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Úvod
V roce 2015 pokračoval rozvoj našeho města v souladu se Strategickým plánem města do roku
2022. Město pracovalo pod novým vedením, vzešlým z komunálních voleb na podzim roku 2014. Nová
koalice se sjednotila na prioritách, jejichž cílem byl další rozvoj města ke spokojenosti občanů. Dala podnět ke zpracování studie nového centra, vyvolala řadu jednání o výstavbě domova pro seniory, řešila problémy s parkováním, opravy sportovišť, rekonstrukce škol a budov v majetku města.
V Kopřivnici se letos podařilo zrealizovat například revitalizaci sídliště Kopřivnice Jih, zateplení
dvou MŠ včetně zahrady u MŠ Pionýrské, rekonstrukci a dostavbu krytého bazénu a sportovní hřiště u ZŠ
Emila Zátopka. Moravskoslezský kraj dokončil dlouho očekávanou rekonstrukci komunikace mezi Lubinou
a Štramberkem, včetně několika mostů.
Město po celý rok žilo bohatým sportovním i kulturním životem, jak to dokládá i následující kalendář akcí ve městě.

Kopřivnický kalendář
Přehled nejdůležitějších událostí roku 2015 v Kopřivnici a okolí

Leden


Začala platit vyhláška, jejímž cílem mělo být zklidnění nočního života ve městě. Vyhláška O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností stanovila
zavírací dobu hospod a barů ve městě na jednu hodinu ráno. Až ve čtyři pak mohly zavírat před
dny pracovního klidu podniky, kde pořádali živou hudební produkci nebo diskotéku s DJem. Jen
pár dnů poté, co vyhláška vstoupila v platnost, se objevila petice žádající její zrušení nebo alespoň zmírnění.



Začaly práce na likvidaci nadzemního horkovodu v oblasti Pod Morávií. Způsob likvidace potrubí
a jeho separace přímo na místě se staly terčem kritiky obyvatel okolního sídliště.



Radní začali zřizovat komise, ty původní totiž zanikly na podzim s mandátem předchozího zastupitelstva. Jako první zřídili Komisi pro architekturu a urbanismus a Komisi Zdravého města.



V Kopřivnici se uskutečnilo výjezdní zasedání Rady Moravskoslezského kraje. Krajští politici jednali společně s radou města a hejtman Kopřivnici přislíbil pomoc s realizací některých rozpracovaných projektů i více peněz investovaných do oprav silnic. Krajští radní navštívili také Podnikatelský park ve Vlčovicích.



Proběhl zápis do prvních tříd místních základních škol. V roce 2015 byl na rozdíl od minulých let
pouze jednodenní. Celkem bylo zapsáno 306 dětí.



Zdeněk Polášek a Miroslav Dvořák, zastupitelé zvolení na podzim 2014 za ČSSD, rezignovali na
svůj mandát. Důvodem odchodu ze zastupitelstva byla neslučitelnost výkonu mandátu s výkonem
státní správy, kterou jako úředníci vykonávají. Uvolněná křesla v zastupitelstvu obsadil Luděk Polášek a Ivana Rašková, také zvolení za Českou stranu sociálně demokratickou.



Deset žáků a šest pedagogů speciální Mateřské a Základní školy Motýlek vycestovalo na týden
do Velké Británie. V rámci projektu, který spolufinancovala EU částkou víc než 1,2 milionu korun,
došlo k navázání spolupráce mezi Motýlkem a londýnskou školou Phoenix. Hlavní část několikaletého projektu je zaměřena na vzdělávání autistických dětí.



Herec Jaroslav Dušek podpořil myšlenku vzniku galerie Galaxie. Jeho vyprávění v pořadu připraveném sdružením Purpura naslouchal zcela zaplněný velký sál Katolického domu. Populární herec mluvil o svých pobytech ve tmě, civilizačních stereotypech i svých setkáních s autistickými
lidmi.
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Na Fojtství začala velká retrospektivní výstava k nedožitým stým narozeninám kopřivnického
amatérského malíře Josefa Martiniho.



Městský dechový orchestr se uvedl novoročním koncertem. Jeho program byl ohlédnutím za
Rokem české hudby, ale nechyběly ani filmové či populární melodie v úpravách pro velký dechový orchestr.



Jako oslavu 110. výročí narození připravili v Lašském muzeu výstavu děl Zdeňka Buriana.
Ve větší celistvosti se na ní představila sbírka kreseb, kvašů a obrazů vlastněných městem
Kopřivnicí i kompletní série ilustrací k nevydané dobrodružné knize Na tajné stezce.

ÚNOR


Policisté zveřejnili statistiky zločinnosti. Ty ukázaly, že kriminalita meziročně klesla o čtvrtinu.



Byla dokončena hlavní část demolice objektu bývalého domu lékařů. Nevyužívaný a chátrající objekt byl původně v majetku Tatry a město jej odkoupilo už se záměrem demolice, na kterou získalo 2,5milionovou dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Původně měla jít
budova k zemi v průběhu ledna, ale demoliční práce odsunulo počasí.



Žačky ZŠ Alšova uspěly se svým krátkým filmem, elektronickým komiksem a přednáškou upozorňující na nebezpečí číhající na mladé dívky v kyberprostoru v soutěži Webrangers pořádané společností Google.



Zastupitelstvo schválilo úpravy rozpočtu pro rok 2015. Jednou z přidaných investic byla například
stavba sportovního hřiště v areálu ZŠ Emila Zátopka. Přidali také 3 miliony na opravy místních
komunikací a 2 miliony na rekonstrukce chodníků.



Pro milovníky kinematografie připravilo kino víkendový interaktivní program Filmografie KinoKo.
Díky nadšencům z olomouckého Studia Bez kliky mohli lidé vidět v akci historické promítačky
a dozvědět se mnohé zajímavosti ze světa oživlých obrázků.

SPORT


Prvoligové badmintonové družstvo BK Kopřivnice obsadilo ve východní skupině soutěže konečnou pátou příčku, druholigové družstvo skončilo v severomoravské oblasti druhé.



Šestý ročník slalomového závodu Ski pohárek proběhl na technickém sněhu a po 25 letech se
na kopřivnické sjezdovce uskutečnil také závod registrovaných lyžařů.



Futsalové mužstvo FU Kopřivnice skončilo ve své premiérové sezoně v Divizi F druhé, na čtvrté
příčce se umístil celek FC Jokerit Kopřivnice.

Březen


V platnost vstoupila vyhláška ministerstva životního prostředí, která zásadním způsobem omezila
výkup některých druhů odpadů za hotové.



Radnice obdržela rozhodnutí o navýšení dotace ze Státního fondu životního prostředí. Ten měl
původně podpořit modernizaci zdejšího zimního stadionu částkou zhruba 8,1 milionu korun. Díky
obnovení jednání a změnám v dotačních pravidlech ale částka vzrostla na 20,9 milionu korun.



Zástupci společnosti Röchling a kopřivnické radnice podepsali kupní smlouvu na pozemek
v Průmyslovém parku Vlčovice. Zhruba čtvrthektarový pozemek umožní investici do rozšíření výrobních a skladovacích prostor podniku vyrábějícího plastové díly pro automobilový průmysl.



Čtyři jednotky hasičů likvidovaly poměrně rozsáhlý požár bytu v domě na Wolkerově ulici. Přestože zásah byl velmi rychlý, škoda byla vyčíslena na zhruba 1,4 milionu korun. Uchráněné hodnoty
na půdě, střeše a sousedním bytě ale hasiči odhadli na víc jak dvojnásobnou sumu.



Proběhla demontáž nepotřebných technologií v bývalých výměníkových stanicích v Kopřivnici.
Za demontáž potrubí ve zhruba dvou desítkách výměníků radnice nezaplatila ani korunu, naopak
oproti původnímu předpokladu ještě inkasovala 1,6 milionu korun za vykoupené kovy.



Začaly práce na výstavbě druhé etapy chodníku v Mniší. Nový chodník začala firma Colas stavět
v úseku od autobusové zastávky až po most přes Lubinu. Součástí projektu bylo také vybudování
nového přechodu pro chodce, osvětlení či palisádové zídky zabezpečující svah.

5



Kopřivnický studentský divadelní soubor Malá monstra si z přehlídky ve Valašském Meziříčí přivezl cenu Josefa Fabiána, kterou diváci udělují nejúspěšnějšímu představení festivalu. Odborná
porota pak navíc černokomediální představení Pekaři vyslala na celostátní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.



Rada města rozhodla o výrazném navýšení nájmu pro ZŠ sv. Zdislavy. Církevní základní škola
platila radnici za prostory v bývalé průmyslovce na Štefánikově ulici od roku 1998 pouze symbolickou částku 4 800 Kč ročně. Nově byla částka zvýšena na 100 tisíc za rok. Radnice zároveň vyjednávala o možnosti přesídlení školy do budovy na náměstí či případně o odprodeji budovy
č. p. 117.



Komorní orchestr Kopřivnice oslavil dvacet let od svého prvního koncertu. Soubor vzniklý z tehdejších žáků a učitelů ZUŠ Zdeňka Buriana oslavil výročí 17. dubna slavnostním koncertem v Katolickém domě.



Na jarním koncertu místních škol byla odhalena vítězka KoprStar. Pro rok 2015 se vítězkou tříkolové pěvecké soutěže pořádané zdejším domem dětí a mládeže stala patnáctiletá Adéla Lysková,
žačka devátého ročníku ZŠ Emila Zátopka.



Začala rekonstrukce sportovní haly zdejší střední odborné školy. Kraj jako její zřizovatel do zateplení vnějšku budovy a modernizace interiéru hodlal investovat zhruba 20 milionů ze svého rozpočtu a dotačních prostředků EU. Další dva až tři miliony do drobnějších oprav vloží ze svých investičních fondů sama škola.

SPORT


Kopřivnický dodgeballový tým OlbramChallenge obsadil na turnaji ve Vídni třetí příčku.



Kopřivničtí hokejisté ovládli krajský přebor a zajistili si účast v baráži o II. ligu.



Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová se v Orlové stala mistryní České republiky v kategorii mladších žákyň.



V rámci vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců Novojičínska byli oceněni i zástupci Kopřivnice:
krasobruslařka Klára Štěpánová, tenista Dominik Bartoň, trenér karate Vlastimil Žižka, trenér házené Miroslav Bartoň a družstvo starších dorostenců házenkářského klubu.



Florbalové mužstvo FBC Vikings Kopřivnice ztroskotalo v semifinále Národní ligy skupiny Východ
na pozdějším vítězi soutěže 1. MVIL Ostravě.



Kopřivničtí hokejisté si vybojovali postup do II. ligy, která se v tomto městě hrála naposledy před
13 lety.



Vítězi XV. ročníku Městské hokejové ligy neregistrovaných hráčů se staly v první lize tým
Ice Chicken, ve druhé lize Hájov a ve třetí Kozlovice.



ZŠ E. Zátopka Kopřivnice pořádala republikové finále ve florbalu mladšího i staršího žactva
a domácímu družstvu se podařilo v kategorii starších žáků získat bronz.

Duben


Dvě ceny za společenskou odpovědnost, které vyhlašuje a předává hejtman Moravskoslezského
kraje, skončily v Kopřivnici. Zdejší radnice obhájila své rok staré vítězství v kategorii měst s rozšířenou působností a zdejší společnost Brose CZ se stala absolutním vítězem v kategorii firem nad
250 zaměstnanců.



Druhé pokračování Piper Records Night představilo čtyři projekty z nezávislé hudební scény.
V Katolickém domě zahrály na minifestivalu pod hlavičkou zdejšího hudebního vydavatelství kapely Prodavač, Strangers in the City, Div i Ded a Madebythefire.



Expozici výstavy Řemeslo má zlaté dno navštívilo během dvou dní téměř jedenáct set návštěvníků. Přehlídku učebních a studijních oborů technického zaměření pořádá už devět let místní
střední škola. Na výstavě se kromě školských institucí prezentovali také významní zaměstnavatelé z regionu, v jejichž zájmu je získávat technicky zdatné zaměstnance.



Víc než dvě stovky soutěžících se sešly v kulturním domě na postupové přehlídce Světlo orientu.
Kromě orientálního tance lidé viděli i příbuzné taneční styly. V konkurenci 24 tanečních skupin se
prosadily také místní tanečnice.
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Projekt výstavby nového zdroje tepla na biomasu a modernizace soustavy zásobování teplem
v Kopřivnici získal cenu udělovanou na dnech teplárenství a energetiky. Profesní organizace
ocenily společný projekt Komtermu a města Kopřivnice Křišťálovými komíny.



Na jednání zastupitelů odstartoval proces prodeje nejnovějších bytových domů v majetku města.
Čtrnáct z dvaceti místních politiků bylo pro zařazení domů č. p. 1369 a 1370 do prodeje. Jedním
z argumentů pro prodej byl mimo jiné špatný technický stav obou domů a nutnost poměrně zásadních investic.



Speciální Základní a Mateřská škola Motýlek získala nový automobil pro svoz žáků s nejrůznějšími druhy postižení. Automobil, zakoupený Nadačním fondem Vítkovice Steel, zdobí kresby jedné ze žaček Motýlka.



Devětadvacátý ročník divadelní přehlídky Kopřiva představil osm divadelních představení. Cenu
za umělecký přínos porota udělila inscenaci Oscar a Růžová paní ostravského Divadla loutek.
O cenu za nejlepší herecký výkon se podělili Jolana Švarcová a Patrik Rubáš v představení Diskrétní den. Diváckou cenu si odvezl slovenský herec Pavol Seriš za svou grotesku Chutilo vám,
páni?

SPORT


Kopřivnický plavecký klub pořádal jubilejní XX. ročník VC Kopřivnice.



Město Kopřivnice vyhlásilo své nejlepší sportovce za rok 2014 a celkem bylo oceněno 13 jednotlivců, tři družstva a čtyři trenéři.



Kopřivničtí házenkáři si v předposledním kole I. ligy zajistili návrat zpět do nejvyšší soutěže.



Kopřivnické gymnastky TJ Sokol pořádaly závod ve dvojboji Brnkačka 2014, na němž získaly čtyři
umístění na stupních vítězů.



Kopřivnicí projel peloton cyklistek jedoucích XXIX. ročník mezinárodního závodu Grácia Orlová
2015.



Družstvo starších žáků obsadilo v celorepublikové konkurenci 24 týmů Žákovské ligy čtvrté místo.

Květen


Kulturní dům hostil už 19. ročník Beskyd Model Kit Show. Modelářskou výstavu s doprovodným
programem si nenechalo ujít víc než 4 000 návštěvníků a připravené vstupenky došly už během
sobotního odpoledne.



V muzeu na Fojtství byla zahájena výstava Naši zahraniční vojáci ve druhé světové válce. Výstava vycházející z materiálů nashromážděných Václavem Langerem nabídla nejen informace
o všech místních mužích bojujících na zahraničních frontách, ale také dobové fotografie, vyznamenání či osobní věci kopřivnických vojáků ve druhé světové válce.



V pořadí třetí May Day v kulturním domě nabídl koncerty kapel Květy, Zuby nehty, Zrní a Rotoped
Band.



Zástupci většiny místních škol se sešli na radnici, aby v rámci fóra S vámi o všem? Ovšem! sestavili žebříček priorit z pohledu náctiletých obyvatel města. Výstupem fóra byl požadavek na pokračování organizování prázdninových brigád, oprava fasády i interiéru DDM a také stavba cyklostezky do Závišic. Dne 20. května pak byl sestaven žebříček 10P neboli desíti největších příležitostí města.



Radní schválili zapůjčení objektu bývalé hospodářské budovy Šustalovy vily občanskému sdružení Purpura. Následně došlo k dohodě na dlouhodobém nájmu budovy, jež bude hrazeno z investic, které Purpura v objektu provede.



Taneční obor ZUŠ Zdeňka Buriana uvedl premiérově program svého velkého tanečního koncertu.
K vidění bylo 36 nových tanečních čísel, ve kterých se mnohdy i opakovaně představilo všech
225 žáků tanečního oboru školy od těch nejmladších až po čerstvé absolventky.



Festival Šostýnská Venuše se musel před nepřízní počasí ukrýt do prostor kulturního domu.
Více než 430 návštěvníků zhlédlo 23 většinou tanečních vystoupení. Hvězdou ročníku 2015 byla
brněnská skupina Bellatrix se současnou formou orientálního tance tribal fusion.
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V technickém muzeu zahájili půlroční výstavu věnovanou nejstarším závodním vozům značky
Tatra a jezdcům, kteří hájili barvy značky od roku 1900 do roku 1937.



Noc kostelů nabídla návštěvníkům zdejšího chrámu sv. Bartoloměje ojedinělou možnost vidět
z bezprostřední blízkosti čerstvě zrestaurované části hlavního oltáře předtím, než byl zkompletován. Kromě této nabídky byly v programu také komentované prohlídky a hudební vystoupení.



V závěru měsíce převzali představitelé společnosti Brose ocenění za třetí místo v soutěži Investor
a podnikatelská nemovitost roku. Hodnotitelé z agentury CzechInvest ocenili firmu za investici
v hodnotě 2,65 miliardy korun do rozšíření výrobních kapacit, které by mělo přinést 151 nových
pracovních míst v okrese Vsetín a 659 v okrese Nový Jičín.

SPORT


Osmnáctého ročníku Sportovních her tělesně postižených se letos zúčastnilo 195 lidí s různými
typy postižení. Účastníci se zapojili do rekordních jedenácti soutěží. Pořádající Asociace zdravotně postižených připravila nejen sportovní soutěže, ale také kulturní doprovodný program a společenský večer s vyhlášením výsledků.



Žáci 1. až 5. třídy ZŠ E. Zátopka skončili na republikovém finále Štafetového poháru z 15 družstev pátí.

Červen


Patnáct kopřivnických pohostinských podniků získalo od radnice certifikát a speciální nálepku
označující nekuřácké provozovny. Nálepku se třemi hvězdami získalo šest podniků, což znamená, že kromě ochrany svých zákazníků před pasivním kouřením nabízely také nějakou výhodu
pro rodiny s dětmi.



Třetí ročník Dnů techniky přilákal první červnový víkend na tatrovácký polygon rekordních 22 tisíc
návštěvníků. Ti ocenili nejen prezentace nejrůznějších druhů techniky, ale také možnost navštívit
finální montáž automobilky Tatra či koncerty Věry Špinarové a Xindla X.



Ve věku nedožitých šedesáti let zemřel dlouholetý kopřivnický starosta Josef Jalůvka. Nejvyšší
volený post ve městě zastával v letech 1994–1998 a následně od roku 2006 do podzimu 2014.
Poslední rozloučení proběhlo ve středu 17. června.



V rámci dne sociálních služeb byla vyhlášena Osobnost sociálních služeb pro rok 2014. Vítězkou
celoměstské ankety se stala Zdeňka Galiová, která v sociální oblasti působí víc jak 30 let a prošla
několik služeb fungujících v Kopřivnici. Naposled působila v domově pro matku a dítě v nouzi
Salus.



Zastupitelé schválili navýšení dotace zdejšímu házenkářskému klubu. Čtyři sta tisíc, které přibyly
k původní čtvrtmilionové dotaci, mají být využity ke krytí nákladů spojených s účastí družstva
mužů v nejvyšší tuzemské soutěži.



Evropský svátek hudby se konal před kulturním domem v Kopřivnici a hostem byla tentokrát skupina Žlutý pes. Kromě ní se v programu objevilo několik regionálních hudebních skupin.



Základní škola Lubina získala titul Etická škola. Bronzový stupeň ocenění převzala ředitelka školy
v rámci dne otevřených dveří od zástupců Obecně prospěšné společnosti Etická výchova.



Místní sběratel a podnikatel Jaroslav Šerý otevřel privátní automobilové muzeum. Auto-moto muzeum Oldtimer nabídlo návštěvníkům možnost prohlédnout si několik desítek automobilových
a motocyklových veteránů světových značek.



Hudební festival Moment! se přestěhoval blíž k lidem. Program, ve kterém byly nejen koncerty,
ale také workshopy, měl rodinný charakter a proběhl v parku E. Beneše přímo v centru Kopřivnice.



Kopřivnické koupaliště oslavilo padesáté výročí otevření akcí Hurá na prázdniny. Návštěvníci
koupaliště platili pouze dvoukorunové vstupné stejně jako před půl stoletím.

SPORT


Plavec SK Kopřivnice Radovan Lakomý získal na Letním MČR staršího žactva bronz v disciplíně
100 P.
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Desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák dovedl do Kopřivnice peloton
charitativní cyklotour „Na kole dětem“. Kopřivnice se díky kladnému vztahu k cyklistice stane
pevným bodem na trase tohoto sportovně charitativního podniku.



Štafeta dívek SK Kopřivnice na 4x50 PZ získala na Letním poháru desetiletých moravské oblasti
v místním bazénu stříbrnou medaili.



Na Letní olympiádě dětí a mládeže 2015 reprezentovalo Moravskoslezský kraj z Kopřivnice šest
házenkářů (Kubín, Kremer, Matonoha, Očkovič, Pavelčák a Ripper) s trenérem Martínkem a dva
plavci (Lakomý a Šupa).



V XVIII. ročníku poloorientačního nezávodního hobby cyklistického maratonu Kopřivnický drtič
startovalo 851 bikerů.



Kopřivničtí fotbalisté skončili v I. B třídě sk. D pátí a mužstvo FC Vlčovice – Mniší šesté.



Kopřivnická atletka závodící za PSK Olymp Praha Lenka Masná se stala vicemistryní ČR
na dráze v běhu na 400 m.

Červenec


První akcí ve skautském areálu Vanaivan začala série jedenácti prázdninových programů nazvaná Někdo ven??? Sérii akcí připravilo město ve spolupráci se sportovními kluby a zájmovými
sdruženími. Cílem bylo nabídnout teenagerům možnost zajímavým způsobem trávit čas v
Kopřivnici i během prázdninového volna.



Kopřivnický kostel sv. Bartoloměje slavil 120. výročí vysvěcení. V rámci slavnostní mše celebrované známým knězem Tomášem Halíkem byl také požehnán zrestaurovaný a nově nainstalovaný hlavní oltář.



V centru Kopřivnice se objevilo Sdílko. Dva designové expoziční kontejnery upravené tak, že
mohly sloužit jako prodejna, výstavní prostor, dílna i kancelář, byly instalovány přímo na pěší zóně v centru Kopřivnice. Projekt prezentoval módu, designové produkty nebo produkce malých
a středních forem z okolí. Celkem šedesát prezentačních termínů oživilo v létě centrum města.



Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o rozkladu, který město podalo v říjnu 2015. Město podle verdiktu antimonopolního úřadu postupovalo v rozporu se zákonem, když zadávací řízení na výběr nového dodavatele komunálních služeb pro Kopřivnici zrušilo. Radnice musela začít
vyjednávat s již dříve vybranou vítěznou společností A.S.A. o přípravách realizační smlouvy.



Proběhla celoměstská anketa, ve které obyvatelé města rozhodovali o desítce největších priorit
Kopřivnice. Radnice obdržela 1 970 platných hlasů, o rok dříve byl přitom zájem o vyplnění anketních lístků pouze třetinový. Nejvyšší prioritu dali hlasující zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách.

SPORT


Kopřivnický plavec Roman Kučera získal na Letním mistrovství ČR bronzovou medaili v disciplíně
50 VZ.



Odchovanec kopřivnického plavání David Kunčar se zúčastnil Letní světové univerziády 2015
v Jižní Koreji a na Letním mistrovství ČR vybojoval v individuálních startech stříbro a dva bronzy,
zlato a další stříbro pak přidal do své sbírky ve štafetě Komety Brno.

Srpen


V srpnu proběhla elektronická aukce energií pro kopřivnické domácnosti. Aukci s podporou města
připravila privátní společnost Marandis, stejně jako přede dvěma lety. Cenový boj se strhl především mezi dodavateli plynu, na tom mohli odběratelé zapojení do aukce ušetřit až 34 % ve srovnání s majoritními dodavateli. U elektrické energie pak úspora činila asi 22 %.



Frenštátský Swingtime Band ukončil svým vystoupením v Kopřivnici sérii letních promenádních
koncertů. Ten poslední se kvůli prudké bouřce uskutečnil v kinosále pořádajícího kulturního domu.



Letní slavnosti v Mniší hostily přes 500 návštěvníků. Pro ty byly připraveny koncerty, sportovní
klání i taneční zábava.
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Ve čtyřech kopřivnických mateřských školách a třech velkých základních školách vrcholily práce
na opravách a investicích, do kterých radnice vložila zhruba jednadvacet milionů korun. Investovalo se především do sociálního zařízení, elektroinstalace a zateplení školských budov. Nejnákladnější úpravy proběhly v Mateřské škole na ulici České, kde se proinvestovalo víc jak 7,2 milionu korun. Ještě většími úpravami prošla Mateřská škola Pionýrská, nejen do zateplení, ale dalších oprav bylo vloženo téměř 11 milionů korun.



Automobilka Tatra vyrobila a expedovala největší a nejtěžší vůz ve své historii. Speciál určený
pro přepravu vrtné soupravy byl 18metrů dlouhý a celková hmotnost činila cca 84 tun.



Byla ukončena pětiměsíční rekonstrukce zimního stadionu. Po tlakových zkouškách chladicího
zařízení bylo započato s přípravou ledové plochy. V prvním zářijovém týdnu ji mohli vyzkoušet
první bruslaři.



Koncert kopřivnického popového muzikanta Voxela zaplnil centrum města. Koncert byl poslední
ze série prázdninových volnočasových aktivit připravených pro místní mladé lidi. Na otázku Někdo ven? během léta pozitivně reagovaly stovky mladých Kopřivničanů. Ti, kteří nasbírali minimálně pět účastnických náramků z předchozích akcí, si po koncertu mohli užít VIP raut a se zpěvákem si popovídat.



Rada dětí a mládeže po první fázi rekonstrukce zahájila provoz hájenky na Janíkově sedle.
Do oprav investovala organizace víc jak 2 miliony korun a zhruba stejná suma bude zapotřebí
na další úpravy objektu. O dva týdny později zastupitelé odhlasovali prodej hájenky za zbytkovou
cenu necelých 30 tisíc korun s tím, že Radamok bude hájenku zdarma poskytovat také pro potřeby akcí připravovaných městem.



Součástí pouťového veselí byl i kulturní program. Nechyběl Starodávný jarmark v režii kumštýřů
ze skupiny Bez kliky. Na tradičním Bartolomějském večeru byla hlavním hostem brněnská kapela
Poletíme a v neděli odpoledne zahrál místní Městský dechový orchestr a následně alternativní
kapela Už jsme doma s programem pro děti.

SPORT


V rámci VI. ročníku Větřkovického triatlonu se vybralo 9 tisíc Kč na podporu nemocné pětileté
Elišky Němcové z Lichnova.



Kopřivničtí radní byli informováni, že v průběhu přípravy smluvního vztahu s vítězem tendru
na dodávku komunálních služeb pro město bylo zjištěno závažné formální pochybení. Firmy, které se umístily na prvním a druhém místě v zadávacím řízení, totiž neohlásily změny ve svých statutárních orgánech. Radní si vyžádali další právní analýzy před dalším rozhodnutím v této věci.



Extrémně horké léto nahrávalo tomu, že pro kopřivnické koupaliště byla sezona 2015 jednou
z nejlepších v historii. Od 5. června do 1. září prošlo turnikety koupaliště zhruba 29 tisíc lidí, tedy
zhruba dvakrát tolik co o rok dříve.



Kopřivničtí včelaři připravili v areálu Muzea Fojtství třídenní Festival medu a písničky. Akce nabízela jak včelařskou osvětu a ochutnávky včelích produktů, tak zábavu v podobě her a soutěží pro
děti a koncertů pro dospělé. Hlavním tahákem programu byl koncert ostravské kapely Buty.



Kopřivnicí projela kolona asi sedmdesáti historických tatrovek. Účastníci 46. ročníku Mezinárodní
Tatra Veteran Rallye Beskydy během dopolední zastávky ve městě splnili úkoly v netradiční jízdě
zručnosti a následně pokračovali dále do Nového Jičína.



Tatra Trucks slavnostně otevřela nové pracoviště diagnostiky vozidel. Zhruba čtyřicetimilionová
investice byla největší v posledních letech a šlo o první zcela novou část provozu spuštěnou
za působení nových majitelů automobilky.



U parkoviště supermarketu Tesco začala vyrůstat samoobslužná plně automatická čerpací stanice. Proti investici soukromé společnosti Benzina se postavila část obyvatel okolních obytných
domů.



Zastupitelstvo zmírnilo vyhlášku regulující noční provoz pohostinských podniků na území Kopřivnice. Bary a hospody mohou podle novely vyhlášky mít přes týden otevřeno o hodinu déle, tedy
do dvou hodin do rána, a před dnem pracovního klidu až do čtyř hodin do rána. V tyto dny navíc
nebudou vyhláškou nuceny pořádat hudební produkce či diskotéky.

Září

10



V rámci programu Svatováclavského hudebního festivalu zazněla v kopřivnickém kostele Stabat
Mater italského skladatele Luigiho Boccheriniho a Janáčkova Suita pro smyčce. Posluchači ji vyslechli v podání Janáčkova komorního orchestru a sopranistky Evy Dřízgové-Jurišové.



Dana Zátopková slavnostně otevřela zrekonstruované sportovní hřiště u místní základní školy nesoucí jméno jejího manžela. Rekonstrukce hřiště přišla na 6,43 milionu korun. Původně je město
zaplatilo ze svého rozpočtu, ale zpětně získalo 85% dotaci z Regionálního operačního programu.
Na víceúčelovém hřišti vzniklo hřiště na házenou, malou kopanou, volejbal, basketbal, stejně jako
běžecké dráhy 50, 60 a 200 metrů nebo doskočiště, vrhací sektor a tribuny pro diváky. Součástí
hřiště je i koutek s herními prky pro děti.



Pod názvem Obrazy, nejen mé krajiny uvedlo Muzeum Novojičínska retrospektivní výstavu
kopřivnického malíře Josefa Treuchela. Nedožité devadesátiny připomněla v Nové galerii žerotínského zámku zhruba padesátka obrazů z galerijních i soukromých sbírek. Výstavu uznávaného
rodáka finančně podpořilo i město.



Do místní části Vlčovice poprvé zavítala pojízdná prodejna. Její zkušební provoz by měl ověřit to,
zda zdejší obyvatelé mají zájem o tuto formu náhrady zrušené prodejny potravin v obci.



Netradiční formou scének simulujících praktiky na prodejních akcích se kopřivničtí senioři učili
odolávat takzvaným šmejdům. Akci pořádalo město a odborně ji zaštítila spoluautorka známého
dokumentárního filmu, psycholožka Romana Mazalová.



Radní vyřadili ze soutěže na dodavatele komunálních služeb vítěznou společnost i druhou firmu
v pořadí. Podle právního názoru právníků města i ministerstva totiž při neohlášení změn ve statutárních orgánech nemůže zadavatel postupovat jinak. Jediným uchazečem v soutěži tak zůstala
městská firma Slumeko.



Manželská rozepře v jednom z kopřivnických bytů skončila tragicky. Jednapadesátiletý muž vážně pobodal svou o tři roky mladší ženu. Ta i přes snahu záchranářů svým zraněním podlehla. S
vážnými poraněními skončil v péči lékařů i útočník. Šlo o první vraždu na Novojičínsku v roce
2015.

SPORT


Pravnuk slavného tatrováckého jezdce Aloise Marka Jakub Procházka obhájil titul mistra ČR
v minikárách v kategorii M1.



Odchovanec kopřivnického fotbalového klubu Tomáš Hykel hrál své první utkání za českou reprezentaci kategorie U20.



Střelec SSK Tatra Kopřivnice Radek Domitra získal v kategorii dorostu dvě vítězství v Českém
poháru talentované mládeže 2015 a k tomu přidal dvě zlaté medaile a jeden bronz na mistrovství
ČR kulových zbraní.



Dana Zátopková odstartovala XIII. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka, kterému opět vévodili závodníci z Afriky.



Jakub Procházka ovládl Evropský pohár minikár kategorie M1.



Po vítězstvích na MČR a v EP dominoval Jakub Procházka i v Poháru ČR v minikárách kat. M1.

Říjen


Starosta města a zástupci házenkářského klubu podepsali kupní smlouvu na pozemky pod bývalým házenkářským hřištěm. Pozemky přiléhající k hlavnímu příjezdu do města a nedaleko centra
2
města získala radnice za 3 miliony korun. Pozemek o rozloze 5 743 m má být nejdříve vyčištěn
a zbaven oplocení, v budoucnu by měl sloužit k rekreačním účelům.



V Lašském muzeu proběhla vernisáž výstavy klasika české výtvarné fotografie Jana Reicha.
Expozici, která nabídla zlomek Reichova cyklu Bohemia zachycující mizející českou krajinu,
zahájila jeho manželka.



Základní škola Alšova byla jako jediná v novojičínském okrese oceněna za svůj program primární
prevence. Jeho cílem je předcházet negativním jevům v řadách žáků.



Středisko sociálních služeb se v rámci dne otevřených dveří pochlubilo modernizovanými domovinkami. Pokoje určené pro odlehčovací službu byly díky získané dotaci vybaveny novým nábyt-
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kem i speciálním vybavením usnadňujícím péči o imobilní klienty. Dotace z regionálního operačního programu činila 1,171 milionu korun.


Proběhl 18. ročník setkání Myšlenky TGM a současnost. Hosté z oblasti politiky, žurnalistiky, ale
i teologové či historici se zamýšleli nad obsahem a přesahem Masarykova citátu Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.



Na podnikatelské minikonferenci pořádané v kulturním domě byly vyhlášeny výsledky prvního
ročníku soutěže Best Business Kopřivnice. Cenu veřejnosti získal projet Plavání Štrbaví. Živnostníkem roku byla vyhlášena Dagmar Krestová a její nábytkářská firma Vágner. V kategorii Nápad
roku porota ocenila nové automobilové muzeum Oldtimer Jaroslava Šerého. Nejlepší firmou v kategorii do stovky zaměstnanců byla vyhlášena firma Lumitrix. V kategorii nad sto zaměstnanců
zvítězila společnost Brose, která ovšem neměla žádnou konkurenci.

SPORT


Na kopřivnické sjezdovce proběhl další ročník Výstupu na Mount Everest, akce pořádané Domem
dětí a mládeže Kopřivnice.



Vzpěrači ASK Tatra Kopřivnice skončili ve II. lize sk. B pátí.



V oblastním přeboru malého fotbalu se stali vítězi mužstva 1. FC Bari v I. lize a Gunners Kopřivnice ve II. lize.

Listopad


Po třech letech byl znovuobnoven provoz dialyzačního centra a nefrologická ambulance v objektu
bývalé pošty na ulici Obránců míru. Provozovatel tohoto nestátního zdravotnického zařízení společnost Impax CZ se dohodla s první ze zdravotních pojišťoven na proplácení svých služeb.



Dosavadní ředitelka školy ZŠ Mniší Ivana Zdarsová rezignovala ze dne na den na svou funkci.
Radní začali zvažovat několik možných scénářů řešení. Zvažovali i možnost sloučení škol v Mniší
a Lubině, nakonec bylo v prosinci rozhodnuto, že bude vypsán konkurz na nového ředitele.



Předáním terapeutických pomůcek skončila další sbírka vršků. Pro Adélku trpící mentálním
i fyzickým handicapem se za necelý rok podařilo nasbírat 1 576 kg vršků, za které bylo utrženo
11 tisíc korun, další 4 tisíce přidalo město.



Zpěvák Ondřej Ruml přijel do Kopřivnice se svým koncertním programem zaměřeným především
na písně Osvobozeného divadla. Koncert zaujal především neotřelým přístupem k interpretaci
notoricky známých písní.



Jaromír Švejdík uzavřel kopřivnické čerpání inspirace pro tvorbu nového komiksu o Emilu Zátopkovi koncertem na půdě kopřivnické Mandaly. Doprovázeli jej muzikanti z několika jeho hudebních projektů od Priessnitz až po Kafkaband.



Čtyři koncerty nabídl podzimní Piper Records Night, hlavní hvězdou večera v Katolickém domě
v Kopřivnici byla pražská alternativní kapela OTK Ondřeje Ježka.



Devatenáctý ročník přehlídky zpěvu, tance a dramatického umění handicapovaných dětí Motýlek
znovu zcela zaplnil kulturní dům, mezi 250 účinkujícími byli také hosté z londýnské speciální školy Phoenix zaměřené na vzdělávání autistických dětí.



Devětačtyřicátý ročník taneční soutěže Tatra nabídl klání v kategorii A. Ve standardní části soutěže se utkalo 15 a v latinskoamerické 17 tanečních párů z tuzemska a Slovenska.



Letošní advent zahájily koncerty. Komorní orchestr Kopřivnice uspořádal vánoční koncert v Katolickém domě. Zahájení adventu před kulturním domem zpříjemnila kapela Acoustic Irish a večer
si lidé mohli vyslechnout koncert cimbálové muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Prosinec


Kopřivnice podeváté v řadě úspěšně obhájila certifikaci kategorie B Zdravých měst. Ocenění převzal na pražské konferenci Národní sítě Zdravých měst starosta Miroslav Kopečný.



Společnost Tatra Trucks vyměnila vedení. Krizového manažera Petra Karáska na postu generálního ředitele vystřídal Martin Bednarz. Novým obchodním ředitelem se stal David Pipal. Pozmě-
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něno bylo také obsazení představenstva společnosti. Tatra podle svého managementu úspěšně
absolvovala první fázi restrukturalizace a má dobře nakročeno k dalšímu rozvoji.


Kopřivničtí zastupitelé se sešli naposledy v roce 2015. Schválili především rozpočet města na rok
2016. Radnice by měla hospodařit s téměř 411 miliony korun. Po dlouhé diskuzi byl schválen
prodej budovy č. p. 117 na ulici Štefánikově. Tu za 17,6 milionu korun získalo Ostravsko-opavské
biskupství, zřizovatel církevní ZŠ sv. Zdislavy, která v objektu sídlí. Utržené peníze mají být alokovány na budoucí výstavbu domova pro seniory. Privatizovány byly i dvě někdejší výměníkové
stanice, pro které město nemělo využití. Za dva objekty město získá dohromady víc než 1,66 milionu korun.



Třetí adventní neděle nabídla benefiční program Vánoce pro Karolínku. Tanečníci a hudebníci
svým vystupováním dokázali získat víc jak 20 tisíc na podporu nadané Karolínky Dejové, kvůli
onemocnění odkázané na invalidní vozíček. V podvečer se uskutečnil už třetí ročník happeningu
Lucie (Světlo). Sdružení Purpura představilo sérii pohlednic vytvořených na základě kreseb autistické výtvarnice Lucie Šešulkové, která se stala inspirací pro postupně realizovaný projekt galerie
Galaxie.

SPORT


Odchovanec kopřivnického plaveckého klubu David Kunčar získal na Zimním MČR zlato a bronz
v individuálních startech a ve štafetě Komety Brno získal další zlato a stříbro.
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Život na radnici
VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA

Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách v zimě roku 2014
pracoval v počtu 21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely
z plánu činností na rok 2015 (podle zákona o obcích), a na úkolech, které
vyplynuly z potřeb města.
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 5 pracovních seminářů
ZM, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Příjmení a jméno

Navrhující strana
Politická příslušnost

Zdeněk BABINEC, Mgr.

ODS

Iva BUKOVJANOVÁ, Mgr.

ČSSD, bezpartijní

Tomáš HRNČÁREK

ČSSD

Radim HYVNAR, Ing.

KSČM, bezpartijní

Josef JALŮVKA, Ing. (do 12. 6. 2015)

ODS

Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.

ODS

Miroslav KOPEČNÝ, Ing.

ODS

Karel KUBOŠ, RSDr.

KSČM

René LAKOMÝ, Mgr.

SNK, bezpartijní

Václav LICHNOVSKÝ

ANO 2011

Božena MRVOVÁ

KDU-ČSL, bezpartijní

Ladislav MYŠÁK, Mgr.

ANO 2011

Luděk POLÁŠEK, Ing.

ČSSD

Lumír POSPĚCH, Mgr.

PSZ

Ivana RAŠKOVÁ, Mgr.

ČSSD, bezpartijní

Vladan REK

ANO 2011

Vladan RESNER, Mgr.

ANO 2011

Dagmar RYSOVÁ, Mgr.

SNK, bezpartijní

Ladislav STEHLÍK, Ing.

