojmenovaný byl „Ples ve stylu Hoří, má panenko” a proběhl 15.
února. Jednalo se o nenápadnou recesi inspirovanou slavným filmem Miloše Formana.
Tradičně největším plesem v Kopřivnici byl jako každý rok Muzikantský ples. Ten se konal 8. března a
vystoupily na něm jak místní kapely (Swingový orchestr Bedřicha Pukovce, Big band Pavla Písteckého,
Blues street band), tak muzikanti z celé Moravy (např. Banda del café, Šajtar, Ukulele troublemakers).
Kapacita byla z důvodu bezpečnosti i většího komfortu snížena na 600 osob.
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V roce 2014 proběhl v kulturním domě opět Rodičovský bál, Kopřivnický PLESK, Vietnamci oslavili ve
velkém sále lunární Nový rok a 15. března uspořádal KDK Pohádkový maškarní karneval.
Mezi akce plesového typu patřilo i jarní a podzimní Seniorské odpoledne. Jeho obliba, stejně jako
návštěvnost, stále stoupá a obě akce byly v roce 2014 vyprodané.
V roce 2014 se uskutečnilo v KDK několik atraktivních koncertů. Kopřivnice hostila Věru Špinarovou,
skupinu 4TET, zpěvačku Lenny s kapelou, Jaromíra Nohavicu a Jaroslava Hutku. V roce 2014 dobíhal
v kině cyklus Rock v kinech, a to koncerty Aerosmith: Rock for the Rising Sun, Dream Theater: Live at
Luna Park a Morrisey 25: Live.
Mezi nejvýznamnější hudební celovečerní akce se zařadil v květnu 2. ročník akce MAY DAY (9. května) a v říjnu dvojkoncert kapel Tatroska a Nebe.
Tradiční akce
Z tradičních akcí proběhla v roce 2014 postupová soutěž mladých zpěváků Koprstar, Jarní koncert
pěveckých sborů a kapel s vyhlášením vítěze Koprstar, Taneční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana, Vánoční čekání (vánoční koncert žáků kopřivnických škol), Motýlek – přehlídka tvorby handicapovaných
dětí (tentokrát se sportovním zaměřením), 48. ročník Taneční soutěže Tatra, tradiční Mikuláš a nově
se místo silvestrovského ohňostroje konal ohňostroj novoroční 1. ledna 2015 v 17 hodin, což byla
mnohem bezpečnější varianta dostupná širokému okruhu obyvatel města.
V říjnu 2014 probíhala ve vestibulu kulturního domu výstava výsledků Letní školy architektury – prací
studentů a absolventů architektonických škol z České a Slovenské republiky zaměřených na konverzi
přechodového pásu mezi městem a továrnou Tatry. V souvislosti s tím došlo k představení práce Komise architektury a urbanismu města Kopřivnice.
KDK v roce 2014 hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. Náklady dosáhly částky 24 700 tis. korun a
výnosy 24 954 tis. korun. Z toho příspěvek města byl 19 209 korun.

Druhým největším zařízením ve městě, sloužícím především rozvoji kultury, je Regionální muzeum.
Sídlí ve třech objektech a i letos pracovalo pod vedením Ing. Lubomíra Kaválka.

R EGIONÁLNÍ

MUZEUM

Technické muzeum Tatra
V roce 2014 navštívilo Technické muzeum Tatra 87 430 návštěvníků.
Mezi nejzajímavější akce se zařadila výstava „Merkur“ (20. 2. – 11. 5. 2014) – výstava proběhla ve
všech třech muzejních expozicích v režii Mgr. Pavla Dvořáka. V Technickém muzeu byly vystaveny
ojedinělé velké modely. Výstava byla doplněna soutěžním programem s hodnotnými cenami.
Muzeum Fojtství
V roce 2014 navštívilo Fojtství 12 429 osob. Kromě stálé expozice muzeum připravilo pro veřejnost
řadu zajímavých výstav. Byla to výstava lidových oděvů „Ke kořenům“ Věry Horákové, výstava největší
světové sbírky stavebnice Merkur, výstava studentů Střední umělecké školy AVE ART z Ostravy na
téma „Zdeněk Burian“, výstava maleb tvořených technikou enkaustiky, včetně doprovodného programu
pro školy, výstava výtvarných prací kopřivnických dětí „Svět pohádek, dobrodružství a fantazie“.
Lašské muzeum v Šustalově vile
V roce 2014 navštívilo vilu 10 974 osob. Kromě stálé expozice jim pracovníci muzea nabídli řadu zajímavých výstav a akcí. Z těch nejvýznamnějších to byla výstava dokumentující vánoční tradice s názvem „Jiné Vánoce: Vánoce a širší křesťanská tradice v zemích střední a jižní Ameriky, Asie a Afriky“,
dále výstava „Merkur“, výstava 95 let včelařského spolku v Kopřivnici, výstava fotografií významného
fotografa, přítele a žáka Josefa Sudka Petra Helbicha – Kamerou Josefa Sudka, výstava panoramatic-
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kých fotografií, které Josef Sudek pořídil během svých letních pobytů u přátel v Beskydách a výstava
nožů a dalších železných výrobků ze sbírek Technického muzea v Brně.
Město Kopřivnice v roce 2014 vydalo a distribuovalo do domácností 10 000 ks kalendářů. V každém z
nich byly umístěny 4 ks zvýhodněných vstupenek opravňující jejich držitele ke vstupu do všech tří
kopřivnických muzeí za pouhých 40 korun. Této příležitosti využilo 1 642 obyvatel Kopřivnice.
Stěhování depozitářů
Do konce května Regionální muzeum muselo vyklidit objekty někdejších garáží a dílen v parku E. Beneše. Objekty, které muzeu už dlouhá léta sloužily jako depozitáře, čekala letos demolice. Stěhování
bylo pro zaměstnance RMK velice časově náročné a konalo se v průběhu měsíců března až května
roku 2014 a za plného provozu všech muzeí. Kvůli demolici depozitáře v parku E. Beneše z něj museli
přemístit desítky tun náhradních dílů. Od nejmenších šroubků po celé karoserie. Celý depozitář byl
přesunut do areálu Tatry, kde muzeum získalo nevyužívanou budovu z majetku Státní správy hmotných rezerv. Tam byly umístěny veškeré trojrozměrné sbírkové předměty (zejména sbírkové předměty
ve vlastnictví Tatra Trucks, a. s., osobní a nákladní automobily), které prozatím nebylo možné začlenit
do stávajících muzejních expozic a dostupných či volných prostor.
AVE ART na Fojtství
Studenti ostravské soukromé střední umělecké školy Ave Art letos připravili na jaře další tematickou
výstavu pro Kopřivnici. Tentokrát to byla výstava věnovaná Zdeňku Burianovi. Spolupráce mladých
ostravských umělců a zdejšího muzea započala před několika lety, kdy grafici Ave Artu dali formu
úspěšné panelové výstavě o Hansi Ledwinkovi. Pak následovala velká výstava prací studentů na Fojtství a následně dvě tematické výstavy. Téma „Zdeněk Burian“ studenti zpracovávali na hodinách volné
grafiky, kresby a při malířských plenérech. Vystaveny byly plakáty, malby, kresby, keramické objekty a
návrhy fiktivních pracoven Zdeňka Buriana od studentů interiérového designu. Netradiční součástí
výstavy byla také kolekce bot upravených v burianovském stylu.

VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ Z OBLASTI KULTURY
KOPŘIVA 2014
Hlavní část programu byla situována do Katolického domu v Kopřivnici, hrálo se ale i v kulturních domech v Kopřivnici a Štramberku. Dvacátý osmý ročník Kopřivy se odehrál 25. a 26. dubna. Divadelní
přehlídka Kopřiva letos nabídla publiku osm divadelních představení, dva koncerty a výstavu fotografií.
O udělení cen za tvůrčí přínos a herecký výkon letos rozhodovala zcela nová dvoučlenná porota.
Představení hodnotili spisovatel, překladatel a kritik Josef Mlejnek a dramaturgyně a profesorka hudebně-dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře Alice Olmová. Divácký vkus byl měřen tradičním hlasováním kuličkami.
Bedna 2014
Čtrnáctý ročník nepostupové přehlídky dětského, studentského a jinak mladého divadla Kopřivnická
bedna proběhl koncem května 2014 v Domě dětí a mládeže.
Letošní „Bednu s duchem“ zahájil divadelní soubor Nezakopneš z jesenického gymnázia. V programu
pak následovalo dalších třináct představení.
KoprStar 2014
DDM uspořádal 20. ročník pěvecké soutěže pod názvem Koprstar 2014. Celkem se do soutěže zapojilo 395 zpívajících dětí. O vítězi soutěže rozhodli televizní diváci svými hlasy formou SMS. Cenu KoprStar pro rok 2014 získal Vít Buzek. Jedenáctiletý zpěvák ze ZŠ sv. Zdislavy přesvědčil ve finálovém
vystoupení nejvíce hlasujících a získal 324 z 987 odeslaných SMS hlasů. Oproti minulému ročníku, kdy
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často o umístění rozhodovaly jeden nebo dva hlasy, letošní vítěz skončil s náskokem víc jak stovky
hlasů oproti soutěžící, která skončila druhá.
Ve finále v úterý 1. dubna v kinosále kulturního domu přesvědčil svou interpretací písně iBůh v podobě,
v jaké ji prezentuje autorsko-producentská dvojice Pavel Helan a Petr Bende. Sympatickému písničkáři
jeho píseň vynesla účast ve finále loňského ročníku talentové show Česko Slovensko má talent, Vítu
Buzkovi pak vítězství v KoprStar. Jako držitel tohoto titulu byl oficiálně představen na jarním koncertu
kopřivnických škol v kulturním domě.
Kopřivnický komorní orchestr
Místní orchestr si udržuje stálý počet dvaceti členů. Zkoušky orchestru se konaly každý pátek v podvečer v ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici pod taktovkou současného dirigenta Petra Lichnovského, absolventa dirigování na brněnské JAMU. Většina členů je nějakým způsobem spojena se ZUŠ Zdeňka
Buriana, ať už svým pedagogickým působením nebo tam získala základní hudební vzdělání.
Rok 2014 zahájil Komorní orchestr Kopřivnice společným koncertem s novojičínským pěveckým sborem Ondráš v pátek 3. ledna v kostele sv. Bartoloměje. Tentokrát hrál orchestr rozšířený o dechovou
sekci, harfu a další nástroje, které nejsou běžně součástí jeho obsazení.
Koncert připomněl, že rok 2014 je Rokem české hudby, kdy si hudební veřejnost připomíná výročí řady
velikánů tuzemské hudební historie jako Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Josefa
Suka a Bohuslava Martinů.
V pátek 21. března připravil orchestr pro posluchače Jarní koncert nazvaný „Hezky česky“ ve velkém
sále Katolického domu v Kopřivnici. Na koncertě zazněly skladby Josefa Myslivečka, Františka Bendy,
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka i Hukvaldská serenáda současného brněnského skladatele Evžena
Zámečníka. Na rozdíl od minulých koncertů tentokrát Komorní orchestr Kopřivnice vystoupil bez hostů,
zpěvačky či sólistů.
Letošní podzimní koncert pod názvem Hudba starých mistrů uvedl orchestr v pátek 7. listopadu v Katolickém domě v Kopřivnici. Program svého koncertu sestavil především z děl barokních a klasicistních
skladatelů.
Návštěvníci koncertu vyslechli skladby českého klasicistního komponisty Jiřího Antonína Bendy, dramatickou muziku norského skladatele Edvarda Griega a další hudbu. V programu se představili také
sólisté. Violoncellista Tomáš Socha zahrál Haydnův koncert C dur a mladý, talentovaný houslista Dennis Schneiderka pak zahrál populární Presto z Léta Vivaldiho Čtvera ročních období. Vzhledem k potřebám některých skladeb jinak smyčcový soubor posílili hostující hráči na dechové nástroje.
Koncert Lenky Hrůzové
Poslední předvánoční neděli se konal v Kopřivnici první velký koncert zpěvačky Lenky „Lo“ Hrůzové.
Hudební program nazvaný „Lo a její hvězdy“, ve kterém vítězka televizní talentové soutěže „Hlas“
hostila místní kapely a muzikanty, s nimiž v minulosti spolupracovala nebo v současnosti spolupracuje,
proběhl v Katolickém domě.
Společně s Lenkou Hrůzovou se na pódiu objevily kapely Kauflant, Zahrádkáři, Hi Martin, Stop The
Time či částečně vzkříšený Nesselsdorf stejně jako řada jednotlivců nejen z řad hudebníků. Koncert
měl především charitativní rozměr. Lenka Hrůzová se coby čerstvá patronka snažila pomoci dobročinným projektům sdružení Purpura 21. Během koncertu a předcházejícího happeningu Lucie (Světlo) se
podařilo vybrat 13 516 korun, které společně s dalšími dary skončily na transparentním účtu sbírky.
Taneční soutěž Tatra
V sobotu 29. listopadu hostil velký sál kopřivnického kulturního domu 48. ročník přehlídky Tatra.
Prestižní soutěž dospělých párů třídy A ve standardních a latinskoamerických tancích byla příležitostí
vidět na vlastní oči české taneční špičky.
Stejně jako v předchozích ročnících byl program přehlídky rozdělen do dvou částí. Základní kolo soutěže začalo ve 14 hodin a galavečer, v rámci něhož proběhlo semifinále, finále i slavnostní vyhlášení
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vítězů, byl zahájen v 19 hodin. Letošní ročník taneční soutěže přivedl znovu po roce taneční páry výkonnostní třídy A. Ve standardních tancích soutěžilo 15 párů a v latinskoamerické části 24 párů z tuzemských tanečních klubů, ale také ze Slovenska a Polska. Během odpoledne a večera se představili i
několikanásobní medailisté z mistrovství světa v krasojízdě na kole Petr a Kamil Bartůňkovi, baletní
studio Moravského divadla Olomouc, taneční skupina Dancepoint, mažoretky Wildcats, dětský folklórní
soubor Ostravička či muzikálová zpěvačka z Národního divadla Moravskoslezského Hana Fialová.
Exkluzivními hosty večerního programu byli mistři ČR v latinskoamerických tancích Sabina a Filip Karáskovi.
Thara
Tanečnice z Thary uspěly ve Vídni
Po loňské vydařené premiéře se členky kopřivnické taneční skupiny Thara vydaly 22. února do Vídně
obhajovat své loňské úspěchy. Na soutěži World Dance Cup pořádané v rámci festivalu Wienna 2014
byla kopřivnická taneční skupina jedním ze tří souborů z České republiky. Porota hodnotila
260 choreografií tanečníků a tanečnic ze třinácti zemí Evropy. Devět kopřivnických tanečnic domů
přivezlo celkem pět ocenění. První místo získali v kategorii sólo orient děti, v dětském flamencovém
triu a irském mixu dospělých. Vítězné poháry si pak odvezly skupiny dospělých tanečnic žánru orient a
flamenco.
Světlo Orientu
Letošního ročníku soutěže Světlo Orientu se účastnilo kolem dvou set tanečnic orientálního tance.
Krajská postupová soutěž skupinových tanců pořádaná zdejším studiem Farridah a domem dětí a
mládeže proběhla v kulturním domě v Kopřivnici v neděli 27. dubna. Soutěž, byla původně určená
dětem, brzy po svém vzniku se ale obohatila i o kategorie pro dospělé tanečnice. Celý soutěžní program s několika přestávkami trval zhruba pět hodin.
Šostýnská Venuše
V sobotu 7. června 2014 se konal již sedmý ročník festivalu tance, hudby a tvořivosti pro děti i dospělé
Šostýnská Venuše. Letos organizátorům přálo počasí. Taneční festival tak proběhl bez problémů na
louce místního koupaliště. Po celé odpoledne se na pódiu střídaly především taneční skupiny.
Ve vystoupeních převládalo flamenco. Tento původem španělský tanec předvedly místní skupiny Las
Isidras a olomoucká skupina Aires del Sur. Pořádající taneční skupina Farridah předvedla veselý tanec
Saidy Ajram, se kterým vyhrála soutěž Světlo Orientu a jejich juniorka Amirah II se Zrozením duhy
zase skončila druhá na kopřivnickém Mecheche.
V programu s více než třicítkou vystoupení se objevily na festivalu zatím neviděné styly, jako je irský
nebo renesanční tanec. Velký úspěch měl také bubenický workshop vedený členy novojičínské bubenické kapely Kubuku a další výtvarné či wellness doprovodné programy. Vrchol patřil večer tanečníkovi
egyptského původu Osamu Mimi Faragovi a folklornímu tanci tanura typickému neustávajícím otáčením tanečníka kolem své vlastní osy s pestrobarevným kostýmem se dvěma vířícími sukněmi.
Taneční vystoupení
V sobotu 4. října se uskutečnilo komponované taneční představení místních tanečnic ve velkém sále
kulturního domu. Vystoupila taneční skupina Thara D. C. Miroslavy Břuzkové a Tap dance Pavly Jeřábkové. Na 2hodinovém programu spolupracovali i další členové TS Relax Kopřivnice.
Během produkce obě choreografky i jejich svěřenkyně, a dokonce i dva mladí tanečníci předvedli celý
žánrový záběr TS Relax. Diváci se postupně dočkali prvků klasického tance, orientálních tanečních
stylů, stepu, ohnivých španělských tanců, irského stepu, latinskoamerických formačních choreografií
i vystoupení na motivy slavného muzikálového čísla. Jednotlivých osmnáct choreografií spojoval do
jednoho celku příběh holčičky Emy, která se díky kouzelným baletním špičkám pravidelně dostává do
pohádkové země tance a fantazie, kde se setkává s postavami ze slavných baletů a muzikálů a učí se
nové taneční styly. Je pravděpodobné, že vyprávěný příběh malé tanečnice měl poskytnout vystupujícím dostatek času na změnu kostýmů a přípravu pro další vystoupení, ale mnohdy dlouhé čtené pasáže bez jakéhokoliv pódiového ztvárnění neblaze zapůsobily na rytmus a spád celého představení,
které mělo být především ochutnávkou toho, co TS Relax umí zájemcům o tancování nabídnout.
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Část z choreografií zakomponovaných do představení Tancem kolem světa se pak objevila v pořadu
mistrovství světa, kterého se Thara D. C. účastnila.
Na přelomu října a listopadu reprezentovala kopřivnická taneční skupina Thara naše město na World
Dance Championship. Na soutěž v libereckém Babylonu Thara díky umístěním na jednotlivých mistrovstvích republiky vyslala 12 choreografií dětí i dospělých. Pět sólových vystoupení, dvě dueta, dvě
tria a tři formace. Z tohoto výčtu se 10 tanců umístilo ve finále a na medailových pozicích. Pavla Jeřábková získala za vlastní sólovou choreografii titul mistryně světa ve stepu. Choreografka a vedoucí
skupiny Mirka Břusková převzala bronz za sólo Orient clasik, za skupinové formace Flamenco Quajíra
con Manton stříbro a zlato za Latinu MIX ve stylu sólo Ladies. Děti z THARY – junior uspěly nejen v
orientálních tancích, ale i ve stepu a Flamencu. Soutěže se účastnili zástupci šestnácti zemí a jen z
tuzemska soutěžilo 63 českých tanečních škol.
Taneční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana
Na středu 21. a ve čtvrtek 22. května tanečnice místní ZUŠ připravily pro veřejnost tříhodinový program. Diváci zhlédli v úplně vyprodaném sále sedmatřicet zcela nových tanečních čísel. Program byl
tradičně velmi pestrý a předvedl taneční kreace od lidového a klasického tance přes moderní
až po scénický tanec. Program již tradičně připravila vedoucí tanečního oboru Drahomíra Vraspírová,
tentokrát společně s kolegyněmi Anetou Řehákovou a Renatou Fialčovou. Publiku se představili téměř
všichni žáci tanečního oboru, od pětiletých dětí navštěvujících přípravku až po dvacetileté absolventky
tanečního oboru. Ve středu program obohatilo vystoupení bývalé žačky školy a letos studentky tance
na ostravské konzervatoři Hany Madecké.
Kromě podvečerních koncertů proběhla také čtyři dopolední představení. Ve čtvrtek byl připraven program pro žáky prvních stupňů místních škol a v pátek pak pro jejich starší spolužáky z druhého stupně.
Městský dechový orchestr
Orchestr zahájil letošní sezónu novoročním koncertem v sobotu 11. ledna ve velkém sále Katolického
domu zhruba 90minutovým programem. Svým příznivcům předvedl pestré hudební menu, ve kterém
byla klasika, šansony, rockové a popové melodie i pochody, polka, valčík i tango. Až na dvě skladby
to byly samé novinky.
Nový repertoár začal orchestr pod vedením šéfdirigenta orchestru Pierre-Francois Scotta připravovat
program už na konci léta s cílem zaujmout co nejširší vzorek publika. Proto vedle klasické polky zazněla árie z muzikálu Fantom opery, transkripce Lady Carneval či rockového hitu osmdesátých let The
Final Countdown.
V prostorách Katolického domu orchestr koncertoval poprvé. Jeho velký sál publiku stačil, pro členy
orchestru však bylo pódium malé. Novinkou byla spolupráce se zpěvačkou Lenkou Krompolcovou,
která letos nahradila Irenu Kašubovou.
Pierre-Francois Scotto převzal vedení nejpočetnějšího uměleckého souboru ve městě po Aloisi Hrnčárkovi již více než před rokem. Po roce práce a několika koncertech místnímu publiku dokázal, že
orchestr pod jeho vedením dále roste, a to nejen po umělecké stránce.
Koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice na Fojtství
V neděli 30. 3. 2014 se v historickém prostoru muzea konal koncert postní hudby v provedení Pěveckého sdružení Kopřivnice. Posluchači slyšeli díla Johanna Sebastiana Bacha, Antona Brucknera, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Giovanniho Perluiqiho a dalších. V několika skladbách sbor doprovázela hrou na klávesy Eva Pajdlová, sólo zazpívala Marie Melnarová, u dirigentského pultu se vystřídali
Eva Pajdlová, Věra Michálková a Pavel Altrichter. Koncert se uskutečnil ve spolupráci s představitelem
muzea Ondřejem Šalkem. Členové PSK zpívali na tomto místě poprvé a do budoucna chystají s muzeem další vystoupení.
V neděli 18. května vystoupil pěvecký soubor v Katolickém domě v Kopřivnici. Jarní koncert Pěveckého
sdružení Kopřivnice připomněl jubilea několika významných českých skladatelů v rámci Roku české
hudby. Koncert měl tři části. V té první zazněly skladby jubilantů, tedy Leoše Janáčka, Petra Ebena
a Jana Šoupala. V půlce programu dostal prostor hostující studentský sbor Gaudium místní soukromé
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umělecké školy MIS music. Následně pak PSK s Gaudiem posíleni o soubor zobcových fléten a bicích
nástrojů z MIS music společně uvedli skladbu tamního učitele Jiřího Šajtara. Poslední, třetí část koncertu, patřila opět výročí. Zpěváci zazpívali slavné operní sbory z Dvořákovy Rusalky a Smetanovy
Prodané nevěsty – Květiny bílé po cestě a Proč bychom se netěšili.
6. července, v den státního svátku, vystoupil kopřivnický smíšený sbor v rámci kulturního léta ve
Štramberku v Národním sadu pod Kotoučem.
17. srpna ve spolupráci se členy Komorního orchestru Kopřivnice vystoupil sbor na slavnostní mši v
kostele Navštívení Panny Marie v Zašové. Následně uspořádali krátký koncert. Program obou prázdninových vystoupení připravili a řídili sbormistři Eva Pajdlová, Věra Michálková a Pavel Altrichter. Doprovázející hudebníky vedla Markéta Melčáková, sóla zazpívaly Marie Melnarová a Marcela Šumberová.
Přehlídka pěveckých sborů
V sobotu 18. října se již poosmnácté konala v Katolickém domě v Kopřivnici tradiční Přehlídka pěveckých sborů. Akce je součástí kulturního programu města podporovaná Katolickým domem i městem.
Letos vystoupilo šest pěveckých sborů. Kromě pořádajícího Pěveckého sdružení Kopřivnice (dále
PSK) se zúčastnili: Komorníček Odry, vedený Jitkou Jakubíkovou, Píseň Odry se stejnou vedoucí,
Collegium Bonum Bílovec, který řídila Gabriela Onderková, Ženský pěvecký sbor Krnov pod taktovkou
Jany Hlaviznové a Ženský pěvecký sbor Martinů Frýdek-Místek, který řídil Milan Báchorek.
Koncert zahájilo PSK pod vedením Evy Pajdlové a Věry Michálkové a pak se postupně předvedli
všichni účinkující. Posledním číslem programu bylo společné vystoupení ženských sborů, které dirigoval Milan Báchorek a na klavír doprovázela Eva Pajdlová. Skladba Antonína Dvořáka „Dyby byla kosa
nabróšená“ z jeho Moravských dvojzpěvů v podání asi padesáti zpěvaček vzala každého za srdce.
Po skončení oficiálního programu se zpívalo ještě neoficiálně při společném posezení a pohoštění,
které členové PSK pro své hosty připravili.
Nový prostor pro koncerty
Kopřivnický Daemon bar na Štefánikově ulici se letos pravidelně každou sobotu měnil v hudební klub.
Na pódiu, které nahradilo nevyužitý taneční parket, se střídaly kapely z okolí i vzdálenějších míst a
prostor pravidelně dostávaly i místní skupiny. Provozovatelka baru Monika Paľová začala s pořádáním
koncertů už v minulém roce. Při výběru souborů se řídila většinou doporučením ze strany návštěvníků
koncertů a vystupujících muzikantů. Na pódiu zněla až na výjimky rocková muzika.
Festival Moment
Nový festival pod názvem Moment navázal na alternativní hudební festivaly na Červeném kameni, jako
byly Red Stone, JenTakFest nebo Piperfest. Hudební akci pod širým nebem hostil areál kopřivnické
lyžařské chaty v sobotu 14. června. V programu bylo devět koncertů a také doprovodný program
pro dospělé i děti. Dramaturgii připravila Petra Rečková s přáteli. Ta získala zkušenosti již při přípravě
JenTakFestu a spolupracovala na programech Mandaly. Výsledkem dramaturgického brainstormingu
byl zajímavý mix souborů hrajících muziku od folku, přes country, rock až po hudební experiment.
Na festivalu mimo jiné vystoupila excentrická zpěvačka Vladivojna La Chia a její kapela Banana.
May Day
Letošní May Day byl určen širokému spektru posluchačů všech generací. Druhý ročník komponované
akce May Day měl nesrovnatelně vyšší návštěvnost a skvělou dramaturgii a celkovou atmosféru. Návštěvníci viděli jedno divadelní představení a tři koncerty. Večer zahájila politická satira v kabaretu
’Miloš Ubu… aneb málem králem’ z autorské dílny Tomáše Svobody a Ondřeje Formánka. Herci na
pódiu tepali nešvary současné politiky a reagovali na nejnovější události. Na jevišti se objevil kmotr
Mrázek v kostýmu vodníka, prezidentští kandidáti v plavkách i Vladimír Putin se samopalem v ruce.
Pak se představili undergroundovi Plastic People of The Universe, kapela Prouza a legendární Už
jsme doma.
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Nord Youth Club
Nord Youth Club letso začal rozvíjet svou činnost v CO krytu pod komerčním komplexem na sídlišti
Sever. Prvním kulturním programem byl koncert zpěvačky Linny s kytarovým doprovodem Paikyho a
následná projekce toho nejlepšího, co je na Youtube z produkce americké crappy punk-rockové kapely
Blink-182. Provoz klubu rozběhlo sdružení Kultura srdcem, které získalo na provoz dotaci 192 tis. korun. Podpora projektu byla městem smluvně podchycena až v březnu. První návštěvníky Nord Youth
Club přivítal 6. dubna. Členové sdružení měli jen měsíc času, aby prostor upravili a vybavili. Této práci
se věnovali v rámci svého volna, o víkendech i po večerech. Pro návštěvníky vybudovali bar s nealko
nápoji a drobným občerstvením, wi-fi připojení k internetu a příjemné prostředí. Pro aktivity vyžadující
větší prostor jako parket, pódium a podobně Youth Club využíval prostor přilehlého Nord Music Clubu.
Otevření klubu bylo reakcí na přísná pravidla Nord Music Clubu. Cílem bylo umožnit mladým bavit se
podobným způsobem ale bez možnosti dostat alkohol, na který ve svém věku nemají stejně nárok.
Organizátoři v čele s Jiřím Jakubcem připravili i navazující aktivity, například možnost rozjet internetové rádio nebo nabídnout možnost naučit se pracovat s grafickými programy nebo webem.
Výstava Merkur
Po loňském úspěchu expozice o Igráčcích připravilo Regionální muzeum Kopřivnice další výstavu o
tuzemské hračkářské legendě. Tentokrát to byla stavebnice Merkur instalovaná ve všech třech objektech muzea. Základ putovní výstavy tvořila sbírka Jiřího Mládka. Ten je nejen sběratelem Merkuru,
znalcem jeho historie, ale také autorem řady monumentálních modelů z této stavebnice.
V Technickém muzeu byla k vidění jeho největší díla – rozměrné Ruské kolo, zhruba šestimetrový
model známého ivančického viaduktu a především jeho Ocelové město. Gigantická stavba inspirovaná
2
dílem Julese Verna měla zhruba 24 m , hmotnost 1 200 kilogramů a pohromadě ji drželo 320 tisíc
šroubků a matiček.
Druhá část výstavy byla instalovaná ve výstavních prostorách na Fojtství. Zde se návštěvníci mohli
dozvědět maximum o historii stavebnice z děrovaných plíšků, kterou začal psát podnikatel Jaroslav
Vancl ve dvacátých letech minulého století v Polici nad Metují.
Kromě nejrůznějších typů stavebnice byly na Fojtství k vidění i velké unikáty. Jedním z nich byl z Merkuru postavený originál prototyp „čočkostroje“, na kterém profesor Otto Wichterle vytvořil první kontaktní čočky na světě. Expozice přiblížila i další vědecké úspěchy spojené s touto legendární stavebnicí. Poslední kopřivnické muzeum v Lašské vile nabídlo návštěvníkům o něco aktivnější přístup k legendární stavebnici. Instalována byla dílna, ve které všichni návštěvníci měli možnost sami něco postavit z dílků představené stavebnice. Prostory Šustalovy vily byly také určeny k prezentaci modelů z
Merkuru, které měli doma samotní návštěvníci výstavy.
Absolventi výtvarného oboru
Během května a června proběhla výstava šesti absolventů výtvarného oboru ZUŠ Zdeňka Buriana ve
vestibulu kopřivnické radnice. Většina vystavených prací byly malby temperou.
Letošní absolventi však připravili i ukázky náročnější techniky – olejomalby. K vidění však byly i kresby
a další výtvarné techniky. Na vernisáži vystoupila mladá cimbálová muzika ZUŠ. Všech šest absolventů bylo ze třídy výtvarníka Zdeňka Babince.
V prvním týdnu v červnu pak proběhla vernisáž absolventů třídy Hany Lengálové. Tato výstava proběhla přímo ve školní galerii. Důvodem rozdělení absolventské výstavy na dvě části byla potřeba většího
prostoru k prezentaci jejich prací.
KantorArt
Ve školní galerii ZUŠ Zdeňka Buriana měli možnost návštěvníci v listopadu zhlédnout netradiční výstavu všech čtyř učitelů výtvarného oboru ZUŠ. Každý z výtvarníků se prezentoval tím, co je pro jeho dílo
typické. Hana Lengálová vystavila výrazně ornamentální malby, Lenka Dobiášová akty v oleji či akrylu
na plátně, Lucie Benišová představila své plastiky a návrhy a Zdeněk Babinec své expresivní a abstraktní malby. Výstavu připravili učitelé u příležitosti významného výročí 60. let školy.
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MĚSTA
Letní škola architektury 2014
Tématem Letní školy architektury byl kopřivnický brownfield. Studenti pracovali v pěti týmech pod lektorským vedením předních českých architektů a během svého pobytu v Kopřivnici vytvořili kreativní
vize budoucího využití původně průmyslově využívaného území Tatry v bezprostřední blízkosti centra
Kopřivnice. V pátek 12. září proběhla prezentace výsledných projektů v Katolickém domě. Návštěvníkům představili přítomní mladí architekti návrhy ve formě skic a výkresů a přímo na místě diskutovali s
veřejností. Letní školy se zúčastnilo šestadvacet mladých architektů ze všech tuzemských fakult architektury i studenti z Bratislavy a Košic.
Kopřivnické dny techniky
6. – 7. června se v Kopřivnici konal 3. ročník akce Kopřivnické dny techniky. Ukázky různých strojů a
technických zařízení, prohlídky automobilky, doprovodné atrakce a koncerty přilákaly na zkušební
polygon společnosti Tatra Trucks rekordní počet návštěvníků.
Velký zájem projevili návštěvníci o nedělní program, kdy necelou hodinu po otevření bylo parkoviště
pro sedm set automobilů zcela zaplněno. Mnoho lidí letos využilo také bezplatnou autobusovou přepravu z centra města. Za oba dva dny zavítalo na Kopřivnické dny techniky zhruba 20 tisíc návštěvníků. Na akci se prezentovalo pětačtyřicet vystavovatelů, kteří svou technikou zaplnili téměř dvojnásobnou plochu než v loňském roce. V hlavní expozici bylo vystaveno přibližně sedmdesát kusů různé
techniky, od zemědělských strojů přes vojenská vozidla, nákladní automobily, techniku pro úklid ulic,
stavební stroje, hasičská auta, jeřáby, traktory, letadlo, autobus, popelářské auto, kropicí vůz atd. Menší technická zařízení bylo možné vidět také v prezentačních stanech několika výrobních firem a škol.
Novinkou letošního ročníku byla také letecká technika; kromě malého motorového letadla, které na
místo určení přilétlo, se návštěvníci mohli posadit do kokpitu vojenské stíhačky z Leteckého muzea
z Olomouce. Vlastní prezentační stánky měly také některé firmy působící v podnikatelském parku
Vlčovice, střední a vysoké školy technického zaměření z regionu.
V doprovodném programu mohli příchozí po oba dny obdivovat rádiem řízené modely, projet se v nákladním automobilu Tatra či v obrněném transportéru, proletět se vrtulníkem, vyzkoušet jízdu na motokárách, čtyřkolkách či vozítkách Segway a nejmenší se povozili na kolotočích.
Letos se poprvé mohli lidé podívat přímo do automobilky Tatra Trucks, která na základě podnětů z
loňského ročníku v neděli zpřístupnila svou montážní linku. Možnost podívat se, jak se jednotlivé automobilové díly sestavují do finálního výrobku, využily tisíce lidí. Vstup na akci i parkování v areálu
polygonu byly po oba dny zcela zdarma.
Dny technické kariéry
Ve čtvrtek 4. prosince se už potřetí uskutečnily Dny technické kariéry. Žákům dvou nejvyšších ročníků
zdejších základních škol nabízely možnosti studia a následného uplatnění v nejrůznějších technických
oborech střední školy, učiliště a také průmyslové podniky a firmy působící v Kopřivnici a jejím okolí –
Bang & Olufsen, Brose CZ a Favea. Školy své možné budoucí žáky podrobně informovaly i o
možnostech jazykového vzdělávání, které v rámci studia nabízejí.
Tato prezentační akce vznikla jako součást Projektu Techno 2012, jehož cílem bylo zkvalitnění
technicky orientované výuky na místních školách. Předchozí dva ročníky se uskutečnily přímo v
prostorách zdejší radnice, ale vzhledem k velkému zájmu a omezeným prostorám se organizátoři letos
rozhodli přesunout do kulturního domu. Prezentace proběhla na chodbě ke kinu. Přítomni byli i
zástupci úřadu práce, kteří odpovídali na dotazy a pomáhali se směrováním budoucí profesní kariéry
dnešních školáků. Součástí výstavy byly také projekce propagačních snímků škol i firem v kinosále
kulturního domu.
Koledníci pro Charitu
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Koledníci, kteří vybírali příspěvky pro kopřivnickou pobočku katolické Charity, letos vybrali o 100 tis.
korun víc než vloni. Do 14. ročníku Tříkrálové sbírky se letos zapojilo 121 skupinek, které chodily dům
od domu ve 12 obcích a 3 městech spadajících pod Charitu Kopřivnice. Celkem vybrali 781 023 korun.
V samotné Kopřivnici se vybralo 141 179 korun, což je v porovnání s loňským rokem o 50 tis. korun
víc, v Lubině se vybralo 65 258 korun.
Mnozí lidé už na koledníky čekali, aby jim do kasičky přispěli. Každý přispěl dle svých možností,
někteří drobnými, jiní velkými bankovkami. Malí koledníci občas dostali od lidí i pamlsky či cukrovinky.
Samotná Charita pro ně na závěr připravila program s poděkováním. Po vyúčtování se místní Charitě
vrátilo zpět 65 % z vybrané částky. Peníze musela využít dle zpracovaného záměru, který se schvaluje
a na konci roku se opět kontroluje. Zhruba 10 % bylo vyčleněno na přímou sociální výpomoc, další
peníze šly na provoz Pokojného domu stáří v Mořkově, většinu peněz ale využila Charita na terénní
sociální služby.
Kostel sv. Bartoloměje
V pátek 23. května nabídl kopřivnický kostel sv. Bartoloměje již počtvrté v historii možnost důkladné
prohlídky interiéru a také zajímavý hudební program. Noc kostelů, která už několik let přivádí velké
množství lidí do sakrálních památek po celé zemi, začala pět minut před šestou hodinou večer
vyzváněním kostelních zvonů.
První z hudebních produkcí večera bylo vystoupení dětského pěveckého sboru Základní školy sv.
Zdislavy „Holoubci a hrdličky” doprovázeného školní kapelou a také flétnovým kvartetem „Maminky”.
Poté následovala přednáška Jiřího Ramíka s názvem „Církevní majetky aneb Jak to bylo v Kopřivnici“
a o hodinu později mše svatá za město Kopřivnici.
V rámci „Večera u varhan” s Václavem Šablaturou si návštěvníci poslechli ukázky dobové hudby i
varhanní improvizace a dozvěděli se také řadu informací o historii a fungování zdejšího chrámového
nástroje. Noc kostelů ale nabídla především možnost prohlídky celého kostela včetně kůru a věže.
Sto let Katolického domu v Kopřivnici
Prvního října uplynulo 100 let od dokončení stavby Katolického domu v Kopřivnici. Katolická beseda
připravila oslavu už na sobotu 21. září. Ve velkém sále vystoupila cimbálová muzika Pramínky. Od půl
čtvrté byla pro zájemce připravena exkurze a lidé si mohli projít stavbu od sklepa až na půdu. O historii
Katolického domu se dozvěděli na krátké přednášce s promítáním historických fotografií. V malém sále
byla připravena výstava historických kronik a prezentace skautů a Pěveckého sdružení Kopřivnice,
kteří zde mají své zázemí.
V prostorách Katolického domu byla při této příležitosti instalována také výstavka obrazů, fotografií,
kronik a dobových dokumentů i dalších písemností z různých i soukromých zdrojů. Výstava se stala
příležitostí pro setkání seniorů i mladých lidí, kterým historie našeho města není lhostejná.
KOPRCON 2014
Do Kopřivnice se v listopadu již po dvanácté sjeli fanoušci sci-fi, fantasy, a především kultovní filmové
série Star Wars (Hvězdné války), aby se zde setkali na tradiční akci KOPRCON 2014.
Jako vždy našli své zázemí od pátku do neděle na Základní škole dr. Milady Horákové v centru města,
kde se uskutečnila série tematických přednášek, výstava, herní turnaje a divadelní představení. Vrcholem setkání byl sobotní galavečer. V prostorách školy se pohybovali fanoušci sci-fi v kostýmech svých
oblíbených filmových hrdinů a návštěvníci se s nimi fotografovali jako s celebritami.
Požár ve středisku sociálních služeb
V noci na sobotu 6. prosince došlo k požáru jednopokojového bytu v domě s pečovatelskou službou na
ulici České. Rychlý zásah hasičů zabránil rozšíření ohně. Přesto došlo k vážnému popálení 71letého
obyvatele bytu a i další obyvatelé se nadýchali kouře a skončili v péči lékařů.
Pro likvidaci následků město hned v pondělí vybralo sanační firmu a její pracovníci už v úterý začali s
odstraňováním následků požáru. Byt č. 17, v němž hořelo, byl zcela zrekonstruován, vzhledem k rozsahu poškození vlivem požáru musely být kompletně zrekonstruovány omítky, podlahy, bytové jádro,
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elektroinstalace, kuchyňská linka a vestavěné skříně. U dvou dalších bytů byly provedeny drobnější
opravy a další čtyři byty, které byly zakouřeny zplodinami, musely být nově vymalovány. Dále bylo
nutno sanovat přilehlou chodbu domu s pečovatelskou službou, vyměnit její podhledy a částečně podlahové krytiny. Práce provedly firmy Sanace a stavby Apollo a ukončily je 22. prosince.
Motýlek
Speciální Základní škola a mateřská škola Motýlek zahájila tříletý projekt spolupráce s londýnskou
speciální školou Phoenix. Kromě spolupráce na zdokonalení výuky jsou součástí projektu hrazeného z
evropských zdrojů prostřednictvím programu Erasmus+ také výměnné pobyty dětí. Projekt je zaměřen
především na děti s poruchami autistického spektra a poruchami komunikace. Obrázkové systémy,
díky kterým takto postižené děti komunikují se svým okolím, jsou velmi podobné jak u nás, tak v Anglii.
To by realizaci celého projektu mělo velmi usnadnit.
Během tří let se uskuteční celkem 4 vzájemné návštěvy skupinek deseti dětí a jejich pedagogického
doprovodu. Angličané by měli v příštím roce a v roce 2016 přijet na přehlídku Motýlek. Místní děti zase
vyrazí na Phoenixem pořádaný tematický festival. Poprvé už příští rok v březnu.
Kromě výměnných pobytů dětí v rámci projektu proběhne devět týdenních stáží kopřivnických pedagogů v Londýně a londýnských v Kopřivnici. Výstupem projektu by měly být nejen inovace výuky dětí se
specifickými vzdělávacími potřebami, ale také dokument mapující projekt a závěrečná zpráva zaměřená na speciální metody komunikace, terapie pohybové aktivity dětí a podobně.
Celý projekt podpořila Evropská unie částkou 110 tis. eur. Kopřivnický Motýlek z této sumy získá 45 tis.
eur, v přepočtu zhruba 1,24 milionu korun.
Angličané ze školy Phoenix, působící v centrálním Londýně, už v rámci příprav projektu Kopřivnici
dvakrát navštívili. Nejdřív se jejich vyslanci účastnili přehlídky Motýlek, kde prezentovali školu a základní body chystaného projektu, a poté v závěru listopadu plánovali konkrétní detaily vzájemných
návštěv.
Sportovní Motýlek
Letošní Motýlek se konal již po osmnácté a tentokrát nesl podtitul „Sportovní“. Přehlídka tance, zpěvu a