Změna, bezpartijní

Stanislav ŠIMÍČEK

KDU-ČSL

Xenie ŠUSTALOVÁ (od 12. 6. 2015)

ODS

Ivan TELAŘÍK

NEZ, bezpartijní

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
PSZ
Změna

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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Změny na radnici
Klub zastupitelů zvolených do zastupitelstva za ČSSD doznal počátkem roku dalších personálních změn. V pátek 6. února doručili své rezignační dopisy starostovi města zastupitelé Zdeněk Polášek
a Miroslav Dvořák. Z původně zvolené čtveřice zástupců sociální demokracie tak v zastupitelstvu po povolební rezignaci Jiřího Tichánka zůstal pouze Tomáš Hrnčárek. Důvodem složení mandátu byla neslučitelnost funkce zastupitele s výkonem státní správy, kterou oba zastupitelé v pozicích úředníků vykonávali.
Jejich místa pak zabrali bezpartijní Ivana Rašková a již zkušený Luděk Polášek.
V pátek 12. června zemřel po dlouhé těžké nemoci bývalý kopřivnický starosta Josef Jalůvka.
Výrazná postava místní komunální politiky odešla po dlouhém boji s vážnou nemocí ve věku nedožitých
šedesáti let. Josef Jalůvka působil ve veřejném životě Kopřivnice posledního čtvrt století. V zastupitelstvu
působil s výjimkou let 2002 až 2006 nepřetržitě od prvních svobodných voleb v roce 1990 až do současnosti. Hned po roce 1990 se stal zástupcem starosty, o čtyři roky později už byl zvolen starostou. Nejvyšší
volený post ve městě zastával také ve volebních obdobích 2006–2010 a 2010–2014. Po posledních volbách v minulém roce se na vlastní přání z exekutivních funkcí ve městě stáhl, ale až do poslední doby byl
aktivní jako zastupitel za Občanskou demokratickou stranu.
Kromě místní úrovně působil Josef Jalůvka také ve vyšších patrech politiky. V letech 1998 až
2001 byl členem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od ustanovení krajů působil také
v regionální politice. Hned v prvním období po ustanovení krajů působil jako člen rady Ostravského kraje
a náměstek hejtmana zodpovědný za regionální rozvoj. Od roku 2004 do současnosti byl po tři volební
období krajským zastupitelem. Jako politik na všech úrovních se Josef Jalůvka angažoval především
v oblasti strategického plánování a rozvoje cestovního ruchu. Kromě volených funkcí působil také v řadě
zájmových a oborových organizací.
Josef Jalůvka byl dvakrát ženatý a byl otcem pěti dětí. Se svou rodinou žil v místní části Lubina.
Poslední rozloučení proběhlo ve středu 17. června odpoledne pod širým nebem na místním hřbitově za
účasti více než 1500 lidí.
Zastupitelské křeslo po Josefu Jalůvkovi následně obsadila Xenie Šustalová, první náhradnice
z kandidátky ODS. V loňských komunálních volbách získala Xenie Šustalová 1 025 voličských hlasů. Jednačtyřicetiletá pedagožka pracuje jako zástupce ředitele pro odborný výcvik a speciální pedagog na SŠ
v Novém Jičíně. V kopřivnickém zastupitelstvu působila také v předchozím období od roku 2010 do roku
2014.

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2015
Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice
-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2015 O stanovení školských obvodů základních
škol zřízených městem Kopřivnice

-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2015 O místních záležitostech veřejného pořádku

-

obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2015 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Finanční a majetková rozhodnutí
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 2014,

-

prodeje a výkupu pozemků,

-

dohod o přistoupení k závazku,
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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,

-

ASK Tatra Kopřivnice,

-

FBC Vikings 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

Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2015 v tomto složení:

Starosta města: Ing. Miroslav Kopečný
Místostarostové: Mgr. Dagmar Rysová
Stanislav Šimíček
Členové:

Mgr. Zdeněk Babinec
Ivan Telařík
Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Ladislav Stehlík
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Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Halatin.
Uspořádání – působnost
Působnost starosty pana Ing. Miroslava Kopečného:
a)

Strategické plánování, územní plánování a rozvoj, rozvoj podnikání

b)

Investice a doprava

c)

Rozpočet a finance

d)

Vnější vztahy, mezinárodní vztahy

e)

Marketing, cestovní ruch, muzejnictví

f)

Sport

Působnost 1. místostarostky paní Mgr. Dagmar Rysové:
a)

Bytové hospodářství,

b)

Správa majetku a komunální služby,

c)

Energetika,

d)

Kultura,

e)

Školství,

f)

Zdravé město a místní Agenda 21.

Působnost 2. místostarosty pana Stanislava Šimíčka:
a)

Sociální věci a prevence kriminality,

b)

Místní záležitosti veřejného pořádku – městská policie,

c)

Životní prostředí,

e)

Vodovody a kanalizace, odkanalizování místních částí,

f)

Záležitosti místních částí Lubina, Vlčovice, Mniší.

Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města

Předseda

finanční

RSDr. Karel Kuboš

kontrolní

Mgr. Ladislav Myšák
Předseda

Komise rady města
pro mezinárodní vztahy

Mgr. Karel Kočíš

pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci

Pavel Obrátil

pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21
pro architekturu a urbanismus

Ing. Michal Karták

Rada Kabelové televize

Oldřich Rys

Komise místních částí
Vlčovice

Ing. Radim Hyvnar

Lubina

Ing. Petr Filip

Mniší

Václav Lichnovský
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Zajímavosti z radnice
Akční plán Zdravého města
V letošním roce se pokračovalo v naplňování aktivit plynoucích ze Zdravotního plánu města Kopřivnice, v rámci dotačního programu Zdravého města byly podporovány aktivity v oblasti environmentální
výchovy a osvěty, byl aktualizován výpočet ekologické stopy města Kopřivnice a realizována různá školení
a semináře v oblasti udržitelného rozvoje. Jedním z hlavních cílů schváleného plánu je například další
rozvíjení spolupráce města s podnikatelským sektorem, zejména v oblasti zdraví. V tomto roce byly realizovány další aktivity cyklostrategie města ’Kopřivnice na kolečkách’, která byla schválena v září minulého
roku. Konkrétněji. úpravy dopravního značení ve prospěch cyklistů, doplnění městského mobiliáře o nové,
bezpečnější cyklostojany apod.
Plán zlepšování dále zahrnoval tradiční akce, jako například akce realizované v rámci kampaně
Den Země, Místní férová snídaně, farmářské trhy a mnohé další.

Zdravé město
Kopřivnice i letos obhájila, že patří mezi nejlepší Zdravá města v republice. Na konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR, která se uskutečnila v Praze 1. prosince, prezentovali osvědčené postupy zástupci obcí, měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním
veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací.
Kopřivnice již podeváté obhájila kategorii B, čímž potvrdila, že patří mezi Zdravá města uplatňující
přístupy v zapojování veřejnosti a 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. Spolu s Kopřivnicí kategorii B získal
Vsetín a obec Křižánky. Nejvyšší kategorii A má už 2 roky město Chrudim a letos ji poprvé získaly i Litoměřice.
Kopřivnická radnice se počátkem roku stala dějištěm prvního letošního výjezdního zasedání Rady
Moravskoslezského kraje. Výsledkem byl příslib spolupráce na několika konkrétních projektech, ale také
oznámení velkých investic do dopravní infrastruktury. Při společném jednání krajských a kopřivnických
radních došlo na konkrétní témata.
Jednou z priorit města Kopřivnice je vybudování domova pro seniory. Od prvního ledna letošního
roku se staly Kraje těmi institucemi, které mají v kompetenci nejen zřizování, ale především financování
sociálních služeb v rámci svých regionů. Následný postup při realizaci tohoto záměru byl jedním z hlavních
bodů jednání.
Radní také získali informaci o tom, že výbor regionální rady vyhlásil náhradní výzvy na čerpání
prostředků z regionálního operačního programu.
Náměstek pro dopravu seznámil místní politiky s plánovanými investicemi do oprav komunikací.
Šlo o opravu silnice II/480 z Kopřivnice do Štramberka. Na šestiměsíční rekonstrukci včetně oprav tří propustků a opěrné zdi ve Štramberku vyčlenil Kraj 77,5 milionu korun. Dalších devět milionů korun kraj poskytl na rekonstrukci mostu, kterým v Mniší silnice II/486 kříží potok Lubinka. Třetí plánovaná oprava se
týkala silnice III/4824 z Kopřivnice do Lubiny v hodnotě přibližně 5,2 milionu korun.

Vyhláška omezující provozní dobu hospod a barů v Kopřivnici
Vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností schválili zastupitelé vloni 25. září, a v podstatě tak od počátku roku 2015 zakázali existenci nonstop
náleven v Kopřivnici. Byla připravena na základě podnětů od nespokojených lidí bydlících v okolí především "nonstopů", stěžujících si na trvalý hluk v nočních hodinách a chování podnapilých návštěvníků.
Vyhláška měla nejen omezit drobnou kriminalitu, ale především předcházet případům rušení nočního klidu
a vandalským útokům.
Vyhláška se setkala s odporem lidí, kteří naopak noční život ve městě obhajovali. Radnice tak přijala petici, žádající zrušení regulace otvírací doby barů, a zastupitelé se problémem dále zabývali. Výsledkem byla nová, přehodnocená vyhláška.
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Ta vstoupila v platnost 25. září pod názvem Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o místních záležitostech veřejného pořádku. Tento předpis zmírnil omezení pro noční provoz pohostinských
podniků, které začalo platit na začátku letošního roku, ale zároveň usnadnil orientaci o nařízeních města
v této oblasti, neboť spojil tři dosud samostatné vyhlášky. Podle nové vyhlášky mohou mít hospody, bary
a další podniky ve městě otevřeno přes týden do dvou hodin do rána, tedy o hodinu déle než doposud,
a ve dnech předcházejících dnům pracovního klidu pak do čtyř hodin do rána. Z vyhlášky rovněž zmizela
povinnost provozovatelů, kteří chtěli mít otevřeno déle, zajistit živou hudební produkci nebo diskotéku
s dýdžejem.

V Evropském parlamentu
Dvě dívky z Kopřivnice, které jsou členkami místního dětského zastupitelstva, v září absolvovaly
s dalšími členy Národního parlamentu dětí a mládeže exkurzi do Evropského parlamentu v Bruselu.
Národní parlament dětí a mládeže (NPDM) zastřešuje krajské, městské a školní parlamenty a každý kraj
v něm má své zastoupení. Moravskoslezský kraj zastupovala Anna Murková z Kopřivnice, která je členkou
Rady NPDM.
Na exkurzi byli vysláni zástupci Rady a Předsednictva NDPM, a to vždy dva zástupci z deseti krajů a poté se doplňovaly počty z městských a krajských parlamentů dětí a mládeže dle jejich aktivity v jednotlivých parlamentech. Podle tohoto klíče byla vybrána druhá Kopřivničanka – Karolína Špačková.
Na cestu se děvčata vydala z Kopřivnice ve středu 16. září, v Ostravě se k nim přidali zástupci Vratimova
a Karviné a v Praze se spojili s ostatními delegáty.
Anna Murková
Od pátku 20. do neděle 23. listopadu proběhlo v Praze XVIII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM), kterého se zúčastnili zástupci osmi z deseti krajů republiky. Za Kopřivnici se zúčastnily Magdaléna Tichavská a Anna Murková. Hlavním tématem zasedání byla ,,Budoucnost participující
mládeže“.
Účastníci wokshopů diskutovali například na téma Cochemská praxe, inkluze, branná povinnost,
média, aktuální dění, medializace parlamentů dětí a mládeže, jak nám fungují parlamenty dětí a mládeže.
Posledně jmenovaný workshop probíhal pod vedením Anny Murkové, která byla členkou NPDM za Moravskoslezský kraj, a Jany Votavové, koordinátorky NPDM. V Národním parlamentu dětí a mládeže pracuje
Anna Murková od loňského listopadu. Na závěr zasedání proběhla nejen volba nové rady a předsednictva,
ale i vedení Národního parlamentu dětí a mládeže. Anna Murková svou pozici obhájila, a tak pro období
2015–2016 bude opět zastupovat Moravskoslezský kraj.
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Výročí
Výročí TGM
V pondělí 9. března si veřejnost tradičním, krátkým pietním setkáním u pomníku na náměstí připomenula narození Tomáše Garrigua Masaryka. Na náměstí nesoucí jeho jméno se sešlo několik desítek
Kopřivničanů. Ti vyslechli krátké vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice, přihlíželi položení květin
u paty Masarykova pomníku, které přinesli představitelé města, Klubu Masarykova demokratického hnutí
a zástupci Konfederace politických vězňů. Následně Ladislav Cvíček z Masarykova demokratického hnutí
připomenul některé Masarykovy ideály stejně jako to, jak dnešní doba snadno podléhá lacinému negativismu namísto toho, aby ocenila ne až tak řídké příklady obětavé a kvalitní práce pro rozvoj obce i celé
společnosti. Zhruba dvacetiminutové setkání ukončila státní hymna.
Tento akt se uskutečnil v rámci 165. výročí narození prvního československého prezidenta.

Putovní výstava "Masarykův odkaz"
Ve vestibulu místní radnice byla v lednu otevřena netradiční výstava. Výstava stručně mapovala
celý Masarykův život. Lidé se mohli dozvědět informace o jeho dětství a mládí, o jeho působení v akademickém prostředí stejně jako o zapojení do veřejného politického dění a následně také odboje. Výstava
neopomenula prezidentské období TGM stejně tak jako dobu, kdy se komunisté snažili jeho historický
odkaz různými způsoby potlačit. Část výstavy byla věnována Masarykovu demokratickému hnutí, které si
klade za cíl propagaci, ale i kritické hodnocení Masarykových myšlenek a činů.
Základem výstavy bylo deset panelů sestavených historikem a muzejníkem z České Lípy Ladislavem Smejkalem. Duchovním otcem uspořádání výstavy, která už byla k vidění například v prostorách
horní komory parlamentu a v řadě měst po celé republice, byl člen předsednictva Masarykova demokratického hnutí Zdeněk Pokorný.

18. ročník setkání TGM a současnost
21. října se uskutečnil ve velkém sále kulturního domu v pořadí už 18. ročník diskuzního setkání
Myšlenky TGM a současnost. Pozvané osobnosti společenského a politického života diskutovaly tentokrát
nad Masarykovým výrokem „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“
V úvodu programu přítomní minutou ticha vzpomněli na bývalého starostu a dlouholetého účastníka setkání Josefa Jalůvku. Program zahájil přivítáním hostů starosta Miroslav Kopečný a moderoval již
tradičně Ladislav Cvíček. S hlavními příspěvky vystoupili Josef Adamec, Prokop Tomek, evangelický farář
ze Štramberka František Hruška, bývalý novinář Martin Komárek, novinář Radko Kubíčko a zpěvák František Segrado.

Výročí osvobození
V předvečer Dne vítězství si sedmdesáté výročí konce druhé světové války připomněli také občané v Kopřivnici. Krátký pietní akt u zdejšího pomníku padlých z obou světových válek zahájil Městský dechový orchestr Kopřivnice. Po hudebním úvodu položili k pomníku kytice zástupci města, členové Českého
svazu bojovníků za svobodu a Vojenského sdružení rehabilitovaných a místní KSČM. Starosta Miroslav
Kopečný pak v krátké řeči připomenul události z doby před sedmdesáti lety.
V den 70. výročí osvobození Kopřivnice byla v Muzeu na Fojtství zahájena výstava věnovaná
místním vojákům, kteří bojovali v tomto konfliktu. Výstavu pod názvem Naši zahraniční vojáci ve druhé
světové válce tvořil materiál nashromážděný Václavem Langerem při práci na druhém, doplněném vydání
almanachu příslušníků čs. zahraničního vojska 19391945 z území Novojičínska. Expozice byla volným
pokračováním výstavy, která byla v muzeu instalována v létě roku 2012 a byla o kopřivnických legionářích
v 1. světové válce.
Václav Langer pátral po osudech rodáků téměř dvacet let a muzeu poskytl nejen informace
o dvaatřiceti Kopřivničanech zapojených do válečného úsilí, ale mnohdy i kontakty na jejich potomky. Část
příbuzných válečných hrdinů se zahájení výstavy osobně zúčastnila. Zajímavou částí výstavy byly texty ve
stručnosti popisující osudy víc než tří desítek kopřivnických rodáků, kteří do válečného dění zasáhli, ať už
jako vojáci na západních či východních bojištích nebo jako technici, konstruktéři a další odborníci, kteří
v cizině podporovali válečné úsilí spojenců jinak než se zbraní v ruce. Většina vojáků působila na západní
frontě, převážně v Anglii. Jelikož místní měli zkušenosti s prací v továrně, mnoho z nich působilo u letectva
jako mechanici, ale také jako piloti. Příslušníci pozemní armády se zúčastnili obléhání francouzského
přístavu Dunkerque. Vojáci na východní frontě se účastnili bojů o Sokolovo, Kyjev nebo Dukelské operace.
Výstavu doplnily dobové snímky, dokumenty, části uniforem, vojenská vyznamenání i další památky
z druhé světové války. Na výstavě byly k vidění i další zajímavé exponáty. Mezi nimi byl i model stíhacího
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letounu spitfire, který vyrobil mechanik leteckých motorů pan Oldřich Chalupa, jenž za války působil
v Anglii. Model vznikl z listu vrtule pravděpodobně nějakého havarovaného nebo poškozeného letounu.
Dalším unikátem byl originál přilby generála Johna Leonarda Pierce, který s americkou armádou
osvobodil západní a jižní Čechy. Do Kopřivnice se tento podepsaný kousek výstroje s věnováním dostal
díky zdejšímu rodákovi Janu Jalůvkovi, který byl při bojích na konci války pobočníkem amerického velitele
a o mnoho let později tento předmět Fojtství věnoval.

Výročí Milady Horákové
Letos uplynulo 65 let od popravy významné právničky a političky Milady Horákové. Kopřivnice si
připomněla okolnosti této justiční vraždy na pietním aktu, jenž se uskutečnil ve středu 24. června
v 11 hodin před Základní školou dr. Milady Horákové. V rámci připraveného programu zazpíval školní
sbor, po položení kytic vystoupili se svými proslovy místostarostka Dagmar Rysová a za Konfederaci politických vězňů Zdislav Zima.

Výročí upálení Jana Husa
Po osmileté pauze si Kopřivnice připomněla výročí tragického konce Jana Husa. Tentokrát o to
významnější, že šlo o 600. výročí jeho upálení. U Husovy lípy se svým zamyšlením vystoupili faráři tří
různých církví spolu s místostarostkou Dagmar Rysovou. Všichni vystupující se shodli, že odkaz Husa je
stále živý. Jak poznamenala na závěr vzpomínkového setkání Dagmar Rysová, Hus, který si stál za svou
pravdou, má i v novodobé historii své následovatele. Zmínit lze mimo jiné Jana Palacha a Jana Zajíce,
kteří rovněž za svou pravdu obětovali svůj život a chtěli, aby se společnost obrátila pravdě čelem. Předěly
mezi jednotlivými řečníky patřily Pěveckému sdružení Kopřivnice. Vzpomínkové setkání, na které přišlo
třicet lidí, se konalo u Husovy lípy naproti koupališti.

Vznik Československa
Ve středu 28. října v podvečer si Kopřivničané připomněli vznik samostatného československého
státu. Setkání, kterého se zúčastnila víc než stovka občanů, proběhlo u pomníku Tomáše G. Masaryka.
Po úvodním vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice kytice k pomníku prvního československého prezidenta položili zástupci města, členové místního Masarykova demokratického hnutí, Vojenského sdružení
rehabilitovaných a Regionální obce Slovákov Kopřivnice.
Poté se slova ujal Ladislav Cvíček, jenž ve svém projevu vzpomenul na vznik první republiky
a přirovnal její dobu k dnešní. Závěr setkání patřil československé státní hymně v podání nejen pěveckého
sdružení, ale i přítomných občanů.

Den válečných veteránů
11. listopadu se u příležitosti Dne válečných veteránů uskutečnil pietní akt. Před 97 lety 11. listopadu podepsalo osamocené Německo příměří v Compiègne, čímž skončila první světová válka. Tento den
se proto slaví jako Den válečných veteránů, a tak nejen většina evropských zemí, USA a Kanada, ale
i Česká republika vzpomíná na lidi, kteří padli ve válečných konfliktech. Kopřivnice si Den válečných veteránů připomenula v jedenáct hodin tradičním pietním setkáním u pomníku padlých před budovou bývalé
ZŠ náměstí, kdy kytice k pomníku položili představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu.

Den boje za svobodu a demokracii
V úterý 17. listopadu proběhly oslavy Dne boje za svobodu a demokracii. Ani letos nechyběl lampionový průvod. Pietní akt začal v 17 hodin u pamětní desky obětem komunismu, která je umístěna
na budově Základní školy dr. Milady Horákové. Po položení kytic, proslovu a krátkém vystoupení bývalého
žáka školy vyšel lampionový průvod se svíčkami a lampiony a prošel Štefánikovou a Štramberskou ulicí
na náměstí TGM, kde se uskutečnil koncert Lo Hrůzové.
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Městská policie Kopřivnice
Personální stav městské policie byl dlouhodobě (6 let) stabilizován na počtu 19 strážníků
a jedné administrativní pracovnice. Na tento početní stav byl koncipován i vyvážený rozpočet
městské policie na rok 2015.
V březnu 2015 rozvázala pracovní poměr dohodou 1 strážnice, která byla pracovně zařazena jako stálá služba. V rámci výběrového řízení, na které se přihlásilo 15 uchazečů, se podařilo vybrat dva
nové strážníky. Dlouhodobá nemocnost jednoho ze strážníků (od 29. 9. 2014), odchod dvou strážníků do
služebního poměru k armádě, rozšíření služeb městské policie pro město Štramberk a ukončení pracovního poměru strážníka bez maturitní zkoušky, přimělo městskou policii k vypsání dalšího výběrového řízení.
Zde se projevil problém s nedostatkem vhodných uchazečů o toto povolání. Personální stav v počtu
21 strážníků se podařilo dosáhnout přechodem strážníků od jiných městských policií. Stabilně vysoké
nároky na rozsah zajištění kvalitního výkonu služby bylo nutno řešit před posílením personálního stavu
formou přesčasových hodin.
Městská policie pracovala v nepřetržitém provozu s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby.
Strážníci byli rozdělení do čtyř směn, které se pravidelně střídaly podle předem zpracovaného plánu.
Tento harmonogram byl rozšířen o mimořádné služby při konání preventivně bezpečnostních, kulturních
a sportovních akcí.
Všichni strážníci mají platné osvědčení o splnění odborných předpokladů, které vydává Ministerstvo vnitra ČR na základě splnění zkoušky z odborných znalostí před komisí ministerských úředníků.
Toto osvědčení se vydává na období tří let.
Stejně jako v předešlých letech se výkon služby městské policie zaměřoval nejvíce na řešení dopravy a zajištění konkrétní činnosti k dodržování veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti. To, že je
doprava nutnou součástí práce strážníků, dokresluje rozhodnutí vedení města o způsobu řešení parkování
v centru města, nedostatek parkovacích míst, čištění komunikací a kompetence strážníků v této oblasti.
Významný podíl na narušování veřejného pořádku představovalo nadměrné požívání alkoholických nápojů. Téměř každý přestupek související s narušováním nočního klidu či buzení veřejného pohoršení byl spojen s požíváním alkoholu nebo jiné návykové látky.
V roce 2015 bylo městskou policií zaevidováno 4 128 událostí. Byly to například:
Poskytnutí první pomoci občanům (2), prověření pobytu na žádost exekutorských úřadů (214),
doručení písemností (138), nálezy (194), zpřístupnění bytů na žádost občanů (110), spolupráce s rychlou
záchrannou službou (15), spolupráce s hasiči (3), asistence a pomoc při požárech, výjezdy na signál pultu
centralizované ochrany (141), zjištěné závady a nedostatky (veřejné osvětlení, dopravní značení, zeleň,
komunikace, atd.) (210), zjištěný počet vraků (27), odchyt psů (107), převoz osob na záchytku (32), …
Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s jednotlivými odbory a odděleními MÚ Kopřivnice (asistence při vyklizování bytů, doručování písemností, monitorování černých skládek, evidence vraků, podněty
pro Slumeko …).
Bezproblémová byla spolupráce se složkami, které jsou zapojeny do Integrovaného záchranného
systému (dopravní nehody, nebezpečné prořezy vysokých či spadlých stromů, zranění občanů, sezónní
povodně, požáry …).
Na městskou policii se obracejí odbory měst, soudy a jiné instituce s žádostí o doručení nedoručitelných písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě místní znalosti doručili v roce 2015 celkem
138 písemností, které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na městskou policii se v roce 2015 obrátilo 3 359 občanů 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.

Pult centralizované ochrany
Pult centralizované ochrany provozuje městská policie na základě koncesní listiny od roku 1993.
V roce 2015 bylo na pult napojeno 71 objektů, z toho je 36 objektů města. Bezpečnostní situace si vyžaduje nutnost pořízení nouzových tlačítek v zařízeních města – bylo rozjednáno pořízení této techniky v KDK
– knihovna.
Městský kamerový dohlížecí systém
Městský kamerový dohlížecí systém disponuje 12 kamerami. V roce 2015 byl jeden kamerový
bod přestěhován zpět do Lubiny ke kamennému mostu z důvodu ukládání nepovoleného odpadu mimo
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kontejnery. Modernizací kamerového systému se podařilo digitalizovat tři kamerové body a ovládání digitálních kamer.
Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním s vedením
Policie ČR a s vedení městské policie. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně. V roce 2015 bylo
celkem 120 případů, při nichž spolupracovala MP s Policí ČR. Podezření ze spáchání trestného činu bylo
na Policii ČR předáno ve 20 případech.

Obvodní oddělení Policie ČR Kopřivnice
V rámci OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2015 zjištěno 570 trestných činů, kdy ve srovnání
s rokem 2014, kdy bylo zjištěno 600 trestných činů, se jedná o meziroční pokles o 5 %. Jedná se o nejnižší evidovanou kriminalitu za uplynulých 10 let. U 287 deliktů byl zjištěn pachatel, což činí 50,3 % (dále bylo
v roce 2015 dodatečně objasněno 42 trestných činů z předchozích let). Na spáchání 287 objasněných
případů v rámci působnosti OOP Kopřivnice se podíleli 216x recidivisté, 25 osob mladších 18 let a u 109
skutků bylo zjištěno spáchání pod vlivem návykové látky (z toho 65x alkohol).
V rámci OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2015 zjištěno 51 případů násilné kriminality, v roce 2014
bylo zjištěno 48 případů. Meziroční nárůst násilné kriminality je tak 6 %. Úspěšnost při zjišťování pachatelů
násilné kriminality je v rámci OOP Kopřivnice 64 %. V rámci působnosti OOP Kopřivnice byl v roce 2015
spáchán zločin vraždy na jedné osobě a pachatel byl zjištěn. Nejčastěji byly zaznamenány případy úmyslného ublížení na zdraví (22), nebezpečného vyhrožování (9), loupeží (8), porušování domovní svobody
(7).
Majetková kriminalita:
V rámci územní působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v oblasti majetkové kriminality v roce 2015
zjištěno 315 deliktů (2014/344) a jedná se o nejnižší majetkovou kriminalitu od roku 2002. Meziroční
pokles činí 8,5 %. Z celkového počtu 315 deliktů byl u 100 případů zjištěn pachatel, tj. 31,7 % (2014/30,2).
V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2015 zjištěno 112 případů (2014/108) majetkové
kriminality spáchané vloupáním, z toho u 34 případů byl pachatel zjištěn, tj. 30 %, meziroční nárůst krádeží spáchaných vloupáním činí 4 %.








61 vloupání do „ostatních objektů“ (sklepy, kolárny, garáže, chatky, kůlny)
17 vloupání do rodinných domků
9 vloupání do bytů
7 vloupání do restaurací a hostinců
6 vloupání do obchodů
4 vloupání do škol

Ostatní, zbývající, hospodářská kriminalita:
V oblasti tzv. „ostatní kriminality“ jsou zahrnuty případy maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, kterých bylo v roce 2015 zjištěno 22, tr. činnosti v oblasti toxikomanie 12 případů, sprejerství
7, výtržnictví 3x, 3x požár.
V oblasti tzv. „zbývající kriminality“ bylo zaevidováno 31 případů ohrožení pod vlivem návykové
látky, 29 případů zanedbání povinné výživy, 13 případů ublížení na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou.
V rámci hospodářské kriminality bylo zjištěno 20 případů neoprávněného držení platebního prostředku, 13 případů podvodu, 8 případů krácení daně, 7 případů úplatkářství – podplácení, 7 případů porušení tajemství dopravovaných zpráv, 4 případy úvěrového podvodu, 5 případů na úseku ochrany měny.
Policisté zdejšího OOP ČR Kopřivnice v roce 2015 prováděli šetření u 546 trestných činů, 1 254 přestupkových spisů a 1 029 čísel jednacích. V roce 2015 bylo policisty vypátráno 21 osob v celostátním pátrání,
46 osob bylo zadrženo podle § 76 odst. 1 tr. řádu. Ve 43 případech bylo provedeno šetření se znaky
domácího násilí, 3 osoby byly vykázány ze společného obydlí. 30 osob bylo převezeno na protialkoholní
záchytnou stanici ve Frýdku–Místku. Řidičský průkaz byl zadržen u 32 řidičů.

Ocenění policistů
Policie České republiky každoročně vyhodnocuje své nejlepší pracovníky na slavnostním ceremoniálu, ten novojičínský proběhl za účasti krajského policejního ředitele v pátek 20. února. Starosta
Kopřivnice spolu s místostarosty oceněného policistu za Kopřivnici Josefa Bohumínského, nejlepšího
policistu kopřivnického obvodního oddělení za rok 2014, pozval na radnici ve středu 24. února, aby mu
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předal drobné dárky a poděkoval za práci, kterou pro město vykonává. Pan Bohumínský, který je policistou od roku 2007, po celou dobu slouží v Kopřivnici. Nejlepším policistou z Kopřivnice byl oceněn i za svou
kreativitu, kterou přispívá ke zkvalitnění policejní práce, vysoké pracovní nasazení a také za to, že své
zkušenosti předává začínajícím policistům.
Oceněn byl zároveň Petr Jelínek, který měl vloni 6. prosince noční službu, když došlo k požáru
jednopokojového bytu ve Středisku sociálních služeb Kopřivnice na ulici České. Díky tomu, že během
směny prováděl kontroly, zabránil větším škodám, které mohly nastat. Oba, ač jsou z Příbora, v Kopřivnici
pracují již delší dobu, pan Jelínek ve středisku sociálních služeb víc jak deset let.

Požární ochrana
Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje tyto jednotky:
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice – 23 členů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I – 17 členů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II – 12 členů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice – 16 členů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší – 25 členů

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Kopřivnice
V prvním čtvrtletí roku
2015 zasahovali členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice celkem 59x, což
je v pětiletém sledovacím období nejvyšší počet. Skladba zásahů se výrazně nemění, lehce
stoupající tendenci mají požáry
a zásahy u dopravních nehod.
Nejvyšší podíl mají ale tradičně
technické pomoci.
K prvnímu zásahu vyjížděli hasiči hned 1. ledna. Řešili únik vody v panelovém domě na ulici
Francouzská. I přes slabší zimní období bez velkých sněhových kalamit se hasičům nevyhnulo ani shazování sněhových převisů. Tradiční lokalitou byly bytové domy se šikmou střechou na ulici Obránců míru
a přímo pod nimi vedoucí chodník.
Prvním požárem v Kopřivnici byl požár motorového prostoru linkového autobusu v průmyslovém
parku Vlčovice. Oheň se naštěstí podařilo zkrotit řidiči ještě před příjezdem hasičů. 7. 3. zasahovali hasiči
u zatím největšího požáru v tomto roce. Oheň zničil celou bytovou jednotku 5+1 v domě na ulici Wolkerova. Štěstí měla jeho obyvatelka, která se ještě stačila dostat z bytu do bezpečí. Přesto ji však záchranná
služba odvezla do nemocnice k dalšímu vyšetření s podezřením na intoxikaci organismu zplodinami hoření. U požáru zasahovaly všechny jednotky z 1. stupně poplachu (dobrovolné jednotky Kopřivnice, Štramberk, Příbor a jednotka HZS MSK ze stanice Nový Jičín). Zhruba za týden hasiči likvidovali požár pojízdného úlu u cyklostezky vedle psího útulku a o několik dní později vyjížděli krotit červeného kohouta
do Příbora. Plameny tam zachvátily střechu rodinného domu. Hořelo také v Lubině, v objektu bývalého
kravína. Tam se naštěstí podařilo, zejména díky včasnému zpozorování a ohlášení na tísňovou linku,
požár lokalizovat ještě v jeho rané fázi, a nestihl tak napáchat větší škody.
Během prvních třech měsíců zasahovali hasiči také u několika dopravních nehod. Poněkud kuriózní byla dopravní nehoda na silnici 1/58, kde nákladní vůz zavadil hydraulickým nakládacím jeřábem
(který zjevně nemohl být v okamžiku nárazu v přepravní poloze) o železniční most. Náraz značně zdeformoval samotný automobil a došlo taky k úniku většího množství hydraulického oleje. Most zůstal
až na kosmetické šrámy neporušen, přesto byla v době zásahu částečně omezena i železniční doprava.
Úsměvným zpestřením byla záchrana chlapce z kontejneru na elektroodpad.
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V rámci odborné přípravy využili hasiči příznivých podmínek a po dohodě s majitelem a provozovatelem přehrady Větřkovice uskutečnili výcvik záchrany osob z vodní hladiny v zimním období. Koncem
března se v rámci odzkoušení systému havarijní pračky vzduchu na zimním stadiónu uskutečnilo taktické
cvičení jednotek požární ochrany předurčených na zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Kromě
kopřivnických hasičů a jednotky HZS MSK ze stanice Nový Jičín se cvičení zúčastnila i JSDH Studénka,
která má ve svém hasebním obvodu také zimní stadión se stejnou instalovanou technologií. Zajímavostí
u tohoto taktického cvičení bylo ostré (pochopitelně řízené) použití amoniaku. Hasiči prováděli neustálý
monitoring koncentrace amoniaku jak uvnitř strojovny zimního stadiónu, tak na výstupu z pračky.
Z hlediska statistik patřilo 2. čtvrtletí roku 2015 mezi ta klidnější období. Jednotka vyjížděla celkem ke 39 mimořádným událostem. Pomyslné počítadlo zásahů se v 1. pololetí roku zastavilo těsně pod
stovkou, na čísle 98. Nejčastěji kopřivničtí hasiči zasahovali u různých druhů technické pomoci, následují
požáry a zásahy u dopravních nehod.
Mezi ne příliš časté zásahy, ke kterým jsou hasiči vysíláni, patří pomoc Polici ČR. V tomto čtvrtletí, i když patřilo mezi ty početně méně vydatné, byla jednotka několikrát požádána o součinnost. Dvakrát
hasiči asistovali se speciální technikou při vyšetřování trestné činnosti a jednou byli požádáni o spolupráci
při plošné pátrací akci po pohřešované osobě. Pomoc hasičů si vyžádaly pouze tři dopravní nehody,
z nichž dvě ale můžeme řadit mezi ty závažnější. Při dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklisty
na silnici 1/58 v Lubině musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby. U druhé dopravní nehody,
taky se zraněním, byl rovněž motocyklista, tentokrát si cestu zkřížil s cyklistou. I tady pomáhali hasiči záchranné službě s ošetřováním pacienta. Mezi typické letní zásahy patří likvidace obtížného hmyzu.
Nejinak tomu bylo i v létě 2015. Potěšující je, že u včelstev se daří zajišťovat jejich umístění u včelařů.
V opačném případě by musely být zlikvidovány. K jednotce se dostal i nový pomocník. Je jím osobní
automobil Škoda Fabia, bezúplatně převedený z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje. Vozidlo je využíváno zejména k hospodářské činnosti.
Výcvik jednotky byl zaměřen opět zejména na zásahy spojené s únikem nebezpečných látek.
Hasiči trénovali přípravu nástupního prostoru, identifikaci látky, dekontaminaci, činnost v protichemických
oblecích nebo také práci na mobilním trenažéru, který dostala kopřivnická jednotka k dispozici k výcviku
na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně.
V roce 2015 se konal v Německu mezinárodní veletrh hasičské techniky Interschutz 2015. Takto
velkolepá akce nemá v evropském měřítku obdoby. Na veletrhu se prezentují výrobci z celého světa, kteří
chtějí něco znamenat. Výstava se koná jednou za pět let. Poprvé se jeden z našich členů účastnil v roce
2010, dalšímu se to poštěstilo letos. Celá jednotka se prezentovala stejně jako v minulém roce na Kopřivnických dnech techniky, které se konaly ve dnech 6. a 7. června v prostoru polygonu automobilky Tatra.
Po dva dny hasiči prezentovali techniku ve statické ukázce společně s HZS Moravskoslezského kraje.
Velký nárůst počtu zásahů měly ve 3. kvartále roku na svědomí hlavně typicky letní události, které
představují zejména likvidace nebezpečného hmyzu. Vysoký byl ovšem i počet požárů a jeden z nich,
v Ženklavě, kde hořel sklad sena, patřil zároveň mezi nejdéle trvající a taky požár s největší škodou,
u kterého zasahovala kopřivnická jednotka ve sledovaném období.
Ze čtyř dopravních nehod, u kterých zasahovali hasiči během 3. čtvrtletí, byla nejtěžší nehoda
z 30. 7., kdy osobní automobil srazil cyklistu i s dítětem převáženým v dětské sedačce. Jednotka byla
o nehodě operačním střediskem uvědoměna, když právě zasahovala u jiné události, nedaleko od místa
nehody. Na místě události byli hasiči během několika minut. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby
poskytovali zraněným předlékařskou první pomoc. V kontrastu s touto událostí působí záchrana kočky
z parapetu ze dne 5. 8. jako „oddychový“ zásah, ale i řešení takových událostí patří k hasičské práci.
9. srpen zase vypadal jako den planých poplachů. Hasiči vyjížděli ke dvěma domnělým požárům krátce po
sobě. Domnělým už pak ale nebyl výbuch v zahradní chatce na Moravské ulici, ani požár trávy v období
největšího sucha na náspu silnice na ul. Čs. armády u Tesca. 23. 8. v noci pak hasiči vyjížděli s oběma
cisternami k již v úvodu zmíněnému požáru skladu sena v areálu zemědělského podniku v Ženklavě.
A větší požáry museli hasiči zdolávat i v září. 18. 9. vzplál uskladněný materiál na jednom pozemku
v Sýkorci. 20. 9. zase začalo hořet v motorovém prostoru linkového autobusu. Včasným zásahem řidiče
naštěstí nedošlo k rozšíření požáru a bez úhony vyvázli také cestující.
I když je třetí čtvrtletí hlavně obdobím dovolených, stranou nešla ani odborná příprava. Hasiči
opět nacvičovali zásah na nebezpečnou látku. „Chemické“ zásahy patří mezi jedny z nejsložitějších. Vysoké nároky jsou kladeny na odborné znalosti, taktiku vedení zásahu a potřeba je také vyšší počet zasahujících. Tady může každá, byť i banální chyba znamenat pro hasiče velké nebezpečí. Po dlouhém čekání
v pořadníku se podařilo pro kopřivnické hasiče zajistit výcvik ve flashover kontejneru v Hamrech u Prostějova. Jedná se asi o nejnáročnější druh nácviku zdolávání požáru. Hasiči bojují s reálným ohněm. Výjimkou u tohoto druhu přípravy nejsou ani drobná zranění.
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V posledním čtvrtletí roku 2015 vyjížděli hasiči z kopřivnické jednotky ke 43 zásahům. Poměr mezi jednotlivými druhy událostí kopíruje předešlá sledovaná období i celorepublikové statistiky. Nejčastěji
hasiči vyjížděli k různým druhům technické pomoci, následovaly požáry a dopravní nehody. Celkový počet
zásahů v roce 2015 dosáhl k číslu 205. Dalších 42 událostí bylo v režimu tzv. ostatních činností, což jsou
zásahy, které nejsou charakterizovány jako neodkladné s nebezpečím z prodlení.
V posledním čtvrtletí roku narostl počet dopravních nehod, ke kterým museli vyjíždět hasiči,
na dvojnásobek. Bouralo se nejčastěji na silnici 1/58, což ale vzhledem k hustotě provozu nijak nepřekvapuje. Nehody se nevyhnuly ale ani cestám nižších tříd. Například na silnici z Hukvald do Mnišího, před
začátkem obce u odbočky na Lubinu, bouralo auto do jediného stromu, který v tomto místě stojí. Nehody
se nevyhnuly ani komunikacím ve městě. V jinak poklidné ulici Komenského, v ptačí čtvrti, se bouralo
hned dvakrát. Poslední nehoda se stala v závěru roku. 30. prosince v nočních hodinách se srazila vozidla
taxislužby a rozvozu pizzy. 10. 11. byla jednotka vyslána k domnělému úniku plynu v bytovém domě na
ulici Karla Čapka. Po provedeném průzkumu hasiči zjistili, že v jednom z bytů hořelo. Vyšetřovatel odhadl
škodu na cca 150 tis. Kč a obyvatelé domu mohou mluvit o velkém štěstí. K hrozivě vypadajícímu požáru
střechy na krytém bazénu v Novém Jičíně povolalo operační středisko naši velkokapacitní CAS 32 T 815
13. listopadu. Naštěstí shořela jen technologie, kterou dělníci právě používali k opravě střechy spolu
s částí uskladněného materiálu.
Poslední kvartál měl velice pestré složení odborné přípravy. Kromě tradiční přípravy hasičů na
hasičské zbrojnici se někteří členové jednotky zúčastnili vybraných odborných kurzů a instrukčně metodických zaměstnání specializovaných na určité oblasti. Jeden hasič byl v listopadu vyslán do Mladé Boleslavi,
kde automobilka Škoda Auto ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR pořádala přímo v areálu
podniku celodenní výcvik zaměřený na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Hasiči dostali k dispozici i nejmodernější vozidla, a mohou se tak přímo seznámit s jejich konstrukcí a místy, kudy vést „řez“ co
nejefektivněji. Dalších několik členů se účastnilo školení ve stejné oblasti, ale na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. Třetí akcí, které se účastnil zástupce místních hasičů, byla přednáška
věnující se přetlakové ventilaci objektu při a po požáru. Přetlaková ventilace je velice účinnou metodou
nejen pro odvětrání prostor zasažených zplodinami hoření po požáru, ale také přímo pro boj s ohněm, kdy
správné nasazení umožní hasičům provést rychlejší a efektivnější zásah.
Nová vyprošťovací technika
Kopřivničtí hasiči získali nové hydraulické vyprošťovací zařízení, detekční přístroj k identifikaci
množství toxických látek v ovzduší, kanalizační rychloucpávku a mobilní zástěnu pro zásahy u dopravních
nehod. Nové vybavení v hodnotě víc jak půl milionu korun hasičům zakoupil Moravskoslezský kraj. Ten
obdaroval desítky dalších jednotek v celém regionu a na nákup vybavení uvolnil přes 15 milionů korun.
Kompletní sada hydraulického vyprošťovacího zařízení, jehož součástí je motorová jednotka
s vysokotlakými hadicemi, hydraulické nůžky, rozpínací nástroj, rozpěrný válec, střihač pedálů a tyčí, prahová rozpěrka či sada řetězů k demontáži přístrojové desky, bude kopřivnickým hasičům sloužit především při zásazích u dopravních nehod.
Aby bylo možné zařízení efektivně využívat, muselo dojít k úpravě nástavby zásahové tatry místních hasičů v hodnotě zhruba 150 tisíc korun. Rozrostla se také výstroj hasičů, a to o dva protichemické
ochranné obleky v hodnotě bezmála osmdesát tisíc korun.

SDH Mniší
SDH Mniší
Výkon služby jednotky zařazené do kategorie JPO V zajišťuje celkem 25 hasičů. Z tohoto počtu
mají 4 členové odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 11 na funkci strojník.
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V roce 2015 jednotka vyjela ke dvěma událostem, a to k požárům.
V prosinci došlo k výměně již dosluhující sedmadvacetileté avie za zcela nový zásahový dopravní
automobil IVECO DAILY. Výměnou automobilu došlo hlavně k zajištění vyšší spolehlivosti a bezpečnosti
přepravy k zásahu, ale taky k vyšší efektivitě zásahu, neboť je v něm umístěno i vybavení, které do avie
umístit z důvodu nedostatku místa nešlo.
Sbor dobrovolných hasičů Mniší má jako jediný v Kopřivnici a místních částech pět soutěžních
družstev, která se v soutěžích umísťují na čelních místech tabulky.
V Mniší mají dvě družstva mladších a jedno starších žáků, která byla zapojena do celostátní hry
Plamen, ligy Floriánek cup 2015 a postupových pohárových soutěží. V okresním kole Plamenu mladí hasiči zvítězili a starší obsadili 3. místo. Družstva si vedla výborně i v pohárové soutěži „O pohár starosty KSH
MSK“, kde v konkurenci 18 družstev v každé kategorii z celého Moravskoslezského kraje obsadilo družstvo mladších žáků 4. místo a starší žáci místo sedmé.
K nejnáročnějším soutěžím patřila Liga Floriánek cup 2015. Šlo o sérii devíti závodů skládajících
se z disciplín požární útok s vodou, štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60 m s překážkami a na jednom
závodě museli soutěžící prokázat požárnickou všestrannost. V těchto závodech se lépe dařilo mladším
žákům, kteří po loňském druhém místě patřili letos mezi favority ligy.
Družstvo mužů patří tradičně mezi nejlepší soutěžní družstva dobrovolných hasičů v okrese.
V Novojičínské lize Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku, která se skládala z deseti závodů,
jednou vyhrálo, čtyřikrát obsadilo druhé místo, dvakrát skončilo třetí, jedenkrát čtvrté a páté. Za celou
sezonu se jim jen jednou stalo, že ligový závod nedokončili. V konečném pořadí obsadili první místo
s patnáctibodovým náskokem na druhé Výškovice. Mimo ligu se muži zúčastnili i postupových kol a dalších pohárových soutěží. V požárním sportu vyhráli okrskové kolo a v okresním kole obsadili druhou příčku. Z pohárových soutěží mimo ligu vyhráli ještě Pohár generálního ředitele Biocelu Paskov, Pohár SDH
Poruba a Pohár SDH Hukvaldy.
Dobrých výsledků dosahuje i družstvo veteránů neboli mužů nad 35 let, které se zúčastnilo celkem šesti
závodů, v nichž dvakrát zvítězili, dvakrát byli druzí, jednou třetí a jednou osmí.
Kulturně společenská činnost sboru:
V zimě hasiči uspořádali Maškarní bál, na jaře pokračovali stavěním a kácením májky. V létě
uspořádali pohárovou soutěž mužů, žen a veteránů v požárním útoku „KOVOK CUP“, která byla součástí
Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku. Sbor uspořádal rovněž čtyřdenní turistický zájezd pro své členy. V prosinci hasiči společně s Osvětovou besedou Mniší a Mateřskou školou
Mniší uspořádali Vánoční koncert s živým betlémem.

SDH Lubina
Družstvo mužů SDH Lubina I se v roce 2015 zapojilo do jedné okrskové soutěže a třech pohárových soutěží. V jednotlivcích se členové SDH Lubina I. Radek Šmigura účastnil 13 soutěží, Michal Plandor
10 soutěží, Bortlová Markéta 6 soutěží, Ing. Krompolc František 2 soutěží a Krompolc Pavel 2 soutěží
TFA.
Hasiči uspořádali tradiční hasičský ples, 0. ročník soutěže TFA Drnholecký železný hasič a oslavy
svatého Floriana.
Činnost mladých hasičů
Začátkem roku 2015 měl kolektiv MH celkem 24 (21 z L II+3 z L I) členů, z toho bylo 13 mladších
žáků (12/1), 7 starších žáků (6/1) a ostatní jsou v kategorii dorostu. Jarní kolo soutěže Plamen bylo již
desáté společné pro žáky obou sborů. V průběhu roku přišli 2 mladší žáci. V kategoriích dorostu byly celostátně provedeny změny – byli rozděleni do tří skupin podle věku. Takto se nemůže stát, že si třináctiletí
dorostenci měří svou sílu s dorostenci osmnáctiletými. Pro nejmladší kategorii to znamená, že mohou
závodit za žáky i za dorost. Už vloni projevovaly o cvičení zájem i mladší děti, a tak byla založena přípravka pro děti od 4 do 6 let. Scházelo se až 5 těchto nejmenších ze všech konců Lubiny.

SDH Lubina II – Větřkovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II má od května nového velitele. Jaromíra Durčka
po deseti letech ve funkci vystřídal Jiří Matula. Proces výměny velitele začal už na konci minulého roku,
kdy Durček z věkových důvodů na funkci rezignoval a v prosinci si dobrovolní hasiči z Větřkovic zvolili jako
jeho nástupce Jiřího Matulu.
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Hospodaření města
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představovaly daňové příjmy. Jejich inkasovaný objem se
ve srovnání s rokem 2014 meziročně mírně zvýšil o cca 1,9 % (o 4 501,3 tis. Kč) z 231 104,6 tis. Kč
na 235 605,9 tis. Kč.
Na tomto navýšení mělo největší podíl meziroční zvýšení inkasa daně z příjmů fyzických osob (ze závislé činnosti, z podnikání, z přiznání), a to v úhrnu o cca 3 220,8 tis. Kč. Příčinou zvýšení bylo zejména mírné ekonomické oživení, omezení výdajových paušálů u podnikatelů (fyzických osob), zvýšení
mezd a celkové zaměstnanosti.
Výnos ostatních daňových výnosů meziročně prakticky stagnoval s hodnotami navýšení v řádu stovek
tisíc korun. Na stagnaci výnosu z daně z přidané hodnoty se zejména v 1. pololetí 2015 podílely vratky
zadržovaných nadměrných odpočtů DPH za minulé roky ze strany finančních úřadů a zavedení druhé
snížené sazby daně z přidané hodnoty.
Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 103 962,8 tis.
Kč (44,1 %), daň z příjmů právnických osob ve výši 52 480,6 tis. Kč (22,3 %) a daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti ve výši 51 775,1 tis. Kč (22 %).
Výlučnými daňovými příjmy města je 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 119 883,4 tis. Kč (tato částka současně zahrnuje i převod odpisů z majetku v bytové oblasti
a převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti v úhrnné výši 20 378,8 tis. Kč).
Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů se na zdrojích rozpočtu podílel ve výši cca
34 592,4 tis. Kč (v porovnání s rokem 2014 došlo ke snížení o cca 12,5 %).


Ke snížení došlo meziročně u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kdy výnos
dosáhl výše cca 893,7 tis. Kč. Mimořádně vysoký objem inkasovaného poplatku v roce 2014
(4 571,3 tis. Kč) byl dán zejména úhradou poplatku od firmy, která zajišťovala modernizací rozvodů tepla.



Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 10 930,4 tis. Kč – došlo k mírnému
zvýšení o cca 0,8 % ve srovnání s rokem 2014, kdy byl inkasován ve výši cca 10 848,3 tis. Kč.



Významnou položku v rámci poplatků představuje odvod z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení vč. odvodu výtěžku z provozu VHP, správních a místních poplatků
z této oblasti, který v roce 2015 dosáhl v úhrnu částky 15 089,3 tis. Kč a meziročně se snížil
o cca 10 %.



Nedaňové příjmy města ve výši cca 44 085,2 tis. Kč jsou zejména tvořeny 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, převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
p. o., a z Kulturního domu Kopřivnice, p. o., příjmy z úroků, splátkami návratných finančních výpomocí, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel, příjmy z prodeje Kopřivnických novin
apod.



Kapitálové příjmy dosáhly výše cca 4 097,2 tis. Kč (z prodeje pozemků, z prodeje bytové jednotky, příjem z likvidačního zůstatku – CPR, s. r. o., příjem z prodeje podzemních tepelných rozvodů
fir. TEPLO Kopřivnice, s. r. o., ...), ve srovnání s rokem 2014 došlo ke snížení o 36 695,6 tis. Kč.
Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména odborem majetku města a odborem rozvoje města.



Úvěrové zdroje nebyly do zdrojů rozpočtu v roce 2015 zapojeny, kontokorent nebyl čerpán.
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Výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů), rezervy
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 301 044,8 tis. Kč.
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 97 226 tis. Kč a jsou reprezentovány zejména výdaji
odborem rozvoje města a odborem majetku města (např. rekonstrukce zimního stadionu, zakoupení požárních automobilů, chodník Mniší II. etapa, IPRM – veřejná prostranství projekt 3, 4, 5, MŠ Pionýrská, MŠ
Česká – energetická opatření, ZŠ Emila Zátopka – hřiště, MŠ Pionýrská projekt „Zahrada v přírodním
stylu“ atd.)
Dluhová služba dosáhla výše 11 758,8 tis. Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěrů = 10 127,5 tis.
Kč, převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP = 864,2 tis. Kč a výdajů
na splátky úroků = 767,1 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2014 se zvýšila o cca 662,6 tis. Kč.
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31. 12. 2015 ve výši 43 790,2 tis.
Kč a ve srovnání s rokem 2014 se snížila o 10 127,5 tis. Kč.
K 31. 12. 2015 byla naplněna obecná rezerva odboru financí do rozpočtované výše 31 337,2 tis.
Kč a rezerva na Domov pro seniory ve výši 21 053 tis. Kč. Nad rámec uvedených rezervy zůstaly k 31. 12.
na rozpočtovém účtu města finanční prostředky v úhrnné výši 34 756 tis. Kč, jejichž výše je dána zejména
nevyčerpáním rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem. Tyto finanční prostředky byly
využity při přípravě rozpočtu na rok 2016 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2015 a dále k zařazení
nových akcí (ukazatelů). Součet výše uvedených částek tak představuje celkový zůstatek na rozpočtových
účtech města k 31. 12. 2015 ve výši 87 146,2 tis. Kč.
Na účtech fondů je vykázána k 31. 12. 2015 částka v úhrnu ve výši 19 595,8 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu fondů na rok 2016 (fond oprav a modernizace bytového fondu = 18 574,5 tis. Kč, sociální fond = 924,5 tis. Kč, fond rozvoje a rezerv = 96,8 tis. Kč).
Příjmy běžného roku dosáhly dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních
převodů mezi účty města, čerpání zapojení zdrojů z minulých let) úrovně v úhrnu cca 442 100,8 tis. Kč
(tj. 98,9 % rozpočtu). Nenaplnění rozpočtu příjmů je dáno zejména nenaplněním příjmů z některých dotací,
u kterých rozpočet předpokládal příjem už v roce 2015, ale jejich skutečné inkaso proběhlo (proběhne)
až v roce 2016.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2015 skončilo hospodaření města v běžném roce 2015 rozpočtovým přebytkem ve výši 43 830,1 tis. Kč (ovlivněn zejména neuskutečněnými výdaji z důvodu jejich přechodu do roku 2016, resp. případnými úsporami ve výdajích rozpočtu.
Realizované převody majetku města Kopřivnice na třetí osoby (kapitálové příjmy města) v roce
2015:
-

objekt č. p. 36 „Hájenka“;

-

objekt č. p. 117 „ZŠ sv. Zdislavy“;

-

objekt č. p. 27 "výměníková stanice č. 9";

-

objekt č. p. 31 "výměníková stanice č. 10".

Významné činnosti v oblasti energetického hospodářství
-

realizace centralizovaného nákupu energií pro město a jím zřízené organizace města prostřednictvím komoditní burzy;

-

monitoring a kontrola výhodnosti energetických opatření v rámci úsporných opatření metodou
EPC;

-

realizace společného nákupu elektřiny a zemního plynu pro domácnosti města Kopřivnice;

-

zavedení energetického managementu na majetku města do praxe.

Významné akce v rámci fondu oprav a modernizace bytového fondu:
-

projekční příprava a výběrová řízení na zhotovitele oprav vnitřních rozvodů a sanací v bytových
domech č. p. 703–714 a 784–786 na ulici Obránců míru a č. p. 1196–1197 na ulici Francouzská
s předpokladem realizace v letech 2015 a 2016 – 295,4 tis. Kč
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Významné jmenovité ukazatele rozpočtu OMM :
-

mateřská škola na ul. Česká – snížení energetické náročnosti objektu – 7.326,9 tis. Kč

-

mateřská škola na ul. Pionýrská – rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace –
2.383,3 tis. Kč

-

mateřská škola na ulici Francouzská – rekonstrukce sociálních zařízení – 676,5 tis. Kč

-

mateřská škola na ulici Záhumenní – rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení –
2.385,7 tis. Kč

-

mateřská škola v Lubině – rekonstrukce sociálních zařízení – 576,6 tis. Kč

-

základní škola E. Zátopka – rekonstrukce podlah na chodbách – 999,8 tis. Kč

-

základní škola Dr. Milady Horákové – rekonstrukce sociálních zařízení – 2.694,0 tis. Kč

-

základní školy Emila Zátopka a Dr. Milady Horákové – rekonstrukce šaten – 4.127,0 tis. Kč

-

opravy místních komunikací na území města – 3.790,8 tis. Kč

-

opravy chodníků na území města – 1.794,1

Významné jmenovité ukazatele normativu havarijních stavů a oprav:
-

oprava venkovní rampy u základní školy na ulici Alšova – 118,9 tis. Kč

-

oprava fasády na objektu Technického muzea – 319,9 tis. Kč

-

sanace bytu po požáru v Domě s pečovatelskou službou č. p. 320 na ulici Česká – 800,2 tis. Kč

Realizace projektu Tepla
Letos byla ukončena i velká investiční akce, projekt Modernizace centrálního zásobování teplem
Kopřivnice. Na jaře byly odstraněny technologické závady a rozběhly se terénní práce. Všechny pozemky
dotčené stavbou byly uvedeny do původního stavu a ještě počátkem léta zhotovitelská firma Hochtief
dokončovala činnosti, jako bylo vyhrabávání kamenů, dosypání materiálů, dorovnání ploch, zvednutí dlažby, výsev trávníků a podobně. Za stromy, které se kácely nebo byly poškozeny v rámci pokládky nového
teplovodu, byla provedena venkovní výsadba, která byla uložena orgánem ochrany přírody a krajiny. Část
byla vysázena už na podzim, zbytek letos. Celkem bylo vysazeno 97 stromů a 1 280 keřů.
Projekt byl realizován v období let 2013–2014 s cílem zvýšit energetickou účinnost celého systému, snížit ztráty v rozvodech tepla a teplé vody, stabilizovat cenu tepla a snížit emisní zátěž regionu.
Projekt byl realizován v souladu s podporovanými aktivitami programu EKO-ENERGIE z operačního programu OPPI směřujících ke zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie a byl
podpořen investiční dotací. Celkové náklady dosáhly sumy 230 milionů korun, z toho investiční náklady
činily 212 milionů, vedlejší přišly na 21 milionů a nákup tepelných rozvodů od města Kopřivnice a KOMTERMU na dalších 6 milionů korun.
Přestože společníci společnosti TEPLO Kopřivnice, s. r. o., kterými jsou město Kopřivnice
a OSBD, se nepodíleli na realizaci projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“ finančně ani formou záruky
či ručením, budou mít dostatečný vliv na dění ve společnosti, a to díky společenské smlouvě, v níž jsou
posíleny pravomoci menšinových společníků při jednání valné hromady, a budou mít zastoupení i v dozorčí radě.
Současně s výstavbou nového horkovodu byly zahájeny práce na projektu „Optimalizace systému
řízení soustavy CZT Kopřivnice“. Byl pořízen dispečerský řídicí systém pro řízení technologického procesu
rozvodu tepla a jednotlivých objektových předávacích stanic, který přišel na 2,6 milionu korun.
Realizací projektu centrálního zásobování teplem byla vybudována moderní soustava distribuce
tepelné energie, díky níž náklady na dodávku tepla pro konečné spotřebitele budou významně nižší, než
by ve srovnatelném období byly náklady z původní soustavy centrálního zásobování teplem.
Projekt spočívající ve výstavbě nového zdroje na biomasu a modernizace soustavy zásobování
teplem v Kopřivnici byl oceněn na Dnech teplárenství a energetiky, který se uskutečnil ve středu 22. dubna
v Hradci Králové. Společný projekt společností KOMTERM, a. s., a TEPLO Kopřivnice, s. r. o., získal ocenění v kategorii Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie.
Křišťálové komíny letos spolu s Kopřivnicí získaly Ostrov nad Ohří, Ostrava a Teplice v severních
Čechách.

30

Nový kotel K10 spalující biomasu byl spuštěn na přelomu roku 2013 a 2014, čímž došlo k završení procesu ekologizace a optimalizace výroby tepelné energie, který započal KOMTERM Morava v roce
2005. Tento kotel plní s rezervou zpřísněné limity, které jsou stanoveny pro Moravskoslezský kraj. Loni
v září pak byla ze strany společnosti KOMTERM podepsána s městem třináctiletá smlouva na dodávku
tepla. Společnost TEPLO Kopřivnice, s. r. o., v rámci projektu zrekonstruovala a vybudovala 14 km nových
tepelných rozvodů, 178 nových kompaktních předávacích stanic a připojeno bylo dalších 26 odběrných
míst. Během pouhých dvou měsíců byli všichni odběratelé přepojeni na nové horkovodní rozvody. Postavením nového kotle a dokončením postupné rekonstrukce teplárny ze strany soukromého sektoru a
modernizací i rozšířením soustavy zásobování teplem ze strany města vznikl modelový příklad spolupráce
veřejného a soukromého sektoru.
Majitel starého horkovodu společnost Komterm Morava nechala odstranit již nepotřebný horkovod. 13. ledna byly zahájeny demontážní práce nadzemního horkovodu. Postupně bylo demontováno
ocelové izolované potrubí nadzemního horkovodu včetně jeho podpěrných sloupů a betonových patek.
Demontovaný horkovod přecházel přes komunikaci na ulici Štefánikově v blízkosti nástupiště
Českých drah Zastávka Kopřivnice a vedl směrem k nástupišti ČSAD až k ulici Československé armády,
kde byl ukončen vstupem do podzemního kolektoru.

Nepotřebné výměníkové stanice
Neočekávaný příjem získala městská pokladna z vyklizení zhruba dvou desítek nepotřebných
výměníkových stanic rozesetých po celé Kopřivnici. Po přepojení starého horkovodu na nový systém ztratily původní výměníkové stanice svou funkci a pro město se staly nadbytečnými. Za odstranění technologie, sestávající z potrubí, tlakových nádrží, ventilů a podobného zařízení, město nezaplatilo ani korunu, ale
naopak inkasovalo částku 1,6 milionu korun.
Odbor majetku města vypracoval nabídku a oslovil několik firem zabývajících se likvidací kovů.
Přihlásilo se pět firem a nejvýhodnější byla nabídka firmy Polka. Ta všechny výměníkové stanice vyklidila
a železo a barevné kovy, které odstranila, zaplatilo práce a zisk firmy a uhradilo městu smluvenou částku.
Pracovníci vítězné firmy začali s vyklízením technologie v závěru února a všechny výměníky byly prázdné
zhruba do konce května.
Již v loňském roce odbor majetku zjišťoval zájem o jejich budoucí využití. Zájem o jejich využívání
projevily jak organizace města, tak podnikatelé či občané. Odbor rozvoje města návrhy zpracoval a rada
města rozhodla o využití všech třiadvaceti výměníkových stanic.

Čištění a úklid města
Letošní očista města po zimě přišla na 2 519 344 Kč, což představuje v porovnání s předcházejícím rokem nárůst nákladů. Vloni nedošlo k úklidu některých míst z důvodu pokládky nového horkovodu.
Letos byla částka vyšší i z důvodů, že se současně s plošným čištěním prováděly i jiné údržbové práce
na komunikaci.
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Částka zahrnula náklady na vyčištění komunikací, chodníků, odstavných ploch přilehlých ke komunikacím, obnovu vodorovného dopravního značení na vytipovaných úsecích a také čištění uličních
vpustí včetně bahenních košů.
Čištění probíhalo v místních částech na začátku března a ve městě od 21. března do 12. května.
Ačkoli byli řidiči dopravním značením informováni o termínech úklidu, letos bylo odtaženo celkem 79 vozidel, což je v porovnání s předcházejícími roky snížení v průměru o 30 aut.

Bývalý tatrovácký dům lékařů
Bývalý dům lékařů vedle radnice byl letos zbourán. Demolici provedli pracovníci hranické firmy
DEMSTAV group. Nejprve demontovali střešní krytinu s krovem a vyklidili celý objekt. Samotná demolice
stavby proběhla o druhém víkendu v únoru.
Důvodem byl zábor komunikace vedoucí do Tatry v těsném sousedství zbouraného objektu
a bezpečnost lidí, kteří tudy do práce chodili.
Bývalý lékařský dům za budovou radnice v Kopřivnici byl už čtyři roky nevyužívaný a v loňském
roce ho město koupilo za půl milionu korun od automobilky Tatra Trucks. Jeho demolicí získalo město
2
rozlehlý pozemek o rozloze 1300 m , na němž v budoucnu plánuje parkoviště. Osmdesát procent nákladů
na demolici pokryla evropská dotace.

Pravidla pro úpravy v obecních bytech
Zájemci o rekonstrukci a úpravy v obecních bytech se budou muset řídit novými pravidly. Součástí pravidel je mimo jiné maximální výše finančního vyrovnání s nájemci, které mohou nájemníci obdržet
po předešlém schválení plánovaných úprav městem. V případě panelových domů bez vyzděného jádra
budou nájemníci moci žádat vyrovnání v maximální výši 60 tisíc korun, u cihlových domů pak o 15 tisíc
nižší částku. Pravidla také podrobně stanoví částky, které bude možné požadovat za nainstalovanou zdravotechniku a provedené elektroinstalace či jednotlivé zednické práce.
Stanovit nová pravidla pro úpravy obecních bytů bylo nutné s ohledem na nový Občanský zákoník, podle kterého má nájemce nově právo žádat finanční vyrovnání za změny a předměty upevněné
ve zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození bytu. Až do roku 2013 přitom město dávalo svolení s rekonstrukcemi, jen pokud se nájemce zavázal, že v případě vrácení bytu nebude požadovat žádné finanční vyrovnání.
Částka, kterou bude moci nájemník po městě v případě ukončení nájemního vztahu požadovat,
bude navíc podléhat amortizaci, která ročně činí deset procent ze stanovených cen. Po deseti letech
od konkrétní rekonstrukce tedy nárok na kompenzaci nájemníkem vložených investic skončí. Radnice
bude moci podle typu plánovaných úprav stanovit také další podmínky rekonstrukce, jako například předložení revize, tlakové zkoušky, posouzení statiky a podobně. Nová pravidla rekonstrukcí obecních bytů ze
strany nájemníků ale pamatují například i na povinnost nahrazovanou kuchyňskou linku na náklady pronajímatele odevzdat k ekologické likvidaci. Nová pravidla řeší i zasklívání lodžií. To nebude povolováno individuálně, ale z důvodu zachování charakteru domu minimálně po jednotlivých vchodech. Pokud o zasklení
požádají všichni nájemníci domu, radnice zpracuje návrh úprav a po povolení radou města úpravy nechá
provést s tím, že náklady na pořízení zasklení budou započítány do nájmu. Modernizace bytových domů
Na modernizaci a opravy bytového fondu ve vlastnictví města město vyčlenilo částku ve výši
15,4 milionu korun.
Vloni, v druhé polovině roku, byly zatepleny domy a sanovány balkony č. p. 1196–1197 na ulici
Francouzské. Jejich revitalizace přišla město na 19,5 milionu korun včetně DPH. Letos se v opravách
těchto domů pokračovalo. Byly provedeny výměny rozvodů instalací v suterénu, elektroinstalace společných prostor a výměna stoupacích vedení kanalizace. Po dokončení těchto prací byly tyto domy zcela
zrekonstruovány podobně jako domy na ulici Alšově.
Podobných oprav se dočkaly další bytové domy. Byly to domy na ulici Horní č. p. 1111–1113.
U těchto domů bylo provedeno zateplení obvodového pláště a zrekonstruovány střechy. U bytových domů
č. p. 703–713 a 784–866 na ulici Obránců míru došlo k výměně elektroinstalace společných prostor.
Poslední větší opravu v rámci bytového fondu byla provedena v domě č. p. 320 na ulici České,
což je Středisko sociálních služeb Kopřivnice, kde byly vyměněny rozvody vody a kanalizací.
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Chodník kolem házenkářského hřiště
Již řadu let žádali výstavbu chodníku lidé bydlící na sídlišti Sever, kteří chodí pěšky do centra.
Nový chodník financovala kopřivnická radnice a navázal na chodník od přechodu u Komerční banky. Nová
trasa pokračuje až k chodníku, který letos vybudovala společnost EUROVIA CS. Tento dodavatel realizoval v rámci rekonstrukce povrchu komunikace II/480 a přilehlého mostu přes Kopřivničku novou část
chodníku, která se napojuje ve směru od chodníku ze sídliště Sever. Součástí je nový přechod pro chodce, na němž byl vybudován nástupní ostrůvek, a bylo osazeno nové veřejné osvětlení.

Privatizace nejnovějších bytových domů
Rozhodnutím zastupitelstva byly domy č. p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou zařazeny do
prodeje. Za dům číslo 1369 by nově vzniklé bytové družstvo mělo dle znaleckého posudku zaplatit
4,15 milionu korun a za objekt číslo 1370 pak vzhledem k jeho horšímu technickému stavu o 400 tisíc
méně.
Předpokládanou prodejní cenu domů, které stojí v atraktivní lokalitě a tvoří je nadstandardně velké byty, ke kterým ve většině případů patří také garáže, ovlivnil jejich technický stav. Přestože oba zmiňované domy jsou nejmladšími stavbami v bytovém fondu města, vykazují řadu technických problémů
a mnohé z nich vznikly prý už v době stavby díky nekvalitnímu projektu či špatnému provedení prací. Nájemníci si dnes stěžují na netěsnost oken, vysokou vlhkost v celém objektu, nevyhovující plynové kotle
a řadu dalších závad.

Nové kontejnery
V ulicích města letos přibylo dalších dvacet modrých kontejnerů určených na papírový odpad.
V Kopřivnici a jejích místních částech bylo dosud rozmístěno 144 takových kontejnerů, 72 z nich městu
zapůjčila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Dostupnost kontejnerů na tříděný odpad roste
v celém Moravskoslezském kraji. Jedno sběrné hnízdo připadá dnes v průměru na 194 obyvatel a celkem
je v regionu bezmála 21 tisíc kontejnerů pro tříděný sběr. Díky tomu se postupně zvyšuje také efektivita
třídění odpadu. Jeden obyvatel Moravskoslezského kraje vytřídí v průměru skoro 40 kilogramů papíru,
skla, plastu a nápojového kartonu do systému třídění.
Kopřivnice byla v účinnosti třídění v loňském roce na 23. místě mezi městy nad pět tisíc obyvatel
v kraji, když zdejší obyvatelé vytřídili průměrně necelých pětatřicet kilogramů papíru, plastu či skla.

Rekonstrukce zimního stadionu
První etapa rekonstrukce stála víc než 28 milionů korun. V rámci této největší letošní investiční
akce ve městě došlo k modernizaci chladicí technologie. Ta přinesla výrazné snížení objemu nebezpečného čpavku v chladicím systému, snížení rizika ekologické havárie a především snížení provozních
nákladů z hlediska spotřeby energie. Úpravy proběhly ve strojovně zimního stadionu, dále bylo kompletně
vyměněno chladicí potrubí pod kluzištěm a byla vybudována nová ledová plocha, vyměněno hrazení včetně střídaček a trestných lavic a ochranných plexiskel. Rekonstrukce se týkala i zázemí zimního stadionu.
Například strojovna chlazení se dočkala plně automatické technologie chlazení i nového střešního pláště.
Dále byl vybudován nový vjezd do stadionu, který zde chyběl.
Pětiměsíční rekonstrukce zimního stadionu skončila podle plánu. Po tlakových zkouškách, které
proběhly v první polovině srpna, mohl být systém napuštěn čpavkem a poté zahájen i zkušební provoz
chlazení. Práce dokončila firma Hochtief dle schváleného harmonogramu. Ve čtvrtek 27. srpna dopoledne
proběhly zkoušky na strojním zařízení, které chladí ledovou plochu.
O podporu finančně náročné modernizace zimního stadionu požádala radnice Státní fond životního prostředí. Původně měl projekt jako akce zakládající veřejnou podporu přislíbenu dotaci jen ve výši
pětatřiceti procent způsobilých výdajů. Radnice tedy měla získat zhruba 8,1 milionu korun. Díky novým
pravidlům a po opětovném posouzení byla částka navýšena. Konečná výše dotace ze Státního fondu
životního prostředí na rekonstrukci zimního stadionu tak činí 20,9 milionu korun.
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Bývalý objekt DDM
Už dvanáct let je vila na Sokolovské ulici číslo popisné 407 v centru Kopřivnice prázdná. Objekt
až do roku 2001 sloužil jako sídlo domu dětí a mládeže.
Dům 407 měnil svého vlastníka několikrát. Nejprve byl v roce 1997 převeden ze státu na město,
následně jej město po přestěhování DDM v roce 2001 znovu vrátilo státu, který zde měl záměr vybudovat
kontaktní místo státní sociální podpory. Když nedošlo k realizaci tohoto záměru, požádalo město o budovu
znovu a v roce 2008 mu byla darovací smlouvou převedena. Během let ale radnice nenašla smysluplné
využití budovy. Privátní zájemce o objekt přitom musela odmítat, podmínkou převodu totiž bylo, že město
vilu nejméně do roku 2028 neprodá. Aby bylo možné situaci postupně chátrajícího objektu řešit, začala
Kopřivnice už v loňském roce vyjednávat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o změně podmínek nabytí objektu. Dodatek k osm let staré smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti, který
následně umožní objekt od státu odkoupit za odhadní cenu z roku 2007, schválili zastupitelé. O objekt již
letos projevili zájem čtyři zájemci.

Centrum města
Jednou z priorit města je úprava centra. Letos pracovalo na návrzích úprav centra Kopřivnice
architektonické studio Kamila Mrvy. Zakázka, kterou zdejší architekti dostali od radnice letos v létě, zahrnovala nejen urbanisticko-architektonický návrh budoucí podoby centra města, ale také podrobné zmapování a vyhodnocení existujících limitů prostranství v centru Kopřivnice.
Prostor širšího centra města, ohraničený ulicemi Štefánikovou, Kpt. Jaroše, Záhumenní a Obránců míru, řešilo studio jako celek. Při podrobné analýze bylo zjištěno, že se na tomto území nachází celkem
26 různých povrchů a 16 druhů různých typů zámkové dlažby. Městská zakázka v hodnotě 688 tisíc korun
byla vázána finančním ohraničením realizace ve výši 35 milionů korun bez DPH. Samotná realizace byla
rozvržena do tří samostatných etap tak, aby bylo v možnostech rozpočtu města postupnou proměnu tváře
Kopřivnice zafinancovat. Koncept návrhu a jeho základní myšlenky podpořila rada města a hotové ateliér
předal městu koncem roku.

Squat pod mostem na Erbenově ulici
Radnice dala příkaz vyklidit squat pod mostem na Erbenově ulici. Lidé bydlící poblíž tohoto místa
si stěžovali nejen na nepořádek, ale i na chování osob zdržujících se pod mostem. Postupem času bezdomovce vystřídala skupina drogově závislých.
V bezprostřední blízkosti tohoto místa se nachází dětské dopravní hřiště a mateřská škola. V případě narkomanů hrozilo, že by mohlo dojít ke zranění dítěte odhozenou použitou injekční jehlou a možnosti přenosu infekčních nemocí. Navíc drogově závislí trvale způsobují zvýšenou kriminalitu v podobě
drobných krádeží. Ve čtvrtek 15. října pracovníci Slumeka prostor vyklidili. Vynesený odpad zcela naplnil
nákladní Avii.

Oprava mostu
Ve středu 1. července zahájila společnost EUROVIA CS práce na rekonstrukci komunikace
II/480, během níž došlo v Kopřivnici k výměně povrchu komunikace a opravě dvou mostů. Po odfrézování
starých vrstev povrchů začala firma opravovat mosty, a to přes Kopřivničku u házenkářského hřiště
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a tzv. myší díru poblíž Tesca, kterou využívají pěší. Z důvodu bezpečnosti byl tento podchod na dobu
nezbytně nutnou uzavřen a znovu se otevřel až po dokončení rekonstrukce koncem září. Opravy mostů
probíhaly po polovinách, u mostu přes Kopřivničku byla doprava řízená světelnou signalizací a na podchodu byla vozovka zúžená do dvou pruhů s omezením rychlostí. Před pokládkou nového živičného povrchu byly upraveny některé obrubníky i řádky ze žulových kostek. Současně s opravou mostů byl opraven
přechod pro chodce na ulici Čs. armády mezi chodníkem vedoucím od sídliště Sever přes hlavní komunikaci ve směru k autobusovému nádraží.

Soutěž na komunální služby
Soutěž na dodavatele komunálních služeb vyhlásila Kopřivnice už začátkem roku 2012 na základě auditu mandátního vztahu se společností Slumeko. Výsledky soutěže byly oznámeny na podzim téhož
roku a následovala řada různých opravných prostředků, kterými se proti výsledku soutěže bránila společnost Slumeko a následně i samo město. Celý proces od zahájení soutěže do konečného rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže tak trval zhruba 3 a půl roku.
V úterý 29. července rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu, který město
Kopřivnice podalo v polovině října loňského roku. Druhostupňové rozhodnutí potvrdilo dřívější rozhodnutí
první instance. To v praxi znamenalo, že dodatečné zrušení soutěže bylo neplatné a vítězem tendru se
stalo sdružení .A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici. Toto sdružení zvítězilo v konkurenci dalších čtyř nabídek díky nejnižší ceně ve výši 38,9 milionu korun už na podzim roku 2012.
Při přípravách smluvního vztahu s vítěznou společností .A.S.A. bylo zjištěno, že v průběhu výběrového řízení došlo ke ztrátě kvalifikace v požadovaném rozsahu a k nesplnění zákonných podmínek,
a to u firem, které se umístily na prvním a druhém místě veřejné zakázky. V průběhu zadávacího řízení
došlo k zásadní změně ve statutárních orgánech uchazečů .A.S.A. a Marius Pedersen Group a u vítězné
firmy mělo dojít také k ukončení pojistné smlouvy, která byla podmínkou pro to, aby se firma mohla ucházet o tuto zakázku města.
Zákon o veřejných zakázkách umožňuje obchodním společnostem měnit své statutární zástupce
i v průběhu zadávacích řízení. Firmy jsou však v takovém případě povinny tuto skutečnost zadavateli zakázky do sedmi dnů ohlásit a následně doložit příslušné doklady, a to se v tomto případě nestalo.
Rada města nakonec rozhodla, že nejvýhodnější nabídka byla ta, kterou podala společnost
Slumeko. Nabídka městem vlastněné firmy v hodnotě necelých 44 milionů korun nebyla sice nejlevnější,
ale v soutěži zbyla jediná poté, co byly pro zákonné formální chyby v podání vyřazeny společnosti, které
podle původního hodnocení nabídek skončily na prvním a druhém místě.
Slumeko bude pro město pracovat za ceny, které radnici nabídlo v soutěži započaté před víc jak
třemi lety, a to i přesto, že od té doby došlo ke změně cenového zatížení při poskytování nabízených služeb. Po dlouhém procesu došlo ke stabilizaci společnosti.

SLUMEKO, s. r. o.
V roce 2015 společnost pokračovala v obnově a modernizaci vozového parku, nákupu nových
technologií, pozemků, v opravách provozních budov. Finanční prostředky z vytvořené rezervy byly použity
na opravu povrchu plochy a dešťové kanalizace ve sběrném dvoře.
V rámci veřejně prospěšných prací společnost zaměstnala pracovníky, kteří pracovali na úklidu
města nad rámec stanovených požadavků. Mezi významné zakázky patřila stavební úprava autobusové
zastávky na ul. Čs. armády a oprava chodníku na ul. Dělnická, úprava dopravní zóny na místních komunikacích ve Veřovicích, modernizace vzdušného vedení v Mošnově atd.
Společnost dosáhla ročního zisku 2.687 tis. Kč.
Do 15. 9. 2015 byl jednatelem společnosti pouze Karel Březina, od uvedeného data přibyl jako jednatel
Ing. Vladimír Pustka.
Společnost zabezpečovala v r. 2015 svou činnost počtem 84 pracovníků.
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Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
Výstavba optické infrastruktury
Základem pro budování domovních optických přípojek, jejichž intenzivní montáže byly zahájeny
v roce 2015, byla podzemní část optické infrastruktury, kterou KTK společně s výstavbou teplovodu provedlo v roce 2014.
V závěru roku byly zahájeny práce na připojování škol, školek a kamerových bodů na optickou
síť. Naplňuje se tak záměr Města Kopřivnice vytvořit interní datovou síť školských zařízení, která zjednoduší správu počítačové techniky, ukládání dat a zlevní provoz kamerového systému. Do konce roku bylo
přepojeno z koaxiální na optickou síť 1 158 domácností včetně realizace nutných administrativních úkonů,
kdy jednotliví zákazníci museli navštívit Kontaktní místo KTK a provést změnu smlouvy.
Zateplení budovy KTK
Mezi nejnáročnější akce roku 2015 patřila realizace zateplení budovy KTK. Vybraná firma
STASEKO PLUS, s. r. o., stavbu realizovala během čtyř měsíců. Stavba zahrnovala odstranění staré
kabřincové fasády, kompletní zateplení budovy včetně podchozích částí, provedení nové fasády, zateplení
střechy včetně výměny střešního pláště a výměnu některých oken a dveří. Atypická konstrukce budovy
a neúplnost původní dokumentace komplikovaly provádění stavebních prací. Největším problémem byla
oprava střešního pláště, kdy při vlastní realizaci bylo zjištěno, že násyp střechy, který zajišťoval její vyspádování, je provlhlý a musí být odstraněn.
Celkové náklady na stavbu včetně administrativních nákladů na výběrové řízení, projektovou
dokumentaci atd., dosáhly 6.201 tis. Kč, z čehož dotace činila 2.148 tis. Kč.

TV studio
TV studio KTK pokračovalo v zavedeném programovém schématu. Již čtvrtým rokem je využíván
k distribuci vysílání nejen televizní signál, ale i internet: youtube a facebook. U internetových médií se
zvýšil počet odběratelů vysílání KTK. Nejčastěji jsou vyhledávány archivní reportáže, aktuální a policejní
informace.
S pozitivním ohlasem u kopřivnické veřejnosti se setkalo vydání originálního DVD „Lašské Vánoce s kopřivnickými dětskými sbory“ v limitované edici 500 ks. Náklady na výrobu DVD činily 146 tis. Kč.
Z prodeje DVD a reklamního prostoru na DVD byl zisk 60 tis. Kč.
Novinky v KTK
KTK rozšířilo programovou nabídku o nové programy, zejména u klikacích balíčků Thematic.
Zavedli jsme nový balíček Basic HD, který zahrnuje pouze HD programy.
Technické oddělení bylo vybaveno měřicím přístrojem Radiodetection od firmy Radeton na vytyčování podzemních vedení (177 tis. Kč), aby bylo možno identifikovat podzemní rozvody s co největší
přesností a předcházet tak jejich poškození při výstavbě v Kopřivnici.
V souvislosti s navýšením počtu montážních skupin bylo dovybaveno technické oddělení novým
vozidlem Dacia Logan (201 tis. Kč).
TV studio dostalo třetí kameru SONY PMW-EX1.
V roce 2015 nepořádala KTK filmovou přehlídku KAFKA, neboť původní záměr, se kterým byla
založena (setkávání tvůrců regionálního zpravodajství), se již nesetkával u odborné veřejnosti se zájmem.
Vzrostla návštěvnost rozhledny o cca 1 400 návštěvníků. Pravděpodobným důvodem bylo zavedení zvýhodněného vstupného pro seniory a začlenění rozhledny do některých celorepublikových turistických akcí. KTK měla k 31. prosinci 19 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru + 2 sezonní správce
rozhledny.
Hospodářský výsledek za rok 2015 byl po zdanění 2 397 tis. Kč.
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o. v roce 2015 provedla zateplení budovy Záhumenní
č. p. 1152, ve které má své sídlo a provozní prostory. Stavební práce spočívaly v zateplení stěn a střechy
polystyrenovými deskami, opatření stěn novou fasádou a zhotovení nové střechy. Došlo i k zateplení podhledů „krčků“, kterými je budova napojena na sousední objekty. Stavební práce byly zahájeny na přelomu
března a dubna 2015 a ukončeny v červenci.
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Dodavatelem stavby byla firma STASEKO PLUS, s. r. o. Tato investiční akce proběhla za finanční
podpory Evropské unie – fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního
programu Životní prostředí ve výši 2,148 milionu korun.