dramatického umění dětí a dospělých s nejrůznějšími druhy a stupni tělesných i mentálních handicapů
zaplnila celý kulturní dům. Účastníci absolvovali páteční sportovní odpoledne a večerní diskotéku
s programem, druhý den dopolední vodní hrátky v místním bazénu a pak téměř čtyřhodinový galaprogram s téměř třemi desítkami pečlivě secvičených vystoupení.
Hlavní integrační část proběhla v pátek, kdy bylo v hale ZŠ Emila Zátopka připraveno sportovní odpoledne. Po ukázkách šesti různých sportů v podání zástupců zdejších klubů proběhlo soutěžní klání
týmů složených ze zdravých i postižených dětí. Večerní diskotéku v kulturním domě zpestřila autogramiáda profesionálního hokejisty Radka Bonka.
V zaplněném velkém sále kulturního domu vystoupilo 250 postižených dětí z celkem pětadvaceti speciálních škol, stacionářů a dalších podobných zařízení z celé České republiky, ale také ze zahraničních
partnerských měst Trappes a Myszków.
Ve vestibulu kulturního domu si pak mohli zdraví i postižení vyzkoušet několik aplikovaných sportů,
jako lyžování, cyklistiku nebo hokej v úpravě pro vozíčkáře.
Křest CD
Cimbálová muzika Pramínky, odchovaná místní ZUŠ, pokřtila své debutové CD před plným sálem
zdejšího Katolického domu. Muzikanti představili nové CD s názvem „Kaj pujděm?“.
Cédéčko bylo zabalené v digipacku s reprodukcí obrazu Studánko – Rubínko malíře Karla Hrudy a
obsahovalo třináct tracků, ale celkem 27 písní, některé z nich byly seřazeny do tematických pásem.
Posluchači na disku našli 56 minut hudby především z oblasti Lašska a nejbližšího okolí. Muzikanti
studují na různých vysokých školách a ke zkoušení se schází o sobotách v ZUŠ Zdeňka Buriana.
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Ledová kalamita
V pondělí 1. prosince byla Kopřivnice postižena nečekanou ledovkovou kalamitou. Mrznoucí déšť
značně zkomplikoval veškerou dopravu ve městě. Ledovka se nejdříve vytvářela na rychle namrzajících komunikacích s betonovým povrchem, žulovou nebo zámkovou dlažbou, velice nebezpečné byly
kluzké betonové obrubníky, slepecká dlažba a nástupní plochy přechodů pro chodce, nástupiště autobusových zastávek, křižovatky, kopcovité úseky.
Slumeko v souladu s podmínkami Plánu zimní údržby provedlo výjezd mechanismů, jež má k dispozici,
do půl hodiny od zjištění vzniku ledovky na komunikacích. Nepřetržitě padající mrznoucí déšť prakticky
neutralizoval veškerý provedený chemický posyp. Jen za první den kalamity bylo vysypáno zhruba 70
tun posypové soli. Již zhruba po půl hodině od průjezdu sypačů nebo od provedení ručního posypu solí
u všech kritických úseků komunikací nebyl chemický posyp vůbec účinný a nadále pokračovala tvorba
ledovky s nezmenšenou intenzitou. Sjízdnost a schůdnost komunikací se při pokračující a trvající opakované zimní údržbě podařilo stabilizovat a zlepšit až druhý den dopoledne.
Problém při provádění údržeb způsobila nevhodně zaparkovaná auta v křižovatkách, na přechodech
pro chodce a v jejich těsné blízkosti, na chodnících, zúžení jízdních pruhů nevhodně odstavenými
vozidly apod. Například na ulici Francouzské u č. p. 1317 a 1318 se díky nevhodně zaparkovaným
vozidlům nepodařilo včas projet a řádně ošetřit důležité a poměrně frekventované chodníky na přístupu
k místní mateřské školce.
Sbor místních dětí Kopřivka
Dětský sbor Kopřivka, složený ze školáků všech místních základních škol, oslavil letos desáté výročí.
Ve středu 22. října v kulturním domě vystoupila kromě Kopřivky také učitelská kapela Magistr, která
shodou okolností vznikla rovněž v roce 2004, a vokální STK kvartet. Jedno z prvních vystoupení sboru
se uskutečnilo v kulturním domě, kde místní děti zazpívaly na koncertu Jaroslava Uhlíře. Dětské písně
dvojice Uhlíř a Svěrák dodnes tvoří významnou část repertoáru sboru. V současné době v Kopřivce
vystupuje zhruba 170 dětí a za celou dobu existence jich sborem prošlo už několik set.
Piper Records Night
V sobotu 8. listopadu se uskutečnila premiérová „Piper Records Night“, minifestival spojený se značkou zdejšího nezávislého vydavatelství. V kopřivnickém Katolickém domě vystoupila jako první kopřivnická kapela Kauflant. Ta hrála ponurý rock’n’roll s řadou rytmických změn a většinou v poměrně zběsilém tempu. Kapelou, působící na místní scéně už jedenáct let, prošlo několik zkušených muzikantů a
její zpěvačkou byla také vítězka televizního „Hlasu“ Lenka Hrůzová. Dále vystoupila Rakovnická skupina Manon Meurt, The Finaly a kroměřížská postrocková formace Superego Kid.
Nová publikace
Architektonické vize studentů brněnského VUT pro centrum Kopřivnice a především možná přestavba
kulturního domu jsou hlavním obsahem bezmála stostránkové publikace Res Publica: Kulturní centrum
Kopřivnice, která letos spatřila světlo světa.
Vydaná brožura navázala na vloni v říjnu uskutečněnou prezentaci a výstavu návrhů dvanácti studentů
architektury, kteří se možnou budoucí podobou centra města zabývali v rámci svého diplomového
projektu. Publikace krátce přiblížila historii města a vývoje jeho centra. Stěžejní částí je prezentace
řešení jednotlivých lokalit pomocí výkresů, schémat a vizualizací zpracovaných v rámci diplomních
projektů studentů architektury VUT Brno. Publikace obsahuje také rozbor jednotlivých přístupů k přestavbě centra a zhodnocení jejich předpokládaného vlivu na rozvoj města.
Na vydání v nákladu 600 kusů se podílelo město společně s ateliérem Kamila Mrvy a brněnskou fakultou architektury, slouží jako reprezentativní propagační publikace města a zároveň byla zdrojem inspirace při dalších debatách o budoucí podobě centra.
Letní škola architektury
V Kopřivnici na Letní škole architektury se letos sešly tři desítky architektů. Od 5. do 12. září pracovalo
na návrzích, které by měly revitalizovat rozsáhlé území města, šestadvacet studentů a absolventů
fakult architektury z celé ČR, Slovenska, Rakouska a Ruska. Zadaným úkolem bylo zpracování projek-
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tů, řešících nárazníkové pásmo mezi městem a Tatrou, které by se v budoucnu mohlo stát místem pro
relaxaci, kulturu, sportovní vyžití, ale také prostorem pro další ekonomický rozvoj či bydlení. Cílem bylo
toto území začlenit do města a oživit jej, ale ne formou nějakých masivních demolic a následných staveb, ale prostřednictvím takzvaných městských zásahů.
Tématem v pořadí už třetí Letní školy architektury byla industriální architektura, její proměny a nové
možnosti využití. Kromě práce na návrzích čekalo na účastníky Letní školy architektury také několik
přednášek či setkání a pracovní diskuze s architektem Josefem Pleskotem, který je autorem proměny
Dolní oblasti Vítkovice a má s konverzemi industriálních prostor velké zkušenosti. Městské zásahy si
pak architekti vyzkoušeli v praxi, když výrazně prosvětlili zeleň na Masarykově náměstí.
Výsledky své práce včetně plánů a vizualizací představili účastníci Letní školy architektury na výstavě v
Katolickém domě, od 1. října pak byly panely k vidění v kopřivnickém kulturním domě.
Včelaři v Kopřivnici
Včelaři ZO Kopřivnice letos oslavili 95 let své činnosti. Včelařská organizace byla založena 9. 1. 1919 v
nynější restauraci Pod Kaštany. Hlavní akci u příležitosti oslav pod názvem „Bez medu to nejde” uspořádali na Fojtství. Včelařský den v sobotu 30. 8. v areálu muzea Fojtství letos navštívilo asi tisíc návštěvníků z Kopřivnice, blízkého a širokého okolí. Místní včelaři připravili den plný poučení, zábavy,
dobrot, medu a medoviny. V suterénu byla výstava včelařských pomůcek, nářadí, časopisů, knih. V
průběhu odpoledne proběhly i dvě přednášky. Jejich účastníci se tak mohli seznámit s včelími produkty
a jejich využitím, a také jak proniknout do tajů výroby a vaření medoviny. Druhá přednáška byla interaktivní a probíhalo při ní i ochutnávání. Po celý den se v zasedací místnosti promítal film o práci včelařů, a zájemci se tak s ní mohli podrobně seznámit. Připraveno bylo i 13 sklenic medu a 7 vzorků medoviny, které mohli občané ochutnávat a porovnávat. Do degustace se aktivně zapojilo 156 degustujících,
kteří svému favoritovi odevzdali platný hlasovací lístek. V doprovodném programu vystoupila pěvecká
skupina Ogaba, tanečnice ze ZUŠ Zdeňka Buriana, brněnská hudební skupina BUST-ART a místní
rocková kapela SUNAR.
Výstavka Klubu pěší turistiky seniorů
Ve středu 15. října proběhla ve vestibulu radnice vernisáž výstavy, která mapovala 25 let činnosti Klubu pěší turistiky působícího při místním klubu seniorů. Cílem výstavy bylo inspirovat ostatní Kopřivničany v důchodovém věku, aby se přidali k četným klubovým aktivitám. Ve stejný den mohli lidé navštívit jednodenní výstavku s názvem „Šikovné ruce našich seniorů“. Na stolech ve vestibulu prezentovali
senioři své ruční práce. Lidé, kteří procházeli, mohli zhlédnout nebo si i zakoupit například vyšívané
ubrusy, háčkované ozdoby, pletené košíky či čerty z papíru, korálky a další. Výstava Klubu seniorské
pěší turistiky byla ve vestibulu radnice k vidění až do 7. listopadu.
Kopřivnické poháry
Místní Dům dětí a mládeže již počtrnácté hostil Kopřivnické poháry, bodovací soutěž pořádanou místním modelářským klubem Apolo. V soutěži bylo 89 velmi kvalitních modelů. Podruhé se letos uděloval
speciální pohár brigádního generála Zdeňka Škarvady, zesnulého stíhače britské RAF, který získal
model letadla s britskými výsostnými znaky s nejvyšším počtem bodů. Kromě samotné soutěže hodnocené v kategoriích podle toho, zda jde o letadla či vojenskou techniku, stejně jako podle měřítka a věku
autora, byla součástí dalšího ročníku Kopřivnických pohárů i nesoutěžní výstavka s dalšími víc jak
sedmi desítkami modelů, ale také modelářská burza či prodejní výstava stavebnic a modelářského
vybavení. Soutěžního dění se zúčastnilo zhruba pět desítek modelářů z celé České republiky a ze
Slovenska.
Výstava „Kočičí“
Dne 22. července byla v K-Galerii v Šustalově zahájena charitativní kolektivní výstava „Kočičí“ pro
tříletou Nikolku Bartlovou z Rybí. Ta také spolu se svou maminkou a babičkou byla vernisáži přítomna.
Dvacet dva „nejen výtvarníků“ z Kopřivnice a blízkého okolí se spojilo a nabídlo svá díla k prodeji ve
prospěch nemocné holčičky. Na výstavě byly nabízeny obrazy, keramika, fotografie, textilní a dřevěné
hračky, jejichž společným motivem byly kočky. Výtěžek z prodeje děl byl využit jako příspěvek malé
Nikolce s diagnózou hydrocefalu na léčebný pobyt v lázních.
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„PREVENTĚNÍ“
Akce, která v předstihu slavila Den dětí a zároveň nabízela nevšední pohled na fungování integrovaného záchranného systému, přilákala během pátku 30. května na prostranství před kopřivnickou radnicí stovky lidí.
Program byl rozdělen do dvou téměř identických bloků. Dopolední byl určen především školám, ale i
ten už lákal také kolemjdoucí. Odpoledne pak byla na dynamické ukázky práce hasičů, policistů i zdravotnických záchranářů zvána široká veřejnost. Hasiči předvedli způsoby hašení různých druhů ohně,
simulovali požár v budově radnice a předvedli dva způsoby evakuace osob z hořícího objektu pomocí
automobilového žebříku, ale také alternativní způsob záchrany zraněného z výšky pomocí lanové
techniky. Vrcholem programu pak byl společný zásah hasičů, zdravotníků a policie u simulované dopravní nehody se zraněním. Příjemným oživením odpolední části Preventění byla ukázka zásahu
štramberských hasičů v dobových uniformách s jejich historickou stříkačkou Tatra 26/30 z roku 1929.
Záchranáři na místě předváděli vybavení sanitky a zájemcům ukazovali správný postup masáže srdce.
Celkem bylo v prostoru před radnicí, ale také na pěší zóně v centru města několik desítek kusů nejrůznější a často ne zcela obvyklé techniky. Policie měla na místě pozorovací vůz s kamerami stejně jako
lehký obrněný transportér nebo vozidlo dopravních policistů s radarem na měření rychlosti. Armáda
předváděla vyprošťovací vůz a hasiči dorazili na místo zhruba se dvěma desítkami kusů techniky od té
nejstarší stříkačky na koňský pohon až po ty nejnovější kusy techniky, které využívají profesionální
hasiči dnes. Kopřivničtí hasiči touto akcí také slavili na září připadající 130. výročí založení zdejší jednotky.
Restaurant Day
Principem této akce neziskového prokomunitního charakteru je, že se z milovníků dobrého jídla a amatérských kuchařů na jeden den stanou restauratéři, kteří své oblíbené, vlastnoručně vytvořené lahůdky,
nabídnou také podobně naladěným lidem ve svém okolí. Celkem své menu nabízelo celkem osm restaurací. Akce se bohužel kvůli dešti musela ukrýt v prostorách Lašského muzea. Zájem restauratérů i
návštěvníků ale předčil očekávání organizátorů.
Kit Show
Letošní osmnáctý ročník Beskyd Model Kit Show 3. a 4. května v prostorách kulturního domu navštívily
zhruba tři tisíce lidí. Na výstavě bylo k vidění zhruba 1 300 modelů a necelá polovina se účastnila také
vyhlášených soutěží. Zbylou část tvořily klubové expozice a zajímavé modely, které jejich autoři nepřihlásili do klání o ceny. K vidění bylo zhruba o 30 % více modelů než vloni. Podařilo se posílit oblast
železničního modelářství, takže letos bylo k vidění sedm kompletních kolejišť a jako velká atrakce
venkovní miniatura, parní železnice.
Autoři jednotlivých modelů se utkali ve velkém počtu nejrůznějších soutěží. Kromě tradičních Pohárů
Evropské unie, cen Moravský knipl a Moravský šrapnel nebo ceny značky Tatra čekalo na modeláře i
několik cen zcela nových. Mezi novinky patřila cena firmy 4+ MARK I pro drobné modely letadel v
měřítku 1 : 144. Hlavnímu pořadateli Janu Štědrému se podařilo připravit bohatý doprovodný program.
Automobilka Tatra kromě vozů ze svého aktuálního výrobního programu zapůjčila organizátorům také
velký stan, ve kterém proběhla velká prezentace dálkově ovládaných modelů stavebních strojů, automobilů, vojenské techniky a off roadů. Představeny zde byly i funkční modely kamionů TATRA v měřítku 1 : 10. V témže stanu návštěvníci našli také výstavu několika leteckých motorů a jiných artefaktů ze
sestřelených letounů z 2. světové války.
Před KDK návštěvníci viděli i venkovní bojové ukázky, kde členové klubů vojenské historie rekonstruovali podobu osvobozovacích bojů z konce 2. světové války.
Velká válka a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 byla v muzeu Novojičínska otevřena výstava ke 100. výročí vzniku 1. světové
války a Legií. Obdobná výstava v Kopřivnici již proběhla. Na vernisáži, které se zúčastnilo přes sto
účastníků a významných hostů, se uskutečnil i křest 2. části publikace autorů Václava Langra a Bohumila Vlacha – Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa. 2. část publikace vznikla na
základě podnětů čtenářů původní publikace, kteří v ní nenašli svého předka nebo známého. K původ-
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ním 1 114 legionářům tak autoři dohledali dalších 240 legionářů, a proto se rozhodli vytvořit tuto 2.
část.
Konec telefonních automatů
V průběhu měsíce října z města zmizely další veřejné telefonní automaty. Společnost Telefónica O2
Czech Republic zrušila ve městě tři veřejné telefonní automaty, a to z ulice 17. listopadu u č. p. 1231, z
ulice Polní, č. p. 1288 a Štramberské, č. p. 1096. Důvodem byl podle zástupců společnosti výrazný
pokles zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů, a proto se společnost rozhodla
stávající síť veřejných automatů přizpůsobit současným potřebám.
Prezident v Kopřivnici
Prezident republiky Miloš Zeman se po třinácti měsících znovu zastavil ve středu 12. listopadu krátce v
Kopřivnici. Miloš Zeman dorazil krátce po poledni do Tatry, setkal se s vedením automobilky a následně v hlavní montážní hale také s jejími zaměstnanci. Odtud se prezidentská kolona přesunula do centra města, kde prezidenta před kulturním domem přivítali zástupci města a asi tisícovka občanů. Zeman
se svým doprovodem poobědval v hotelu Tatra a následně také společně s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem odpovídal na dotazy novinářů na tiskové konferenci, která uzavírala
jeho třídenní návštěvu regionu.
Pošli to dál
V sobotu 22. listopadu se uskutečnil pátý bleší trh v Kopřivnici tradičně v Katolickém domě. Tentokrát
prodejci obsadili 80 stolů a kromě zaplněného velkého sálu se lidé, nabízející své domácí „poklady“,
museli přesunout i do malého sálu. Přišlo 420 dospělých a spousta dětí. Akce byla i vítanou příležitostí
pro organizace starající se o lidi v nouzi. Azylový dům Salus získal darem oblečení a hračky pro děti
svých klientek a Denní centrum Racek obohatilo svůj sociální šatník o aktuálně potřebné zimní oděvy.
Kafka
Kafka, přehlídka tvorby regionálních a malých televizních studií, se letos po sedmnácti letech neuskutečnila. Místo přehlídky se ve čtvrtek 13. listopadu konal odborný seminář zaměřený na problematiku
provozování televizního a internetového vysílání. Seminář pořádala zdejší Kabelová televize Kopřivnice ve spolupráci s Asociací regionálních a lokálních televizí. V první části se hovořilo především o
pozici regionálních a lokálních televizí v programové konkurenci českého mediálního prostředí, druhá
část byla věnována aktuálnímu způsobu financování „malých televizí”, podílu veřejných a soukromých
prostředků na jejich tržbách a prognóze jejich komerčního potenciálu. Na seminář se sjelo zhruba 60
účastníků z celé republiky.
Pouťový program
Pouťový víkend se letos příliš nevydařil. Jediným pouťovým programem, který počasí neovlivnilo, byl
starodávný jarmark. Trhová atmosféra, doplněná starosvětským loutkovým divadlem, dobovým kolotočem a folklorními melodiemi v podání cimbálovky Radhošť, přilákala do parku E. Beneše stovky lidí.
Bartolomějský večer začal před kulturním domem, ale kvůli dešti se přestěhoval do interiéru kulturního
domu. Tam byl přestěhován také nedělní program. Program uvnitř ale sledovalo jen několik desítek
dětí a rodičů.
Brigády pro mladé
Místní středoškolští studenti v rámci premiérového cyklu projektu „Mladí městu Kopřivnici” provedli ve
městě řadu prací. Mezi ně patřilo zprůchodnění Lašské naučné stezky, výřez dřevin u komunikace od
koupaliště na Janíkovo sedlo, pomocné práce při údržbě letního stadionu, vypletí plevelu na ostrůvku
kruhového objezdu a v chodníku před budovou radnice, nátěr laviček na hřbitově nebo nátěr zábradlí
okolo potoku Sýkoreček.
Projekt vzešel ze zájmu mladých lidí o letní brigády, který vyjádřili v rámci fóra Zdravého města. Radnice pak vytipovala jednoduché práce, které město nemá zajištěny jiným způsobem, a vyčlenila prostředky na vybavení a finanční odměnu středoškoláků. V pilotním cyklu projektu našlo desetidenní
brigádu deset studentů ve věku od 16 do 19 let.
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Muzejní noc
Druhá Muzejní noc v Lašském muzeu přilákala podstatně víc lidí než o rok dřív. Prohlédnout si muzeum v netradičním čase od 18 do 23 hodin přišlo 120 dětí v doprovodu svých rodičů či prarodičů. V
prvním patře na děti čekalo překvapení, které si pro ně připravili členové loutkohereckého souboru
Rolnička. Děti si mohly vyzkoušet, jak se vodí loutky nebo si s nimi hrát. Loutkoherci je pak zkoušeli,
zda umí odříkat části pohádky „O pejskovi a kočičce”, právě tuto hru sehráli o pár dnů později v kulturním domě.
K akci Lašského muzea se přidala i K-Galerie, která se nachází v suterénu budovy. Tam si děti mohly
nejen prohlédnout výstavu „Svět loutek” Jaromíra a Jarmily Kostelníkových, kteří v průběhu akce předváděli, jak vznikají loutky.
2x pexeso
Od roku 1998 kopřivnická knihovna vyhlašuje pravidelně literární a výtvarnou soutěž pro žáky základních škol. Obměnou pravidelně vydávaného almanachu dětských prací se v letošním roce stala hra s
názvem Kopřivnické pexeso. Obrázky na hracích kartách zobrazují kopřivnická významná místa, mamuty, tatrovácká auta a další zajímavosti. S nápadem na vytvoření pexesa přišla knihovnice Alena
Pavelková a o jeho grafické zpracování se postaral další pracovník knihovny Pavel Šenk.
Pexeso vydala knihovna v nákladu pěti set kusů z vlastních finančních prostředků a na slavnostním
vyhodnocení je dostali autoři obrázků použitých pro hrací karty spolu s dalšími drobnými odměnami i
všechny děti, jejichž obrázky knihovna obdržela.
Shodou okolností ve stejnou dobu spatřilo světlo světa i pexeso šesti žáků grafické třídy ZUŠ Zdeňka
Buriana, vytvořené s použitím grafických programů s motivy hudby a tance u příležitosti 60. výročí
školy. Škola jej vydala v nákladu 1 000 kusů a dostali je na památku všichni žáci školy a účastníci akcí
k výročí školy.
Miss Roma
Miss Roma se v Kopřivnici volila po sedmi letech. Poslední ročník se uskutečnil v roce 2007 a premiéru
měla tato soutěž ve městě ještě o pět let dříve. Finálový program soutěže vyvrcholil v sobotu 12. dubna
v zaplněném Katolickém domě. Účastnice soutěže krásy se nejdříve porotě představily promenádou a
krátkým rozhovorem, následně je čekal test šikovnosti a nechyběla ani volná disciplína, kde
dominovaly tanec a zpěv. Miss Roma 2014 se stala třináctiletá Marie Kačová z Nového Jičína. Stejný
titul v dalších dvou věkových kategoriích získaly také mladší Anna Tancošová a Jenifer Darnadyová z
Kopřivnice.
Kromě volby poroty vzešla z víc jak čtyřhodinového finále také Miss Sympatie, o které rozhodli
hlasováním diváci. Největší část práce udělal Michal Oračko, který měl na svědomí i předchozí dva
ročníky, a patří mezi dobrovolníky Klubu Kamarád.
DVD „Město očima pamětníků“
V prosinci Kopřivnice vydala další čtyři díly dokumentárního cyklu “Město očima pamětníků”. Cyklus
natočil pro město Miroslav Hofmann. Cílem bylo vytvořit audiovizuální dílo s trvalou hodnotou a
uchovat střípky minulého života dalším generacím. Dvojité DVD s prvními osmi díly bylo vydáno v roce
2010. Letošní díly seznamují diváky s osudy kopřivnického hradu Šostýna, nabízejí exkurzi do historie
zdejšího skautingu a přinášejí zajímavé povídání Lubomíra Hanzelky natočené na základě textu
“Korytem Kopřivničky”, který uveřejnil jeho otec a zakladatel Lašského muzea Emil Hanzelka v
časopise Tatrovák. Součástí je také střihový snímek z archivních celuloidových filmů. Jedná se o
snímky zachycující různé kopřivnické události v období 50. – 80. let, které by byly bez potřebné
digitalizace nenávratně ztraceny.
Dymaxion
Na začátku prosince opustil brány kopřivnické Ecorry dopravní prostředek aerodynamického tvaru
kapky. Vůz dlouhý zhruba šest metrů, jenž má vpředu dvě kola a vzadu jen jedno, mohl údajně
převážet až 11 pasažérů. Vozidlo vytvořil americký architekt Buckminster Fuller, jehož po první světové
válce, kdy silnice brázdily hranaté vozy, motivovala snaha vytvořit jiné, aerodynamické vozidlo. Kopii
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Dymaxionu, kterého existují na světě jen tři kusy, vytvořila firma pro zájemce z amerického Nashville.
Na přiznané kopii Dymaxionu, kterého ve třicátých letech dvacátého století vzniklo jen tři a půl kusu,
strávili pracovníci kopřivnické renovátorské firmy dlouhé tři roky. Z Ameriky dodali jen podvozek s
motorem. Ecorra zpracovala dřevěnou kostru, oplechování a propojení všeho tak, aby to fungovalo.
Zdařilá kopie, kterou pracovníci renovátorské firmy vytvořili díky knize a mnoha fotografiím, byla plně
funkční.
Hry handicapovaných
Již po sedmnácté se v Kopřivnici v sobotu 17. května uskutečnily sportovní hry zdravotně postižených
dětí a dospělých. Tentokrát se kvůli počasí odehrály v interiéru kulturního domu. K soutěžím se
zapsalo 147 lidí. Pořadatelé museli uzpůsobit také nabídku disciplín; hod oštěpem nebo koulí či
tradičně oblíbené běhy byly v interiéru vyloučeny, a tak se soutěžilo ve víceméně dovednostních
disciplínách. Kromě samotného soutěžního klání si zdravotně postižení sportovci, kteří do Kopřivnice
přijeli i z tak vzdálených měst, jako jsou Kladno či Košice, užili i doprovodný program a večerní
společenský galavečer s udílením cen.
Pamětní deska Zátopkovi
Na domek číslo 421 na ulici 1. května byla letos umístěna pamětní deska, která připomíná, že se v
něm narodil legendární běžec Emil Zátopek. Deska byla na dům umístěna z popudu místních obyvatel.
Instalaci desky inicioval Jaromír Naleraj na setkání sousedů před 15 měsíci. Desku zlaté barvy s
informačním textem a typickou siluetou běžícího Emila Zátopka odhalil Naleraj společně s atletovou
praneteří Jindřiškou Váchalovou, která je současnou majitelkou Zátopkova rodného domu. Samotnému
odhalení přihlíželo několik desítek lidí ze sousedství a kromě nich také příznivci Emila Zátopka, mezi
nimi například ředitel zdejší základní školy nesoucí atletovo jméno, předseda Atletického klubu Emila
Zátopka nebo šéf zdejšího Regionálního muzea Kopřivnice, které spravuje i expozici manželů
Zátopkových. Pamětní deska na fasádě domu visí i díky penězům, které symbolicky do tenisek mezi
sebou vybrali sousedé Na Luhách.
Ztracený kámen
Ondřeji Šálkovi z Muzea Fojtství se letos povedl mimořádný objev. Znalec zdejší historie pátral po
základním kameni nerealizované rozhledny Masarykova volebního kraje, která měla stát na Červeném
kameni. Kámen byl odhalen 7. 8. 1938 a následně ukryt před nacisty. Pískovcový kámen před ním
hledali i jiní, ale ani lidé z klubu turistů ani skauti nebyli úspěšní. Kámen odstraněný ze svého
původního místa čekal na své znovuobjevení desítky let. K upřesnění místa pátrání po kameni použil
Ondřej Šalek dobové fotografie. Kámen byl z velké části zakryt větvemi a listím, ale historik si všiml
číslice sedm. Kámen byl snesen, očištěn a veřejnosti představen na akci “Myšlenky TGM
a současnost”. Základní kámen Masarykovy rozhledny je společně s pamětním kamenem esperantistů
jedním ze znovuobjevených památných kamenů v Kopřivnici.
Diskusní fórum „Myšlenky TGM a současnost“
Ve čtvrtek 9. října ve velkém sále kulturního domu se uskutečnilo setkání s osobnostmi našeho politického a společenského života. Tentokrát je charakterizoval podtitul „Demokracii již máme, teď ještě ty
demokraty”. Nad tématem vycházejícím z Masarykova známého citátu se tradičně zamýšlelo několik
osobností. Kromě někdejší předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové také předseda Masarykova
demokratického hnutí Michael Halaška, novinář Radko Kubičko nebo končící starosta Kopřivnice Josef
Jalůvka. Letošního ročníku se poprvé za dobu existence akce nezúčastnil osobně Pavel Pecháček,
emeritní ředitel Radia Svobodná Evropa. Ten ze zdravotních důvodů nemohl cestovat, ale své zamyšlení na dané téma do Kopřivnice doručil.
Účastníci setkání se dočkali také dvou historických ohlédnutí. V tom prvním Josef Adamec, znalec
počátků Masarykovy politické kariéry v našem kraji, připomenul, že právě rok 1914 byl rokem, kdy
Masaryk nastoupil tuto cestu k vybudování samostatného státu, ačkoliv do té doby viděl budoucnost
českých zemí uvnitř federálně uspořádaného Rakousko-Uherska. V závěru celého setkání pak historik
zdejšího muzea Ondřej Šalek představil veřejnosti historii zvažované Masarykovy rozhledny na vrcholu
Červeného kamene a pátrání po základním kameni rozhledny, který byl celá desetiletí zapomenut a
teprve nedávno objeven a zachráněn.
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Na kopřivnické sjezdovce zdolávali výšku Mount Everestu
V sobotu 4. října se pokusilo zdolat Červený kámen 124 lezců s cílem vystoupat v ideálním případě 8
848 výškových metrů odpovídajících výšce Mount Everestu, případně symbolicky pokořit alespoň jinou
ze světových velehor.
Šlo již o třetí ročník akce pořádané místním domem dětí a mládeže. Tentokrát byl výstup obzvlášť
náročný kvůli nepřízni počasí. Rozmoklý svah sjezdovky byl nepříjemný a místy i nebezpečný. Sólolezci museli absolvovat 21 výstupů až na vrchol a 18 zkrácených nočních výstupů. Pouze třem z nich
se podařilo zvládnout potřebných 39 výstupů. Nejrychlejší z nich Petr Mazal dosáhl vrcholu ještě před
sobotní půlnocí za 13 hodin a 34 minut od startu.
Druhý skončil s odstupem 4 hodin a 10 minut Martin Turek a třetím úspěšným sólolezcem byl Radek
Dočkal. Kromě nich dokázaly Everest pokořit také 3 dvojice a 5 družstev. Mezi družstvy byla také skupina 6 zdejších dobrovolných hasičů, kteří potvrdili svou fyzickou připravenost a dosáhli výšky nejvyšší
hory světa.
Přes náročné podmínky byla účast 130 lezců nejvyšší v historii akce, další nejméně stovka lidí se pak
starala o zázemí aktivních účastníků nebo se jen přišla pobavit u připraveného doprovodného programu nebo vystoupení kapely Příkop.
Dary městu
V červnu přijalo město dva finanční dary. Firma Brose CZ poslala městu 5 000 eur jako příspěvek na
obnovu dětského hřiště v Lubině a paní Dana Zátopková poukázala na účet města 60 tis. korun, které
byly jako každoročně využity na výrobu triček upomínajících na letošní ročník Běhu rodným krajem
Emila Zátopka.
Společnost Brose CZ již tradičně přispívá na vybrané investice města zaměřené na zlepšení podmínek
pro pohybové aktivity dětí. V minulosti už firma věnovala dohromady téměř 2,2 milionu korun na vybudování a vybavení hřišť, cyklostezky nebo filmová představení pro děti z místních základních
a mateřských škol.
Kopřivnický kalendář na příští rok
Kopřivnice vydala již podeváté vlastní stolní kalendář. Kalendář na rok 2015 byl věnován 110. výročí
narození známého kopřivnického malíře Zdeňka Buriana a obsahoval výběr dětských výtvarných prací
vytvořených na jeho počest. Byly to obrázky, které vznikly v rámci výtvarné soutěže “Svět pohádek,
dobrodružství a fantazie”. Do letošního 11. ročníku této soutěže se zapojili žáci několika základních
škol z Kopřivnice a Štramberka, včetně pořádající ZUŠ Zdeňka Buriana. Zdrojem inspirace jim byly
pohádky, dobrodružné knihy, exotické krajiny, báje, mýty a příběhy z celého světa.
Stejně jako v předchozích letech kalendář upozorňoval na kulturní, sportovní a společenské akce, dny
otevřených dveří a aktivity města, připomínal data zápisů do mateřských a základních škol, termíny
splatnosti místních poplatků, harmonogram přistavení velkoobjemových van na komunální odpad
apod. Distribuováno bylo zhruba deset tisíc výtisků.
Přechod u České spořitelny
O letních prázdninách byla provedena úprava přechodu pro chodce na komunikaci u České spořitelny.
Tento nejfrekventovanější přechod se stával čím dál nebezpečnějším jak pro vozidla, tak pro chodce.
Často se tam tvořily dlouhé kolony. Nejvýhodnější nabídku na zhotovitele stavby podala ve veřejné
soutěži brněnská firma Patriot. U přechodu byly instalovány dva sloupy se světelným signalizačním
zařízením a také bezpečnostní nasvětlení samotného přechodu. Semafor je v provozu po celý den.
Provoz je řízen v časových intervalech, aby se nevytvářely dlouhé fronty čekajících automobilů, chodci
pro přejití musejí stisknout tlačítko. Rekonstrukce tohoto přechodu stála radnici něco přes 800 tis. korun.
Cukrárna Harlekýn
Počátkem dubna znovu ožila zdejší cukrárna Harlekýn v původních prostorách jako sociální firma. Po
problémech, které začaly v polovině loňského prosince, kdy pražská firma, jejíž pobočkou kopřivnická
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cukrárna byla, vyhlásila insolvenci a přestala komunikovat, Harlekýn znovu začal zaměstnávat handicapované lidi.
V původním projektu na platy zaměstnanců přispívala ze svých fondů Evropská unie. Po skončení
projektu se uzavřel i přísun evropských peněz. Po jednáních s úřadem práce a s jeho podporou se
podařilo zřídit tři chráněná místa. Poněvadž firma zaměstnala postižené na částečné úvazky, zaměstnala tak pět lidí s postižením.
Počet aut ve městě
Dle statistických údajů vedených v centrálním registru vozidel spravovaném Ministerstvem dopravy ČR
bylo k datu 1. 1. 2014 v územním obvodu Kopřivnice registrováno 37 662 vozidel. V průběhu roku
došlo k navýšení tohoto počtu. K datu 31. 12. 2014 bylo celkem registrováno 38 944 vozidel. Tak vysoký počet vozidel má samozřejmě velký problém s parkováním, zejména na sídlištích. Proto se město
každý rok snaží získat další pozemky, na nichž by bylo možno vybudovat alespoň pár parkovacích
míst.
Taxislužba ve městě
Od 1. května 2013 vstoupila v platnost novela zákona o silniční dopravě. V této souvislosti došlo ke
změnám v registraci dopravců a řidičů taxislužby. V přechodném období do 30. 4. 2014 probíhala výměna starých průkazů řidiče taxislužby za nové. K datu 1. 1. 2014 bylo registrováno 50 řidičů taxislužby s novými průkazy a 14 provozovatelů taxislužby. V průběhu roku se registrovali další řidiči a provozovatelé taxislužby. K 31. 12. 2014 bylo evidováno 106 řidičů (držitelů průkazu řidiče taxislužby) a 16
provozovatelů taxislužby s 27 vozidly, registrovanými v centrální evidenci dopravců.