Rozvoj města a podniků
Stavební úřad
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče vykonává funkci obecného stavebního úřadu pro město Kopřivnici včetně místních částí a pro obec Závišice. V roce 2015 vydal stavební
úřad 53 územních rozhodnutí, 106 stavebních povolení a 507 jiných opatření.
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče je speciálním stavebním úřadem
ve věcech dopravních staveb, a to konkrétně silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Státní památková péče pro území ORP Kopřivnice je realizována především v městských památkových rezervacích Příbor a Štramberk, v ostatních obcích jsou řešeny samostatné památkově chráněné
objekty. V obvodu působnosti zdejšího orgánu SPP je kromě dvou zmiňovaných městských památkových
rezervací 208 nemovitých a 230 movitých kulturních památek.

Hejtman ocenil město a firmu Brose
Hejtman Moravskoslezského kraje slavnostně předal v Ostravě dvě z cen za společenskou odpovědnost Kopřivnici a firmě Brose. Loňské vítězství v kategorii měst s rozšířenou působností obhájila
Kopřivnice a absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala firma Brose CZ.
Do šestého ročníku soutěže vyhlášené Radou Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality
ČR se přihlásilo 54 uchazečů. Kromě patnáctky měst také soukromé firmy a organizace z veřejného sektoru. Mezi firmami, které byly rozděleny do tří kategorií podle počtu zaměstnanců, se letos přihlásilo 31 podniků a mezi nimi také kopřivnické společnosti Taforge, Tawesco a Brose CZ.

Další cenu podniku udělil CzechInvest
Investorské projekty společnosti Brose patřily vloni podle agentury CzechInvest a Sdružení pro
zahraniční investice – AFI k nejvýznamnějším v tuzemsku. Odpovídají tomu alespoň výsledky Investor
a podnikatelská nemovitost roku. Společnost Brose CZ si v závěru května převzala ocenění za třetí místo
v kategorii určené výrobním podnikům. Odborní hodnotitelé ocenili Brose za investici v hodnotě 2,65 miliardy korun do rozšíření stávající výroby dílů a příslušenství pro automobily, která má přinést 151 nových
pracovních míst v okrese Vsetín a 659 nových pracovních míst v okrese Nový Jičín.
Ocenění Brose bylo uděleno za plánované investice v letech 2014–2020. Od roku 2003 do letošního firma proinvestovala 7,5 miliardy korun. Investice mají pozitivní vliv také na zaměstnanost. V letošním
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roce už firma přijala 150 nových pracovníků. Po 10 letech skončila výroba sedadel pro Mercedes třídy S.
Loni ji vystřídala výroba sedadel pro Volvo XC90
Management pracuje také na tom, aby zde v Kopřivnici vytvořil globální oddělení pro testování
akustických vlastností sedadel. Již dnes v Kopřivnici působí centrální oddělení nákupu a informačních
technologií pro celou skupinu Brose.

Brose
Celý výrobní program firmy je úzce spjatý s automobilovým průmyslem. Bez sedadlových systémů a uzamykacích systémů dveří by vozidla nebyla kompletní. Výrobní závod společnosti Brose CZ
v Kopřivnici ročně vyrábí miliony nezbytných komponentů pro oblast automotive. Brose CZ se v České
republice zaměřuje na tři hlavní výrobní skupiny. Jednak je to výroba sedadlových systémů s manuálním
a elektrickým polohováním, dále pak výroba uzamykacích systémů bočních a zadních posunů dveří
a v neposlední řadě i výroba a montáž elektromotorů EBS a ventilátorů topení a klimatizací pro osobní
automobily.
Podnik s víc jak stoletou tradicí dlouhodobě spolupracuje s městem, ve kterém působí v řadě
veřejně prospěšných projektů, pamatuje na místní děti a školáky a nadstandardní péči věnuje svým
zaměstnancům.

Kovárna Taforge
Společnost Taforge je jednou z nejstarších kováren ve střední Evropě. Kombinuje velkou tradici
a dovednosti místních kovářů s postupným zaváděním nejmodernějších výrobních postupů.
Kovárenský podnik s necelými čtyřmi stovkami zaměstnanců se postupně znovu prosazuje
ve strojírenství. Zatímco ještě před čtyřmi lety docházelo k masivnímu odprodeji strojů a ztráty šly do desítek milionů, dnes se firma snaží do svého vybavení peníze investovat a její hospodářské výsledky se dostaly zpět do černých čísel. Taforge se nyní soustřeďuje na maximální reinvestování všech prostředků,
které vydělá. V roce 2013 činily investice 12 milionů korun. Vloni už 45 milionů a v letošním roce to bylo
několik desítek milionů. Firma postupně opravuje staré, ale funkční vybavení, nakupuje manipulační techniku, která ulehčuje lidem práci. Kovárna nejvíce spoléhá na investice do svých zaměstnanců. Nejen techniky, ale i kováře z výroby posílá na školení, semináře a mistrovské zkoušky. Ještě před čtyřmi lety byla
produkce zdejší kovárny z 85 % závislá na objednávkách mateřské automobilky. Dnes Tatra odebírá přibližně 12–15 % produkce kovárny a zbytek produkce, která se ze 400 tun měsíčně zvýšila na zhruba dvojnásobek, míří k externím zákazníkům. Taforge dodává automobilkám, výrobcům zemědělské techniky, ale
dostává se také do sektoru železnic. Produkce 12 000 tun výkovků měsíčně jako v dobách největší slávy
Tatry už Taforge nedosáhne. Strojní i personální kapacita je dnes nesrovnatelně nižší.
Od Nového roku by se kovárna Taforge a slévárna Tafonco měly spojit v jednu společnost Metalurgie Tatra. O spojení dceřiných společností automobilky rozhodlo představenstvo mateřské společnosti
Tatra Trucks už koncem června. Nová akciová společnost Tatra Metalurgie už existuje, jejím ředitelem je
dosavadní generální ředitel Taforge Pavel Svoreň, který také koordinuje postupnou fúzi obou podniků.
Tatra Trucks si od spojení slibuje silnější vyjednávací pozici vůči bankám i dodavatelům i větší odolnost
proti výkyvům na trhu.

Tatra
Automobilka pozměnila vedení
Tatra Trucks letos výrazně proměnila top management. Krizového manažera Petra Karáska
na postu generálního ředitele vystřídal Martin Bednarz. Do čela obchodního úseku se postavil obchodní
ředitel David Pípal, dosavadní šéf tatrováckých obchodníků Petr Rusek zůstal předsedou představenstva.
V tom nyní zasedl nový generální ředitel Martin Bednarz, ale také Ron Bonsen, bývalý obchodní a marketingový ředitel DAF TRUCKS. Dalším nováčkem v představenstvu je tatrovácký šéfkonstruktér a technický
ředitel Radomír Smolka. Změny v představenstvu a managementu měly symbolizovat konec období krizového řízení a nastávající etapu dalšího rozvoje podniku.
Odcházejícímu Petru Karáskovi se po dvou letech podařilo Tatru Trucks stabilizovat. Automobilka
je aktuálně ekonomicky stabilní podnik generující zisk. Výrazně se změnila hodnocení ratingových agentur
a důvěra bank, které se podílí na financování výroby. Tatra navyšuje nejen objem výroby a přidanou hod-

38

notu každého vyrobeného vozu. Roste i produktivita práce ve firmě. Značce se podařilo navrátit například
na indický trh a najít další obchodní možnosti a automobilka zaznamenala zvýšený zájem zákazníků.
Po období propouštění v letech 2013–2014 Tatra vytváří nová pracovní místa a nabírá zaměstnance.
Rozhodující při záchraně Tatry byla i role obou akcionářů Jaroslava Strnada a Reného Matery,
kteří si z firmy během restrukturalizace nevzali žádná aktiva a všemi prostředky podporovali záchranu
a rozvoj podniku. V době vstupu aktuálních majitelů do Tatry byl vlastní kapitál firmy 2 miliony korun a bylo
to zároveň základní jmění společnosti. Na konci roku 2014 akcionáři kapitalizovali své vklady v hodnotě
jedné miliardy a současný vlastní kapitál ke konci října činil víc jak 2 a čtvrt miliardy. Vloni dosáhla Tatra
Trucks obratu 3,725 miliardy korun a zisku po zdanění ve výši přes 386 milionů korun, v letošním roce byly
výsledky společnosti ještě příznivější. V roce 2015 Tatra vyrobila okolo 900 vozů.

Největší tatrovka v historii
Speciál určený pro přepravu vrtné soupravy je víc jak 18 metrů dlouhý a jeho celková hmotnost
bude přibližně 84 tun. To z tohoto vozu dělá nejdelší a nejtěžší tatrovku ve 117leté historii výroby nákladních vozů v Kopřivnici.
Osminápravové monstrum má v souladu s přáním zákazníka pohon 16 x 8. První a poslední tři
nápravy jsou řiditelné. K pohonu tohoto speciálu slouží kapalinou chlazený dvanáctiválcový motor Caterpillar o objemu 32 litrů, výkonu 1 132 koní a s krouticím momentem 5143 Nm. Takto výkonnou pohonnou
jednotku potřebuje především vrtná souprava, kterou na podvozek namontuje německý výrobce
STREICHER Drilling Technology, pro samotný pohyb vozidla je výkon elektronicky omezen zhruba
na polovinu.
Unikátní vozidlo, které má
sloužit k dopravě vrtné plošiny na
nepřístupná místa, kde budou
těžaři provádět průzkumné vrty,
bylo po provedení příslušných
zkoušek a testů pomocí dvou jeřábů naloženo na přepravní návěs a
transportováno do Německa, kde
proběhla kompletace s nástavbou.
Speciální podvozky dostávají ve
výrobním programu společnosti
Tatra Trucks stále více prostoru a
stále více zákazníků, kteří potřebují
specializované řešení, se na
kopřivnickou automobilku obrací se
svými požadavky.
Po stabilizaci firmy se management Tatra Trucks začal intenzivně zabývat otázkou optimalizací
samotného výrobního závodu kopřivnické automobilky. V celém areálu dneska Tatra Trucks využívá přibližně třetinu prostor. Další přibližně třetinu využívají jiné firmy a přibližně třetina prostor je prázdná a nevyužívaná.
Výrobní areál Tatry byl v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století vybudován na kapacitu zhruba 15 000 vozidel ročně. Vedení automobilky se cílově orientuje asi na desetinovou produkci,
tedy na 1 500 vozů ročně. Přednost budou mít speciály.

Röchling
Na základě zájmu společnosti Röchling Automotive schválila Rada další prodej pozemku. Firma,
která v Kopřivnici působí od roku 2007, hodlá ve zdejším průmyslovém parku znovu investovat. Röchling
Automotive je výrobcem lisovaných plastových dílů pro automobilový průmysl. Nové haly by měly rozšířit
stávající výrobní prostory firmy v průmyslovém parku.
Vyrůst by měly dvě haly o půdorysu 72 x 30 a 130 x 30 metrů, přístřešek pro skladování obalů
a tři venkovní skladová sila. V rámci tohoto záměru by se výrobní část podniku měla rozšířit z dosavadních
2
2
1 750 m o dalších 2 150 m na celkových 3 900 metrů čtverečních. Také skladovací prostory by se měly
zvětšit, a to téměř o 200 procent ze stávajících 2 100 na budoucích 6 100 metrů čtverečních. Ve stávající
hale Röchlingu je umístěno 7 vstřikovacích lisů, 3 formovací lisy, v nových halách bude umístěno dalších
7 nových vstřikovacích lisů.
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Letos firma ve třísměnném provozu zaměstnávala asi 75 lidí, v průběhu osmnácti měsíců by se
měl počet zaměstnanců stejně jako objem výroby zhruba zdvojnásobit. Aktuální rozšíření kopřivnického
závodu Röchling nastalo díky novým zakázkám od VW, Opelu a BMW. Do nového BMW řady 7 bude
firma vyrábět masku s aktivními aerodynamickými prvky. Tento sofistikovaný díl bude vznikat v kopřivnické
průmyslové zóně v rámci spolupráce Röchlingu a sousední firmy Brose, která k plastovým výliskům dodá
potřebnou elektroniku.

Lumitrix
Mezi prosperující firmy ve městě se letos zařadila nová firma Lumitrix. Za úspěchem kopřivnické
firmy Lumitrix stojí originální nápad, nadšení a chuť měnit vzhled měst po celém světě. Technologický
start-up nabízející unikátní vybavení pro videomapping vznikl před čtyřmi roky. Zakladatelem je Lukáš
Brus, který se rozhodl ještě se dvěma dalšími kamarády opustit své dosavadní zaměstnání a začít budovat firmu zcela od nuly. Zakladatelé firmy začali bez zkušeností vyvíjet první prototyp projektoru odolného
povětrnostním podmínkám a vhodného pro permanentní projekce na budovy v exteriéru. Dnešní produkt
Lumitrixu se od prvního „garážového“ prototypu výrazně liší. Bytelně vyhlížející zařízení nejen odolává
povětrnostním vlivům, ale je sofistikovaným zařízením, které po jednoduché instalaci na místě umožňuje
videomappingovou produkci vytvořit a realizovat prostřednictvím internetu vzdáleně z libovolně vzdáleného místa na světě. Díky integrované simkartě se k přístroji lze připojit, vestavěnou kamerou nasnímat
parametry budovy a následně v místních kancelářích připravit grafický obsah, který bez nutnosti vycestovat na místo lze poslat do projektoru a začít promítat.
Firma, která začínala jako garážový projekt trojice kamarádů, má dnes osm stálých zaměstnanců
a zaměstnává také asi pět externistů a několik firem. Kromě vývojového a produkčního centra v Kopřivnici
má také kreativní kanceláře v Ostravě a Praze a měsíční obrat okolo sedmi set tisíc korun. Vydělané peníze se podle Brusa vracejí zpět do vývoje dalších zdokonalení produkce Lumitrixu, na financování smělých
plánů mladé firmy však tyto prostředky nestačí. Ve spolupráci s francouzskou firmou již pracuje na uživatelském rozhraní, které umožní vytvářet videomappingové projekce snadno v aplikaci podobné běžnému
grafickému editoru, která by kreslení světlem zpřístupnila ještě širšímu okruhu uživatelů.
V soutěži „Vodafone – Nápad roku“ a vítězství v premiérovém ročníku Best Business Kopřivnice
získal Lumitrix nejvyšší ocenění. Lumitrix s vítězstvím v soutěži obdržel padesátitisícovou odměnu a právo
používat označení Inovační firma Moravskoslezského kraje roku 2015, včetně loga, které bylo pro tuto
soutěž vytvořeno.

Ecorra
Koncem minulého roku vznikla v dílnách firmy Ecorra věrná kopie Dimaxionu, podivně vypadajícího aerodynamického vozidla. Vznikla na objednávku majitele soukromého muzea Lane Motor Museum
v americkém Nashvillu v Tennessee
Pro toto muzeum vytvořili v Lubině už v minulosti přesnou kopii prototypu tatrováckých aerosaní,
dva kusy Helici, což bylo vozidlo poháněné tažnou vrtulí, nebo kopii slavného závodního monopostu Tatra.
Kromě toho v dílnách Ecorry v posledních letech pro tohoto investora renovovali několik tatrováckých
osobáků a Jeff Lane je údajně majitelem největší mimoevropské sbírky historických tatrovek.
Tentokrát z Ameriky dorazil podvozek a motor a úkolem Ecorry bylo vytvoření karoserie interiéru
a kompletace Dimaxionu. I tak vůz vznikal zhruba tři roky a lidé z Ecorry na něm odpracovali zhruba 6 tisíc
hodin. Dimaxion je automobilový koncept, který na začátku třicátých let minulého století v Americe vznikal
na popud neofuturistického architekta Buckminstera Fullera. Výhodou neohrabaně působícího monstra je,
že se díky řiditelné zadní nápravě s jedním kolem může otočit doslova namístě. Naopak nevýhodou je, že
vozidlo je neobyčejně nestabilní.
Dalším unikátním kouskem tatrovácké historie, oživeným v dílnách firmy Ecorra v Lubině, byla
osobní verze tříkolky Tatra 49. Tento neobvyklý vůz vznikal ve zdejší automobilce na přelomu dvacátých
a třicátých let minulého století a mělo jít především o laciný užitkový automobil. V Lubině ale pro amerického zákazníka stavějí na původním podvozku osobní verzi tohoto vozu. Tatra 49 byla v pořadí už devátým projektem, který pro zámořského zákazníka Ecorra realizovala.

Tankovací automat
Na pozemcích u kopřivnického supermarketu Tesco byla vybudována malá čerpací stanice. Bezobslužnou stanici se dvěma výdejními stojany nechala postavit společnost Benzina.
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Vybudovaná čerpací stanice je menší stanicí, běžná u obchodních center po celé České republice a běžně umisťovaná v obytné zástavbě. V tomto případě je vzdálena přibližně 60 metrů od nejbližší
obytné zástavby, za autobusovým nádražím.
Kopřivnická radnice stavbu čerpací stanice nemohla nijak významně ovlivnit. Stavba probíhá
na pozemcích ve vlastnictví společnosti Tesco a orgány města se k soukromému investičnímu záměru
nevyjadřovaly. V době, kdy byla dokumentace o stavbě vyvěšena na úřední desce, ani po tom, nebyly
uplatněny žádné připomínky k tomuto stavebnímu záměru.
Benzina v současné době provozuje v tuzemsku 3 samoobslužné čerpací stanice Expres 24
s nepřetržitým provozem. První vznikla v roce 2011 ve Vysokém Mýtě. Další fungují v Hradci Králové
a Ostravě. Kopřivnická stanice byla dokončena začátkem listopadu a má dva tankovací automaty na benzin a naftu.

Rekonstrukce domovinek
Letos na jaře získalo město na rekonstrukci domovinek a vybavení dotaci z Regionálního operačního programu ve výši 1,171 milionu korun, která pokryla 85 % uznatelných nákladů, zbytek pak pokryly
prostředky z rozpočtu města.
Středisko sociálních služeb poskytuje v domovinkách odlehčovací služby pro lidi se zdravotním
postižením či sníženou soběstačností již od roku 1994.
Ve středisku mají pro pobytové služby vyčleněno sedm pokojů a na každém jsou dvě lůžka, takže
v nich může být umístěno až 14 klientů. O službu je poměrně velký zájem, v některých měsících se vede
pořadník. Vloni této služby využilo 79 klientů a letos ještě více. V květnu a září probíhaly stavební úpravy.
Byla opravena podlaha chodby a každý pokoj byl vymalován a následně byly postupně vybavovány novým
nábytkem, který je bezpečnější a pohodlnější pro klienty, ale rovněž ulehčí práci obsluhujícímu personálu.
Například lůžka jsou polohovatelná a s matracemi, které budou ležící klienty chránit před vznikem proleženin a zároveň budou pozitivně ovlivňovat terapii. Polohovatelný je i další nový nábytek jako noční stolky
s výškově nastavitelnou a otočnou jídelní deskou či křesla. Šatní skříně jsou upevněny do zdí, aby se
předešlo jejich vyvracení.
Středisko sociálních služeb díky dotaci zakoupilo polohovatelné pomůcky pro přesun klientů,
koupací lůžko, chodítka a nové invalidní vozíky, a to i pro klienty se zvýšenou hmotností. Vidět nově vybavené „domovinky“ a prohlédnout si prostory a nové vybavení Střediska sociálních služeb na ulici České
bylo možné v rámci dne otevřených dveří ve středu 7. října.

Muzeum veteránů Oldtimer
V sobotu 20. června po několika měsících příprav otevřelo své brány soukromé Auto-moto muzeum Oldtimer. Muzeum sídlící na ulici Štefánikově mezi nákupní zónou a bývalým loutkovým divadlem si
mohli první návštěvníci prohlédnout v sobotu odpoledne. V dalších dnech už bylo muzeum přístupné
v běžné otevírací době denně od desíti do sedmnácti hodin. V interiéru muzea je možné vidět několik
desítek naleštěných historických vozů. Vedle automobilových pradědečků značek jako Ford, Mercedes,
Fiat, Praga, Jaguár, Horch, Riley a dalších stojí mladší, ale ne méně zajímavé sporťáky Opel nebo Ferrari.
Nechybí ani motocykly nebo samostatné historické motory a řada dalších zajímavostí. Nejstarší vystavené
auto je z roku 1913, nejnovější vozy pocházejí z osmdesátých let minulého století. Provozovatelem soukromého muzea je místní podnikatel Jaroslav Šerý. Vytvořením soukromého automobilového muzea si
splnil svůj sen.

Sídliště Jih
V říjnu skončily práce na úpravě sídliště Jih prováděné v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města – obytné zóny Kopřivnice, na který obdrželo město dotaci z Evropského regionálního rozvojového fondu v roce 2009. K poslednímu říjnu dokončila firma Swietelsky stavební, s. r. o., práce
na IV. etapě projektu, během níž bylo vybudováno nové parkoviště na zahradě Základní školy Alšova, dále
byly opraveny chodníky na ulicích Alšově a Máchově. Rekonstrukce se dočkala dvě asfaltová hřiště a dvě
kulatá dětská hřiště, na nichž byly nově osazeny herní prvky – 3D zvířátka. Za provedené práce město
uhradilo částku 5,83 milionu korun, přičemž 85 % uznatelných nákladů pokryla dotace z Integrovaného
operačního programu. Práce na poslední, V. etapě, dokončila firma Sates Morava z Valašského Meziříčí
13. listopadu. V poslední etapě byla opravena dvě stávající hřiště, a to asfaltové naproti ZŠ Alšově a dětské hřiště u domu č. p. 1126. Na nich byla osazena houpadla a vybudováno pískoviště. Za domy
č. p. 1126–1128 byly opraveny chodníky, které jako jediné v této lokalitě nebyly dosud opravovány. Celko-
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vé náklady za realizaci V. etapy činí 1,29 milionu korun. I v tomto případě 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace z Integrovaného operačního programu.

Soutěž Best Business
V rámci vyvrcholení podnikatelské minikonference v kopřivnickém kině byli vyhlášeni vítězi podnikatelské soutěže Best Business. Do soutěže, vyhlášené letos v květnu, se přihlásilo celkem 22 živnostníků
a firem. Ti se do soutěže mohli dostat díky nominaci veřejností a také vlastní přihláškou. Jedenáct nejlepších ve čtyřech samostatných kategoriích pak převzalo ocenění.
Cenu veřejnosti, udělovanou na základě hlasování na webu soutěže, získal podnikatelský projekt
Plavání pro handicapované manželů Štrbavých, který získal 124 ze 736 došlých hlasů.
Živnostníkem roku byla vyhlášena Dagmar Krestová se svou tradiční nábytkářskou výrobou Vágner v Mniší před čistírnou a prádelnou Madlenka Renáty Jakubcové a půjčovnou kostýmů Kašpárek Jany
Vašicové.
V kategorii Nápad roku zvítězilo nové automobilové muzeum Oldtimer Jaroslava Šerého. Druhá
skončila firma Diada Handmade nabízející originální plstěné tašky a třetí místo patří PermaLove Community, s. r. o., provozující art té café a vegetariánskou restauraci Mandala.
V kategorii firem do sta zaměstnanců o vítězství do poslední chvíle soupeřila firma Lumitrix
a architektonický ateliér Kamil Mrva Architects. Nakonec porotci dali přednost začínající technologické
firmě nabízející unikátní projektory pro videomappingové projekce. Třetí místo pak získaly Potraviny
u Laciny, které jako jediná rodinná firma svého druhu v Kopřivnici odolaly konkurenci supermarketů.

Sportovní hala střední školy
Sportovní hala zdejší průmyslové školy prošla zásadní rekonstrukcí. Šlo o významnou investici,
kdy Moravskoslezský kraj jako zřizovatel školy do rekonstrukce z prostředků EU a i z vlastních zdrojů vložil
víc jak dvacet milionů korun, další dva až tři miliony ze svých investičních fondů proinvestovala samotná
zdejší střední škola.
Probíhající revitalizace haly navázala na postupnou realizaci energeticky úsporných opatření
na ostatních budovách školy. Také v hale byly již v minulých letech instalovány úspornější systémy
vytápění a osvětlení. Kraj byl investorem nákladnější části investice, v rámci které byla vyměněna všechna
okna a vnější dveře, a zateplením prošel kompletně celý plášť budovy včetně střechy.
V interiéru došlo k výměně části izolací, rekonstruovány byly šatny pro sportovce i sociální zařízení v celém objektu. V rámci estetizace prostoru bylo provedeno vymalování a výměna podlahových
krytin tam, kde to bylo zapotřebí.
Práce na rekonstrukci sportovní haly začaly již na přelomu února a března a probíhaly zpočátku
většinou za provozu sportoviště. Krajská část investice, tedy vnější opravy, byla hotova do konce měsíce
května.

Životní prostředí
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).

Koncepce posuzované v roce 2015, dotýkající se území města:
-

Röchling Automotive Kopřivnice – rozšíření výrobního závodu

-

Národní plán povodí Odry
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-

Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ08Z – Moravskoslezsko

-

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

-

Přenosný čerpací stroj AVK – Kopřivnice

-

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Soutěž Zelená informacím
V 5. ročníku celostátní soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí
na internetových stránkách měst se Kopřivnice umístila společně s městem Svitavy se stejným bodovým
ziskem na 6. až 7. místě v kategorii měst s více než 5 000 obyvateli mezi 269 hodnocenými městy z celé
ČR. Hodnotí se především rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí, jejich rozsah
a kvalita, úprava stránek a estetický dojem, pravidelná aktualizace a dlouhodobé udržování obsahu.
Hodnotitelská komise ocenila především kvalitně zpracované videospoty pro občany, kompletní strukturu
a obsahovou bohatost a komunikaci s uživateli a občany města.

Odpady
Komunální odpad
V roce 2015 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno celkem 7 723,35 t odpadu, z toho 10,947 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) 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, která je
společným vlastnictvím měst Kopřivnice a Příbor.

Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdávat nebezpečné odpady na sběrném
dvoře na ulici Panské v Kopřivnici, který byl i letos k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo v pojízdné sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2015 uskutečnil v období od 15. 5.
do 29. 5. a od 11. 9. do 25. 9., kdy občané odevzdali 0,666 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře
bylo dále odevzdáno 10,281 t nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Při likvidaci nepovolených skládek bylo odstraněno 1,474 t nebezpečných odpadů. Shromážděný nebezpečný
odpad je pak průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.

Velkoobjemový odpad
Současně s mobilním svozem objemného odpadu velkoobjemovými kontejnery je z různých částí
města prováděn 1x měsíčně mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad. Kromě nábytku jde převážně o vyřazené televizory, chladničky či mrazničky, které občané k těmto nádobám
neoprávněně odkládají. Celkově bylo v roce 2015 vysbíráno na sběrném dvoře a mobilním svozem
535,83 t objemného odpadu.

Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2015 do 495
(r. 2014 – 468) barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 17 153 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 2015 systémem pytlového sběru sesbíráno 22.44 t plastového odpadu, což je 10,4 % z celkového množství plastů.

Nepovolené skládky odpadů
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V roce 2015 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených skládek celkem 5 378 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 39 846 Kč. 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 2015
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 míst3
ních částech. BRKO bylo sbíráno z 19 stanovišť do velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m a také do
sběrných nádob – tzv. kompostejnerů o objemu 140 l nebo 240 l, které jsou umístěny přímo u rodinných
domů na území města Kopřivnice (vyjma místních částí). BRKO je svážen na kompostárnu Točna
v Příboře. Sběr a svoz prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů probíhal od 3. 4. do 9. 11. 2015
a prostřednictvím kompostejnerů od 1. 4. do 2. 12. 2015.
Čistota sbíraných odpadů byla velmi dobrá a tím vyhovující pro další zpracování BRKO na kompostárně. Celkem bylo vysbíráno 1 006,48 t bioodpadů. Z toho přímo na kompostárnu (mimo tento systém) dovezli občané města celkem 210,81 t.

Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizuje 2x ročně pro majitele nepojízdných aut likvidaci autovraků.
Ti tak mají již osmým rokem možnost zbavit se vraků bezplatným odtahem na autovrakoviště. V roce 2015
bylo při této akci odstraněno celkem 23 nepojízdných vozidel.
V rámci výkonu státní správy bylo v průběhu roku 2015 oznámeno 19 opuštěných vozidel. Téměř
všechna vozidla však jejich majitelé po zaslání výzvy k odstranění vozidla odvezli. Město nechalo odtáhnout na své náklady na autovrakoviště pouze 4 vozidla. Tyto náklady jsou pak zpětně vymáhány po posledním vlastníkovi auta.
Údržba a opravy koryt vodních toků a vodní nádrže Šostýn
Odbor životního prostředí zajišťuje základní udržovací práce na bývalých mlýnských náhonech
v místních částech Lubina a Vlčovice, na drobném vodním toku Kopřivnička 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 koryt toků.
V roce 2015 byl odstraněn sediment a splaveniny ze záchytné nádrže na vodním toku Kopřivničce, v místě
nad letním koupalištěm. Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly sečeny dvakrát, průběžně
v letních měsících pak úklid odpadů z okolí nádrže. Dvakrát v průběhu roku byly z koryta Kopřivničky
na území města uklizeny odpadky.

Zemědělský půdní fond
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a další s tím spojené úkony jsou prováděny
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
pro celé správní území města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností (ORP).
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad ORP uděluje podle toho zákona souhlas k odnětí půdy
ze ZPF o výměře do 1 ha, souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasy nepřesahují správní obvod ORP. Od 1. 4 2015 byla
schválena novela zákona o ochraně ZPF, kde rozhodování o odvodech za odnímanou zemědělskou půdu
přešlo na obecní úřady ORP.
Množství zemědělské půdy, které bylo v roce 2015 odňato na katastrálních územích Kopřivnice,
Drnholec nad Lubinou, Mniší, Štramberk, Větřkovice, Vlčovice, Závišice a Ženklava, Příbor, Hájov, Klokočov u Příbora, Prchalov, Kateřinice, Trnávka u Nového Jičína, Skotnice, Mošnov, Petřvald u Nového Jičína
2
(území ORP), činí 29 949 m .
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2015 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice a míst2
ních částí odňato 6 882 m zemědělské půdy.
Městský úřad Kopřivnice zajišťuje pro celé správní území města Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností výkon státní správy podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Útlumem zemědělské výroby se převážně v intravilánu obce zvyšuje množství ploch, které nikdo
neudržuje, bují tam plevel, který se následně šíří i na pozemky udržované. Nekontrolovaný výskyt a šíření
plevelů může ohrožovat životní prostředí, zdraví lidí či zvířat, a je tedy nutno toto potlačovat. Vlastníci
zaplevelených pozemků jsou orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni, aby vhodným způsobem,
např. sečením, plevel ve stanoveném termínu odstranili. V průběhu roku 2015 bylo provedeno šetření
na 17 pozemcích ve vlastnictví fyzických osob.

Hospodaření v městských lesích
Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře Ing. Václav Konvička.
Těžba a prodej dříví
3

3

V roce 2015 bylo vytěženo celkem 1 565,71 m dříví, z toho těžbou nahodilou 1 202,24 m dříví (vývraty,
souše, kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 a nad 40 let věku
3
3
byla provedena v objemu 260,71 m ., mýtní úmyslná v objemu 102,76 m .
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů v porostech do 40 let věku byla provedena pouze výřezem nežádoucích dřevin
(břízy, vrby, jeřábu, apod.) v mladých porostních skupinách do věku 15 let na ploše 1,36 ha.
Zalesňování
Celková plocha k zalesňování činila 5,95 ha. Na jaře proběhla výsadba na ploše 4,75 ha, při podzimním
zalesňování se zasadila plocha 1,2 ha.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 1 000 ks sazenic.
V roce 2015 došlo k enormnímu nárůstu nahodilých těžeb smrkových porostů vlivem škodlivého působení
lýkožrouta. Činnost vlastníků lesa, a potažmo pak státní správy lesů, se tak soustředila na sanaci poškozených porostů a realizaci ochranných opatření.

Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2015 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 objevují migrující jelení a černá (prase
divoké) zvěř. Zvěř chovají a loví uživatelé honiteb – myslivecká sdružení.
V kulturním domě ve Veřovicích se jako každý rok konala chovatelská přehlídka trofejí ulovené
zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře. V roce 2015 se přehlídka uskutečnila v době od 28. do 29. 3. 2015.

Ochrana 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. Během roku 2015 bylo vyměněno několik poškozených krycích
plexiskel.
Údržba luk na Červeném kameni
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných rostlin z čeledi vstavačovitých a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení s důsledným odstraňováním posečené hmoty. Náklady na údržbu luk činily v roce 2015 115 442 Kč.
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stejně jako v předchozích letech stanici, která pečuje o zraněná a jinak
handicapovaná zvířata mimo jiné také z okolí Kopřivnice, dotaci na provoz a údržbu. V roce 2015 to byla
částka ve výši 15 tis. Kč.
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Natura 2000
V okolí Kopřivnice se vyskytují dvě evropsky významné lokality (Červený kámen a Štramberk)
zařazené do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Území zařazená do Natury 2000 jsou
chráněna na základě právních předpisů Evropské unie jako zvláště významná přírodní stanoviště a lokality
s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Veřejná zeleň
Odbor ŽP zajišťuje obhospodařování lesního majetku města Kopřivnice o výměře 176,2145 ha.
Hospodaření v lesích pro tyto pozemky se v roce 2015 řídilo lesním hospodářským plánem platným od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2023.
Lesní majetek se nachází na 5 katastrálních územích (Kopřivnice, Lichnov, Mniší, Větřkovice
u Lubiny a Vlčovice). Práce v lesích jsou vykonávány na základě smluv o dílo uzavřených s dodavateli,
kteří jsou vybíráni na základě veřejných zakázek. Prodej dříví zajišťuje město ve vlastní režii.
V roce 2015 bylo v Lesích města Kopřivnice vytěženo 1 565,71 m³. Tento rok byl překročen
z důvodu rozsáhlé nahodilé (kůrovcové) těžby etát o 365,71 m³. Přes veškerá opatření, která město jako
vlastník provádí, se výše kůrovcové těžby nedaří snižovat. Prvotním faktorem je nevhodnost stanoviště
pro smrk a s tím související další abiotiční a biotičtí činitelé, kteří smrk oslabují. Je tedy zřejmé, že smrk
jako dřevina v našich podmínkách je na ústupu, a je otázkou jen několika let, kdy tato dřevina bude růst
pouze ve směsích s ostatními dřevinami. Není to však jev, který se objevuje pouze v lesích města, nýbrž
rovněž Lesů České republiky, s. p. a dalších vlastníků lesa.
Hospodaření v Lesích města Kopřivnice bylo v roce 2015 se započtením všech nákladů (těžební
a pěstební práce, opravy komunikací, správní náklady) opět ziskové. Zisk z hospodaření v lesích činil
1 109 698 Kč. Z dlouhodobé perspektivy je hospodaření v lesích města Kopřivnice zajišťované odborem
ŽP od roku 2003 vyrovnané až mírně ziskové.

Kácení dřevin
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě.
V roce 2015 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice (včetně kácení v rámci projektů uskutečňovaných odborem rozvoje města) odstraněno celkem 104 ks stromů, 13 ks solitérních keřů a 860 m² keřů
rostoucích ve skupinách. Nejčastěji se dřeviny kácí z důvodu stavby (chodníky, sítě, parkoviště), ze zdravotních důvodů (zhoršený nebo špatný zdravotní stav), suché stromy (choroby a škůdci). Provádějí se
také probírky přehoustlých skupin stromů, převážně jehličnatých.
V posledních několika letech stále častěji dochází k chřadnutí a úhynu smrku pichlavého a smrku
ztepilého vlivem oslabení v důsledku nepříznivých městských podmínek a velkých výkyvů počasí. Oslabené stromy jsou pak náchylnější na napadení chorobami a škůdci, především lýkohubem (lýkožroutem)
smrkovým, mšicemi a houbovými chorobami. Podobná situace je i u jasanu ztepilého, kde dochází k napadení houbovou chorobou 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, s. r. o., pouze v ojedinělých případech pak
odbor životního prostředí. V roce 2015 bylo prodáno palivové dřevo za celkovou částku 45 310 Kč s DPH
(DPH 15 %).

Nejvýznamnější výsadby realizované z rozpočtu odboru životního prostředí – správa a údržba zeleně
-

Nákup a osázení 7 dřevěných nádob na mobilní zeleň – před budovou MÚ Kopřivnice, nádoby
pro letničky.

-

Výsadba izolační zeleně před rodinným domem na ul. Čs. armády – finanční spoluúčast (sponzorský dar firmy Tafonco, a. s.). Výsadba stromů, keřů a okrasných trav.

-

Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně v Sadu Dr. Edvarda Beneše, Masarykově náměstí
a parku za kostelem.
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-

Realizace pěstebních opatření v Sadu Dr. Edvarda Beneše, Masarykově náměstí a parku za kostelem – kácení a řez rizikových stromů na základě navržených pěstebních opatření z aktualizace
pasportu a inventarizace zeleně v obou parcích.

-

Sadovnické úpravy u parkoviště před COOP Vlčovice – výsadba trvalek a okrasných trav, regenerace travnatých ploch.

-

Výsadba pamětního stromu při příležitosti 110. výročí narození malíře Z. Buriana – výsadba
sekvojovce obrovského v sadu Dr. Edvarda Beneše 23. 4. 2015 v rámci oslav Dne Země.

-

Výsadba trvalkových záhonů v Sadu dr. E. Beneše – obnova původních záhonů. Výsadba trvalek
a na jaře kvetoucích cibulovin.

-

Úprava plochy za ČOV – likvidace skládky větví z údržby zeleně, urovnání a vyčištění plochy.

Nejvýznamnější výsadby zeleně realizované ostatními investory
-

NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENÍ V RÁMCI MODERNIZACE TEPLOVODU – po dokončení
pokládky teplovodního potrubí byla provedena první etapa výsadeb stromů. Celkem bylo vysazeno 25 ks listnatých stromů a 1 280 ks keřů.

-

NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENÍ V RÁMCI REVITALIZACE AREÁLU MŠ PIONÝRSKÁ –
po vykácení nevhodných stromů a rekonstrukci budovy bylo v areálu MŠ vysazeno celkem
8 stromů.

V roce 2015 bylo celkem zpracováno 29 správních deliktů a přestupků. V rozsahu obce s rozšířenou
působností Kopřivnice byly šetřeny a sankcionovány 4 přestupky a 2 správní delikty za neoprávněné
kácení nebo poškození vzrostlých dřevin.
Dále byly uděleny pokuty za přestupky v oblasti týkající se odpadů a nakládání s odpady, kdy byly
pokutovány 3 přestupky. Oproti loňskému roku došlo k výraznému poklesu přestupků v rybářství, v roce
2015 bylo projednáváno 5 případů porušení zákona o rybářství.
Sankcionováno bylo i 18 přestupků z hlediska ochrany zvířat proti týrání, kdy některé z nich se týkaly
nedodržení povinností vyplývajících z obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 4/2013 o místních
záležitostech veřejného pořádku v návaznosti na zákon na ochranu zvířat proti týrání, v níž je ošetřen
volný pohyb psů (pohyb psů bez vodítka a náhubku). Ostatní případy spadaly přímo dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy docházelo k úniku zvířat z chovu či poškozování zvířat, a to na celém území
obce s rozšířenou působností Kopřivnice.

Vrty v okolí Kopřivnice
Na území Kopřivnice a v jejím nejbližším okolí bylo rozeseto zhruba padesát až šedesát vystrojených hydrogeologických vrtů, které až na výjimky nemají žádné další využití. Naopak by se mohlo stát, že
prostřednictvím těchto již nepotřebných sond by mohlo dojít ke znečištění podzemních vod.
Šlo o vrty vybudované z různých důvodů zřejmě už od začátku devadesátých let minulého století.
Proto letos odborná firma provedla pasportizaci vrtů, zhodnotila jejich opodstatněnost pro řešení starých
ekologických zátěží i technický stav. Pokud vlastníci pozemku měli zájem vrty zachovat, bylo nutné je
zaevidovat jako vodní dílo a následně mají vlastníci povinnost vrty řádně udržovat.
Zachováno zůstalo několik vrtů na pozemcích města, pravděpodobně u skládky kalů, kde by měla
i nadále probíhat kontrola případného znečištění. Zbytek vrtů byl zhruba do konce listopadu zasypán tak,
aby se minimalizovala možnost průsaku nebezpečných látek do podzemí.