ŽIVOT V OBCÍCH
L UBINA
V této místní části nemá město Kopřivnice vlastní kulturní zařízení. Většina kulturně společenských
akcí se odehrávala v Katolickém domě. Ten je trvale spravován Společností Katolického domu v Lubině. V roce 2014 se tam odehrálo dvakrát divadelní představení, loutkové představení pro děti, 11 plesů
a zábav, řada přednášek a komerčních akcí. Pravidelně v něm zasedá místní komise a konaly se tam i
veřejné schůze. Místní organizace získaly letos na dotacích přes 152 tis. korun.
Město i letos platilo členské příspěvky ve výši 262,8 tis. korun “Svazu obcí regionu Novojičínska” za
vybudovanou kanalizaci v Lubině. Rovněž uhradilo poplatky za věcná břemena ve výši 170,5 tis. korun
za pozemky, přes které vede kanalizace. Bylo realizováno dětské hřiště na hřišti TJ Spartak
za 634,5 tis. korun a veřejné osvětlení podél hřiště za 53,3 tis. korun.
Koncem roku došlo ke změně rozhlasu na bezdrátový. Do té doby byla slyšitelnost špatná, hlavně
kolem silnice I/58. Bohužel na některých místech byl starý rozhlas zrušen a nový instalován nebyl.
Nápravu má přinést až příští rok.
V dubnu měli občané možnost nahlédnout do katastrálních map v Domě zahrádkářů v Lubině.
Na veřejné schůzi v květnu vznesli občané požadavek na zvýšení kapacity MŠ v Lubině. Odbor
školství a kultury MÚ ale s navýšením kapacity nesouhlasil a nabídl volná místa v Kopřivnici. Stávající
prostory nelze navýšit z hygienických důvodů. Letos školka měla dvě třídy a 42 dětí. Chloubou školky
je zahrada „Ptačí svět“. Na podnět občanů byla přístupna ve vyhrazených dnech veřejnosti.
ZŠ v Lubině měla letos šest tříd a 109 žáků. Z důvodu opravy silnice u školy poskytlo Město Kopřivnice
15 tis. korun (mzdové prostředky na projekt – převádění dětí u školy). Proškolená pracovnice školy
denně pomáhala převádět děti v ranních hodinách na přechodu u školy.
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Během roku se pokračovalo v odstraňování závad a poškození komunikací vzniklých při budování
nové kanalizace v Lubině. Podněty občané zasílali místní komisi.
V září se v Katolickém domě v Lubině konalo představení loutkového divadla Rolnička.
U Domu zahrádkářů vznikla z garáží nová moštárna, byla položena nová dlažba a provedeny obklady.
Spolková činnost SDH Lubina II. začala v roce 2014 tradičně Hasičským plesem. Začátkem května
hasiči uctili patrona hasičů sv. Floriána. Koncem léta spolek oslavil 40 let družby s DHZ Háj u
Turčianských Teplic na Slovensku. Na konci roku hasiči zvolili nový výbor pro příštích pět let. Členové
jednotky sloužili také jako preventivní hlídka na RZ Valašské rallye a na Dnu techniky. Mnoho času
bylo věnováno opravám historické stříkačky z roku 1924, která bude vystavena v muzeu p. Šerého.
Opraven byl i práh výjezdových vrat hasičské budovy.
Družstvo mužů SDH Lubina I. se v roce 2014 zapojilo do jedné okrskové soutěže a třech pohárových
soutěží. V jednotlivcích se členové jednotky SDH Lubina I. Radek Šmigura účastnil 15 soutěží a Michal
Plandor 8 soutěží TFA.
V podzimních měsících byl opraven Pomník padlých na místním hřbitově.