47

Školství
Mateřské školy Kopřivnice, p. o.
Školní vzdělávací program školy má název Dětský svět.
Tento ŠVP stanovuje hlavní cíle společné pro všechna odloučená pracoviště, společné priority, formy
vzdělávání i hlavní principy vzdělávacího programu.
Odloučená pracoviště:
Název pracoviště

vedoucí učitelka

MŠ Z. Buriana

Bc. Hanzlíková Věra

MŠ Česká

Maková Hana

MŠ Francouzská

Lorinczová Dana

MŠ Krátká

Bc. Borosová Hana

MŠ Pionýrská

Michnová Jaroslava

MŠ I. Šustaly

Miková Soňa

MŠ Záhumenní

Šafářová Lenka

MŠ Lubina

Rečková Ivana

MŠ Mniší

Vítovcová Taťána

Každá mateřská škola v průběhu roku připravila několik školních projektů, do kterých ke spolupráci zvala
i rodiče a organizovala řadu akcí pro rodiče a děti.
Škola zajišťuje provoz dopravního hřiště pro veřejnost, výuku dopravní výchovy pro základní
školy. Organizovala i soutěže Mladý cyklista a akce pro veřejnost na DDH – MiniZátopek, Koloběžkové
závody a jízdy zručnosti, Bum Bác a další. Organizuje také dopravní výchovu dětí mateřských škol
na DDH.
Pro děti 3. ročníku všech MŠ byl ve spolupráci s Plaveckou školou organizován předplavecký
výcvik dětí. V únoru 2015 se uskutečnila lyžařská školička v Palkovicích s názvem Usměvavé lyžování.
Pro děti byla otevřena i řada kroužků: angličtina, výtvarné, hudebně pohybové, sportovní, seznamování
s počítačem, flétnička, deskové hry.

Základní školy
Ve městě sídlí čtyři velké základní školy (počty žáků ze školního roku 2014/2015):
-

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:
-

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

-

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

-

ZŠ a MŠ Motýlek, p. o., ředitelkou je Mgr. Dagmar Jančálková. Letos vyučovala 46 žáků.
Je to rovněž příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem.
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Celkem docházelo do místních základních škol 2 030 žáků. Vyučovalo je 190 pedagogů.
V září poprvé nastoupilo do základních škol 246 prvňáčků, což je v porovnání s loňským rokem
o 21 víc. V únoru k zápisům přišlo 308 dětí a u 48 požádali rodiče odklad nástupu povinné školní docházky. Nejvíce žáků do prvních tříd nastoupilo tradičně do velkých škol. Letos došlo k výraznému navýšení
prvňáčků ve škole Floriána Bayera a v Mniší.

Zajímavosti ze škol:
ZŠ Alšova
-

škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky
ve škole pracovalo 30 pedagogických pracovníků (z toho 3 vychovatelky ŠD a 1 školní psycholog)
a 15 provozních zaměstnanců
probíhal projekt „ZŠ Alšova – škola 21. století, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání“
probíhal projekt „Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice“
probíhal projekt „Restart“ – využívání nových technologií při výuce
vzdělávací programy školy – Základní škola a školní vzdělávací program „Učení pro život“

Školu navštěvovali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 44 žáků se zdravotním postižením –
individuální integrace (15 má individuální vzdělávací plán)
Žáci mohli navštěvovat i nepovinné předměty: instrumentální soubor, zdravotní tělesná výchova, pohybové
hry, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, digitální fotografie, tvorba webových stránek.
Významné úspěchy v soutěžích:
1. místo v celostátním kole Photocontest (fotografická soutěž)
3. místo v celostátní soutěži Svět očima dětí (výtvarná soutěž)
1. místo v okresním kole – Požární ochrana očima dětí
1. místo v okresním kole Florbal cup – ml. chlapci
1. a 2. místo v regionálním kole Mladého programátora
Ocenění ZŠ Alšova
Za aktivity v oblasti primární prevence na kopřivnické Základní škole Alšova byla škola oceněna
Radou Moravskoslezského kraje. Školní preventistka Eva Šustková a ředitel školy Milan Bureš převzali
ocenění udělované vždy jedné konkrétní škole v okrese v rámci 8. krajské konference k prevenci rizikového chování, která proběhla 6. října v Malenovicích.
Ocenění je udělováno na základě návrhu, který předkládá preventivní tým složený z krajské koordinátorky prevence rizikového chování a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických
poradnách.
Úspěch fotografů z Alšovky
Tři žáci kopřivnické Základní školy Alšova postoupili mezi finalisty soutěže Photocontest. Asi největší fotosoutěž určenou studentům středních a žákům základních škol pořádalo už třetím rokem pražské
Gymnázium Oty Pavla.
Do letošní soutěže se přihlásilo 462 žáků dvaaosmdesáti škol s dvanácti sty snímků. Odborná porota hodnotila snímky středoškoláků a zvlášť snímky žáků základních škol. Mladí fotografové měli prostřednictvím svých fotek ztvárnit témata „Lidé kolem nás“, „Svět na dlani“ a „Docela všední příběh“.
Žákyně deváté třídy Natálie Březinová se s esteticky ztvárněnou koláží šesti snímků zimní krajiny
stala absolutní vítězkou své kategorie. Mezi dvaašedesát nejlepších pak postoupili ještě další dva její
mladší spolužáci – Jiří Trčka a Adéla Mičulková.
Fotografie má v této škole dlouhodobě významné postavení i proto, že ředitel školy Milan Bureš je
nejen pedagogem, ale také vystudovaným fotografem, který nikdy neztratil kontakt s tímto druhem výtvarného umění. Fotokroužky na škole existují už od osmdesátých let minulého století. Aktuálně už druhým
rokem škola nabízí výuku v nepovinném předmětu Digitální fotografie.
ZŠ Emila Zátopka
-

škola má výdejnu stravy (strava je dovážena z vývařovny při ZŠ 17. listopadu)
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ve škole pracovalo 34 pedagogických pracovníků (včetně ředitele a zástupce ředitele), 3 vychovatelky
ŠD, 1 asistent pedagoga, 1 školní psycholog a 16 provozních zaměstnanců
- vyučovalo se podle vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Spolu za poznáním“
Do školy docházeli i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: vývojové poruchy učení a chování – 36,
vady řeči – 5, více vad – 1, sluchové postižení – 1, autismus – 1, žáci mimořádně nadaní – 2, žáci se
zdravotním znevýhodněním – 3.
-

Žáci mohli navštěvovat i nepovinné předměty: sportovní hry, sportovní hry – florbal, šachy, seminář M–ČJ.
Významné úspěchy v soutěžích:
1. a 2. místo ve výtvarné soutěži Chrám Sv. Víta
1. a 2. místo ve výtvarné soutěži Svět fantazie
2. místo v regionálním kole literární soutěže Mladý Demosthenes
1. místo v regionální soutěži ve sportovní gymnastice (dívky II. kategorie)
1. místo v házené – Lašská liga
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ E. Zátopka
Letos proběhla rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emila Zátopka. Dosavadní sportovní hřiště, které
bylo u školy, mělo asfaltový povrch. Ten byl odstraněn, stejně jako musela být vykácena část zeleně. Poté
došlo k položení nových vrstev, a to nejen v prostoru pod stávajícím hřiště, ale i pod nově navrženým
dětským hřištěm a ostatními plochami. Obě hřiště dostala tartanový povrch a nově vybudované chodníky
jsou ze zámkové dlažby. Na sportovní ploše bylo vyznačeno hřiště pro házenou, 3x pro volejbal, 2x basketbal, 2x streetbal, rozběhové dráhy a dráhy na běžeckém oválu. Hřiště bylo vybaveno novým sportovním
zařízením, jako jsou zábrany, branky, kůly pro volejbalové sítě, koše na streetbal, dále dětským herním
zařízením, mobiliářem a přístřeškem pro nářadí. Nad hřištěm ve směru k Bílé hoře vznikla ve svahu tribuna s lavičkami.
Po odstoupení společnosti, která vyhrála výběrové řízení, radní rozhodli o podepsání smlouvy se
Stavby Krajča, s. r. o., Pozlovice. Společnost Stavby Krajča nabídla v prvním kole druhou nejnižší cenu
za realizaci zakázky. Rekonstrukce školního hřiště tak stála město přes 5,44 milionu korun bez DPH.
Práce započali pracovníci společnosti Stavba Krajča, s. r. o., Pozlovice na začátku června, kdy odstranili
asfaltový povrch a část zeleně. Kvůli nepřízni počasí byl původní termín dokončení a předání celého díla
upraven na 11. září.
Ve čtvrtek 17. září bylo nové hřiště u ZŠ E. Zátopka slavnostně otevřeno za přítomnosti Dany
Zátopkové. První sportovní akcí byly závody místních mateřských škol MiniZátopek. V pátek pak proběhly
závody kopřivnických základních škol Zátopkova pětka a desítka.
ZŠ Milady Horákové
-

škola má vlastní vývařovnu, ŠJ a 3 oddělení školní družiny
ve škole pracovalo 24 pedagogických pracovníků, 7 asistentů pedagoga a 3 vychovatelky ŠD, 1 školní
psycholog, 2 trenéři a 16 provozních zaměstnanců (z toho 7 ve ŠJ)
vyučovalo se podle vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Cesta poznání“
škola získala certifikát „AKTIVNÍ ŠKOLA“

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: žáci s vývojovými poruchami učení a chování – 22, autisté –
2, děti s vadami řeči – 4. Sedmi žákům se speciálními potřebami pomáhali pedagogičtí asistenti.
Žáci mohli navštěvovat i nepovinné předměty: ruský jazyk, internet, sportovní hry, pohybové hry – plavání.
Významné úspěchy v soutěžích:
Plavci - oblastní přebor – 6x 1. místo, 8x 2. místo, 7x 3. místo
- pohár ČR 11letých – 3. místo štafeta
- mistrovství ČR (12letých) – 3. místo
- letní olympiáda – 3x 2. místo
2. místo v soutěži Pohár rozhlasu – starší chlapci
2. místo v soutěži Štafeta Emila Zátopka – starší kategorie
1. a 2. místo – Velká cena Kopřivnice v šachu
3x 1. místo, 2x 2. místo v plavání družstev – st. dívky, st. žáci, ml. žáci
1. místo, 2x 2. místo, 6x 3. místo v Memoriálu Otakara Michálka
3. místo v soutěži stolní tenis – dívky
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ZŠ 17. listopadu
- výuku zajišťovalo na ZŠ 25 pedagogických pracovníků včetně 2 asistentů pedagoga a 1 školního
psychologa, 4 vychovatelky školní družiny a v MŠ pracovaly 4 pedagogické pracovnice
- škola měla v provozně-ekonomickém úseku 22 zaměstnanců (z toho 11 ve ŠJ)
- vyučovalo se podle vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Učíme se pro život“, v MŠ „Krok
za krokem celým rokem s naším malým Rákosníčkem“, školní družina realizovala program „Strom zábav
a odpočinku“
- proběhla modernizace učebny fyziky
Významné úspěchy v soutěžích:
1. místo v soutěži Blue Cup – dívky (florbal)
2. místo v soutěži Miniházená (součet výsledků všech turnajů)
3. místo – přehlídka dětských recitátorů (3.–5. ročník)
1. místo – okresní kolo ve fotbale
2x 3. místo – šachy (9. ročníky)
2x 1. místo v okresní soutěži Požární ochrana očima dětí (6.–8. ročník)
2. místo v okresním kole Archimediády (7. ročník)
Nová učebna fyziky
Díky dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko byla letos dokončena modernizace jedné ze tříd v Základní škole na ulici 17. listopadu v Kopřivnici. V učebně byla nejprve vyměněna
elektroinstalace, provedena rekonstrukce podlahy a byly vyspraveny stěny. Následovala instalace nového
žákovského nábytku, učitelské katedry, demonstračního pracoviště a interaktivní tabule s příslušenstvím.
Realizací projektu tak vznikl moderní prostor pro třicet žáků, kteří mohou do výuky zapojovat moderní
notebooky a další špičkové učební pomůcky. Cílem projektu bylo především vytvoření předpokladů pro
kvalitnější přípravu žáků na odborné vzdělávání na středních školách.
Celkové náklady projektu činily 1,5 milionu korun. Pětaosmdesát procent způsobilých výdajů
pokryla dotace z evropských prostředků a zbylých 224 tisíc korun zaplatilo město Kopřivnice jako zřizovatel školy.
Projekt Společně do Evropy
Základní škola 17. listopadu získala dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na svůj projekt Společně do Evropy, a tak dvacet žáků se dvěma učitelkami odjelo 26. října
na týdenní vzdělávací pobyt do Eastbournu v jižní Anglii.
Tam na ně čekal zajímavý program, a to nejen vzdělávací, ale i poznávací. Tři dny se učili v jazykové škole Gildredge House. Žáci byli ubytováni v rodinách různého etnika, díky čemuž poznali místní
kuchyni a získali poznatky o životě obyvatel. Děti jezdily denně i na výlety, aby se seznámily s tamními
pamětihodnostmi a zajímavými místy.
ZŠ Lubina
- škola má vlastní tělocvičnu, PC učebnu, čítárnu, školní knihovnu a zahradu se 4 venkovními učebnami
k dispozici má i budovu č. 95 (bývalý Dům zahrádkářů), kde je 1 učebna, herna, kabinet a sociální zařízení
- spádovou základní školou je ZŠ dr. Milady Horákové
- ve škole pracovalo 7 pedagogických pracovníků se 100% úvazkem, 1 s 20% úvazkem, čtyři vychovatelky v ŠD – dvě vychovatelky s 86% úvazkem, jedna s 72,6% úvazkem a jedna s 16% úvazkem, správce
PC učebny (na dohodu), 2 asistenti pedagoga – jeden na 80% a jeden na 40% úvazek, dále provozní
zaměstnanci – celkem 6 (domovnice 100% úvazek, topič 23% úvazek, výdejčí stravy 80% úvazek, provozní zaměstnanci na dohodu – administrativní pracovnice, správce tělocvičny, pracovník na úklid tělocvičny, pověřená osoba na převádění dětí přes silnici a mzdová účetní)
- vyučovalo se podle školního vzdělávacího programu – Základní škola a ŠVP „Pohodová škola“
Významným úspěchem pro školu bylo získání ocenění Etická škola bronzového stupně – získání certifikátu k 1. 6. 2015.
Akce pořádané školou pro veřejnost: vítání občánků, Lubinský zpěváček, Kateřinský jarmark, rodičovský
ples, Mikulášské dopoledne, Den s Andersenem, sběr žaludů a kaštanů, sběr papíru, vystoupení pro místní důchodce, vystoupení žáků v ZŠ a MŠ Motýlek s vánočním programem, 115 let založení školy v Lubině,
výstava k 115 letům školy na MÚ Kopřivnice.
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Akce pro žáky školy: vzdělávací projekt NATTECH.CZ (Svět vědy a techniky Dolní Vítkovice a Landek),
Život v pravěku, Vznik černého uhlí, Dopravní prostředky, Roboti v našem životě, Sluneční soustava,
KLUB NADANÝCH DĚTÍ LUBIŇÁČEK, Logická olympiáda a testování IQ Mensa, projekt ZA POZNÁNÍM
(zaměřeno na fyziku), štafeta Zátopkova pětka, beseda pro žáky v kopřivnické knihovně, lyžařský výcvik,
Den Země, dopravní výchova a další.
Významné úspěchy:
1. místo – Olympijský víceboj v rámci MS kraje
3. místo ve vědomostní soutěži pro žáky 4. a 5. tříd – „Lichnovský chytrolín“
1. místo v soutěži ve vybíjené pro 3. – 5.třídu Lubinská střela
2. místo v turnaji miniházené Beskydská liga
2. místo v okrskovém kole v celostátní soutěži vybíjené
Den otevřených dveří ZŠ Lubina
V sobotu 20. června si v rámci Dne otevřených dveří připomněla lubinská základní škola své
115. výročí od svého otevření. V tento den si mohli lidé, kteří do školy přišli, prohlédnout vystavené kroniky
i staré fotografie. Přicházely celé rodiny, a tak děti mohly od svých rodičů či prarodičů slyšet, do které třídy
a v které lavici seděli oni, když byli malí. Starší lidé si nenechali ujít možnost prohlédnout si školu, jak se
za ta léta proměnila. Škola byla postavena v roce 1900 a otevřena jako jednotřídka. Dnes do ní chodí žáci
až do páté třídy. Dnešní škola má kapacitu 110 žáků a má i svou tělocvičnu. Protože jedna školní třída je
i v domě zahrádkářů, využily toho členky Českého svazu žen Lubina a připravily výstavu s názvem
Domácnost našich babiček, jež byla součástí školní akce. Na výstavě si mohli zájemci prohlédnout vybavení kuchyní včetně nádobí a dalších nezbytností, které se v minulosti používaly k vaření i servírování.
Vystavena byla mimořádně i obecní kronika.
Etická škola v Lubině
Od 20. června Základní škola Lubina nese titul Etická škola. Malotřídka je v Kopřivnici druhou
školou, která získala bronzový stupeň, celkově tento titul v republice obdrželo přibližně šedesát škol. Tou
první je Základní škole Floriána Bayera, která stříbrný stupeň získala v roce 2014. Ocenění převzala
v rámci dne otevřených dveří ředitelka školy Ivana Davidová z rukou Dušana Drabiny, ředitele o. p. s.
Etická výchova.
Etická škola je ocenění, které je pod záštitou ministerstva školství a už třetím rokem má obecně
prospěšná společnost oprávnění jej udělovat škole, která splní přísně nastavená kritéria, a to v oblasti
počtu hodin věnovaných etické výchově, ať už formou samostatné hodiny, projektů či kroužků, dále počtu
proškolených učitelů v dlouhodobém 250hodinovém kurzu nebo 40hodinovém kurzu, krátkodobých
workshopech pro pedagogický sbor a metodické podpoře ze strany vedení školy.
ZŠ Mniší
- spádovou základní školou je ZŠ dr. Milady Horákové, žáci 5. ročníku přecházejí také do ZŠ
v Lichnově, 1 žák na ZŠ E. Zátopka, 1 žák na ZŠ sv. Zdislavy
- ve škole pracují čtyři pedagogičtí pracovníci (jeden nekvalifikovaný), dvě vychovatelky v ŠD, jeden
asistent pedagoga a tři provozní zaměstnanci
- zapojení do projektu Tablety do škol (MŠMT)
ZŠ Floriana Bayera
ZŠ Floriana Bayera připravila pro žáky druhého stupně školy Projektový den nazvaný „Zručností
ke vzdělání, aneb hurá do dílny“. Tímto dnem vyvrcholil projekt zaměřený na zdokonalování pracovních
dovedností školáků. Škola se o prázdninách přihlásila do výzvy vyhlášené ministerstvem školství v rámci
Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a díky projektu nazvanému „Škola a svět práce“
získala 204 tisíc korun na realizaci připravených aktivit. Za evropské peníze bylo nakoupeno nové ruční
nářadí pro žáky i elektrické nářadí pro vyučující, nemalé peníze škola vložila také do nákupu potřebného
materiálu. Desky, plechy, dráty, plasty, ale třeba i barvy a další materiál bude žákům v dílně školy sloužit
i po skončení aktuálního projektu. Pro školu, která pracuje se žáky s horšími studijními výsledky, je podpora pracovního vyučování na škole velmi důležitá.
Cílem školy je, aby žáci neodcházeli předčasně ze systému vzdělávání, ale aby se vyučili a zúročili, co umí, získali výuční list a s ním i lepší uplatnění v životě i na trhu práce. Škola věnuje pracovnímu
vyučování velký prostor i v rámci školního vzdělávacího programu. V době, kdy má tento typ vyučování
na řadě škol minimální hodinovou dotaci, na ZŠ Floriána Bayera se mu žáci věnují až 6 vyučovacích hodin
týdně. Vyučují se dílenské práce, práce v domácnosti i pěstitelské práce v různém poměru. Děvčata mají
větší dotaci domácích prací ve cvičné kuchyni, chlapci jsou častěji v dílně, ale i dívky se učí zvládat
základní dílenské činnosti.
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Kopřivnická přípravná třída
Při kopřivnické Základní škole Floriána Bayera jako jediná v okrese fungovala už třetím rokem
přípravná třída Sluníčko. Jejím cílem je připravit děti na různém stupni vývoje na bezproblémový vstup
do školních lavic.
Třída je určena dětem v posledním roce předškolního vzdělávání a těm, které dostaly odklad
školní docházky z důvodu nedostatečné školní zralosti.
Výhodou přípravné třídy oproti běžné mateřské škole je cílená příprava dětí na vstup do školy.
Přípravná třída Sluníčko působí ve vlastní učebně vybavené díky evropskému projektu nejen interaktivní
tabulí, ale také řadou pomůcek, hraček nebo třeba novým nábytkem. Kapacita přípravné třídy Sluníčko je
minimálně 7 a maximálně 15 dětí. Zatímco v minulém roce se průměrná naplněnost pohybovala okolo
desíti dětí, letos byla plně využita.
Speciální pedagožka a pedagogická asistentka se u dětí v přípravné třídě nejčastěji setkávají
s vadami řeči. Věnují se tedy řečové přípravě, rozvoji slovní zásoby, ale také rozvoji sociálního a smyslového vnímání, řečové přípravě, grafomotorickým schopnostem, procvičování pravolevé orientace apod..
Děti navštěvují přípravnou třídu každý pracovní den v rozsahu čtyř vyučovacích hodin, následně mohou
využívat školní stravování a případně školní družinu.

Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Projekt mezinárodní spolupráce Motýlka a Phoenixu
V minulém roce byl zahájen tříletý projekt kopřivnické speciální Základní školy a Mateřské školy
Motýlek s londýnskou speciální školou Phoenix Primary and Secondary School. Letos se postupně začal
naplňovat. Dvě speciální pedagožky z Motýlka Martina Davidová a Magdaléna Holubová absolvovaly
v první polovině ledna týdenní stáž v Londýně. Tamní speciální škola je v porovnání s kopřivnickou větší,
prostornější, má více učeben, i venkovní prostory jsou rozlehlejší než v Kopřivnici.
Phoenix je škola plně zaměřena na děti a žáky s autismem. Během svého pobytu v londýnské
škole Phoenix se učitelky seznámily nejen se samotnou školou, ale i s jejím systémem, pracovníky a také
s dětmi a žáky. 7. února odletěla skupinka deseti dětí a šesti pedagogů školy do Londýna, kde se zúčastnila uměleckého festivalu v tamní škole. Děti z Phoenixu pak přiletěly do Kopřivnice v listopadu a zúčastnily se přehlídky, kterou pořádal Motýlek.
Nový automobil pro speciální školu
Jeden ze dvou dosavadních vozů sloužících ke svozu dětí do Motýlka po sedmi letech služby
dosloužil a musel být nahrazen. Vozidla denně najezdí nejméně 250 kilometrů, auto tak bylo za roky fungování už úplně opotřebované. Nálady na servis byly tak vysoké, že situace byla neúnosná. Svozy děti
do speciálního školského zařízení zaměřeného na vzdělávání dětí s těžkými a často kombinovanými tělesnými i mentálními vadami fungují od samého vzniku školy. Rodiče nejsou schopni zajistit každodenní
dopravu svých dětí do Motýlka. Stát tuto problematiku neřeší, a tak při škole již v roce 1999 vzniklo občanské sdružení, jehož prostřednictvím pedagogové školy, rodiče dětí a veřejnost pomáhají získávat prostředky jak na pohonné hmoty a platy zaměstnanců, tak samozřejmě i na samotná svozová auta. Motýlek
běžně ve svém provozu využívá dvě dodávková auta. Každodenně se jejich prostřednictvím do školy dostává asi 40 dětí, které nemají jinou možnost dopravy, ale oba vozy jsou v permanenci nejen před
a po vyučování, během dne je využívá všech 120 dětí navštěvujících Motýlka.
Nový svozový automobil škola získala od Nadačního fondu Vítkovice Steel. Jde o devítimístnou
dodávku značky Ford kterou kompletně zaplatil Nadační fond Vítkovice Steel, dodavatel vozu, firma F 67,
a ještě přidal třicetitisícový šek na servis a náhradní díly. Zmíněný fond podporuje výhradně projekty
v Moravskoslezském regionu a jeho cílem je zejména podpora neziskových organizací pracujících v oblasti péče o zdraví dětí a seniorů.
ZŠ svaté Zdislavy
Škola měla čtyři části:
- Základní škola s kapacitou 250 žáků
- Školní družina s kapacitou 50 žáků
- Školní klub
- Školní jídelnu
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Posláním školy je poskytovat žákům základní vzdělání v průběhu povinné školní docházky a výchovu,
která se opírá o tradiční křesťanské hodnoty. Snahou pedagogů je maximální rozvoj každého jedince
v oblasti rozumové, tělesné i morální.
Problém církevní školy
Po řadě jednání rada města rozhodla o změně letité nájemní smlouvy se Základní školou
sv. Zdislavy. Radnice církevní škole také nabídla k využití objekt bývalé ZŠ náměstí, jejíž využití ke vzdělávacím účelům je stále prioritou města. To ale vedení školy odmítlo. Podle dosavadní nájemní smlouvy
z července 1998 škola, zřízená Ostravsko-opavským biskupstvím, platila městu ročně pouze 4 800 korun.
Podle nové nájemní smlouvy byla částka navýšena od letošního roku na 100 tisíc korun ročně s tím, že
prostory ve třípatrové školní budově číslo popisné 117 na Štefánikově ulici budou dále sloužit pro výuku
žáků školy. Uvedená částka nepředstavovala běžné komerční nájemné. Zvýšené nájemné mělo alespoň
částečně umožnit městu jako pronajímateli kumulovat prostředky nutné pro základní údržbu budovy.
V průběhu roku došlo k řadě dalších jednání směřujících k odprodeji celého objektu škole. Výsledkem
složitých jednání byl nakonec prodej celé budovy zřizovateli školy, tedy Ostravsko-opavskému biskupství.
V únoru letošního roku započalo jednání mezi majitelem budovy školy, městem Kopřivnice a zřizovatelem ZŠ sv. Zdislavy, Biskupstvím ostravsko-opavským, o prodeji budovy. Odkoupením budovy by
se vyřešila některými zastupiteli kritizovaná výše nájmu a otevřela by se možnost opravy budovy (výměna
oken, výtah). Znalcem byl vypracován znalecký posudek k určení tržní ceny budovy. V případě zachování
budovy převážně pro účely školství stanovil hodnotu budovy 10,5 mil. Kč, v případě komerčního využití
objektu ve výši 15,4 mil. Biskupství nejprve navrhlo kompromisní cenu, a to 13 mil. Kč, ale v průběhu jednání biskupství postupně ustoupilo až na společně dohodnutou cenu 17,6 mil. Kč. Na jednání zastupitelstva v září byl schválen těsnou většinou jedenácti hlasů „Záměr prodeje budovy“ a v prosinci zastupitelstvo
rozhodlo o prodeji budovy. Za objekt číslo popisné 117 a pozemek, na kterém stojí, město od Ostravskoopavského biskupství dostalo 17,6 milionu korun.
Biskupství bylo jediným vážným zájemcem o koupi budovy. Do smlouvy byl zapracován i sankčně
podmíněný příslib, že minimálně po dobu následujících deseti let bude biskupství využívat nejméně 85 %
podlahové plochy budovy pro potřeby školství, že nejméně další tři roky budou moci tamní tělocvičnu využívat sportovci z Asociace sportovních klubů a že bude uznán smluvní vztah s poskytovatelem energetických opatření EPC.
Kromě samotného prodeje budovy č. p. 117 na ulici Štefánikově zastupitelé rozhodli i o následném využití utržené částky. Ta byla alokována pro potřeby vybudování domova pro seniory. Dosavadní
rozpočtová rezerva vázaná na tento projekt se tak zvýšila na zhruba 40 milionů korun.

Střední 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 celkem 776 žáků vyučovaných 71 pedagogy.

Europass
Všichni letošní absolventi místní vyšší odborné školy si společně s diplomem a titulem Diplomovaný specialista odnesli také Europass, který by jim měl ulehčit další studium či pracovní uplatnění
v zahraničí. Dodatek k diplomu má usnadnit pochopení obsahu dosaženého vzdělání a jeho uznání především v zahraničí. Svým držitelům může Europass pomoci získat brigádu, stáž nebo práci v zemích
Evropské unie.
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Zahraniční zaměstnavatelé z tohoto dokumentu mohou zjistit, jaké předměty uchazeč během studia absolvoval, s jakým prospěchem, jaké bylo téma jeho absolventské nebo diplomové práce. Tento dokument, díky nejčastěji žádané anglické jazykové mutaci, bude pomáhat absolventům školy i mimo Evropskou unii.
Letos otevřela střední škola pouze dva maturitní obory a nástavbu. Klasické maturitní studium
nabídla pouze v oborech Mechanik seřizovač a Strojírenství, pro absolventy učiliště pak otevřela ještě
dvouleté nástavbové studium Provozní techniky. Učiliště své portfolio nabízených oborů rozšířilo o 6 dalších tříletých učebních oborů. Škola, kterou letos navštěvovalo zhruba 800 žáků, přijala do prvních ročníků
kolem 160 nových studentů. Zhruba stovka z nich nastoupila na učiliště, ostatní na středoškolské obory.
O přijetí na školu rozhodovalo přijímací řízení, ve kterém hrál padesátiprocentní roli prospěch na
základní škole a druhých 50 % výsledek písemných testů z českého jazyka a matematiky. Ty letos měly
v celém kraji jednotnou podobu a organizovala je stejně jako v případě státních maturit společnost Cermat.
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.

Základní 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 688 (maximální povolený počet je 689 žáků).
Posláním školy je rozvoj talentu dětí z Kopřivnice a okolí. Ve škole získávají žáci pod vedením
kvalifikovaných pedagogů i činných umělců vzdělání ve výtvarném, tanečním a hudebním oboru. Letos
ve škole pracovalo 29 pedagogů, polovina z nich na částečný úvazek.
Škola organizovala pro veřejnost hudební koncerty v prostorách katolického domu i kulturního
domu v Kopřivnici. Ve škole se nově uskutečnil koncert populární hudby a představil jak školní kapely, tak
sólisty. Po celý rok se v koncertním sále konaly veřejné předehrávky a koncem jara absolventské koncerty. Taneční obor se v zimním období prezentoval na tanečních soutěžích a plesech. V květnu 2015 připravil pro místní publikum taneční koncerty v KDK a oživil je řadou artefaktů připravených žáky výtvarného
oboru. Koncerty navštívilo přes 650 diváků. Součástí koncertů v KDK byly i čtyři dopolední výchovné koncerty pro žáky všech škol z Kopřivnice a okolí. Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou
pozornost na krajskou soutěž Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci VO se účastnili exkurze do areálu,
prohlédli si výstavu a následně pod vedením svých pedagogů zpracovávali podobné téma. Nejzajímavější
práce byly zaslány do soutěže a vystaveny ve výstavních prostorách v areálu Dolních Vítkovic.

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.
Den učitelů
Jako každoročně ocenilo vedení města u příležitosti Dne učitelů nejlepší pedagogické pracovníky
za rok 2014. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 26. března 2015 v Šustalově vile. Po kulturním
programu, o který se postarali žáci ZŠ Emila Zátopka, převzali ocenění pedagogové drobné dárky. Čtyřiadvacet pedagogických pracovníků navrhli ředitelé kopřivnických vzdělávacích a volnočasových organizací
za jejich aktivní a kreativní přístup k výuce, pořádání školních i mimoškolních akcí, vedení zájmových
kroužků nebo přípravu žáků na nejrůznější soutěže nebo za předávání zkušeností začínajícím kolegům.
Oceněni byli: Drahomíra Zábršová, učitelka MŠ Pionýrská; Danuše Bělášková, učitelka MŠ
Česká; Taťána Vítovcová, vedoucí učitelka Mniší; Eva Hušková, Sylva Ježová, učitelky ZŠ Alšova; Jiří
Madecký, Jana Neničková, učitelé ZŠ dr. Milady Horákové; Filip Bordovský, učitel, Eva Nedjalková, učitelka, Lenka Bartoňová, vedoucí vychovatelka ZŠ Emila Zátopka; Květoslava Galiová, Kateřina Kuběnová,
učitelky ZŠ a MŠ 17. listopadu; Martina Tesařová, učitelka ZŠ Lubina; Ivana Bačová, učitelka ZŠ Mniší;
Pavla Poláčková, ZŠ sv. Zdislavy; Hana Štěpánová, ZŠ Floriána Bayera; Eva Benišová, učitelka ZŠ a MŠ
Motýlek; Hana Lengálová, učitelka ZUŠ Zdeňka Buriana; Renata Heraltová, učitelka První soukromé ZUŠ
MIS music, Regina Šmahlíková, DDM; Petr Fojtů, Petr Kopelec, učitelé VOŠ, SOŠ a SOU. Město ocenilo
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dvě pedagožky za přínos ve vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj, a to Lenku Šafářovou, vedoucí učitelku MŠ Záhumenní, a Vlastu Gerykovou, ředitelku ZŠ Floriána Bayera.

Organizace, 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.
Lyžařská škola Sluníčko
Lyžařská škola Sluníčko, která funguje při Domu dětí a mládeže v Kopřivnici, oslavila letos své
desáté výročí. Škola vznikla na popud Jany Hanzelkové, stálé zaměstnankyně DDM.
V prvním roce se do školy přihlásilo 34 lyžařů, v dalších letech to pak bylo dokonce 45, což byla
tehdejší kapacita kurzu. V současné době se lyžařům věnuje třináct instruktorů, z nichž někteří ve Sluníčku působí celých deset let. Učitelé se mění i podle toho, zda je v daném roce větší zájem o snowboard
či převládají lyže.
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.

Purpura
Klubová činnost pro rodiče a děti s autismem a jiným zdravotním postižením byla zahájena
5. října 2012. Do klubu přijíždějí rodiny z celého Moravskoslezského kraje. Rodiče obvykle sdílejí svoje
každodenní radosti i starosti u kávy a čaje a někteří u toho třeba i tvoří (háčkují nebo vyrábějí). Děti si
mohou v klubu bezplatně vypůjčit iPady a vyzkoušet si nejrůznější herní i edukační aplikace. V rámci klubu
je poskytováno i-Pad poradenství pro rodiče.
Nezisková organizace Purpura, o. s. získala k užívání od města Kopřivnice zachráněnou budovu
v parku E. Beneše. Jedná se o část někdejšího depozitáře muzea Tatry (objekt č. 107), která měla být
v červnu 2014 zbourána v rámci projektu likvidace brownfield financovaného z evropského projektu. Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice přesvědčila radní města, aby plánovanou demolici zastavili. To se nakonec podařilo. Purpura tak od města Kopřivnice dostala svou první šanci objekt
oživit v sezónní art brut galerii při příležitosti konání happeningu Lucie (Světlo) konaného
dne 13. 12. 2014. V roce 2015 následně Purpura požádala Radu města Kopřivnice o získání objektu
do dlouhodobého užívání. Žádostí bylo vyhověno s platností od 1. 7. 2015.

Sport ve městě
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice vychází ze strategického plánu rozvoje města pro
období 2007–2022. Město Kopřivnice finančně podporuje organizační složky zajišťující sportovní činnost
dotacemi a příspěvkem na provoz, organizuje schůzky zástupců sportovních klubů a pořádá sportovní
a společenské akce. Tou nejvýznamnější bylo každoroční vyhlášení Sportovce roku 15. dubna 2015 v kině
Kopřivnice.
V kinosále místního kulturního domu si na pódium přišlo převzít skleněnou plaketu s drobnými
dárky celkem třináct jednotlivců, tři družstva a čtyři trenéři. Za Stanislava Gajduška, který byl oceněn
in memoriam, převzala pamětní plaketu jeho manželka. Letos poprvé byly vyhlášeny i dvě sportovní
hvězdy – Radek Bonk a David Kunčar, kopřivničtí rodáci reprezentující město na celorepublikové i světové
úrovni. Pro zpestření celé akce představili publiku své umění capoeiristé a karatisté z ASK Tatra
Kopřivnice.
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Ocenění sportovci města Kopřivnice za rok 2014
Jednotlivci
Tomáš Bortel (r. 1999, karate, ASK Tatra Kopřivnice). Nejúspěšnější dorostenec klubu, největšího úspěchu dosáhl ziskem bronzové medaile v soutěži kumite na mezinárodním turnaji "Karate Grand Prix Ostrava 2014".
Marek Štefaník (r. 2002, šachy, ASK Tatra Kopřivnice). Je v posledních letech nejvýraznějším talentem
kopřivnického šachu. Ve svých 12 letech nastupuje pravidelně k mistrovským utkáním za družstva mužů
v krajské soutěži a okresním přeboru. Je vítězem VC Kopřivnice v šachu a suverénním vítězem okresní
mládežnické ligy v šachu.
Bao Tran (r. 2000, vzpírání, ASK Tatra Kopřivnice). Je nejnadanějším žákem kopřivnického vzpírání
a na přeboru ČR žáků získal bronzovou medaili.
Tomáš Hrančík (r. 1993, vzpírání, ASK Tatra Kopřivnice). Je nejúspěšnějším členem kopřivnického družstva mužů, které působí ve druhé lize. Na mistrovství ČR juniorů získal bronzovou medaili.
Nikola Chovanečková (r. 2005, atletika, Atletický klub E. Zátopka). Je mistryní Moravy a Slezska v krosu,
vítězkou řady silničních i krosových závodů a také vícebojařských klání a v prestižním finále Čokoládové
tretry získala stříbrnou medaili.
David Ptáček (r. 1993, badminton, BK Kopřivnice). Je nejlepším kopřivnickým badmintonistou kategorie
dospělých, oporou prvoligového družstva a na republikových turnajích pravidelně obsazuje přední příčky.
Klára Štěpánová (r. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice). Je jednou z nejlepších krasobruslařek ČR
kategorie mladších žaček, což potvrdila vítězstvím v Českém poháru a ziskem titulu vicemistryně ČR.
Na domácích i zahraničních závodech pravidelně obsazuje stupně vítězů.
Lukáš Raška (r. 2001, hokej, HC Kopřivnice). Je hráčem družstva 8. třídy HC Kopřivnice, působící v nejvyšší žákovské lize ČR, a členem výběru hráčů ročníku 2001 z Moravskoslezského kraje.
Patrik Fulnek (r. 1995, házená, KH Kopřivnice). Je mistrem ČR v kategorii staršího dorostu, reprezentantem ČR v kategorii juniorů a stabilním hráčem družstva mužů KH Kopřivnice.
Marek Bukovský (r. 1995, házená, KH Kopřivnice). Je mistrem ČR v kategorii staršího dorostu, reprezentantem ČR v kategorii juniorů a stabilním hráčem družstva mužů KH Kopřivnice.
Roman Kučera (r. 2000, plavání, SK Kopřivnice). Na Zimním MČR 14letých získal stříbrnou a bronzovou
medaili, na Letním MČR staršího žactva zaplaval limit do Sportovního centra mládeže a pravidelně obsazuje na závodech různé úrovně stupně vítězů.
Radovan Lakomý (r. 2002, plavání, SK Kopřivnice). Na Zimním i Letním MČR 12letých vybojoval čtyři
umístění v první osmičce a pravidelně obsazuje na závodech různé úrovně stupně vítězů.
Hynek Bartoň (r. 2004, tenis, TK Kopřivnice). V sezoně 2013/14 zvítězil na pěti celostátních turnajích
ve dvouhře a na čtyřech ve čtyřhře. Na dalších celostátních turnajích jednotlivců získal čtrnáctkrát druhé
a třetí místo. V konečném hodnocení sezony obsadil v krajském žebříčku mladších žáků 19. příčku
a v celostátním 130. (Mezi ročníky 2004 skončil čtrnáctý.)
Družstva
Tým přípravky atletiky (Atletický klub E. Zátopka). Je to vítěz mezinárodního mítinku přípravek v Otrokovicích a v prestižním Beskydském poháru přípravek obsadil třetí příčku.
Starší dorost KH Kopřivnice (KH Kopřivnice). V roce 2014 obhájili titul mistrů ČR v nejvyšší soutěži
a v Československém poháru obsadili druhé místo (mistři ČR a vicemistři z ČR a SR).
Muži 1. FC BARI Kopřivnice (Klub malé kopané). Již několik sezon patří k nejlepším mužstvům Novojičínska v malém fotbale, v okresním přeboru vyhráli Pohár okresu a v lize obsadili druhou příčku. Stejného
umístění dosáhli i na Poháru vítězů pohárů ČR, vyhráli kvalifikační skupinu na MČR a v semifinále pak
obsadili třetí příčku.
Trenéři
Dana Rýparová (r. 1969, gymnastika, TJ Sokol Kopřivnice). Je trenérkou i rozhodčí gymnastiky a současně vykonává funkci předsedkyně klubu. Její svěřenkyně se zúčastnily soutěží různých úrovní, na kterých
obsadily medailové pozice mezi jednotlivci i družstvy.
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Miroslav Bartoň (r. 1964, házená, KH Kopřivnice). Je trenérem staršího dorostu klubu házené, v loňském
roce s tímto družstvem obhájil titul mistra ČR v nejvyšší soutěži a také získal druhou příčku na Československém poháru (mistr ČR a vicemistr z ČR a SR).
Vlastimil Žižka (r. 1954, karate, ASK Tatra Kopřivnice). Je vedoucím trenérem klubu karate, vychoval mistry ČR Modráčka, Hejdukovou-Smolákovou, Burgeta a několik let působil u reprezentace v roli šéftrenéra.
In memoriam Stanislav Gajdušek (r. 1944, fotbal, FC Vlčovice – Mniší). Vlčovický rodák, jenž se významně
podílel na dění v českém fotbale. Byl hráčem, trenérem, rozhodčím, delegátem a zastával řadu významných funkcí ve fotbale. Až do své smrti působil v Moravskoslezském fotbalovém svazu jako předseda
hospodářské komise. V dubnu loňského roku převzal Cenu JUDr. Václava Jíry, která je každoročně udělována třem osobnostem, jež se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu (tzv. velká plaketa).
Sportovní hvězdy
Radek Bonk
David Kunčar
Nejúspěšnější sportovci okresu
V pátek 13. března byli v Beskydském divadle v Novém Jičíně slavnostně oceněni nejúspěšnější
sportovci našeho okresu.
Na sportovce okresu nominoval výkonný výbor ČSTV celkem 31 jednotlivců, z nichž se vybírala
bez pořadí desítka nejlepších, včetně celkového vítěze. Mimo tuto kategorii byli oceněni i nejúspěšnější
kolektivy, trenéři a také handicapovaný sportovec. Z Kopřivnických byli vyznamenáni mezi jednotlivci tenista Dominik Bartoň a krasobruslařka Klára Štěpánová, která se zároveň stala i vítězkou ankety o Sportovní
hvězdu Deníku. Z kolektivů byl oceněn starší dorost Klubu házené Kopřivnice. Mezi trenéry a cvičiteli
obdržel plaketu také jejich kouč Miroslav Bartoň a spolu s ním Vlastimil Žižka, trenér Klubu karate při ASK
Tatra Kopřivnice.
Významnou změnou v oblasti financování sportu bylo v roce 2015 posunutí věkové hranice u dotačního programu na nájmy a služby s nájmem spojené či energetické náklady z 21 let na 26 let. Tuto
dotaci mohl klub použít i pro dospělé, pokud měl z celkového počtu aktivních členů alespoň 70 % aktivních
členů do 26 let.

Sportoviště na území města i letos spravovaly tyto subjekty:
-

Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.

-

Školská zařízení

-

Soukromoprávní subjekty

-

Sportovní kluby, které mají majetek města svěřený na základě nájemní smlouvy (Tenisový klub
Kopřivnice, Tenisový klub Vlčovice, TJ Start Kopřivnice)

Hlavní opravy a renovace na sportovištích v roce 2015
-

Zimní stadion – kompletní rekonstrukce chlazení, instalace nové časomíry, oprava rolby a šaten

-

Letní stadion – oprava tribuny, topení, osvětlení, malování šaten; regenerace travnaté plochy
hřiště pod internáty

-

Letní koupaliště – oprava sociálního zařízení, odstranění revizních závad z kontroly tobogánu,
nátěr bazénové vany, oprava oplocení, oprava filtrů

-

Hřiště Vlčovice – regenerace travnaté plochy

-

Hřiště Lubina – realizace vypouštění odpadních vod, dosev a opravy travnaté plochy

-

Lyžařský areál – oprava sněžné rolby, opravy lyžařských vleků (výměna tažných zařízení)

-

Cykloturistické trasy – renovace značení, údržba a opravy
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V Kopřivnici a místních částech působí celá řada subjektů (sportovních klubů, občanských sdružení
a fyzických osob v oblasti sportu), na jejichž organizaci se podílejí jak kvalifikovaní zaměstnanci, tak
i dobrovolníci. Město podporuje sportovní subjekty dotacemi z Dotačního programu na podporu mládeže,
tělovýchovy a sportu a nákupem sportovního vybavení, které se subjektům vypůjčuje na základě smlouvy.
V rámci tohoto programu město přispělo v roce 2015:
-

na nájmy a energie 7 157 858 Kč

-

na činnost 508 860 Kč

-

na akce 300 540 Kč

-

na trenérskou činnost 205 000 Kč.

Z rozpočtu města byla individuální dotace poskytnuta Klubu házené Kopřivnice na 1. ligu házené
mužů ve výši 250 000 Kč a na extraligu mužů 650 000 Kč. Hockey clubu Kopřivnice na mimořádnou činnost včetně reprezentace mužů v II. lize ve výši 350 000 Kč.

Správa sportovišť
Správa sportovišť Kopřivnice se stará o většinu sportovních areálů ve městě už dvacet let. SpSK
je příspěvkovou organizací města, zřízenou za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti
v oblasti sportu.
Od Asociace sportovních klubů převzala lyžařský areál, letní stadion, volejbalové kurty, zimní stadion a tenisový areál, městský sportovní areál fotbalového hřiště ve Vlčovicích. Od Technických služeb
Kopřivnice převzala krytý bazén a koupaliště. K těmto sportovištím postupem času přibylo fotbalové hřiště
v Lubině, skateboardový areál, sportovní ovál na Máchově ulici a vloni i víceúčelové hřiště v Mniší. Naopak v roce 1999 si správu tenisového areálu převzal místní tenisový klub. Podobná situace nastala
i s lyžařským areálem. Od vzniku správy sportovišť došlo dvakrát k jeho předání soukromým subjektům,
které jej po krátké době přestaly provozovat a starost o něj opět přešla na správu sportovišť. Hlavním
cílem správy sportovišť bylo a je zajistit provoz sportovních zařízení tak, aby byla využívána v co největší
míře veřejností i sportovními kluby.
Činnost Správy sportovišť Kopřivnice byla zajišťována 32 pracovníky na hlavní pracovní poměr.
Na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce byli zaměstnáváni hlavně sezónní pracovníci.
Hlavní činnost Správy sportovišť:
a)

b)
c)
d)
e)

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 pro sportovní a tělovýchovné činnosti.

Kromě hlavní činnosti:
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
V roce 2015 zabezpečovala organizace provoz těchto zařízení:
-

Lyžařský areál Červený kámen
Letní koupaliště
Letní stadión
Skateboardový areál
Volejbalový areál
Krytý bazén
Zimní stadión
Hřiště Lubina
Hřiště Vlčovice
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-

Dětská hřiště v městské zástavbě
Cykloturistické trasy města Kopřivnice
Lyžařské běžecké trasy Červený kámen
Areál Discgolfu
Hřiště Mniší

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 2015 bude dále pokračováno v odstraňování a likvidaci zařízení, která nevyhovují současným normám. Bude odstraněno 14 kusů průlezek, 4 kusy houpaček a 1 kolotoč. 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 Dr. E. Beneše.
Celkový počet hřišť v městské zástavbě v roce 2015 byl 88. Zajištění kvality písku v pískovištích
bylo řešeno pravidelným čištěním pískovišť před sezónou, popřípadě výměnou písku v pískovišti.
Zimní stadion
Rok 2015 byl přípravou a realizací rekonstrukce chladicího systému zimního stadionu. Tato investiční akce byla realizována v předpokládaném termínu. Do konce roku se nepodařilo zcela dořešit stav
kompresorů jako základního článku strojovny, využití odpadního tepla a odstranit poruchovost systému
MaR řízení chodu strojovny.
V roce 2015 byl zajištěn provoz všech sportovních areálů ke spokojenosti návštěvníků. Byl zaveden on-line rezervační systém a možnost plateb kartami na platebních terminálech.
Hospodaření organizace příznivě ovlivnila letní sezona na koupališti, kde došlo vzhledem k mimořádně příznivému počasí k výraznému nárůstu návštěvnosti a tržeb. Lyžařský areál oproti roku 2014 rovněž dosáhl podstatně vyšších tržeb. Na ostatních areálech, které nejsou tak výrazně závislé na počasí, se
návštěvnost a tržby vyvíjely podle předpokladů.

Hospodaření správy sportovišť
Hospodaření organizace jako příspěvkové organizace bylo kryto příjmy z hlavní a doplňkové činnosti
a příspěvkem zřizovatele. Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2015 činil 14 580 000 Kč.

Výnosy celkem:

27 944 666,54 Kč

Náklady celkem:

27 862 787,82 Kč

Hospodářský výsledek:

81 878,72 Kč

Přehled sportovních spolků a organizací zabývajících se sportem:
Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.
Ředitel:
Ing. Milan Gilar
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
Prezident:
Mgr. Evžen Knězek
Počet členů:
650
Počet klubů:
11 – klub ASPV, Karate, Vzpírání, Stolní tenis, Šachy, Klub vodní turistiky, Klub
kulturistiky, Klub horolezecký, klub brazilského bojového umění Capoeira, Cyklo
Bike klub, Klub rekreačního sportu
Asociace zdravotně postižených
Předseda:
Irena Kučerková
Počet členů:
264
AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE
Předseda:
Ladislav Kopelec
Počet členů:
131
Počet klubů:
6 – Sportovně střelecký klub, Tatra veterán car club, Klub závěsného létání,
Plochá dráha, Letecko-modelářský klub, Radioklub
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FBC Vikings Kopřivnice
Předseda:
Marek Jehlár
Počet členů:
170
Počet družstev muži:
2
Počet družstev ženy:
1
Počet družstev chlapeckých: 5
Počet družstev dívčích: 1
FC Kopřivnice
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Adam Hanus
221
9

FC Vlčovice – Mniší
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Ing. Roman Gajdušek
112
5

Figure Skating Club Kopřivnice, o. s.
Prezident:
Evžen Milčínský
Počet členů:
71
FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO – oddíl aikido Kopřivnice
Prezident:
Marcel Moučka
Počet členů:
33
Počet oddílů:
1
Hockey club Kopřivnice
Prezident:
Počet členů:
Počet družstev:

Miroslav Kubátko
303
11

Jokerit Kopřivnice, z. s.
Předseda:
Počet členů:

Karel Prchal
30

Klub českých turistů
Předseda:
Počet členů:

Radomíra Blahutová
153

Klub házené Kopřivnice
Statutární zástupci:
Počet členů:
Počet družstev:

Miroslav Bartoň, Ivo Vávra
594
8

Klub malé kopané Kopřivnice, o. s.
Předseda:
Jiří Krejčí
Počet členů:
255
Počet družstev:
17
Klub volejbalu TATRA Kopřivnice
Předseda:
Ing. Robert Kundel
Počet členů:
110
Počet družstev:
6
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
Předseda:
Jiří Harašta
Počet členů:
55 (dospělých), 246 (atletická školka)
APOLO Kopřivnice
Předseda:
Počet členů:

Dušan Ritz
33

SDH Kopřivnice
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Starosta:
Ing. Adam Fojtík
Počet členů sboru:
66
Počet členů výjezdové jednotky: 21
SDH Lubina II.
Starosta:
Ing. Pavel Polášek
Počet členů:
76
Počet družstev:
3
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mniší
Starosta:
Aleš Holub
Počet členů:
128
Počet družstev:
5
Sportovní klub Kopřivnice, o. s.
Předseda:
Mgr. René Lakomý
Počet členů:
489
Ski Klub Kopřivnice
Předseda:
Počet členů:

Svatopluk Kolář
101

Tenisový klub Kopřivnice
Předseda:
Karel Fojtík
Počet členů:
130
Počet družstev:
5
Tenis club Vlčovice
Předseda:
Počet členů celkem:

Ing. Roman Polášek
72

TJ Sokol Kopřivnice
Starosta:
Počet členů:

Olga Krejčí
136

TJ Spartak Lubina
Předseda:
Počet členů:
Počet družstev:

Petr Měhýš
107
5

TJ START Kopřivnice, minigolfový klub
Předseda:
Jiří Prokeš
Počet členů:
25
Počet družstev:
1
Vodní sporty RELAX, s. r. o.
Jednatel:
Mgr. René Lakomý, Petra Kahánková

Běh rodným krajem Emila Zátopka
Běh dlouhý 22,3 km z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm se koná vždy nejbližší datum
k 19. září, tedy ke dnu narození Emila Zátopka.
Na start 13. ročníku se u kopřivnického technického muzea v letošním roce postavilo 185 běžců,
kteří vystartovali směrem na Štramberk a Ženklavu, proběhli Veřovicemi, zdolali nejvyšší bod tratě nad
pramenem Jičínky a poté seběhli do Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm, kde je
ve Valašském Slavíně slavný atlet pochován. Již od počátku závodu se od všech běžců odpoutali Keňané
Silas Kiprono Too a Justus Kipchirchir Kiprono z maďarského Benedek-Teamu.
Velkým úspěchem byla i celková třináctá a v kategorii osmá příčka osmnáctiletého běžce
z Kopřivnice Ondřeje Dobiáše, který dosáhl času 1:25:43 hod.
Už šestým rokem se v rámci Běhu rodným krajem Emila Zátopka konají také dva doprovodné
závody - Lidový běh a Běh dětí Kopřivnicí. Letos se celý program konal u ZŠ M. Horákové a tratě od 80 m
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až po 820 m vedly kolem technického muzea. V tomto roce se v celkem třinácti kategoriích Běhu dětí
zúčastnilo 393 závodníků, čímž byl překonán rekord z roku 2013.

Nové hřiště u ZŠ Emila Zátopka
Ve čtvrtek 17. září bylo uvedeno do provozu rekonstruované sportovní a nové dětské hřiště u školy nesoucí jméno jejího manžela Emila Zátopka. Hřiště bylo rekonstruováno nákladem 6,43 milionu korun
za peníze z rozpočtu města.
V první fázi rekonstrukce došlo ke kompletnímu odstranění stávající asfaltové plochy. Po provedení drenáží a vybudování nových podkladních vrstev byla položena pružná podložka a následně finální
sportovní povrchy. Na hrací ploše je vyznačeno hřiště pro házenou, malou kopanou, lajnování pro volejbal,
basketbal a streetbal. Na běžeckém oválu jsou vyznačeny dráhy pro 50, 60 a 200 metrů. Hřiště bylo dále
vybaveno doskočištěm, sektorem pro vrh koulí, tribunami a mobiliářem.

Kopřivnický Drtič
O letošní XVIII. ročník Kopřivnického Drtiče byl obrovský zájem. Kapacita 950 účastníků byla
naplněna již čtrnáct hodin po spuštění registrace. V sobotu 20. června se na start na plochodrážním ovále
letního stadionu v Kopřivnici postavilo 851 odvážlivců, kteří se vydali za slunečného počasí zdolávat
náročnou trasu s přízviskem Československý masakr č. 3.
Ačkoliv je vždy po skončení Drtiče zveřejněna dojezdová listina, celá akce má nezávodní charakter. I letošní nejdelší trasa měřila 125 km s převýšením zhruba 3 700 m, ale oproti dvěma předchozím
ročníkům vedla jinudy. Navíc byla tajná a organizátoři ji dali účastníkům k dispozici až tři dny před samotným startem Drtiče. Bikeři po trase sbírali sedm razítkových kontrol a tři tajné, které zabraňují podvádění
zkracováním tratě. Začínalo se tedy na kopřivnickém letním stadionu s tradičním výjezdem na Janíkovo
sedlo, poté trasa pokračovala přes Kunčice pod Ondřejníkem na Pustevny, kde byla první kontrola (K1),
sjezd na Martiňák (K2), následoval Třeštík (K3), Kasárne (K4) na česko-slovenském pomezí, Čarták (K5)
pod Solání, dále vedla trať přes Tanečnici do Rožnova pod Radhoštěm, mezi nimiž byla šestá kontrola na
Hážovských Dílech, sedmá čekala účastníky na Velkém Javorníku a do cíle se jelo znovu přes Janíkovo
sedlo. Celých 125 km zvládl nejrychleji Lukáš Konečný z CK Vlastibor Konečný, Frýdlant n. O. a dorazil do
cíle ve 14.07 hod., tedy za šest hodin a 37 minut po startu. Celkem do cíle nakonec dorazilo 759 závodníků, z nichž všech deset kontrol posbíralo 299. Poslední účastník dojel na letní stadion až v půl druhé
v noci. Někteří zažili na trase opravdu drsné podmínky. Zastihl je silný déšť, krupobití, přívaly vody a teplota klesla až na 6 °C.
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Kultura
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem
Kopřivnicí)
1. 1. 2015

Přivítání nového roku

24. 1. 2015

Obecní ples

12. 2. 2015

Vítání 1. občánka roku

9. 3. 2015

Vzpomínkové setkání u příležitosti výročí narození TGM

26. 3. 2015

Den učitelů

28. 3. 2015

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 32 dětí)

15. 4. 2015

Sportovec roku 2014

7. 5. 2015

Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne vítězství

6. – 7. 6. 2015

Kopřivnické dny techniky

7. 6. 2015

Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 8 dětí)

12. 6. 2015

Na kole dětem

13. 6. 2015

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 21 dětí)

24. 6. 2015

Ocenění žáků devátých ročníků s vyznamenáním

25. 6. 2015

Poslední zvonění

24. 6. 2015

Vzpomínkové setkání k výročí popravy Milady Horákové

7. – 8. 2015

Někdo ven? Prázdninový projekt pro náctileté

1. 9. 2015

Vítání žáků prvních tříd

12. 9. 2015

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 27 dětí)

17. 9. 2015

Slavnostní otevření hřiště u ZŠ Emila Zátopka

19. 9. 2015

Běh rodným krajem Emila Zátopka

28. 10. 2015

Vzpomínkové setkání ke Dni vzniku samostatného čs. státu

11. 11. 2015

Vzpomínkové setkání ke Dni válečných veteránů

17. 11. 2015

Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii

28. 11. 2015

Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 35 dětí)

29. 11. 2015

Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 9 dětí)

29. 11. 2015

Vítání občánků v Mniší (1 obřad, přivítáno 5 dětí)

29. 11. 2015

Zahájení adventu v Kopřivnici

3. 12. 2015

Den technické kariéry

3. 12. 2015

Soutěž Nebojte se matematiky aneb I s čísly může být zábava

16. 12. 2015

Předvánoční setkání s příspěvkovými organizacemi města

Kulturní dům Kopřivnice
Rok 2015 byl v příspěvkové organizaci Kulturní dům Kopřivnice zahrnující činnost knihovny, kultury, kina, informačního centra a Lašské brány Beskyd ve znamení řady změn a vylepšení, především
v oblasti oprav a renovací, ale i v rozvoji činnosti. V roce 2015 byla ředitelka organizace Adriana Bartoň
Polarczyk od února do srpna na mateřské dovolené, avšak řízení organizace se věnovat nepřestala.
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Rekonstrukce a renovace
V roce 2015 došlo k rekonstrukci hlavního vchodu. Byla provedena výměna vstupních dveří
do kulturního domu. Čtvery dvoukřídlé dveře nahradily jedny široké automatické posuvné dveře uprostřed
a dvoje dvoukřídlé dveře s panikovým kováním po stranách. Zároveň bylo zrušeno zádveří, čili druhá stěna se čtyřmi dvoukřídlými dveřmi, a místo něj byla nad vstup nainstalována vzduchová clona.
Ke konci roku byly ještě odstraněny 4 žluté masivní staré vitríny u informačního centra a před
malým sálem, čímž se do prostoru dostalo více denního světla a velmi mu to prospělo.
Další investicí byla oprava stěny v „podloubí“, která byla zdevastovaná, okopaná, s velkými dírami, špinavá a na níž byly umístěny staré dřevěné vitríny bez osvětlení. Stěna byla z obou stran potažena
marmolitem v barvě obložení budovy a byly na ni umístěny čtyři nové hliníkové vitríny s LED osvětlením,
které KDK využívá k prezentaci svých akcí. Změnou prošel i jeden z bočních vstupů do kulturního domu
a to ten od hotelu Tatra, který byl v minulosti využíván jako vstup do klubu Helax umístěného v CO krytu.

Kulturní akce
-

Plesovou sezónu v kulturním domě zahájil v pátek 9. ledna Taneční ples, který byl organizován
ve spolupráci s Taneční školou Syrkovi. Ples byl určen jak absolventům tanečních kurzů, tak široké veřejnosti.

-

Druhým plesem byl Obecní ples, který se konal v sobotu 24. ledna. Hlavním hostem večera
a současně moderátorem byla zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová, k tanci a poslechu hrály kapely Nightshift a Bande del caffe.

-

Tradičně největším plesem v Kopřivnici byl jako každý rok Muzikantský ples. Ten se konal
7. března a vystoupily na něm kapely z celé České republiky (Ukulele Troublemakers, Cimbal
hell-band, Caribe, Rockoví lišáci, Expedice Apalucha, Sunar Rock, Hot Club Fren).

-

V roce 2015 proběhl v kulturním domě opět Rodičovský bál, Kopřivnický PLESK, Maškarní ples,
Vietnamci oslavili ve velkém sále lunární nový rok a 21. března uspořádal KDK Pohádkový maškarní karneval.

-

Mezi akce plesového typu se každoročně řadí i jarní a podzimní Seniorské odpoledne (9. dubna,
26. listopadu).

-

Z tradičních akcí, které se v kulturním domě každoročně konají, proběhla v roce 2015 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 (téma muzikál), 49. ročník
Taneční soutěže Tatra (postupové soutěže třídy A ve standardních a latinskoamerických tancích
dospělých párů), nechyběl ani Mikuláš.

Kultura školám
V roce 2015 pokračovala představení naplánovaná na sezónu 2014/2015. Postupně proběhly tyto
akce: Pohádky z mléčné dráhy, Dvanáct měsíčků, Kocour v botách, Ulice plná kouzel, S kouzly kolem
světa, Kytice, koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poté byla školám připravena nová nabídka na sezónu 2015/2016 a na podzim se z ní odehrála představení Kluk z plakátu, Trapas nepřežiju aneb
Ten řízek nezvedej, Nosáčkova dobrodružství, Program o holocaustu.

Další akce
I v roce 2015 se konala v kulturním domě modelářská výstava Beskyd Model Kit Show. V průběhu roku slouží kulturní dům nejen akcím pro veřejnost, ale také akcím pro prezentaci aktivit města či různých organizací. A tak proběhlo v kulturním domě v roce 2015 např. ocenění Nejúspěšnější sportovec
roku 2014, Veřejná obhajoba kritérií MA21, Světlo orientu, Šostýnská Venuše, Kopřivnický karneval aneb
v Kopřivnici jako v Riu, Dětská taneční revue, Tancem kolem světa, Recitál STK, Myšlenky TGM a současnost, Moje trdlování či Vánoce pro Karolínku.
Venkovní akce
V roce 2015 byl poprvé uskutečněn Novoroční ohňostroj 1. 1. v 17 hodin. O tom, že tento tah byl
správný, svědčí zcela zaplněná pěší zóna před KDK a nadšené reakce veřejnosti. Další akcí, kterou při-
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pravil Kulturní dům Kopřivnice na venkovním prostranství, bylo Prvomájové balábilé. Cílem této akce je,
aby ve státní svátek a 1. máj – lásky čas mohly spolu rodiny vyjít ven, podívat se na divadlo (pohádka
Divadla Koráb Princezna na hrášku), děti se mohly projet na koníkovi nebo poníkovi, vytvořit megabubliny
nebo thaumatrop, poslechnout si hudbu (Městský dechový orchestr, Alfa Orchestra) a dát si něco dobrého
k jídlu a pití.

Rekonstrukce knihovny
Na přelomu měsíce července a srpna se dělala rekonstrukce elektroinstalace knihovny na ulici
Francouzská – výměna osvětlení, zásuvek a vypínačů.
Hlavní knihovna v kulturním domě byla uzavřena ve stejném termínu z důvodu výměny nových
podlahových krytin, oprav a malování stěn a malování radiátorů. Byly zakoupeny nové regály do oddělení
pro dospělé čtenáře a do čítárny. V čítárně a půjčovně se instalovala klimatizace. Do knihovny na Severu
byl zakoupen na konci roku nový výpůjční pult, knihovna v kulturním domě byla vybavena dvěma novými
pracovními stoly pro personál. V prosinci byly koupeny čtyři kancelářské židle pro personál. Na pobočky
bylo zakoupeno pět nových PC pro uživatele, na Severu došlo k rozšíření o jeden počítač s přístupem na
internet.
V roce 2015 bylo zakoupeno také devět nových počítačů pro zaměstnance. Z toho čtyři pro
vpůjční činnost na pobočkách, jeden do čítárny a čtyři pro zaměstnance mimo výpůjční pulty, do „zázemí“.

Regionální muzeum Kopřivnice
Technické muzeum
Novinky v muzeu
-

V květnu 2015 byl instalován nový dataprojektor a DVD přehrávač do prostoru expozice pro přehrávání filmů vztahujících se ke značce Tatra.

-

V červnu byla pracovníky RMK vyhodnocena fotografická soutěž zaměřená na vozy Tatra.

-

29. 6. proběhla instalace nového vstupenkového recepčního programu na městská muzea
z důvodu zastarání a nefunkčnosti předcházejícího systému. Nový vstupenkový program zrychlil
odbavení návštěvníků.

-

Během celého roku se pracovalo na přípravě knihy Dany a Emila Zátopkových pod názvem
„Náš život pod pěti kruhy“, která bude vydána v roce 2016.

-

V průběhu měsíce října a listopadu byl instalován nový kamerový systém do expozice
Technického muzea z důvodu většího zabezpečení exponátů. Pracovnice recepce tak mají kontrolu nad chováním návštěvníků přímo na monitoru umístěném v recepci.

V roce 2015 navštívilo muzeum 81 118 návštěvníků.
Muzeum Fojtství
Muzeum navštívilo v průběhu roku 2015 10 315 osob.
Lákaly je především výstavy v podkroví objektu. Mezi nejzajímavější patřily:
-

Josef Martini – výstava k 100letému výročí narození kopřivnického rodáka

-

Ave art – výstava studentských prací soukromé umělecké školy

-

Naši zahraniční vojáci ve 2. světové válce – výstava k 70. Výročí osvobození Kopřivnice

-

Žena 100krát jinak ve fotografii Ivana Polívky

-

Zpěvem k přátelství – výstava o historii Pěveckého sdružení Kopřivnice

-

Řezby Jaroslava Bordovského – výstava prací k 80letému výročí narození kopřivnického řezbáře
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Návštěvníci ocenili i další akce:
-

Zabíjačka na Fojtství – 8. ročník tradiční zabíjačky s ukázkami řemesla a ochutnávkami
zabíjačkových specialit za hudebního doprovodu harmonikáře

-

Enkaustika na Fojtství – malování velikonočních kraslic a v listopadu malování vánočních baněk

-

Festival medu a písničky

-

Koncert PSK u příležitosti zahájení výstavy Zpěvem k přátelství

-

Koncert historické hudební společnosti Camerata

-

Dobročinný jarmark MŠ Ignáce Šustaly

Informační tabule
Na žádost města Kopřivnice byly zpracovány dvě informační tabule pro návštěvníky starého
hřbitova a kopřivnického Fojtství včetně obrazové dokumentace.
Lašské muzeum v Šustalově vile
Budova vily č. p. 226 v klasicistním stylu z roku 1889 se nachází v městském parku u vlakového
nádraží. Původním obyvatelem byl syn zakladatele slavné kočárovky Josef Šustala s rodinou. V letech
2004–2005 prošlo muzeum zásadní rekonstrukcí a vznikly zcela nové expozice.
Hlavní trvalá expozice je věnována někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, především malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi.
Muzeum letos navštívilo 6 559 návštěvníků.

Kromě stálých expozic připravili kurátoři pro veřejnost další zajímavé výstavy:
-

Na ostří nože: kovářství, nožířství a damascénská ocel – výstava nožů a dalších železných výrobků ze sbírek Technického muzea v Brně, které tuto výstavu spolupořádalo. Výstava rovněž
obsahovala platnéřské výrobky pana Jiřího Vaňka z Kopřivnice.

-

Zdeněk Burian – malíř z Kopřivnice – výstava prací ze sbírek kopřivnického muzea, pořádaná
při příležitosti 110. výročí Burianova narození

-

Václav Sivko – Grafika – výstava grafik významného českého grafika a malíře Václava Sivka

-

Velký formát Jiřího Kozubíka – představení valašského fotografa Jiřího Kozubíka, který se intenzivně věnuje fotografování pomocí starých velkoformátových kamer a užití původních fotografických technik

-

Jan Reich – Bohemia – prezentace části jednoho z nejvýznamnějších fotografických souborů
posledních desetiletí, Bohemie pražského fotografa Jana Reicha.

Muzeum pořádalo i řadu přednášek a akcí pro veřejnost. Mezi nimi například:
-

Ťan Šan – cestovatelská přednáška KČT Kopřivnice

-

Beseda o Greenpeace

-

Kopřivnice a srpen 1968

Kurátor muzea organizoval v průběhu celého roku aktivity muzejní pedagogiky a zajišťoval v rámci
RMK spolupráci se školami. Krom doprovodných akcí bylo v roce 2015 pro školy provedeno také několik
komentovaných prohlídek stálých expozic Lašského muzea i Muzea Fojtství. Dohromady v roce 2015
absolvovalo pedagogické programy téměř 600 dětí a dospělých.
V suterénu Lašského muzea sídlí dva samostatné subjekty. Především galerie s názvem K-galerie,
která je zaměřena na mladé začínající umělce z řad regionálních výtvarníků a Čajovna "árt té kafé"
Mandala.
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Mandala
Čím dál významnější postavení v kulturním životě města zaujímá [árt té kafé] MANDALA. Je centrum nezávislé kultury v Kopřivnici a prostorem pro umělecká setkávání a kulturní dialog. V rámci své činnosti a programu Mandala podporuje a prezentuje nezávislé umělce jak z ČR, tak i ze zahraničí, organizuje a nabízí ojedinělé hudební, divadelní a výtvarné projekty, cestovatelské besedy, workshopy a projekce
autorských dokumentárních filmů (KineDok), ale i akce, programy, přednášky a filmy mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět. Od samého vzniku Mandaly je cílem provozovatelů vytvářet prostor pro dialog, navazovat spolupráci s místními subjekty a vytvářet prostor pro realizaci
nových idejí, které jsou přínosné pro místní kulturní obec. V roce 2015 se v [árt té kafé] MANDALA konalo
celkem 131 kulturních nebo vzdělávacích akcí, které navštívilo celkem 4 585 lidí. Mandalu navštěvují hosté téměř všech věkových skupin. V roce 2015 se v malých prostorách Mandaly uskutečnilo 41 koncertů.
Koncerty mají v dramaturgii Mandaly první místo. Spektrum účinkujících bylo široké (od folku přes jazz a
alternativu až po tvrdší rockové styly, od začínajících umělců po světoznámé). Celkem 12 večerů patřilo
zahraničním umělcům.
Uskutečnilo se i 33 přednášek, seminářů, besed a workshopů.

Kulturní spolky a skupiny
Ve městě působila také řada hudebních či tanečních skupin a spolků:
-

Camerata – historická hudební skupina

-

Cimbálová muzika PRAMÍNKY

-

Country a bluegrassová kapela Cizinci

-

Country kapela KONDOŘI

-

KIS – hudební kapela

-

Komorní orchestr Kopřivnice – zaměření komorní hudba od baroka po současnost

-

Taneční skupina Farridah vedená Hanou Chocholatou

-

Las Isidras – FLAMENCO – taneční skupina

-

LINE DANCE – taneční soubor seniorů z Kopřivnice

-

Sunar duo

-

Moravský Anděl – moravský power metal

-

Okáčko, z. s. – DREAM (taneční skupina)

-

Taneční centrum Relax, z. s. (latinskoamerické, španělské, irské, orientální, indické, country
tance a step)

-

Pěvecké sdružení Kopřivnice, z. s.

-

SÁGA – hudební skupina

-

Spolek hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice

-

Spolek Loutkohereckého divadla ROLNIČKA Kopřivnice vedený Alenou Svobodovou

-

Step Klub Happy Girls Kopřivnice (step americký a irský), pro všechny věkové kategorie

-

TNT – taneční kapela

-

GOLDSTERS

-

METEOR – hudební skupina

-

KIWI – hudební skupina

68

Zajímavosti z oblasti kultury
KoprCon 2015
Poslední listopadový víkend se uskutečnilo v prostorách Základní školy dr. Milady Horákové každoroční setkání fanoušků sci-fi, fantasy, hororu, her a hlavně Star Wars pod názvem KoprCon 2015.
Dokonale připravený program zahrnoval desítky přednášek, projekcí, diskuzí, soutěží, her, happeningů
a workshopů. Kopřivnické setkání si od počátku drží vysokou laťku, ale na druhé straně neztrácí nic ze své
dětské hravosti.

Aprilcon
Fanoušci sci-fi, fantasy seriálů a především deskových her a her na hrdiny se sešli již potřetí
v prostorách kopřivnického domu dětí a mládeže.
Letošní ročník byl věnován především hraní. Přednáškový program se omezil pouze na páteční
odpoledne, celá sobota patřila herním turnajům. První večer na hosty čekaly přednášky o amerických sci-fi
seriálech a představení tuzemské fanouškovské komunity. Hlavním lákadlem byla ale herna. Kromě deskových her, včetně žhavých novinek některých vydavatelů, kteří je na místě sami prezentovali, si lidé mohli
zahrát také Dračí doupě a bylo možno zvolit si mezi turnajem a volným hraním.

Komorní orchestr Kopřivnice
Historie orchestru se začala psát 31. března 1995, kdy poprvé vystoupil na samostatném koncertu ve Štramberku. Z původních deseti členů se postupně rozrostl na současných dvacet hráčů, amatérů
i profesionálů různého věku i povolání. Uměleckou vedoucí Komorního orchestru Kopřivnice je jeho iniciátorka paní Markéta Melčáková, učitelka houslí. Repertoár orchestru tvořila především díla starých mistrů
z období baroka a klasicismu, ale postupem doby se rozšířil o skladby z období romantismu až po díla
současných autorů a také o tzv. vyšší populár. Pod vedením současného dirigenta Petra Lichnovského,
absolventa JAMU, se orchestr vypracoval na slušnou úroveň. V průběhu svého dvacetiletého působení má
KOK na svém kontě na 300 koncertů, z toho samostatných pořádá ročně průměrně 5.
V pátek 17. dubna oslavil komorní orchestr se svými posluchači dvě desetiletí od svého založení
koncertem v Katolickém domě v Kopřivnici. Orchestr se uvedl první větou slavného Mozartova Divertimenta D dur. Repertoár orchestru se díky jeho stále vyšší úrovni velmi rozšířil. V posledních letech navíc přidává i populárnější skladby laděné do jazzu či swingu, písně z muzikálů a podobně. To předvedl v druhé,
již lehce odlehčenější polovině koncertu, kde zahrál evergreeny jako Moon River, Over the Rainbow nebo
Americu Leonarda Bernsteina či slavnou Somebody Loves Me George Gershwina.
KOK koncertuje na mnoha místech severní Moravy, ale také v zahraničí, například ve Francii či
Itálii. Na pódiích se často objevuje ve společnosti Pěveckého sdružení Kopřivnice. Každým rokem se
orchestr zúčastňuje řady vánočních koncertů spolu s různými sbory z blízkého okolí. Společně s PSK
natočil i své první CD nazvané „Hudba v chrámu sv. Bartoloměje“.

Evropský svátek hudby
V pátek 19. června se v centru před kulturním domem slavil Evropský svátek hudby. Pro zájemce
byl připraven bezmála desetihodinový program hudebních vystoupení.
Dopoledne pódium před kulturním domem patřilo školním kapelám a sborům. Vystoupily skupiny
Ogaba, školní kapela Petrklíč ze ZŠ Alšova a velký dětský sbor Kopřivka. Navíc vystoupili také semifinalisté a finalisté letošního ročníku KoprStar a sbor ZŠ svaté Zdislavy.
Odpolední část programu uvedla místní mladá zpěvačka Adéla Demlová. Po ní vystoupil komorní
sbor Permoník z karvinské ZUŠ Bedřicha Smetany a Krajského střediska volného času Juventus. Následovala ostravská kapela Cajon band, ostravský Neo Chess Sunny Rock and Roll Band, novojičínští Light
& Love. Hlavní hvězdou pátečních oslav Evropského svátku hudby byla kapela Žlutý pes v čele se zpěvákem a textařem Ondřejem Hejmou.
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Pěvecké sdružení Kopřivnice
10. září byla v podkrovních prostorách Muzea Fojtství otevřena výstava mapující historii fungování Pěveckého sdružení Kopřivnice. Vernisáž zahájil krátkým projevem Mgr. Šalek, jehož zásluhou výstava
vznikla. Expozice nazvaná „Zpěvem k přátelství“ mapovala historii pěveckého sboru v Kopřivnici a byla
rovněž připomínkou 70. výročí rozšíření původně mužského sboru o ženské hlasy. Výstava nabídla celou
řadu dobových fotografií a dokumentů. Lidé tak mohli vidět diplomy, plakáty a programy vystoupení, stejně
jako notové zápisy některých skladeb z repertoáru sboru a podobně. Součástí vernisáže byla i hudba.
Pěvecké sdružení připravilo kratší koncert.
V sobotu 17. října se uskutečníl v Katolickém domě 19. ročník přehlídky pěveckých sborů organizované místním Pěveckým sdružením Kopřivnice. Letos vystoupilo pět souborů. Úvod víc jak dvouhodinového programu patřil PSK. Pěvecké sdružení Kopřivnice se střídalo s pěveckým sborem Gaudium složeným ze žáků 1. soukromé Základní umělecké školy MIS music. Následně vystoupili hosté. Pěvecký sbor
města Šternberk, brušperský sbor Lašan a smíšený sbor Janáček z nedalekého Frýdlantu nad Ostravicí.
V sobotu 7. listopadu se Pěvecké sdružení Kopřivnice účastnilo v Zábřehu přehlídky Kálikův podzim. Na koncertu v kostele sv. Bartoloměje kromě PSK pod taktovkou sbormistryň Evy Pajdlové a Věry
Michálkové vystoupil také komorní sbor Florian Jeseník se sbormistryní Zdenou Blechtovou, PS Bernardini
Břidličná pod vedením Bernardiny Mereďové a domácí Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh se sbormistry Lenkou Ozorovskou, Vladimírou Purovou, Jiřím Novákem a Karolem Ozorovským. Program sborů
byl zaměřen převážně na duchovní hudbu všech období a žánrů.
Program letošních svátečních koncertů Pěveckého sdružení Kopřivnice tvořila Vánoční mše koledová z pera varhaníka Antonína Hradila společně s kolekcí koled a pastorel v úpravách nejrůznějších
autorů. Smíšený pěvecký sbor vystoupil letos společně se studentským sborem Gaudium fungujícím
při soukromé ZUŠ MIS music celkem čtyřikrát. Tradiční vánoční turné začalo v neděli 20. prosince v sále
závišické hospody U Kremlů a od osmnácti hodin v evangelickém kostele v Hodslavicích. Další dva koncerty pěvci uskutečnili až po samotných Vánocích. V pondělí 28. prosince vystoupili v kostele sv. Jana
Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm a od 19 hodin pak sbor vystoupil před domácím publikem v kostele
sv. Bartoloměje v Kopřivnici.

Návštěva kopřivnických pěveckých sborů v Paříži
Ve dnech 3. 6. – 8. 6. 2015 se na pozvání přátel z družebního města Trappes uskutečnila plánovaná návštěva pěveckého sdružení Kopřivnice a PS Gaudium pod vedením paní Evy Pajdlové a Věry
Michálkové do Paříže. Vyvrcholením pobytu byly dva koncerty, které se uskutečnily ve velkém sále města
Trappes. Kopřivnické sbory uvedly dva rozličné programy, které byly publikem velmi příznivě a nadšeně
přijaty. Na závěr koncertu sbory společně zazpívaly jednu českou a jednu francouzskou píseň.

Šostýnská Venuše 2015
Šostýnská Venuše představuje taneční festival, který se koná za podpory města Kopřivnice tradičně v areálu koupaliště v Kopřivnici. Kromě tanečních a jiných vystoupení nabízí divákům i množství
doprovodných aktivit např. workshopů, tvořivých dílen nejen pro děti, wellness atd. Letos byl z důvodu
nepříznivého počasí přesunut do KDK.
V sobotu 23. 5. se v Kulturním domě sešlo celkem 430 osob, z toho bylo 100 tanečníků, tanečnic
a dalších vystupujících, kteří spolutvořili program již 8. ročníku festivalu Šostýnská Venuše. Přes 330 diváků, z toho cca 60–80 dětí, tak mohlo sledovat 23 tanečních vystoupení různých tanečních stylů – od orientálního, přes indický, turecký či perský po moderní tanec. Novinkou festivalu bylo např. taneční vystoupení
flamenco na živou hudbu či Přehlídka orientálních tanečních stylů.
Ve vystoupení TS Farridah a TS Amirah z Kopřivnice s názvem "Happy" tancovalo na podiu
naráz 30 dívek a žen ve věku od 4 let do 50 let.
Hostem letošního roku byla jedna z našich nejlepších tribalových (čti trajblových) tanečnic, brněnská tanečnice Lilith, která diváky ohromila bravurním ovládáním každého centimetru svého těla. Diváci
viděli i pole-dance Studia Circus, parkourovou show skupiny Silent Runners či vystoupení dogdancingu
z DDM Kopřivnice.
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Světlo Orientu
Krajského kola postupové přehlídky Světlo Orientu se účastnilo více než dvě stě tanečnic z celého Moravskoslezska. Přihlášeno bylo 24 tanečních skupin z celého kraje. Celkem 208 soutěžících bylo
rozděleno do pěti kategorií podle věku od dětí do devíti let až po dospělé. V kategorii od dvanácti let zvítězila taneční skupina Thara junior se svou choreografií „Zrcadlo“. V kategorii dětí do 15 let se na 2. místo
probojovala skupina Amirah působící při DDM Kopřivnice se svým vystoupením „Královny větru“. Nakonec
ještě ženy v nejstarší kategorii nad dvacet let přidaly 3. místo pro skupinu Ženšen ze souboru Farridah
s choreografií se dvěma holemi nazvanou „Ach, ty ženy!“. Držitelky prvních a druhých míst si navíc zajistily
postup do celostátního finále soutěže zaměřené především na orientální tanec.