V LČOVICE
Na veřejné schůzi ve Vlčovicích se většina zúčastněných opakovaně vyslovila pro urychlenou opravu
zázemí sportovců na místním hřišti. Radnice proto zadala na jaře letošního roku zpracování projektové
dokumentace sportovního areálu ve Vlčovicích. Architektonická kancelář Kamila Mrvy navrhla stávající
objekt šaten a sociálního zázemí fotbalového klubu strhnout a na jeho základech s částečným
rozšířením vybudovat moderní dřevostavbu obdélníkového půdorysu o rozměrech 41 m x 7 m. Do
objektu bude situována klubovna, technická místnost, prádelna, čtyři šatny pro sportovce, šatna
pro rozhodčí, rozhlasová kabina, dva sklady a sociální zařízení pro muže a ženy.
Bylo realizováno nové zázemí pro sportovní areál ve Vlčovicích za zhruba 5,6 milionu korun.
Nový chodník
Ve Vlčovicích byl letos vybudován další úsek chodníku kolem frekventované komunikace I/58. Nový,
třicetimetrový úsek chodníku ze zámkové dlažby, propojil chodník kolem restaurace u kulturního domu
s chodníkem směřujícím k autobusové zastávce. Vybudování chodníku přišlo město na 350 tis. korun
a tato částka byla plně hrazena z rozpočtu města.