Taneční skupina roku 2015
Po tři víkendové dny letošního jara se taneční skupina THARA opět zúčastnila postupových soutěží. Po získání titulů mistr regionálních kol a mistr Moravy ve dvou disciplínách se THARA DC probojovala i na mistrovství ČR, kde se obě formace dostaly až do pražského večerního super finále.
Osmého ročníku tanečního turné jedné z nejprestižnějších tanečních akcí v České republice
a nově také na Slovensku, který letos začal již v březnu, se zúčastnilo přes 10 tisíc účastníků a odborná
porota soutěže zhlédla v osmi městech republiky za 17 jarních dní bezmála 900 originálních choreografií
v jedenácti tanečních formách všech věkových kategorií a některé i několikrát. Z toho se do pražského
mistrovství soutěže dospělých probojovalo 64, jež zprostředkovalo více než 50 tanečních kolektivů z celé
ČR. Devět tanečníků z taneční skupiny THARA již loni zařazené do EUROPEAN DANCE AWARDS Show
se opět probojovalo do finále soutěže dospělých, kde převzali bronz v kategorii latina za formaci Kočičí
flám a v lidovkách THARA obhájila loni získaný titul a přivezla do Kopřivnice za Flamenco con Manton titul
mistr republiky Taneční skupina roku 2015.
Taneční skupina THARA reprezentující výukové taneční středisko RELAX Kopřivnice za uplynulou taneční sezónu absolvovala 12 soutěží, z toho 4 postupové, 3 národní, 2 mistrovství ČR a 3 mezinárodní. V souhrnu sezóny získala 17 zlatých, 3 stříbrná a 4 bronzová umístění. V jednotlivých mistrovských
soutěžích obhájila titul Taneční skupina roku, jednotlivci přivezli 3 tituly prvních a 1 titul druhých vicemistryň republiky. Z mezinárodních klání jednotlivci vybojovali 4 zlaté a 1 bronzovou medaili a skupina přivezla 4 zlaté a 1 stříbrné ocenění, včetně Zlatého poháru z Vídně.
V listopadu se Thara účastnila již sedmého ročníku pětidenního tanečního šampionátu World
Championship Babylon 2015 konaného v Liberci.
Kopřivničtí tanečníci letos startovali v pěti sólových (orient, flamenco, step), jedné párové (step)
a třech skupinových choreografiích (orient, flamenco a muzikál). V konkurenci tisíců vystupujících z dvaceti zemí světa se všechny sólové a párové disciplíny umístily ve finále a za choreografie skupiny převzala
vedoucí a choreografka Mirka Břusková pohár za orientální show Story of Nature pro věkově smíšenou
malou skupinu. Druhou trofej z Liberce přivezli členové Thary za flamenkovou choreografii dospělých
Sevillanas a přidali i vítězný pohár z kategorie muzikál Cat Spree pro celou skupinu. Po pět dní šampionátu žil liberecký Babylon nejen tancem, ale stal se i babylonem strhujících rytmů, babylonem úžasných
barev a babylonem mnoha světových jazyků. Účast kopřivnických tanečníků na mistrovství finančně podpořilo také město.

Taneční Tatra
Další ročník tradiční soutěže Tatra se konal v sobotu 21. listopadu. Předvedly se páry druhé nejvyšší výkonnostní třídy A a soutěžily jak ve standardních, tak v latinskoamerických tancích.
Program soutěže byl tradičně rozdělen do odpolední a večerní části. Kvalifikační kola standardu
i latiny proběhla během odpoledního programu. Ve večerním galaprogramu se začátkem v 19 hodin se
odehrálo semifinále a finále v pěti standardních a pěti latinskoamerických tancích.
Zcela zaplněný kulturní dům přihlížel také doprovodnému programu, který byl tentokrát rozdělen
do větších bloků, které zkracovaly čekání při sčítání výsledků. Kromě místních tanečnic a tanečníků ze
ZUŠ Zdeňka Buriana a taneční skupiny Thara Junior se lidé dočkali ukázek párové akrobacie v podání
Acro-Dancers, swingové taneční styly předvedli členové Old Town Swing a zpestřením byly také muzikálové písně v podání zpěvačky Hany Fialové.
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Městský dechový orchestr
V neděli 18. ledna orchestr zahájil rok 2015 Novoročním koncertem ve velkém sále kulturního
domu. Koncert byl z části také ohlédnutím za loňským rokem, který byl rokem České hudby. V úvodu programu zazněl pod taktovkou dirigenta orchestru Pierra Scotta Pochod národní gardy z pera Bedřicha Smetany. Orchestr nastudoval také Slovanský tanec číslo 7 Antonína Dvořáka stejně jako skladby Pavla Staňka, Pavla Dufka a dalších tuzemských autorů.
Návštěvníci koncertu slyšeli i úpravu známých melodií Hanse Zimmera složených pro hollywoodský film Piráti z Karibiku nebo píseň Karla Svobody Jsi můj pán z muzikálu Drákula. Tato populární píseň
byla jednou z těch, které orchestr uvedl společně se zpěvačkou Lenkou Krompolcovou. V jejím podání
uslyšeli návštěvníci koncertu také hit Skyfall zpěvačky Adele ze stejnojmenné bondovky.
Městský dechový orchestr Kopřivnice jako každoročně získal řadu cen v soutěžích. Nejprve se
orchestr účastnil 19. a 20. června soutěžního festivalu Zlatá Lyra v polském Rybniku. Tam v konkurenci
desíti orchestrů skončil na třetím místě a zpěvačka Lenka Krompolcová byla oceněna za interpretaci
skladby Skyfall.
Bronzovou příčku si místní muzikanti přivezli také ze saského Hohensteinu ze soutěžního festivalu Saxoniade. Ve své kategorii skončili za domácími Němci a orchestrem ze slovenských Košic. Orchestr
odehrál v Německu kromě soutěžního programu další dva úspěšné koncerty. Tohoto festivalu opakujícího
se ve dvouletém intervalu se místní orchestr účastnil poprvé na zkoušku, bez mažoretek a zpěvačky.
Přesto zaujal repertoárem i sólovými výkony hráčů.
V sobotu 18. července kopřivnický dechový orchestr koncertoval v Petřkovicích u Nového Jičína
na oslavách stodesátého výročí založení tamního sboru dobrovolných hasičů.

Vokální kvarteto STK
Ve středu 18. listopadu se uskutečnil letošní podzimní recitál vokální skupiny STK. Kvarteto zpívajících kantorek připravilo program složený z písní nejrůznějších žánrů od swingu, přes spirituály, lidovky
až k pop music. Zazněly jak skladby bez instrumentálního doprovodu, tak s hudebním doprovodem hostujících muzikantů. Součástí programu byl i křest cédéčka, které skupina natočila na přání svých fanoušků.
Obsazení STK tvoří Eva Nedjalková s Irenou Kašubovou, Ivou Eichnerovou a Boženou Sopuchovou.

Vánoční koncerty
Pod názvem Vánoční čekání se uskutečnil velký koncert kopřivnických dětí v podvečer
15. prosince ve velkém sále Kulturního domu v Kopřivnici. Od sedmnácti hodin byl připraven program,
ve kterém vystoupily žákovské sborečky ze všech místních základních škol a také sbor ZŠ Lubina.
V programu vystoupil učitelský vokální kvartet STK, a to jak samostatně, tak s podporou velkého stodevadesátihlavého sboru Kopřivka složeného ze zpěváků a zpěvaček všech místních škol. V rámci koncertu
bylo pokřtěno DVD s vánočním hudebním programem, který školáci ve spolupráci s místní kabelovou
televizí natočili už v závěru října.
Ve čtvrtek 17. prosince se v Katolickém domě odehrál další předvánoční koncert. Tentokrát
v programu vystoupili výhradně žáci zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana. V hodinu a půl dlouhém programu vystoupili nejen hudebníci, ale i taneční soubory školy.

Camerata
V pátek 11. prosince v muzeu na Fojtství zahrála vánoční písně místní kapela Camerata. Historická hudební společnost Camerata vznikla v roce 1999 po rozpadu folkového seskupení Devětsil. Pětičlenná skupina hraje starou lidovou hudbu ve vlastních úpravách. Repertoár tvoří z velké části staré lidové
písně české, moravské, slezské, francouzské, skotské a italské. Camerata debutovala albem s názvem
„Rozpomeň se, lide...“ z roku 1999. Následovala další čtyři alba. To zatím poslední s názvem Hoře kapela
pokřtila před dvěma lety.
Program tvořily koledy a vánoční písně české i zahraniční. Součástí vystoupení bylo průvodní
slovo zahrnující jak historická fakta související s adventem a Vánocemi, tak zajímavosti o jednotlivých
skladbách a obdobích, ve kterých vznikly.
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Kopřiva
Festival, který během dvou dnů nabídl osm představení, dva koncerty a další doprovodné aktivity,
proběhl v pátek a sobotu 24. a 25. dubna. Pro letošní, v pořadí devětadvacátý ročník Kopřivy, vybral její
dramaturg Jiří Cachnín osm divadelních představení v podání zajímavých souborů z Čech i Slovenska.
Dvoučlenná porota tradičně rozdělila dvě ocenění a obě tentokrát zůstala na Moravě. Cena
za umělecký přínos zamířila do Divadla loutek Ostrava. O cenu za nejlepší herecký výkon letošní Kopřivy
se podělili Jolana Švarcová a Patrik Rubáš za svůj výkon, který po boku svých kolegů
z Láhor/Soundsystemu předvedli v improvizovaném představení Diskrétní den. Nejdivočejší inscenace
letošní Kopřivy zavedla diváky do bruntálského squattu za partou angažovaných třicátníků rebelujících
proti systému.
Páteční program kromě divadel nabídl také hudební menu. Přestávku před čtvrtým představením
zkrátilo krátké vystoupení kopřivnické zpěvačky Adély Demlové a především příjemný koncert osvědčeného vsetínského kvarteta Vrkoč. Po skončení programu v Katolickém domě se pak publikum přesunulo
do nedaleké Mandaly, kde je čekal sugestivní koncert košických kytarových melancholiků Kolowrat.
Druhý den přehlídky zahájilo představení Bum+ pražské skupiny „Cink Cink Cirk“. Kousek prodchnutý žonglováním, artistickými čísly a vůní nakládaných okurek dokazoval, že i cirkus sbalený do pár
zavařovacích sklenic může být velmi působivý. Kvarteto artistů doplněné muzikantem nadchlo představením se skutečně vybroušenými kousky nového cirkusu.

Kopřivnická bedna
Dům dětí a mládeže zorganizoval již popatnácté přehlídku dětského, studentského a jinak mladého divadla Kopřivnická bedna. Hlavním pořadatelem bylo Údivadlo v čele s Danem Brchelem. Letos
bylo připraveno jednadvacet představení.
Do Kopřivnice se sjela mladá divadla z okolí, ale také z Opavy, Krnova, Jeseníku, Brna nebo
Prahy. Osm představení sehráli místních divadelníci. Většinu z nich už mohlo zdejší publikum vidět
na dubnovém Divadlení v DDM. Přesto jeden ze souborů Údivadla připravil na Bednu premiéru. Americké
zombie předvedly prvně veřejně autorskou hororovou inscenaci Živé záhrobí.
Vzhledem k nabitému harmonogramu se dvě představení přehlídky odehrála v kinosále kulturního
domu. Tuto výsadu mělo dětské divadlo Štěkáček z Opavy, které přijelo s Alenkou inspirovanou Burtonovým filmovým zpracováním Alenky v říši divů. Další představení v kině předvedlo jesenické divadlo Nezakopneš, které uvedlo retrokomedii Študáci a kantoři.

Zdeněk Burian
Regionální muzeum oslavilo stodesáté výročí narození slavného rodáka výstavou nazvanou
Zdeněk Burian – malíř z Kopřivnice. Výstava, která některé Burianovy práce představila veřejnosti poprvé,
začala vernisáží v Lašském muzeu ve středu 11. února. Vystavena byla díla z majetku města Kopřivnice
a Regionálního muzea. Největší část výstavy byla věnována Burianovým ilustracím k nikdy nevydané
dobrodružné knížce Na tajné stezce. Také osud této knihy je velmi zajímavý. Napsána byla v roce 1945
učitelem Antonínem Jančaříkem vystupujícím pod pseudonymem Jan Čařík. Dobrodružný příběh skupiny
chlapců, kteří tráví letní prázdniny na odlehlé lesní pile a prožívají nejrůznější romantická dobrodružství,
chtěl vydat litovelský nakladatel Josef Chlíbek. Koupil rukopis a za 35 tisíc si u svého přítele Zdeňka Buriana nechal vytvořit sérii ilustrací, která kromě akvarelové barevné obálky obsahuje 11 černobílých kvaší
a 12 drobnějších perokreseb. Kniha měla vyjít v roce 1950, ale vydavatel měl v poválečné době velký
problém sehnat papír potřebný k jejímu vytištění. Když pak už získal potřebná povolení, přišla v roce 1953
měnová reforma a znehodnotila Chlíbkovy úspory vyhrazené k vydání knihy a celý nakladatelský sen
definitivně pohřbila.
Druhá část výstavy byla věnována té části Burianovy tvorby, která jej nejvíce proslavila, tedy
vědeckým rekonstrukcím. Byly to především drobné kresby vytvořené tužkou a perem. Poznámky, které si
na listy papíru dělal, ilustrují, jak byl ve své práci precizní.
Třetí část výstavy tvořily jednotlivé ilustrace k dobrodužné literatuře, k nejrůznějším povídkám
a románům, které už dnes zná jen málokdo.
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Výstava Ave Art
Kopřivnické muzeum s ostravskou soukromou střední školou vyučující celou řádku uměleckých
disciplín spolupracuje už zhruba sedm let a její studenti v Kopřivnici pravidelně vystavují. Už v minulosti se
věnovali několika tématům spojeným s Kopřivnicí. Připravili například tematickou výstavu věnovanou
osobnosti Emila Zátopka, odkazu Zdeňka Buriana, věnovali se cestám Hanzelky a Zikmunda nebo závodníkům na vozech Tatra.
Letos se jednalo o průřez tvorbou mladých výtvarníků a k vidění byly malby, kresby, ukázky
keramiky nebo propagační grafiky či návrhy interiéru vytvořené studenty ostravské střední školy.
Vystaveny byly také autorské knihy žáků školy. Obor Knižní grafika se vyučuje teprve čtvrtým
rokem. Studenti musí zvládnout typografickou a grafickou úpravu knih a také celé její výtvarné pojetí.
Studenti mají za úkol knihy také vydat. Překvapením byly práce studentů oboru Animovaná tvorba.

Řezby Jaroslava Bordovského
Osmdesátiletý Kopřivničan Jaroslav Bordovský představil v muzeu Fojtství svou tvorbu.
Šlo o jeho první samostatnou řezbářskou výstavu. Autor je samouk a všechna díla vytvořil ve volném
čase. V podkrovních prostorách muzea byly vystaveny desítky reliéfních obrazů s motivy Štramberku,
Hukvald, beskydských hor i Vysokých Tater. Bordovský se systematicky po celý život věnoval také lidovým
motivům. Do dřeva zvěčnil valašské kroje, lidové tancovačky, polozapomenuté řemeslo preclíkářek a další
lidové motivy. Některé výjevy si návštěvníci výstavy mohli prohlédnout hned v několika provedeních,
v podobě reliéfního obrazu nebo jako série figurek. Dodnes vytváří naivní lidové řezby s realistickými motivy stejně jako dřevěné plastiky s určitou mírou abstrakce. Dobře ovládá krajinu i figurální tvorbu, která
v jeho případě dominuje. Většina jeho řezeb je v přírodní barvě dřeva, ale na výstavě prezentuje i polychromované plastiky. Pro milovníky šachu vytvářel originální sady figur a pro děti plastiky pohádkových
postav i hrdinů animovaných filmů. Ve výběru Bordovského díla nechyběly ani betlémy. Na výstavě byly
zastoupeny dvě soupravy a v obou případech řezbář zasadil scénu spasitelova narození do důvěrně známých míst, jedny jesličky tak stály na pozadí Hukvald a druhé Štramberka.

Stoleté výročí narození malíře Martiniho
V Muzeu na Fojtství se veřejnosti představil obsáhlý výběr z tvorby Josefa Martiniho. Celkem bylo
na výstavě k vidění asi sedmdesát obrazů. Šlo především o krajinomalby míst v okolí, zátiší s květinami
a scenérie jeho zamilovaného Štramberka. Na výstavě byly zastoupeny všechny oblíbené malířské techniky autora, především olejomalby na plátně nebo i pevném podkladu, akvarely, ale také kresby uhlem.
Vystaveny byly převážně obrazy, které vznikaly od padesátých do sedmdesátých let. Velká část pak vznikla okolo roku 1965, kdy Martini odešel do penze a v malování se doslova našel. Bylo to jeho malířsky
vůbec nejplodnější období. Kromě samotných obrazů byly na výstavě k vidění také malířské potřeby Josefa Martiniho a některé jeho skici a náčrty, ze kterých šlo poznat, jakým způsobem malíř tvořil.
Amatérský výtvarník byl po matce Ital a po otci Slovák. Narodil se v Kopřivnici 5. ledna 1915 a už
v raném dětství ztratil oba rodiče. Výtvarný talent se u něj projevil už ve školních lavicích a mladý Josef
Martini začal malovat kulisy a plakáty pro školní představení. Ve zdokonalování své techniky pokračoval
i na měšťanské škole. Věnovat se výtvarnému umění profesionálně mu nebylo osudem dopřáno, a tak svůj
profesní život strávil v Tatře jako dělník a později jako mistr. Paletu však Martini nikdy neodložil. Výtvarnou
techniku sám studoval z knih s reprodukcemi starých mistrů a prošel několika kurzy kreslení v tehdejším
závodním klubu. Podle vlastních slov se Martini mnoho naučil také díky desetileté plenérové spolupráci
s akademickým malířem Františkem Daňkem – Sedláčkem, se kterým se setkával ve štramberských exteriérech. Za svůj život vytvořil Martini zhruba 1 500 obrazů a zhruba tisíc z nich je v soukromých sbírkách
nejen v tuzemsku, ale také v Kanadě, USA, Německu, Rakousku, Řecku, Rumunsku a v dalších zemích.
Kromě výtvarného umění byl fascinován hudbou, hrál na housle a také nadšeně ochotničil a zpíval
v operetách.
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Život ve městě – zajímavosti
Zpravodajství KTK
Letos uplynulo dvacet let od zahájení vysílání zpravodajství Kabelové televize Kopřivnice. První
reportáže o místním dění vznikaly začátkem prosince 1995. První zpravodaj se na obrazovkách objevil
14. prosince 1995. Lidé v něm mohli vidět mikulášskou jízdu parního vlaku nebo otevření tehdy nově
vybudované vlakové zastávky. Součástí relace byla i informace o jednání rady města nebo vyhodnocení
vánoční literární soutěže Kopřivnických novin. Zpočátku se vysílalo co 14 dnů, zhruba po roce se pak
začalo s vysíláním každý týden. Prvním kameramanem byl Radek Bednář. Toho po půl roce vystřídal
Miroslav Hofmann, který společně s kolegyní Renatou Molkovou dělají zprávy dodnes.

Výstava betlémů
Tradiční předvánoční výstava betlémů letos nesla název Oslava českých Vánoc. Byla nainstalována v kopřivnickém Katolickém domě a přístupna veřejnosti od 10. do 14. prosince.
K vidění byly betlémy různého stáří vyrobené různými technikami z nejrůznějších materiálů.
Expozice byla doplněna také dalším předměty a ozdobami spojenými s vánočními svátky. Přímo na místě
bylo možné v rámci průběžně probíhajícího doprovodného programu sledovat při práci řezbáře, krajkářky
a podobně. Sami návštěvníci si pak v tvůrčích dílnách mohli vyzkoušet například zdobení vánočních perníčků. Na výstavě své vánoční ozdoby prezentovaly i děti z Dětského centra Motýlek a z MŠ Ignáce
Šustaly. Součástí nedělního programu výstavy byla přednáška Jindřicha Poláčka s názvem „Advent –
svátek konzumu?“.

Dny technické kariéry
Na Dny technické kariéry, na kterých se představovaly střední školy, učiliště a firmy z okolí, přišlo
letos téměř 160 žáků základních škol. Tato akce se uskutečnila v předsálí kina v kopřivnickém kulturním
domě ve čtvrtek 3. prosince odpoledne a měla pomoci žákům z osmých a devátých tříd při rozhodování,
kam po ukončení povinné školní docházky. Přehlídku letos pořádalo město již počtvrté. V kinosále probíhala projekce propagačních snímků zapojených firem a škol, na chodbě před kinem a před Pomněnkou
mohli získat bližší informace přímo od jejich zástupců.
Prezentovalo se celkem čtrnáct středních škol a učilišť, ale také firmy jako Varroc Lighting
Systems, Bike Fun, Brose, LumiTRIX nebo Bang & Olufsen či Tatra Trucks. Přestože na akci přicházeli
školáci s učiteli, část z nich přišla i s rodiči. Ti se o možnosti navazujícího studia a budoucího uplatnění
svých potomků zajímali podrobněji.

Dny techniky
První červnový víkend proběhly v Kopřivnici Dny techniky. Šlo už o třetí ročník této akce.
Na tatrovácký zkušební polygon podle odhadů pořadatelů dorazilo zhruba dvacet tisíc lidí. V neděli auta
přijíždějících už v deset hodin zaplnila kapacitu centrálního parkoviště pro zhruba 750 aut. Další návštěvníci pak parkovali na provizorních odstavných plochách a velká spousta lidí se na polygon vydala autobusovou kyvadlovou dopravou, pěšky nebo na jízdních kolech.
Dny techniky opět nabídly především statické a dynamické ukázky strojů a technických zařízení.
Po oba dny se prezentovalo na padesát vystavovatelů, od velkých průmyslových podniků působících
v Kopřivnici a okolí, které lidem prezentovaly své výrobní programy a často nabízely také možnosti zaměstnání, přes technicky zaměřené střední a vysoké školy až po řadu provozovatelů nejrůznějších druhů
stavební, zemědělské, vojenské či letecké techniky. K vidění byly desítky nákladních vozů, hasičská auta,
jeřáby, traktory, stavební stroje, popelářský a odtahový vůz, ale třeba i dakarské závodní speciály nebo
experimentální elektromobil. Letos poprvé měli návštěvníci možnost prohlídky vybraných provozů kopřivnické automobilky Tatra Trucks, v jejímž areálu se přehlídka konala a která byla generálním partnerem
Kopřivnických dnů techniky. Mnoho lidí využilo možnosti projít si finální montáž automobilky Tatra. Dalším
nedělním lákadlem byl unikátní jeřáb, který ve speciálním koši zvedal návštěvníky do sedmdesátimetrové
výšky nad polygon. Po oba dny byly vyhledávanou atrakcí projížďky ve vozech Tatra nebo ve vojenské
technice po speciálních vozovkách zkušební dráhy nebo simulátor nárazu ve třicetikilometrové rychlosti.
Víkendový program zahrnoval řadu doprovodných kulturních vystoupení, bohaté občerstvení
a atrakce pro děti i dospělé. Kromě místních kapel a tanečních skupin vystoupila zpěvačka Věra Špinaro-
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vá a písničkář Xindl X. Kromě těchto vystupujících mohli lidé v rámci dopoledních programových bloků
vidět místní hudebníky a tanečníky. Vystupovaly děti z MŠ I. Šustaly a MŠ Pionýrské, mladá zpěvačka
Adéla Demlová, kapela Ogaba a aktuální KoprStar Adéla Lysková. Tanec zastupovaly skupiny Dream,
Las Isidras, Farridah, Amirah a Thara D.C.
Město Kopřivnice se snaží podněcovat zájem dětí o studium technických oborů, které jsou především v našem regionu velmi žádané. Již několik let podporuje například přehlídku technických profesí
Řemeslo má zlaté dno nebo prezentační akci Den technické kariéry. Nejvýznamnější jsou však Kopřivnické dny techniky. Radnice do této akce investovala ze svého letošního rozpočtu 600 tisíc korun.
Kopřivnické dny techniky byly součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání, který pro letošek vyhlásil premiér ČR a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kampaň, jejímž cílem bylo zvýšit zájem o průmysl, technické vzdělávání a povzbudit vzájemnou spolupráci škol a firem, pamatovala i na již
fungující aktivity v oblasti podpory průmyslu a technického vzdělávání.

Festival medu a písničky aneb Včelařské dny
Festival medu a písničky přilákal v průběhu tří dnů, 3. až 5. září 2015, do areálu Muzea Fojtství
stovky lidí, za všechny tři dny téměř 2 500 účastníků. Tentokrát využil i prostory sousední Základní školy
Alšova. Každý, kdo jej navštívil, si mohl nejen prohlédnout včelstva zblízka, získat informace a rady
od zkušených včelařů, ale i okusit med či medovinu nebo zhlédnout zajímavá kulturní představení. Na akci
dorazilo zhruba 2 500 návštěvníků.
Akci připravili členové místní organizace včelařů s přáteli. Organizace má v současné době
57 členů v Kopřivnici, Lubině a Závišicích. Pořadatelé například zorganizovali soutěže pro děti
z mateřských i základních škol, a to nejen pro místní. Akce se zúčastnily školky z Pržna či Vyššího Brodu.
Děti byly v soutěži podrobeny znalostem o včelách, které získaly nejen z přednášek, jež pro ně v průběhu
letošního roku připravili včelaři, ale i z praktických dovedností.
Pro včelaře byly připraveny přednášky i kurzy, které dosahovaly vysoké úrovně. Přednášet přijeli
uznávaní odborníci z Ostravy, Brna či Pardubic. V sobotu byl hlavním lákadlem koncert skupiny Buty.
Hlavními organizátory byli Tomáš Kostelník, místopředseda ZO ČSV Kopřivnice, Oldřich Němec a Ivo
Indrák.

Historické tatrovky
Letos Kopřivnicí projel už 46. ročník Tatra Veterán Rallye Beskydy. Při průjezdu Kopřivnicí čekala
letos na účastníky krátká jízda zručnosti a test ze znalostí historie Tatry. I toto kratší zastavení ve městě
umožnilo stovkám zájemců prohlédnout si kolonu jednasedmdesáti historických tatrovek. Milovníci tatrovek se na tradiční rallye sjeli ze všech koutů tuzemska, Slovenska a Německa. Nejstarší vozy byly Tatry
11, 12 a 17 z let 1926 a 1927. Po dlouhé době se v koloně objevila také nádherně zrenovovaná Tatra 97
a další unikáty. Trať vedla tradičně z Horní Bečvy a majitelé veteránů pokračovali až do Nového Jičína,
kde kolona nablýskaných vozů spoluzahajovala Městské slavnosti. Právě tam se narodil Friedrich Paul
Hückel, jeden z prvních závodních jezdců značky Tatra, od jehož narození letos uplynulo 130 let. Vítězem
celé rallye a držitelem poháru zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmiřovského se letos stal Jiří Polášek
se svou Tatrou 57 Sport. Největší sympatie diváků hlasujících v Novém Jičíně pak získala krásná T52
s karoserií Sodomka manželů Vodicových.

Kniha Milana Chalupy
V době oslav 70. výročí osvobození se objevila řada publikací věnujících se období druhé světové
války. Také místní autor Milan Chalupa zmapoval lokální dění na Kopřivnicku v knize nazvané „Odboj proti
nacistické okupaci a oběti druhé světové války v Kopřivnici a místních částech“. Autor se dlouhodobě
zajímá o domácí odboj za 2. světové války, především v okrese Nový Jičín. Ve víc jak stostránkové publikaci shromáždil souhrnné údaje o domácím odboji a obětech 2. světové války. Čtenáři se dozvědí o počátečních formách odporu proti okupaci, o odbojové činnosti členů Obrany národa, KSČ, skupiny JISKRA,
pomocníků štramberských partyzánů a dalších Kopřivničanů. Kniha mapuje také následné zatýkání
a soudní řízení s těmito lidmi. Značná část publikace je věnována obětem okupace z účastníků domácího
a zahraničního odboje včetně těch stále opomíjených, jejichž jména stále postrádáme na pomníku padlých. Kniha obsahuje rovněž dosud nepublikované přehledy zatčených osob a obětí okupace z Kopřivnice,
místních částí a obětí z řad tatrováků. Jsou zde rovněž překlady výroků rozsudků nacistických soudů
a fotografie obětí okupace a některých členů odboje, pomníků, pamětních desek a podobně. Materiály pro
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svou práci čerpal z Muzea Fojtství a dalších archivů, stejně také z dokladů ve vlastním držení. Publikace
vyšla v omezeném nákladu a zájemci ji mají možnost získat ve zdejším knihkupectví či v Muzeu Fojtství.

Letní škola architektury
Byla vydána nová publikace, mapující výsledky loňské Letní školy architektury, na které mezinárodní skupina studentů řešila možnosti budoucího využití kopřivnického brownfieldu. Asi stostránková
publikace nabízí kompletní přehled o tom, co studenti pro zpracovávané území ležící mezi městem a dnes
využívanou částí areálu Tatry navrhli. Zveřejnila podrobné popisy idejí studentských týmů i názorné urbanistické mapy, skici a nákresy. Čtenáři v knize najdou také stručné medailonky všech lektorů Letní školy
architektury a články hlavních garantů akce, novináře Petra Volfa a architekta Kamila Mrvy. Letní škola
architektury 2014 byla v pořadí již třetí akcí tohoto druhu. Také z předchozích ročníků vznikly obsáhlé
sborníky. Kopřivnický brownfield vyšel v nakladatelství Kant v nákladu 300 kusů. Vydání publikace 50 tisíci
podpořilo město Kopřivnice, to také disponuje částí nákladu, který bude využívat k propagaci.

Galaxie
V neděli 13. prosince se sešlo několik desítek lidí na třetím ročníku happeningu Lucie (Světlo).
Pořadatelé z občanského sdružení Purpura svým sympatizantům představili pokračující rekonstrukci
objektu číslo 107. V bývalých hospodářských budovách Šustalovy vily chráněných od plánované demolice
pomalu vzniká galerie a putovní kavárna. Inspirací pro vznik celého projektu Galerie Galaxie byla a je
autistická výtvarnice Lucie Šešulková. Její kresby jsou nejen symbolem Purpury. Na letošním happeningu
pořadatelé představili limitovanou sérii pěti pohlednic, které na základě Luciiných kreseb vytvořil pražský
grafický designér Marek Gabriel Hruška. Tématem letošní série kreseb se stal pes – nejlepší přítel člověka. Stejné téma by měla mít i výstava Lucie Šešulkové, kterou hodlá Purpura uskutečnit v roce 2016.
V rámci happeningu si lidé mohli projít prostory budoucí galerie i ochutnat kávu v místech, kde by měla
v budoucnu sídlit putovní kavárna, na jejíž podobě se bude v příštím roce pracovat. Atmosféru happeningu
dotvořily nejen domácí dezerty, ale i vystoupení několika muzikantů v čele s patronkou projektu Lenkou
„Lo“ Hrůzovou.
Purpura chce dále spolupracovat s místními architekty a komisí pro architekturu a urbanismus
a opravený objekt co nejlépe zasadit do veřejného prostoru a provázat ho, ať už se samotným provozem
parku nebo se zvažovaným dětským hřištěm.
Objekt číslo 107 by se měl do budoucna změnit v univerzální prostor, který by mohl nabízet zajímavý program pro širokou cílovou skupinu. Kromě výstav art brut, které by probíhaly pod odborným kurátorským vedením, by v prostoru měly probíhat expresivní terapie spojené s uměleckým vyjádřením, muzikoterapie, ale také debatní kluby, přednášky a podobně.

Stage Box
Produkční a promotérská skupina Stage Box působí v Kopřivnici již čtyři roky. Ke svému výročí
připravila oslavu ve formě elektroparty v sobotu 21. března v Nord Clubu. V programu se objevila pětice
DJ’s, kteří patří do skupiny okolo Stage Boxu nebo s ním úzce spolupracují. Meph hrál machinegunstep
a dubstep, Raspber nabídl drum'n'bass, Dr. One riddim a dubstep, Dj Kurec trap, electro a Darth – O přidal
rock'n'bass. Celý večer byl připraven jako Animal Party a ti, kteří dorazili ve zvířecích maskách, soutěžili
o tu nejlepší.

KoprStar 2015
Letošní ročník pěvecké soutěže, kterou společně se školami pořádá tradičně dům dětí a mládeže,
vyhrála patnáctiletá Adéla Lysková. Talentovaná žačka devátého ročníku ZŠ Emila Zátopka se soutěže
účastnila již v předchozích letech, ale letos se jí podařilo dosáhnout vítězství. Ve finále Adéla přesvědčila
suverénní interpretací rytmicky i intonačně poměrně náročné písně This is the life skotské zpěvačky Amy
McDonald. To, že hudební talent Adély Lyskové je skutečně všestranný, dokazuje i tím, že kromě zpěvu
se věnuje také hře na klavír, housle a kytaru, což dokázala i během svého vystoupení v KoprStar. Svůj
hudební talent rozvíjí v ZUŠ Zdeňka Buriana.
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Kit Show 2015
První květnový víkend patřil v Kopřivnici v pořadí už 19. ročníku Beskyd Model Kit Show. Jedna
z největších modelářských akcí v České republice na dva dny obsadila celý kulturní dům i prostranství
před ním. Devatenáctý ročník prestižní modelářské akce navštívily během minulého víkendu víc než čtyři
tisíce lidí. K vidění bylo 1 522 modelů různého zaměření a měřítek. Zhruba sedm set jich bylo v samotné
soutěži, zbytek pak tvořily výstavní či klubové kolekce. Předem připravené vstupenky došly organizátorům
letošní Beskyd Model Kit Show už během soboty.
Kromě výstavy, určené modelářům i obdivovatelům jejich zručnosti a trpělivosti z řad široké veřejnosti, organizuje Kit Show také soutěže. Kromě zavedených Evropských pohárů, Moravského kniplu
a Šrapnelu a dalších soutěží v mnoha kategoriích podle zaměření i měřítka modelů hostila letos Kopřivnice také mistrovství ČR mládeže. To pod hlavičkou Českomoravského svazu modelářů připravili organizátoři Kit Show společně s karvinským modelářským klubem. Do Kopřivnice se sjely stovky špičkových modelářů z celé republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a premiérově také asi desetičlenná skupinka lotyšských milovníků modelářství. Akce se účastnilo padesát modelářských klubů.
Úplnou novinkou byla letos účast „virtuálních pilotů“ z SVK – SQUADRON, kteří zájemcům předváděli letecký simulátor „DCS World“. V malém sále v přízemí vzniklo devět virtuálních kokpitů, v nichž si
každý za jejich asistence mohl vyzkoušet pilotovat nejrůznější bojové letouny.
Železniční modeláři z Chocně do Kopřivnice dorazili s celkem sedmi velkými modelovými kolejišti.
Nechyběly rádiem řízené modely. Ve velkém stanu před kulturním domem byly k vidění funkční modely
stavební a dopravní techniky, ve vestibulu se představily RC modely tanků a další vojenské techniky. Před
budovou kulturního domu byl nainstalován velký nafukovací bazén, který patřil modelářům, kteří se specializují na rádiově řízené modely lodí a ponorek. Před kulturním domem byly vystaveny také soutěžní vozy
týmu Bonver Dakar Projeckt a také další technika. Na průběh akce pravidelnými salvami upozorňovali
napoleonští dělostřelci.

Projekt Sdílko
Poprvé se během léta oživilo centrum Kopřivnice velmi netradičním způsobem. Přímo na hlavní
ose byly na měsíc umístěny dva expoziční kontejnery.
Krátké výstavy připomněly zavedené tuzemské značky, představily rodinné firmy z okolí nebo
představily tvorbu designérů a módních tvůrců z okolí. Projekt připravila pod názvem Sdílko Štěpánka
Vontrobová. Během měsíce se v centru města vystřídaly víc jak tři desítky vystavovatelů. Většina z nich se
prezentovala jeden nebo dva dny, někteří se do centra města vraceli opakovaně. Kolemjdoucí se tak mohli
seznámit se zajímavými kousky oděvního a nábytkového designu, vyzkoušet si koloběžky, ochutnat kávu
nebo pohanku, vlastnoručně si vyzdobit porcelánový hrnek.
Nejen místní, ale i turisté ocenili možnost půjčit si kostým a vyfotit se v něm u historické tatrovky.
Své aktivity ve Sdílku prezentovaly také dobročinné organizace či spolky nebo třeba i ZUŠ Zdeňka Buriana. Splněným záměrem organizátorů bylo totiž zaujmout co nejširší skupinu lidí, od dětí až po seniory.

Motýlek 2015
Tradiční přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí se konala v kopřivnickém kulturním domě už po devatenácté. Hlavní ideou této dvoudenní, nejen kulturní akce je integrace
postižených dětí s mentálním či fyzickým handicapem do společnosti. Letos se účastnilo přes 250 vystupujících ze třiadvaceti specializovaných zařízení z celé České republiky, z Polska a žáci a vyučující londýnské Phoenix School až z Velké Británie.
Program Motýlka začal v pátek 6. listopadu. Letošní Motýlek byl tématicky Muzikálový. Děti si vyzkoušely karaoke, vytvořily si divadelní masku a naučily se nápěv známé písně z muzikálu Noc na Karlštejně. Vzhledem k tématu Motýlka byl velký zájem o karaoke nebo zpívánky se členy školní kapely OgaBa. Žáci ZUŠ Zdeňka Buriana pro ně připravili workshop, v rámci kterého si mohly osvojit jednoduché
taneční kroky. V pátek večer proběhl ve velkém sále tradiční zábavný večer. Začal v osmnáct hodin pohádkou o Popelce a pokračoval vystoupením taneční skupiny Thara DC, hudebně pohybovou show
„Zpívací písničky“ Jany Rychterové a diskotékou DJ Stoupy.
Na sobotu odpoledne byl připraven čtyřhodinový galaprogram. Zhruba pětadvacet přímo pro
Motýlka pečlivě připravených čísel v programu doplnila vernisáž fotografií pořízených během pátečního
odpoledního programu.
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Hlavním pořadatelem akce, která každoročně zcela zaplní kulturní dům diváky, byla Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice a Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice. Součástí
festivalu Motýlek byl letos rovněž den otevřených dveří v tomto zařízení, které si zájemci mohli prohlédnout v sobotu od 9 do 12 hodin.

Oltář kostela sv. Bartoloměje
Dřevěný novogotický oltář byl letos restaurován. Velká část oltáře byla převezena přímo
do restaurátorské dílny rodiny Bittnerových ve Staříči. Jejich úkolem je oltář kompletně očistit a konzervovat. Na jeho spodní části, kterou by bylo problematické demontovat a transportovat, pracovali restaurátoři
přímo v interiéru zdejšího kostela. Zdejší farnost za restaurování oltáře zaplatila zhruba 920 tisíc korun.
Největší problémy při restaurování oltáře působily dřívější zcela neodborné a nevhodné zásahy.
V minulých desetiletích sochy a reliéfy oltáře někdo nalakoval olejovým lakem, který jednak svým leskem
výrazně změnil charakter obličejů soch i drapérií a postupnou oxidací a žloutnutím změnil také barevnost
oltáře. Právě odstranění těchto vrstev laku bylo nejnákladnější položkou rozpočtu celého restaurátorského
zásahu. Necitlivých zásahů bylo ovšem více. Samozvaní renovátoři v minulosti například při sundávání
sochy Boha otce nemohli plastiku usazenou na symbolické planetě vyjmout z věžičky na vrcholu oltáře,
a tak části kulové skulptury násilím, zřejmě sekerou, odštípali, aby ji z jejího místa dostali. I mnohem šetrnější zásahy se ovšem na oltáři podepsaly. Přestože oltář není chráněnou památkou a jeho restaurování
neprobíhalo pod přímým dohledem památkářů, staříčská restaurátorská dílna běžně chráněné památky
renovuje a u kopřivnického oltáře uplatnila stejné postupy a styl práce.

120 let od vysvěcení zdejšího kostela
Kopřivnický kostel sv. Bartoloměje letos oslavil 120. výročí vysvěcení. Slavnostní mše celebrovaná katolickým knězem a uznávaným teologem a religionistou Tomášem Halíkem přilákala do jediného
zdejšího kostela stovky věřících stejně jako přednáška na téma Víra a porozumění předchozí večer.
V rámci slavnostní mše byl požehnán restaurovaný hlavní oltář kostela, který v předchozích měsících prošel náročným čistěním a konzervací. Návrat hlavního oltáře do kostela byl příjemným dárkem
k výročí.
O stavbě kostela sv. Bartoloměje bylo rozhodnuto v květnu roku 1891. Původní dřevený kostel,
který stával v místech starého hřbitova poblíž fojtství, totiž přestával rostoucímu počtu obyvatel Kopřivnice
stačit. Stavba kostela byla zahájena 15. dubna 1893, a přesto, že na stavbu bylo spotřebováno asi
600 tisíc cihel a základy byly hluboké dva a pod věží šest metrů, ještě do zimy byla hrubá stavba pod
střechou. V následujícím roce byl kostel omítnut a na podzim jeho interiér vymalován vídeňskými malíři
poměrně unikátními secesními motivy.
Vnitřní výzdoba byla realizována za podpory věřících, především movitějších občanů Kopřivnice
a továrnických rodin. Vybavení chrámu věnovali většinou dárci z řad významných obyvatel Kopřivnice.
Hlavní oltář a největší zvon kostelu daroval továrník Adolf Šustala, manželky a panny kopřivnické věnovaly
levý oltář a jmenovci sv. Josefa oltář pravý. Varhany financoval zase továrník Josef Šustala. Součástí
nového kostela se staly i některé předměty z původního dřevěného kostelíku, jako například sochy Panny
Marie a sv. Bartoloměje, obrazy Růžencové Panny Marie, sv. Josefa a sv. Cyrila a Metoděje. Nejcennější
historickou památkou z bývalého kostela je malovaný oltář od neznámého autora z roku 1568. Celá stavba
pseudogotického kostela stála něco přes 100 tisíc zlatých. Slavnostní vysvěcení nového kostela proběhlo
7. července 1895 za účasti olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna.