M NIŠÍ
Slavnosti v Mniší
V sobotu 16. 8. 2014 proběhl v obci Mniší I. ročník Letních slavností. Nabídka programu byla
zaměřena na všechny věkové kategorie. Celodenní program se odehrál v prostorách okolo tamního
kulturního domu. Akce začala už ráno Dětským dopolednem s Hitrádiem Orion, následoval program
dětí základní a mateřské školy, vystoupení dechové hudby Javořinka, pražské revivalové skupiny Abba
Stars a letní večer, na němž k tanci i poslechu hrála skupina Meteor. Po celý den navíc probíhal
nohejbalový turnaj.
V Mniší vedle kulturního domu letos vyrostlo nové fotbalové hřiště s umělým povrchem. Jeho stavba
vzešla z popudu členů místního fotbalového klubu. Hřiště s umělým povrchem o velikosti 40 m x 24 m
ohradil dodavatel – firma Saveko, s. r. o., – třímetrovými zábranami ze sítí proti úletu míčů. Hřiště
dostalo speciální sportovní osvětlení. Slavnostní otevření proběhlo 14. listopadu. Výstavba víceúčelové
sportovní plochy byla z větší části financována z rozpočtu města a náklady dosáhly zhruba 1,9 milionu
korun. Pokládku umělého trávníku v hodnotě 650 tis. korun financovala Fotbalová asociace České
republiky, která letos na projekty minihřišť rozdělila celkem sedm milionů korun. Městem realizovaná
část projektu zahrnovala vybudování podkladu s drenážemi a zpevněných ploch ze zámkové dlažby,
instalaci záchytných sítí, speciální osvětlení, sportovních prvků a mobiliáře. Hřiště má kromě
fotbalových branek také basketbalové koše, stojany na kola a lavičky.
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V rámci I. etapy výstavby nového chodníku v Mniší byla upravena točna, autobusová zastávka, vlastní
křižovatka, přechod pro chodce včetně osvětlení, chodník ve svahu pod školou spolu s opěrnou zdí a
veřejným osvětlením. Tyto práce provedla firma Colas CZ, a. s., za 13,5 milionu korun bez DPH. Město
zaplatilo firmě z rozpočtu osm milionů korun a zbývajících pět milionů korun pokryla dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, kterou Kopřivnice získala na realizaci I. etapy. Zároveň byla opravena i
část komunikace ke škole, do které se zasahovalo v rámci stavby a u které byl při realizaci zjištěn
nevyhovující stav. Na podzim se také začalo s přípravou výstavby druhé etapy chodníku.
Odpadní vody v obcích
V loňském roce dokončilo město Kopřivnice stavbu nazvanou „Odkanalizování místní části Lubina“, jež
umožnila převážné části majitelů nemovitostí v Lubině napojení odvodu splaškových odpadních vod na
tuto kanalizaci, která je odvádí k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Kopřivnici.
Pro přípravu projektu odkanalizování dalších místních částí, tj. Vlčovic a Mniší, a na základě podnětů z
veřejných schůzí v místních částech začal městský úřad kontrolu nakládání s odpadními vodami v
těchto částech. Předmětem kontroly bylo postupné zjišťování počtu již napojených nemovitostí na
stávající kanalizaci, možnosti napojení dalších nemovitostí na stávající kanalizaci a v neposlední řadě i
způsob nakládání s odpadními vodami.
Ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vyplývá, že odpadní splaškové vody vznikají v každém
obývaném rodinném domě. Zákonnou povinností toho, kdo produkuje odpadní vody, je s těmito vodami
nakládat dle platných zákonných předpisů, prioritně tyto vody vypouštět do stávajících kanalizací.

OBYVATELSTVO
Na konci roku 2013 evidovala kopřivnická radnice 22 490 obyvatel ČR s trvalým pobytem. Počet obyvatel Kopřivnice v průběhu roku 2014 klesl téměř o stovku. K 31. 12. 2014 žilo v Kopřivnici 415 cizinců
a 22 414 obyvatel ČR s trvalým pobytem. Poměr mužů a žen byl téměř vyrovnaný, a činil 11 050 mužů
(49,3 %) a 11 364 žen (50,7 %), podobný poměr byl i v jednotlivých místních částech i v samotném
městě.
Během roku se narodilo 119 chlapců a 114 děvčat, což bylo o 17 víc než v roce 2013. V průběhu roku
2014 zemřelo 102 mužů a 102 žen. V porovnání s rokem 2013 je to o 32 lidí víc.
Jediný statistický údaj, který se zvýšil, je počet osob s úřední adresou na radnici. Během uplynulého
roku se jejich počet navýšil o 89 na 1 375 osob. Podle informací z evidence obyvatel se počet lidí s
úřední adresou mění, někteří se stěhují pryč, jiní přibývají. Úřední adresu má i 54 dětí ve věku do pěti
let, z toho 9 se narodilo v roce 2014.
S počtem obyvatel souvisí i potřeba bydlení. Nabídka kvalitního bydlení může být významným faktorem pro změnu nepříznivého demografického vývoje. Proto nabídka bydlení ve městě patří dlouhodobě
mezi priority radnice. Klíčová je v této oblasti jeho dostupnost, a to jak fyzická, tak finanční. Ceny bytů
i tržního nájemného v našem městě patří téměř k nejnižším v regionu i kraji. Bytový fond ve městě
Kopřivnici má průměrné stáří 35–40 let. Město postupně investuje do oprav a regenerace nemovitostí
ve svém majetku. Problematický technický stav bytových domů na panelových sídlištích a špatný stav
veřejných prostranství byl a je řešen investicemi do revitalizace a regenerace těchto zón. V nové výstavbě převažovala v posledních letech výstavba rodinných domů, a to zejména v místních částech
Lubina, Mniší a Vlčovice. V centrální části města docházelo pouze k investicím do rekonstrukcí starších bytů a výjimečně k výstavbě půdních vestaveb.