Kopřivnický Mount Everest
O víkendu 3. a 4. října pořádal Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice
a Správa sportovišť Kopřivnice čtvrtý ročník akce Výstup na Mount Everest. Pokořit Mount Everest, tedy
8 848 výškových metrů se dá za 14 hodin a 38 minut.
Soutěžící odstartovali v sobotu v deset hodin dopoledne od lyžařské chaty a čekalo na ně
39 výstupů, z toho 21 s převýšením 253 m a 18 s převýšením 172 m. Na rozdíl od minulého roku, kdy byla
tráva promáčená a obloha zatažená, tomuto ročníku počasí přálo. Celkem se do zdolávání sjezdovky
zapojilo 160 odvážlivců, a to v kategoriích sólolezec, duolezci či desetičlenná družstva dětí nebo šestičlenná skupina dospělých.
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Několik dalších desítek lidí přišlo sportovní nadšence podpořit nebo se zapojit do doprovodného
programu, který nabídl discgolf či lanové aktivity, a večer zahrála kapela PŘÍ-KOP.
Jako první dorazili do cíle za 14 hodin a 38 minut duolezci Vojtěch Palát a Veronika Horutová.
Nejlepším sólolezcem byl osmnáctiletý Tomáš Štverák, který si s Everestem poradil za 15 hodin a pět
minut. Mezi družstvy pak zvítězili kopřivničtí hasiči, kteří trasu zvládli za 15 hodin a jedenáct minut.

Klub turistů
Turisté v Kopřivnici mají dávnou tradici. Už na sklonku 19. století vyvíjeli činnost, tenkrát však
ve Štramberku pod patronací MUDr. Hrstky. Osamostatnili se až počátkem třicátých let století dvacátého.
Kopřivnický klub turistů pod vedením Emila Hanzelky fungoval do války, v padesátých letech, kdy jeho
činnost byla násilně přerušena, pracoval pod hlavičkou ČSTV.
Oživení se dočkal až 17. ledna 1999, kdy místní nadšenec Josef Poruba s několika podobnými
nadšenci klub obnovil. Z tehdejších 34 členů jich bylo letos 156! Za 16 let jeho působení vyvíjel klub bohatou činnost. Předseda Josef Poruba se svými kolegy ve výboru se snažil navázat na aktivity svých předchůdců. Byl obnoven pochod „Lašskem a Valašskem“, zaveden nový pochod „Naučnou stezkou okolo
Kopřivnice“, „Noční pochod do Štramberku“. Členové KČT Kopřivnice se podíleli na brigádách na chatě
Skalce, opravě hradu Šostýna, opravě Raškovy vyhlídky. Každoročně byl vypracováván plán turistických
akcí na celý rok, ve kterém dominovaly vícedenní letní nebo jarní zájezdy. Aktivity klubu byly zaměřeny
i na pořádání výstav a besed se zajímavými lidmi, na poznávání historie naší země. Přednášky byly doplňovány následnou turistickou akcí. Zimní měsíce byly obohacovány lyžařskými zájezdy a promítáním
diapozitivů i filmů. Nedílnou součástí činnosti klubu bylo také pořádání společenských a sportovních akcí,
např. turnaje v bowlingu, stolním tenise, šipkách. Veškeré akce klubu byly a jsou volně přístupné široké
veřejnosti. O svých akcích klub informuje na třech nástěnkách ve městě.
Mezi nejzajímavější akce patřil Poslední puchýř 2011. Akce se zúčastnilo celkem 1 353 turistů
ze čtyř zemí a byla dosud nejúspěšnější v celé historii Posledních puchýřů v republice. Po 16 letech v čele
kopřivnického KČT předal letos Josef Poruba štafetu mladším organizátorům.

Tříkráloví koledníci
Letos byli lidé štědřejší a koledníci, kteří vybírali příspěvky pro kopřivnickou pobočku katolické
Charity, vybrali o padesát tisíc víc než vloni. Lidé do pokladniček letos odevzdali 831 591 korun. Výtěžek
rok od roku roste, neboť Tříkrálová sbírka se těší mezi lidmi poměrně velkému zájmu. Pod Charitu Kopřivnice spadá 13 obcí a 3 města, v nichž chodilo po koledě 134 skupinek, které vždy doprovázel dospělý.
Ve Skotnici však sbírka neproběhla, protože se nepodařilo zajistit koledníky.
Podle schválených pravidel z vybraných peněz získala místní charita 65 %, 15 % obdržela
diecézní charita, 10 % šlo na fond humanitární pomoci, 5 % bylo určeno na sekretariát České katolické
charity a 5 % bylo vyčleněno na režii sbírky. Kopřivnická Charita použila větší část podílu ze sbírky na
provoz svých služeb. Šlo především o terénní služby, a to ošetřovatelskou i pečovatelskou.

Ze života obcí
V letošním roce, tak jako v předešlých letech, působily v obcích místní komise, které shromažďovaly podněty od občanů a staraly se o rozvoj obcí. Místní komise jsou často jakýmsi prostředníkem mezi
občany a úřady. Asi nejvýznamnější akcí jsou veřejné schůze, na kterých mají občané možnost setkat se
s vedením města a vedoucími odborů MÚ.
Veřejná setkání občanů s vedením města proběhla ve všech místních částech počátkem května.
Poprvé se sešli občané Vlčovic v pondělí 4. května, o den později v Mniší a ve středu v Lubině. Program
byl ve všech obcích podobný. Garantem všech místních částí byl letos místostarosta Stanislav Šimíček.
Ten na schůzích vyzýval občany, aby se se svými problémy obraceli na členy místních komisí, kteří je
projednají a předají na město k dořešení.
Vedoucí oddělení strategického plánování Lenka Šimečková okomentovala, co se v jednotlivých
místních částech v roce 2014 udělalo a co se bude realizovat v průběhu letošního roku. Následně pak
informovala o připravovaných aktivitách v celém městě včetně místních částí. Přiblížila akce, na jejichž
realizaci město získalo dotaci, které projekty by se mohly uskutečnit, pokud se dostane dotace, nebo co se
připravuje.

80

Ve všech částech měli občané problém s vloni instalovaným varovným a monitorovacím systémem, jehož součástí je i bezdrátový rozhlas. Lidé si stěžovali, že je někde moc slyšet, jinde není slyšet
vůbec. Ve Vlčovicích bylo hlavním bodem diskuze zavření prodejny potravin. Občané požadují, aby město
zajistilo tuto službu.
V Mniší se přítomní dozvěděli, že v současné době radnice zpracovává projekt na III. etapu
výstavby chodníku tak, aby nejpozději do 19. června podalo žádost o dotaci. Pokud ji město získá, nový
250metrový chodník by se stavěl od školy ve směru na Hukvaldy.
V Lubině se diskutovalo stejně jako vloni o rozšíření kapacity místní mateřské školy, potřebě řešit
bezpečnost přecházejících na autobusovou zastávku Na Holotě či o problémech s kanalizací. V Lubině se
diskutovalo na téma nepořádku okolo kontejnerů, kdy vystupující kritizovali i chování místních za dělání
nepořádku u sběrných nádob či na zastávce. Hovořilo se i o bezpečnosti přecházejících na hlavní komunikaci u autobazaru Tony Car nebo přes most v Lubině.

Lubina
Schůze Místní komise v Lubině se v roce 2015 konala celkem 8x. Pan místostarosta Stanislav
Šimíček se zúčastnil schůze 6x, Ing. Ladislav Stehlík se zúčastnil 1x, velitel MP Kopřivnice Jan Müller se
zúčastnil 1x.
Během schůzí místní komise v Lubině byly projednávány problémy, týkající se prodeje různých
pozemků, požadavků občanů na opravy komunikací, rozhlasu, kanalizace, zídky u hřbitova až po sečení
trávy. Nejvíce podnětů přicházelo od občanů bydlících na holotě, kteří poukazovali na problém s přečerpávací stanicí a netěsnost kanalizace.
Centrem kulturního dění v obci je místní katolický dům. Ten dlouhodobě provozuje Společnost katolického domu Lubina s předsedou Janem Matulou. V tomto zařízení se v roce 2015 uskutečnila řada
akcí pořádaných přímo Společností i jinými subjekty. Společnost KD uspořádala 2 divadelní představení,
recitační soutěž, 2 přednášky, šachový turnaj a v budově provozuje knihovnu Společnosti Katolického
domu Lubina vždy v neděli.
Z akcí pořádaných jinými subjekty to byly 2x loutkové divadlo, 11x ples nebo zábava, výstava
ovoce, Mikulášská nadílka s pohádkou v provedení lubinských skautů. V budově je umístěna ještě jedna
knihovna – pobočka Městské knihovny (2x týdně). Sportovci si pronajímají tělocvičnu a stolní tenis.
Výstava v Lubině
V neděli 27. září pořádal Český zahrádkářský svaz v Katolickém domě výstavu, kterou navštívilo kolem
1 000 občanů. Vystaveno bylo celkem 51 odrůd jablek, 4 odrůdy hrušek, 38 druhů drobného ovoce a zeleniny. Své výpěstky vystavilo celkem 38 občanů, členů i nečlenů ČZS. Ozdobu pak tvořilo 15 květinových
aranžmá a 10 bonsají. V úterý se přišly podívat děti ZŠ a MŠ Lubina, které výstavu ozdobily kresbami
a jinou dekorací. Své úlovky vystavil už po dvacáté sedmé mykolog Jaromír Durček – jednalo se tentokrát
o 165 druhů jedlých i jedovatých hub.

Vlčovice
Místní komise se od svého jmenování na začátku roku 2015 sešla v roce 2015 celkem 8x.
Celkem 6 jednání se účastnil i místostarosta Stanislav Šimíček jako garant města pro místní části. Podobně jako ostatní místní komise řešila komise stížnosti a podněty občanů, dávala svá stanoviska k plánům
a projektům týkajících se obce, řešila problém se zrušeným obchodem s potravinami a prodeje pozemků.
Zabývala se mimo jiné i problémem nelegální skládky odpadu podél tzv. "Lůžkova potoka“. Komise žádala o umístění dopravního zrcadla, které by zajistilo bezpečnější výjezd z místní komunikace
u kulturního domu na hlavní silnici I/58, konkrétně odbočení doleva směrem na Kopřivnici, a rovněž bezpečnější přejezd této hlavní silnice směrem od kulturního domu na místní komunikaci vedoucí na náves.
Požádala o zajištění pravidelného dohledu ze strany Městské policie na provoz na cyklostezce v úseku
Vlčovice – Lubina, který je v konkrétní hodiny pravidelně zneužíván konkrétními řidiči jednostopých motorových vozidel; jedná o interval 6.00 až 7.00 a odpoledne 15.00 až 16.00.
O společenský život v obci se stará Osvětová beseda Vlčovice s vedoucí Hanou Kutáčovou.
K dispozici má místní kulturní dům, ve kterém se v roce 2015 uskutečnila řada akcí. Mezi nimi tréninky FC
v zimním období, Obecní bál, Dětský maškarní ples, Rybářský ples, cvičení žen, stolní tenis, soukromé
akce (soukromé oslavy, svatby, smuteční hostiny), schůze OB, schůze MK, výroční schůze rybářů, veřejná
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schůze, tvarůžkové hody i turnaj ve stolním tenise, soutěže v kulečníku a Mikuláš (OB ve spolupráci
s SDH). V budově sídlí i knihovna.

Obchod ve Vlčovicích
V květnu byla uzavřena prodejna potravin Coop Jednota, spotřební družstvo Hodonín. Důvodem
zrušení prodejny byla její nerentabilnost. Občané Vlčovic zde nenakupovali tolik, aby byla ekonomicky
zajímavá. Zvláště starší lidé začali mít problém s nákupem běžných potravin denní potřeby. Nejbližší prodejnou pro vlčovické obyvatele se tak stal obchůdek v sousedním Mniší.

Koryto Lubiny se několik stovek metrů proti proudu nad Vlčovicemi postupně mění. Řeka se zakusuje do svého levého břehu,
který už v délce zhruba sta metrů podemlela. Spolu s břehem zmizela
také část lesní cesty, která vedla v těsné blízkosti vodního toku. Cesta
je dnes už natolik poškozená erozí, že po ní neprojede ani osobní
auto, a její oprava se nechystá. Jde o velmi málo frekventovanou
nezpevněnou komunikaci, kterou využívají v podstatě pouze vlastníci
lesů v dané oblasti ke svážení vytěženého dřeva. Povodí Odry ani město do její opravy investovat nehodlají. Odborníci z Povodí potvrdili, že dochází k posunu koryta a podemletí břehu mají na svědomí opakované zvýšené průtoky v síle dvacetileté a padesátileté vody v období posledních pěti let.

Mniší
O společenský život v obci se stará Osvětová beseda Mniší. Do 31. 3. 2015 pracovala pod vedením Františka Merty, od 1. 4. ji vedl Radim Pištělák.
V tomto zařízení se v roce 2015 uskutečnily tyto akce:
Členská schůze KDU-ČSL, výroční schůze včelařů, výroční schůze SDH, schůze holubářů, veřejná schůze, schůze OB a přípravného výboru k „Letním slavnostem v Mniší„ schůze MK, schůze důchodců, vánoční besídka důchodců, tréninky dorostu hasičů v zimním období v sále, ples KDU-ČSL, zdravotní cvičení
žen, Končinový ples (SDH), divadelní představení – pohádka – Švec a čert, zakončení fotbalové sezóny,
Májová zábava, Dětský maškarní ples (OB ve spolupráci se ZŠ Mniší), krmášové zábavy – 1x OB, 1x Klub
důchodců, koncert popové hudby (OB ve spolupráci se ZŠ Mniší), Mikulášská besídka, Diskotéka FC
Vlčovice – Mniší, Florián (SDH), Vánoční besídka SDH, soukromé akce (smuteční hostiny, svatby, soukromé oslavy), Vítání občánků.

Akce mimo budovu KD
-

Okrsková hasičská soutěž na hřišti
Letní večer
Letní slavnosti Mniší (Místní komise ve spolupráci s OB)
Běh oborou se zakončením v KD
Stavění máje
Koncert u vánočního stromu (OB ve spolupráci s SDH)

Nový chodník
Letos byl předán do předčasného užívání nový cca 340 metrů dlouhý chodník v Mniší od fy Vágner až po most přes Lubinku. Práce na II. etapě výstavby chodníku započala firma Colas CZ, oblastní
pobočka z Ostravy, už vloni na podzim a původně jej měla dokončit do konce června. Součástí etapy byla
výstavba dalšího přechodu pro chodce a jeho osvětlení, účelové odvodnění komunikace, palisádové zídky,
opravy dotčených a posouvaných částí oplocení a bran do vjezdů.
V průběhu stavby se řešila sanace starého propustku, jenž byl pod cestou na zasypaném mlýnském náhonu, a také přeložky inženýrských sítí. Největší problém byl s přeložkou plynu, která byla provedena v srpnu.
V rámci II. etapy výstavby chodníku byl vybudován přechod pro chodce včetně osvětlení, účelové
odvodnění komunikace, palisádové zídky, opravy dotčených, posouvaných částí oplocení a bran do
vjezdů. Celkové náklady druhé etapy činily 4,5 milionu korun včetně DPH, přičemž 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–
2013.
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Oprava mostu
Od poloviny měsíce června začala rekonstrukce mostu přes Lubinku v Mniší. Šlo o investiční akci
Moravskoslezského kraje, kterému komunikace patří, a realizovala ji firma Firesta – Fišer, rekonstrukce,
stavby. Práce spočívaly v úplné demolici mostu a výstavbě nového mostního objektu, byly prováděny
postupně, vždy na jedné polovině mostu. Po dobu opravy byla doprava vedena nejprve po polovině mostu,
pak po mostním provizoriu a pak opět po polovině nového mostu. Provoz byl řízen semafory kyvadlově.
Celá rekonstrukce trvala až do listopadu.

Letní slavnost v Mniší
Zřejmě nejvýznamnější kulturní akcí v obci byla letos Letní slavnost. Přes 500 lidí se účastnilo
v sobotu na Letních slavnostech v Mniší. Počasí, které střídalo letní den s prudkým deštěm, sice ovlivnilo
časový scénář akce, ale rozhodně slavnostem neublížilo. Lidé si užili jak sportovní a zábavnou část programu, tak hudební produkce a letní večer, který skončil až nad ránem.
V rámci slavností proběhlo dětské dopoledne s rádiem ČAS, 17. ročník závodu Běh Oborou, vystoupení MŠ a ZŠ Mniší, koncert Javořinky, vystoupení skupiny Brouci Band The Beatles Revival, turnaj v
minifotbale, letní večer se skupinou Meteor a fireshow – Lorategia. K dispozici byl i aquazorbing a občerstvení.

Škola v Mniší
Počátkem listopadu rezignovala ředitelka malotřídní školy Ivana Zdarsová. Vedením školy byla
pověřena Ivana Bačová, která na škole působila delší dobu. Důvodem odchodu ředitelky byly výsledky
veřejnoprávních kontrol vycházejících ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Chod školy ale
nijak ohrožen nebyl a na místo ředitelky byl vypsán konkurz.
Obec letos nejvíc trápil stav místního kulturního domu a jeho okolí. Členové komise žádali
o vypracování studie rekonstrukce kulturního domu a využití venkovního prostranství před ním, opravu
parkoviště a vybudování přístupového chodníku k víceúčelovému hřišti.

Obyvatelstvo
Počet obyvatel Kopřivnice s trvalým pobytem k 31. 12. 2015 byl 22 277 osob, z toho 10 990 žen
a 11 287 mužů.
Kopřivnice – 19 184
Lubina – 1 770
Mniší – 716
Vlčovice – 607

Počet obyvatel Kopřivnice stále klesá. Ke snížení počtu obyvatel došlo jak v samotném městě, tak
i v Mniší a Vlčovicích. Lubina je jedinou místní částí, kde trvale dochází k navyšování počtu lidí.

Sociální věci a zdravotnictví
Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnuje jak výkon samostatné působnosti obce,
tak přenesené působnosti. Tyto činnosti se často prolínají. Nezastupitelnou úlohu má odbor ve vztahu
k veřejnosti, neboť právě komunikace s občany při řešení jejich problémů má vliv na celkový pohled
na městský úřad.
Vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením – v r. 2014 bylo podáno na odbor 8 žádostí, z toho 3 žádostem bylo vyhověno. V této problematice odbor úzce spolupracuje zejména se
SLUMEKEM, s. r. o a odborem majetku města.
Na úseku spolupráce s odborem majetku města – oddělením bytovým podává odbor vyjádření
k žádostem o udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města – v r. 2015 to bylo
v 10 případech, dále se odbor ve 4 případech vyjadřoval k ubytování na ubytovně města a na ul. Horní.
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Nově od roku 2014 vede odbor evidenci žádostí o sociální bydlení, v roce 2014 bylo podáno 25 těchto
žádostí – ve všech případech jim bylo vyhověno, v roce 2015 již 33 žádostí, přičemž bylo vyhověno
17 z nich.
Změnou legislativy přibyla od května 2015 obcím v samostatné působnosti povinnost vydat souhlas či nesouhlas s ubytováním žadatele o dávku doplatek na bydlení pro účely Úřadu práce při rozhodování o dávce. Odbor předložil radě města celkem 63 žádostí, přičemž rada vydala celkem 46 kladných
stanovisek, 15 záporných a ve 2 případech stanoviska nevydala, neboť se zde klienti nezdržovali.
Při rozhodování bylo přihlédnuto zejména k tomu, zda má klient trvalé bydliště v Kopřivnici, případně
k dalším významným skutečnostem na základě individuálního posouzení.
Stejně jako v roce 2014 i v r. 2015 vykonávalo město funkci opatrovníka osobám omezeným
ve svéprávnosti u 13 klientů (opatrovanců). Jedná se vždy o velmi problematické osobnosti, které žijí
osaměle, nebo rodina odmítla tuto funkci převzít z různých důvodů. Opatrovanci města vyžadují stálý
dohled, potřebu zavedení soc. služby, hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhových záležitostí,
přestupků apod. Celkem za sledované období roku 2015 bylo vykonáno 991 kontaktů (návštěvy v domácnosti, doprovod k lékaři atd.) s těmito osobami. Tato činnost je založena na mezioborové spolupráci
zejména se zdravotnickými zařízeními, poskytovateli soc. služeb, soudy, policií, exekutorskými kancelářemi apod.
Evidence žadatelů o byty zvláštního určení (byty určené seniorům a osobám se zdravotním postižením) – od 1. 7. 2011 je uzavírání nájemních smluv realizováno na základě rady města schváleného
pořadníku. V r. 2015 si podalo žádost 38 nových zájemců, převážně seniorů. S ohledem na tuto cílovou
skupinu žadatelů se poměrně často projednávají žádosti o udělení výjimky z Pravidel, neboť situace těchto
osob se obvykle nečekaně změní, kdy je třeba reagovat na tyto změny. Výjimky projednává a schvaluje
rada města, která se snaží vyjít těmto žádostem vstříc. V průběhu roku se uvolnilo a nově obsadilo 18 bytů
v domech s byty zvláštního určení, a to jak žadateli z pořadníku, tak na základě výjimky schválené radou
města – z toho 16 na ul. České 320 a 2 na Masarykově náměstí 650.

Kluby seniorů, aktivizace seniorů
V rámci odboru je zajišťován provoz 2 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. Vedení obou klubů aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají náměty,
připomínky, pracovníci odboru se účastní na některých jejich akcích apod.
Program „Aktivní senior 2015 aneb Přidejte se k nám pěšky, na kole – za sportem, zábavou i poznáním“ obsahoval celkem 19 jednotlivých aktivit, u 15 aktivit byl hlavním organizátorem OSV, z toho:
-

8 vzdělávacích (Akademie 3. věku, trénování paměti, seniorcomp – tyto aktivity zajišťovali partneři
města v tomto projektu – Skautské centrum Vanaivan a Knihovna Kopřivnice), akce jednorázové –
besedy (Expedice Bajkal), přednášky (Poskytnutí 1. pomoci – Jak na to?), výstavky (Šikovné ruce
našich seniorů) – připravené odborem,

-

7 sportovních (tradiční akce – pěší i cyklovýlety, sportovní den pro seniory, novinky – den outdoorových aktivit, minigolf),

-

4 společensko – kulturní akce (jarní a podzimní seniorské odpoledne, zpívání při harmonice,
zábavné soutěžní odpoledne).

Kromě tohoto programu běžel pravidelný provoz 2 městských Klubů seniorů – v Kopřivnici a společný klub Mniší – Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost – setkávání se při společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické zájezdy. Jejich činnost je
částečně podpořena z prostředků města Kopřivnice. Dík patří zejména členům výborů obou klubů, kteří
program pro své členy zpracovávají a jsou realizátory jejich akcí.
Odbor sociálních věcí se věnoval i metodické činnosti ve vztahu ke Klubu Kamarád a Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. Společným tématem byl nový způsob financování sociálních služeb
z prostředků státního rozpočtu, kdy nově dotaci z kapitoly MPSV od 1. 1. 2015 poskytuje Moravskoslezský
kraj, a dále realizace projektu „Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici – nákup vybavení“.
Projekt realizovalo město, kdy bylo nakoupeno nové vybavení:
-

pro sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád, který působí na ul.
Francouzská 1181. Byl pořízen nový nábytek (stoly, židle, křesla, sedací soupravy atd.), výpočetní
technika (sestavy PC, notebooky), hudební aparatura a sportovní vybavení (pingpongový stůl, stolní fotbálky, venkovní branky na fotbal a hokej);
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pro sociální službu – odlehčovací službu Domovinka – kde byly zakoupeny nové moderní polohovací postele, vestavěné skříně, polohovací křesla, speciální odkládací stolky k postelím a další vybavení ulehčující pobyt klientů a péči o klienty ze strany zaměstnanců (např. pomůcky pro přesun
klientů).

-

Obě zařízení současně provedly úpravy prostor, ve kterých jsou služby poskytovány, např. výměna
podlahové krytiny, výmalba atd. Projekt přispěl ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb, což ocení
zejména klienti.
V roce 2015 došlo k nárůstu počtu klientů kurátora pro děti a mládež. Toto je spojeno s tím, že se
zvýšil počet oznámení základních škol týkajících se neomluvené absence, kázeňských přestupků a výchovných problémů žáků. S těmito dětmi je následně na OSPOD veden výchovný pohovor. Zároveň je
v rámci jednání s jejich zákonnými zástupci poskytováno poradenství, případně je přijato výchovné opatření.
V roce 2015 došlo k výraznému nárůstu „sociálních pohřbů“. Tento trend je zřejmě způsoben narůstajícími náklady na pohřeb a zvyšujícím se počtem osob, pro které je částka za pohřeb výrazným zásahem do rodinného rozpočtu, který si nemohou dovolit. Průměrná cena sociálního pohřbu činí
cca 10 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví metodicky řídí organizace města:
Klub Kamarád – hlavní sídlo na ulici Francouzská 1181, pobočka na Horní 1114.
Klub Kamarád je sociální službou pro děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující
se na území města, kteří se mohou setkat se složitou životni situací nebo svým chováním do konfliktu
s normami společnosti, nevyužívají či nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových
služeb nebo mají již nějaký problém. Současné právní normy kladou do popředí podporu samostatné
aktivity uživatelů, partnerský přístup pracovníků k uživatelům a také smluvní princip při poskytování sociální služby. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného
času, a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim.
V roce 2015 byl Klub Kamarád otevřen 230 dní, z toho 200 dní v pobočce KK na Francouzské
a 30 dní v klubu na Horní a 29 dní se konaly víkendové akce a tábor Klubu Kamarád.
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje domy s byty zvláštního určení (pro seniory a osoby se
zdravotním postižením):
1. na ul. České 320 – 95 bytových jednotek,
2. na Masarykově náměstí 650 – 27 bytových jednotek.
V obou domech je poskytována pečovatelská služba.
Středisko soc. služeb města Kopřivnice poskytuje tyto registrované sociální služby:
-

Pečovatelská služba je terénní služba vykonávaná v domácnostech občanů města Kopřivnice
a místních částech. Sociální služba je poskytována převážně jako terénní ambulantní, osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
V roce 2015 využilo službu celkem 87 uživatelů.

-

Odlehčovací služba je časově omezena pobytová soc. služba s kapacitou 14 lůžek v budově
na ul. Česká 320. Je poskytována osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba je prioritně směrována k pečující osobě na dobu nutnou pro nezbytný odpočinek. Délka poskytované služby je omezena na dobu max. 6 měsíců a v roce 2015 byla služba poskytnuta 81 uživatelům.

-

Azylový dům se sídlem na ul. Horní 1114 včetně jedné bytové jednotky jakožto druhý stupeň azylového bydlení je sociální služba pobytová s kapacitou 25 lůžek, poskytovaná na přechodnou
dobu (zpravidla nepřekračující 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou
bydlení. V roce 2015 službu využilo 62 klientů.

-

Noclehárna je pobytová službu pro osoby bez přístřeší, které mají potřebu využiti hygienického
zařízení a přenocování. Kapacita zařízení je 15 osob. Sociální služba na Horní ul. č. 1114 byla
v roce 2015 využita celkem v 1706 případech (tj. noclehy).

-

Denní stacionář Kopretina se sídlem ve Vlčovicích 76 a kapacitou 20 osob poskytuje ambulantní
službu osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživateli této
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služby jsou dospělí lidé starší 18 let. V průběhu roku 2015 navštěvovalo denní centrum 24 uživatelů.
-

Domácí zdravotní péče je terénní zdravotní služba vykonávaná zdravotními sestrami v domácnostech na doporučení lékaře. V roce 2015 byla poskytnuta služba 215 klientům.

Další poskytovatelé sociálních služeb na území města
SALUS, o. p. s. – Domov pro rodiče a děti v nouzi
Organizace poskytuje služby azylový dům a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, k 31. 12. 2015
ukončila činnost krizového centra pro děti v nouzi.
V r. 2015 využilo služeb azylového domu celkem 34 osob, z toho 10 z Kopřivnice.
V roce 2015 využilo služeb Charity 48 uživatelů, z toho 22 z Kopřivnice.

Charita Kopřivnice
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česká republika, jejímž zřizovatelem je římskokatolická
církev.
Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti formou ošetřovatelské a pečovatelské služby osobám se sníženou soběstačností.
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice
Občanská poradna je sociální službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
poskytovanou se zaměřením na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a nedokáží ji řešit
vlastními silami. Služba je bezplatná, zajišťovaná sociálními pracovníky.
V roce 2015 poradnu navštívilo 2 624 klientů, z toho 1 054 klientů z Kopřivnice.
V roce 2015 službu využilo celkem 6 uživatelů z města Kopřivnice nebo jeho místních částí.
Osobní asistence Kopřivnice
Provozovatelem služby Osobni asistence Kopřivnice je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.

Nízkoprahové denní centrum Racek
Provozovatelem zařízení je nezisková organizace „Máš čas?“, z. ú. Sociální služba určená lidem
bez přístřeší, dokladů, financi a v nouzi, kdy jim nabízí podporu v řešení jejich životní situace a zejména
prostor. Služba je poskytována zdarma.
V roce 2015 využilo službu cca 118 uživatelů z Kopřivnice a jeho místních částí – tj. 629 kontaktů,
81 intervencí a 17 528 vyměněných setů v Kopřivnici za rok 2015.
Poradenství pro blízké využilo cca 36 osob, z toho 16 z Kopřivnice.
Terénní program na Novojičínsku
Provozovatel zařízení je Renarkon, o. p. s. Sociální služba má za cíl vyhledávat a kontaktovat
skrytou populaci uživatelů nealkoholových drog v přirozeném prostředí (terénu), minimalizovat rizika
spojená s jejich užíváním a tím chránit veřejnost před negativními dopady spojenými s užíváním drog.
V roce 2015 využilo službu cca 118 uživatelů z Kopřivnice a jeho místních částí – tj. 629 kontaktů,
81 intervencí a 17 528 vyměněných setů v Kopřivnici za rok 2015.
Poradenství pro blízké využilo cca 36 osob, z toho 16 z Kopřivnice.
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Dialýza v Kopřivnici
Na podzim po tříleté odstávce znovu zahájilo provoz v Kopřivnici dialyzační středisko. Soukromé
zdravotnické zařízení, které vzniklo v prostorách někdejší pošty na ulici Obránců míru už v roce 2010,
fungovalo necelé dva roky. V listopadu 2012 provozující firma Impax Trading CZ provozovnu uzavřela,
protože se jí nepodařilo uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Přestože prostory pronajaté na dvacet let od města musely být zavřeny, firma dále jednala se zdravotními pojišťovnami a od 1. října 2015 se
stala smluvním partnerem Revírní bratrské pojišťovny. Počátkem listopadu se rozběhla činnost nefrologické poradny i dialyzační léčba pacientů s nefunkčními ledvinami.
Kapacita kopřivnické ambulantní dialýzy je osm lůžek. Ve dvou směnách tak tamní zdravotnický
personál může ošetřit až 16 pacientů denně. Lidé s příslušnou diagnózou musejí čtyř až pětihodinovou
očistu krve na „umělé ledvině“ absolvovat nejčastěji třikrát týdně. Během týdne tak zdravotnické zařízení
může uspokojit potřeby zhruba pětatřiceti nemocných lidí, v případě vyššího zájmu navíc Impax Trading
počítá i s možností navýšení počtu lůžek o další čtyři. Oživení dialyzačních jednotek v Kopřivnici usnadnilo
život pacientům odkázaným na tento náročný způsob léčby, kteří dosud museli na čištění krve zajíždět
do Nového Jičína, kde dialyzační oddělení fungovalo i v noci, nebo do vzdálenějších zařízení v Bílovci,
Ostravě a podobně.

Den sociálních služeb
V sadu E. Beneše proběhla akce s názvem „Víte, kde a jak pomáháme? Pomáhejte také!“, na níž
se lidé mohli seznámit s širokou nabídkou sociálních služeb, které jsou poskytovány nejen v Kopřivnici, ale
i v širokém okolí.
Své služby nabízelo 18 poskytovatelů sociálních služeb, kteří návštěvníkům akce prezentovali
čtyřiatřicet různých sociálních služeb a zařízení, a také devět organizací v sociální a zdravotní oblasti,
jejichž zástupci odpovídali na dotazy zájemců.
Akce se uskutečnila v rámci mezinárodní kampaně Dny bez úrazů a byla součástí projektu
Od globálního k lokálnímu, který je podpořen externími prostředky z Moravskoslezského kraje.

Osobnost sociálních služeb roku 2014
Nominovat osobnosti, které by si ocenění zasloužily, mohli lidé a organizace do 7. května. Radnice obdržela šest návrhů, které poté prošly veřejným hlasováním, jež probíhalo v době od 13.
do 29. května. Nominovány byly – Zdeňka Galiová, pracovnice Salus, o. p. s., Ludmila Kryšková, pracovnice Therápon 98, a. s., Irena Kučerková, předsedkyně místní organizace Asociace zdravotně postižených, Anna Kuhejdová, dobrovolnice ADRY, Vlastimila Michálková, dobrovolnice ADRY, a Stanislava
Tichavská, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Osobností roku 2014 v sociální oblasti se stala paní Zdeňka Galiová, která v anketě získala
61 hlasů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pondělí v parku E. Beneše na akci, kterou s názvem ’Víte,
kde a jak pomáháme? Pomáhejte také“ pořádala kopřivnická radnice.
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Mezinárodní vztahy
Akce konané v Kopřivnici
31. 5. – 6. 6. 2015 Žáci a učitelé z Matthes-Enderlein-Gymnasia z německého partnerského města Zwönitz navštívili Kopřivnici v rámci výměnného pobytu.
Výměnné pobyty mezi ZŠ Alšova Kopřivnice a Matthes-Enderlein-Gymnasiem úspěšně probíhají již
od roku 2001. Žáci z Matthes-Enderlein-Gymnasia byli ubytováni v rodinách a po celou dobu pobytu měli
společný program s žáky ze ZŠ Alšova – zúčastnili se vyučování, soutěžili ve vědomostních i sportovních
hrách, navštívili Technické muzeum a expozici Emila a Dany Zátopkových v Kopřivnici, navštívili výrobnu
štramberských uší ve Štramberku, Pustevny, Velký svět techniky v oblasti Dolních Vítkovic. Přínosem
těchto výměn mezi školami je nejen rozvoj komunikačních dovedností, ale poznávání jiné kultury, jiných
zvyků, vzájemné pochopení a vytváření nových přátelských vztahů.
17. – 20. 9. 2015 13. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, se zúčastnili běžci z partnerských měst
Kopřivnice: Myszkowa (Polsko) a Zwönitz (Německo).
Z Myszkowa přijeli běžci v čele se starostou panem Włodzimierzem Żakem, který se běhu také zúčastnil.
Ze Zwönitz přijelo 6 běžců v rámci skupiny 25 osob. Část z této skupiny jela ze Zwönitz do Kopřivnice
na kolech (včetně starosty pana Wolfganga Trieberta). Celá skupina v průběhu pobytu navštívila Štramberk a prohlédla si montážní linku firmy Tatra.
Uskutečnilo se setkání všech běžců z partnerských měst Kopřivnice se zástupci města a běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice.
7. 11. 2015 Tradiční akce Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice – „Motýlek 2015“, která se
konala v Kulturním domě v Kopřivnici se zúčastnily již tradičně i děti z jedné ze základních škol z polského
partnerského města Myszkowa. Přehlídka se konala v muzikálovém duchu a zúčastnilo se jí přes 20 zařízení z celé republiky. Kromě dětí z polského Myszkowa na přehlídce vystupovaly děti z londýnské školy
Phoenix pro autisty, se kterou ZŠ a MŠ Motýlek v rámci projektu několik let úspěšně spolupracuje.
Děti z Myszkowa kromě vystupování na přehlídce navštívily Technické muzeum a Expozici Emila a Dany
Zátopových.

Akce konané v partnerských městech
3. – 8. 6. 2015 Pěvecké sdružení Kopřivnice společně s dětským sborem Gaudium při První SZUŠ
Mis Music Kopřivnice vystupovali ve francouzském partnerském městě Trappes společně s Choeurem
Accorde.
Pěvci vystupovali v rámci dvou koncertů v divadle "La Merise“ v Trappes. Oba sbory vystupovaly nejen
samostatně, ale i společně, kdy zazpívaly jednu píseň česky a jednu francouzsky. Kromě vystoupení byl
pro Pěvecké sdružení Kopřivnice a dětský sbor Gaudium při První SZUŠ Mis Music Kopřivnice francouzskými přáteli připraven doprovodný kulturně – poznávací program.
13. – 14. 6. 2015 5 běžců z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se zúčastnilo XXXVI. ročníku
Międzynarodowego Biegu Pieciu Stawów im. Zdzisława Burdy v polském partnerském městě Myszkówie.
Tohoto závodu se běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice zúčastňují pravidelně.
V silné konkurenci 161 závodníků obsadili pět medailových míst: 1x první místo, 3x druhé místo, 1x třetí
místo.
3. – 5. 7. 201 Pracovní delegace z Kopřivnice navštívila polské partnerské město Myszków při příležitosti
„Dnů Myszkowa” a „65. výročí Myszkowa”. V rámci oslav se uskutečnila konference na téma „25 let samosprávy”.
„Dny Myszkowa“ je tradiční akce, kdy se „vláda“ města předává na tři dny do rukou mládeže – průvod
městem, předávání „klíče od města“ mládeži.
V rámci této tradiční akce byl otevřen nový sportovní areál v blízkosti jedné ze škol v Myszkowie.
V rámci setkání a jednání s představiteli města Myszkowa proběhly diskuze na téma: nezaměstnanost,
zřízení a fungování průmyslových zón, rekonstrukce a rozšiřování sportovní infrastruktury, byly projednány
možnosti výměn mezi sportovními kluby a kulturními soubory.
3. – 6. 9. 2015 Pracovní delegace z Kopřivnice navštívila maďarské město Békés (partnerské město
Myszkowa) při příležitosti 17. ročníku akce Madzagfalvi Napok.
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Na oslavy přijely i delegace z partnerských měst Békés: Myszkowa (Polsko), Magyarittabé (Srbsko)
a Gheorgheni (Rumunsko). Delegace navštívila mimo jiné i základní školu Dr. Ference Heppa –
nejvýznamnějšího rodáka Békés. Tato škola projevila zájem o výměnné sportovní a poznávací aktivity se
školou v Kopřivnici.
V rámci oslav se konalo „Setkání rodáků“, proběhla výstava – prezentace jednotlivých partnerských měst
Békés a Kopřivnice, probíhaly kulturní a sportovní akce, akce „Chutě ulice“ – možnost ochutnávky jídel cca
15 soutěžících týmů (účastnila se i partnerská města Békés), proběhly diskuze v různých oblastech, projednávaly se možnosti spolupráce.
19. 9. 2015 Hasiči ze SDH Lubina II se zúčastnili soutěže v Háji u Turčianských Teplíc na Slovensku
(umístili se na druhém místě). Tradiční soutěž byla v tomto roce spojena s oslavami 125 let založení DHZ
Háj. Spolupráce mezi oběma sbory trvá více než 40 let.
8. – 11. 10. 2015 Šest běžců z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se zúčastnilo EKIDEN maratonu ve francouzském partnerském městě Trappes.
Maraton se konal ve sportovním areálu Saint – Quentinu. Náš tým se umístil na druhém místě (z celkového počtu 66 týmů). Členka našeho týmu navíc doplnila místní běžecký tým žen, který získal stříbrné
medaile.
V roce 2015 byl zahájen dvouletý mezinárodní projekt „O našem městě chceme rozhodovat
s vámi“, na projekt byla získána dotace z EU z programu Erasmus+ ve výši 44.824 EUR. Cílem celého
projektu je poznat, jakým způsobem fungují městská zastupitelstva v Kopřivnici a Trappes.
Účastníci projektu:
Kopřivnice a partnerská města – Trappes (Francie) a Myszków (Polsko).
Celkem čekají mladé lidi čtyři pětidenní setkání. Dvě se uskuteční v tuzemsku, jedno ve Francii a jedno
v Polsku. Během těchto setkání čekají na účastníky semináře projektového řízení, prezentačních dovedností či kurzy osobního rozvoje. Samozřejmě i společná zábava, poznávání, cestování a získávání znalostí o evropské historii a kultuře. První setkání se uskutečnilo letos v říjnu, kdy Kopřivničané hostili partnery
z Trappes. Na jaře 2016 se role hostitelů vymění. Na podzim 2016 se uskuteční druhé setkání zástupců ze
všech tří zemí znovu v tuzemsku a v dubnu 2017 pak celý projekt vyvrcholí v polském Myszkówě prezentací výsledků dvouleté práce mladých účastníků projektu.

Závěr
V letošním roce definitivně skončilo další programovací období Evropské unie a s ním všechny
akce, které byly financovány z těchto fondů. V Kopřivnici se letos podařilo zrealizovat například revitalizaci
sídliště Kopřivnice Jih, zateplení dvou MŠ včetně úpravy zahrady u MŠ Pionýrské, opravoval se zimní
stadion, proběhla rekonstrukce a dostavba krytého bazénu a nově vzniklo moderní sportovní hřiště u ZŠ
Emila Zátopka. Moravskoslezský kraj dokončil dlouho očekávanou rekonstrukci komunikace mezi Lubinou
a Štramberkem, včetně několika mostů. V centru města zmizela nadzemní část horkovodu a došlo
k úpravě v parku, opravovaly se mosty a komunikace.
Na dobrých výsledcích města v oblasti hospodaření a rozvoje se podílelo mnoho občanů, podnikatelů,
neziskových a zájmových organizací. Město žilo bohatým kulturním a sportovním životem. Dařilo se naplňovat strategický plán města. Do následujícího roku přechází řada větších investičních akcí a možnost
získat i zpětně dotace na významné projekty.

Text kroniky byl zpracován na základě zpráv o činnosti příspěvkových organizací, spolků, odborů MÚ,
novin a webových informací, připomínek letopisecké komise a údajů z ročenky města Kopřivnice.
Zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec, kronikář města Kopřivnice

89