O DBOR

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Nezastupitelnou úlohu má ve vztahu k veřejnosti odbor sociálních věcí a zdravotnictví. V rámci „Projektu Zdravé město a místní Agendy 21” se odbor ve spolupráci s dalšími zainteresovanými odbory podílel
na realizaci aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014–2016. Odbor realizoval aktivitu
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„Nekuřácké provozovny“, kdy se mohli provozovatelé restauračních zařízení přihlásit k získání certifikátu „Nekuřácká provozovna“. Tento certifikát obdrželo na konci května 2014 celkem 13 provozoven.
V rámci projektu odboru rozvoje města „Cestou necestou k udržitelné Kopřivnici“ podpořeného dotací
Moravskoslezského kraje bylo odborem zpracováno hodnocení oblasti Udržitelného rozvoje č. 5 Zdraví
obyvatel a byl vypracován oponentský posudek, který hodnotí tuto oblast jako „uspokojující a splňující
kritéria pro přiznání kategorie A“. Dále odbor zrealizoval cyklozájezdy pro seniory na Baťův kanál a do
Litovelského Pomoraví, besedy „Pečuj doma“ a podílel se na akci „Preventění na Den dětí“, kde byli
prezentováni poskytovatelé sociálních služeb.

K LUBY

SENIORŮ , AKTIVIZACE SENIORŮ

V rámci odboru je zajišťován provoz dvou Klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v
Kopřivnici a společného klubu Mniší – Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost –
setkávání se při společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické
zájezdy.
V roce 2014 odbor pokračoval již 3. rokem v celoročním aktivizačním programu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior 2014 aneb Přidejte se k nám pěšky, na kole – za sportem, zábavou i poznáním“.

P REVENCE

KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE

V roce 2014 se uskutečnila celkem dvě setkání komise prevence kriminality a protidrogové prevence.
Byl dokončen „Program prevence kriminality” na léta 2014–2015 a schválen v RM dne 4. 2. 2014.
V rámci prevence kriminality se uskutečnily tyto aktivity:
-

beseda „Šmejdi“ (12. 3. 2014) – besedy s odborníky, autory filmu Šmejdi a veřejností ve
spolupráci s kopřivnickým kinem,

-

kampaň „Víte, co právě teď dělá vaše dítě?“ (duben–červenec 2014) – plakátovací plochy,
oslovení některých obchodů, spoty v KTK,

-

(ne)bezpečí v kyberprostoru (25. 11. 2014) – akce pro veřejnost realizovaná ve spolupráci s OS
„Máš čas?“ – kulatý stůl s odborníkem na dané téma.

V květnu se podařilo v prostorách Klubu Kamarád na ul. Francouzská 1181 otevřít poradenské místo
pro prevenci a léčbu drogových závislostí. Poradnu provozuje Renarkon, o. p. s., a je určena zejména
rodinám, ve kterých se objevilo užívání, nebo experimentování s návykovými látkami, popřípadě lidem,
kteří jsou rozhodnuti změnit svůj dosavadní životní styl, a není určeno pro práci s akutními uživateli
návykových látek, kteří nejsou motivováni pro abstinenci.
Rok 2014 byl zaměřen na vytvoření Standardů kvality orgánu sociálně právní ochrany dětí v Kopřivnici.
Jednalo se o soubor kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí, které jsou
povinny orgány sociálně-právní ochrany od 1. 1. 2015 naplňovat. Jedná se nejen o popis činností
orgánu sociálně-právní ochrany, ale také zajištění materiálních, technických a personálních podmínek.
Za tímto účelem byl připraven projekt „Zvyšování kvality činnosti OSPOD Kopřivnice“, který byl
podpořen částkou 1 910 650 korun z OP „Lidské zdroje a zaměstnanost”. S jeho realizací se započalo
v dubnu 2014, ukončení projektu se předpokládá k 30. 6. 2015.
Na odboru sociálních služeb kopřivnické radnice byla v první polovině října otevřena nová jednací
místnost za účelem poskytnutí příjemnějšího a diskrétnějšího prostředí pro projednávání osobních
záležitostí klientů. Vznik místnosti byl jedním z dílčích výstupů projektu, zaměřeného na zkvalitnění
činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, na nějž se radnici podařilo získat téměř dvoumilionovou
dotaci.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví metodiky řídí, tak jako v předchozích letech, organizace města:

S TŘEDISKO

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA

K OPŘIVNICE
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Středisko 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.

D ALŠÍ

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA

-

SALUS, o. p. s., – Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež,

-

Charita,

-

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice,

-

Osobní asistence Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice funguje už dvě desetiletí. Organizace, která je dnes největším poskytovatelem sociálních služeb ve městě, byla zřízena v roce 1994 v souvislosti s uvedením
domu č. p. 320 na ulici České do provozu. Objekt, který následně řadu let sloužil jako dům
s pečovatelskou službou, společně s domovinkami a azylovým domem byly první poskytované služby.
Dnes Středisko sociálních služeb města Kopřivnice poskytuje prostřednictvím svých 48 zaměstnanců
různé služby zhruba 150 klientům denně.

Klub Kamarád
Klub Kamarád v Kopřivnici je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) od 6 do 26 let. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečnější prostor k trávení volného času, a pokud
budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z Kopřivnice a děti
a mládež pobývající na území města Kopřivnice ve věku od 6 do 26 let, které nemohou nebo nechtějí
využívat běžných volnočasových aktivit, chtějí být s dalšími lidmi, anebo ti, kteří si s něčím nevědí rady.
Služba je poskytována odděleně věkovým skupinám od 6 do 12 let, od 13 do 20 let a od 21 do 26 let.
Mezi hlavní akce klubu patřila soutěž Miss Roma, která se uskutečnila v sobotu 12. dubna 2014 v
Katolickém domě. Akce byla organizována společně s Domem dětí a mládeže Kopřivnice a se spolkem
Máš čas?. Před samotnou soutěží proběhlo v pátek 28. 3. 2014 semifinále Miss Roma v prostorách
klubu. Ze 17 semifinalistek bylo porotou vybráno 14 finalistek.
Z činnosti klubu:
-

letní tábor Romano Dživipen (15 dnů),

-

taneční vystoupení na akci zdravotně handicapovaných spoluobčanů v Závišicích,

-

umělecká soutěž Therne Čercheňa v Hranicích na Moravě,

-

kamarádská pouť,

-

valentýnský ples.

V září 2014 se v klubu konal již čtvrtý ročník Turnaje nízkoprahových zařízení v malé kopané, kterého
se kromě Klubu kamarád zúčastnily i okolní nízkoprahové kluby, konkrétně Prostor Frýdek-Místek, Ukryt z Frenštátu pod Radhoštěm. Celkem hrálo 8 týmů.
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Racek
V roce 2014 fungovalo nízkoprahové denní centrum Racek, určené pro osoby bez přístřeší, celkem
252 dnů. Počet klientů, kteří alespoň jednou využili službu, byl 122. Celkem 46 klientů využilo službu v
roce 2014 poprvé (noví klienti) a 57 ze služby odešlo.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
1) 6. 2. – 9. 2. 2014
Oficiální delegace města navštívila polské partnerské město Myszków.
Delegace projednala další vzájemnou spolupráci mezi oběma městy, akce v roce 2014 (Běh rodným
krajem Emila Zátopka, Motýlek 2014, návštěva cca 50 osob z Myszkowa v Kopřivnici, účast běžců z
Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice na XXXV. ročníku Biegu Pięciu Stawów im. Zdzisława
Burdy v Myszkowie).
2) 9. 5. – 11. 5. 2014
15 fotbalistů ve věku 13 let a mladší a 4 členové doprovodu z FC Kopřivnice se zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje EURO – MYSZKÓW – 2014 v polském partnerském městě, který se konal 10.
5. 2014. Turnaje se zúčastnila tato družstva: domácí družstvo UKS Myszków, družstvo Broxtowe z
Anglie, Angers z Francie.
3) 18. 5. – 24. 5. 2014
15 žáků a dva učitelé ze ZŠ Alšova v Kopřivnici navštívili Matthes-Enderlein-Gymnasium v německém
partnerském městě Zwönitz v rámci výměnného pobytu. Akce je volným pokračováním výměnných
pobytů žáků z Kopřivnice – Trappes – Zwönitz v letech 2000–2002. Další výměny probíhají již pouze
mezi Kopřivnicí a Zwönitz.
4) 5. 6. – 8. 6. 2014
V rámci Dnů techniky navštívily naše město delegace z polského partnerského města Myszkowa a
maďarského Békés (partnerské město Myszkowa).
5) 14. 6. – 15. 6. 2014
XXXV. ročník Biegu Pięciu Stawów im. Zdzisława Burdy v polském partnerském městě Myszkowie.
5 běžců z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se na základě pozvání starosty města
Myszkowa zúčastnilo tradičního běhu.
6) 30. 8. 2014
Hasiči ze SDH Lubina II a starosta OSH Nový Jičín navštívili DHZ v Háji u Turčianských Teplíc
(Slovensko). Tradiční hasičská soutěž byla v tomto roce spojena s oslavami 40. výročí družby mezi
těmito sbory.
7) 18. 9. – 21. 9. 2014
12. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnili běžci z partnerských měst Kopřivnice:
Trappes (Francie), Myszkowa (Polsko) a Zwönitz (Německo).
8) 6. 11. – 11. 11. 2014

88

Akce Motýlek 2014 se zúčastnily handicapované osoby z partnerských měst Kopřivnice – Trappes
(Francie) a Myszkowa (Polsko) a také 3 pedagogové ze školy v Londýně (Anglie), která spolupracuje
se ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice:
- v době od 6. 11. – 9. 11. 2014 se konala návštěva handicapovaných dívek a jejich doprovodu z
francouzského partnerského města Trappes v Kopřivnici.
Členy doprovodu byl i prezident družební komise pan Jean Yves Auclair a pracovnice úřadu, jejíž
náplní je i dětské zastupitelstvo v Trappes.
ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice pro všechny připravila zajímavý doprovodný program (zábavné sportovní
odpoledne, autogramiáda známých sportovců, diskotéka, aquazorbing, návštěva ZŠ a MŠ Motýlek
- v době od 7. 11. – 11. 2014 se konala návštěva 4 zástupců ze školy v Londýně, která spolupracuje se
ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice.
- 8. 11. 2014 přijely na festival Motýlek vystupovat děti z jedné ze základních škol z polského
partnerského města Myszków.

ZÁVĚR
Předcházející kapitoly připomněly některé akce z bohatého života města. Rok 2014 byl ale především
rokem práce na aktualizaci Strategického plánu města na další roky, rokem bilancování – hodnocení
dokončených i přetrvávajících projektů. Podzimní měsíce pak byly ve znamení komunálních voleb.
Zároveň s tím se ve městě prováděla spousta výkopových prací kvůli obnově inženýrských sítí a teplovodu. Tato investice do budoucna by měla zabránit častým výkopům při poruchách starých sítí.
Postupně se zlepšuje prostředí sídlišť, vznikala nová parkovací místa, regulovalo se parkování v centru
města, řada domů byla zateplena a získala nový vzhled, řada objektů změnila majitele a postupně byla
modernizována školská pracoviště. Pozitivní pro město bylo i to, že práce v průmyslové zóně Kopřivnice přibývá a také kdysi největší závod, automobilka Tatra, postupně nabírá sil. Okolní obce se rozrůstaly díky novým stavbám rodinných domů. V místní části Lubina byla dokončena kanalizace a opraveny komunikace. Vznikala nová hřiště, bezpečné chodníky kolem rušných komunikací v místních částech, další cyklostezky. Z Kopřivnice se tak stává rychle se rozvíjející moderní město, a to i díky mladé
generaci, která se aktivně podílela na přípravě strategického plánu.

Zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec
kronikář města Kopřivnice
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