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ÚVOD
Předcházející rok byl prvním rokem práce nově zvoleného zastupitelstva a vedení města. Na základě aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města, zahrnujícího i projektovou
přípravu na plánované akce, a schváleného rozpočtu, skončilo hospodaření města s kladným
výsledkem. Byla vyhotovena studie úpravy centra města, dokumentace k rekonstrukci ulice
Štramberské, byla zahájena příprava obnovy Ringhoferovy vily v parku a aktualizován akční
plán. Všechny tyto záměry se staly východiskem pro plán hospodaření v roce 2016 a byly částečně realizovány, jak je blíže popsáno v kapitole o hospodaření města.
Kopřivnice i v roce 2016 obhájila, že patří mezi nejlepší Zdravá města v České republice.
Město je tak příkladem pro další města a obce nejen v uplatňování metod kvality MA 21, ale
i v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje.

VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ PO MĚSÍCÍCH
LEDEN
Městský dechový orchestr Kopřivnice zahájil novou sezonu Novoročním koncertem
ve velkém sále kulturního domu a představil novinky svého repertoáru. Orchestr nabídl zhruba
stominutový program, který byl směsicí klasických melodií, transkripcí populární hudby až
po klasický dechovkový repertoár.
Větřkovická vodní nádrž se oficiálně stala rybníkem. Formální změna označení znamená
to, že Tatra jako vlastník nádrže má oprávnění podat žádost o povolení k výkonu rybářského
práva. Zástupci Tatry také oznámili, že nádrž hodlají ponechat v majetku společnosti a do budoucna plánují investice v jejím okolí.
Hnutí ANO 2011 přišlo o tři ze čtyř svých zástupců v zastupitelstvu Kopřivnice. Václav
Lichnovský, Vladan Rek a Ladislav Myšák se veřejně distancovali od předsedy místní organizace ANO Vladana Resnera. Všichni tři zastupitelé, kteří se rozešli s hnutím, za které byli
na podzim 2015 zvoleni, si své mandáty ponechali a dále je vykonávali jako nezařazení.
Kopřivnickou plesovou sezonu zahájil v Katolickém domě Skautský ples. Celkem se
v Kopřivnici a jejích místních částech během následujících měsíců uskutečnilo 25 různých plesů
a bálů.
V bezprostřední blízkosti centra Kopřivnice došlo k brutálnímu napadení devětapadesátileté ženy. Pachatel ženě odcizil kabelku s osobními věcmi, způsobil ji trojnásobnou zlomeninu
lícní kosti a vážně jí poškodil chrup.
Muzeum Fojtství zahájilo novou sezonu retrospektivní výstavou již nežijícího kopřivnického malíře Josefa Treuchela. Kolekce nazvaná Obrazy nejen mé krajiny se do Kopřivnice přestěhovala z galerie Muzea Novojičínska. Návštěvníci výstavy mohli vidět asi čtyřicet pláten
z muzejních i soukromých sbírek.
V lednu se uskutečnilo i mimořádné jednání zastupitelstva města. Politici se sešli,
aby hlasovali o jediném rozhodnutí, a tím byla garance finanční spoluúčasti města na případné
rekonstrukci zázemí na vlčovickém fotbalovém hřišti. Tamní fotbalový klub se rozhodl ucházet
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se o dotaci ministerstva školství, tělovýchovy a sportu. Již delší dobu plánovaná rekonstrukce
měla stát zhruba šest milionů korun, ale fotbalisté na dotaci nakonec nedosáhli. Podobně jako
hokejový klub, který se později ve stejném dotačním programu ucházel o peníze na pořízení
nové rolby na úpravu ledu.
SPORT
Kopřivnický tenista Hynek Bartoň se stal ve dvouhře halovým oblastním přeborníkem kategorie mladšího žactva a ve čtyřhře obsadil druhou příčku.
Na zimní Olympiádě dětí a mládeže reprezentovali Moravskoslezský kraj také kopřivničtí
sportovci. Krasobruslařka Klára Štěpánová obsadila ve starších žačkách druhou příčku, rovněž
krasobruslařka Tereza Marejková si vyzkoušela závody v rychlobruslení a odchovanci kopřivnického hokejového klubu Lukáš Raška, Maxim Kučera a Adam Raška se podíleli na bronzu
družstva hokejistů MS kraje.
Na halovém mistrovství Moravy a Slezska žactva vybojovali závodníci AK EZ Kopřivnice
čtyři medaile – Ivana Máchová zlatou v běhu na 1 500 m, Martin Skoták stříbrnou ve vrhu koulí,
Nela Drozdová bronz v běhu na 60 m překážek a bronz přidala štafeta na 4x 200 m ve složení
Hana Soukalová, Ema Feilhauerová, Adéla Hrnčárková a Nela Drozdová.

ÚNOR
Počátkem února se přehnala naším krajem vichřice. Silný vítr, který lámal a vyvracel
stromy a poškozoval střechy domů, zaměstnával místní hasiče. Pracovníci Slumeka zase odstraňovali škody, které vichr napáchal na rozvodech pouličního osvětlení nebo na zeleni
ve městě.
V Mniší se uskutečnil masopustní průvod, do kterého se zapojilo přes 120 účastníků.
Tradiční lidová slavnost přilákala zhruba o třetinu více lidí než o tři roky dříve, kdy se v obci
konala naposledy.
Zajímavá výstava se uskutečnila v prostorách radnice. Veřejnosti byla představena architektonická studie úprav centra města z dílny zdejšího studia Kamil Mrva Architects. Návrhy
úprav centra vyvolaly poměrně velký zájem veřejnosti. Lidé diskutovali nejen o přepokládaných
nákladech ve výši 35 milionů korun a rozdělení do jednotlivých etap, ale také o konkrétních
detailech návrhu. Polemiku vzbudil například navržený betonový dominantní prvek, který má
rozdělovat jednotlivé funkční celky nového centra a zároveň sloužit například jako krytá scéna
pro kulturní vystoupení.
Na místních školách proběhly zápisy do prvních tříd. Přišlo k nim 349 dětí. V meziročním
srovnání školy zapsaly o 43 nových školáků více. Nejvíce prvňáčků (72) zapsaly shodně
Základní škola Alšova a Emila Zátopka.
Na radnici dorazila zpráva z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Ten
v rámci dočerpávací výzvy zpětně podpořil již dříve realizované projekty modernizace
a přístavby krytého bazénu v Kopřivnici a rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ Emila Zátopka.
Město tak do rozpočtu získalo víc než 22,6 milionu korun, které mohlo využít pro jiné investice.
Rada města schválila zvýšení nájemného v obecních bytech. Od druhé poloviny roku
2016 vzrostlo o 15 %. Lidé bydlící v obecních bytech tak podle velikosti svého bytu zaplatí
o 200–400 korun měsíčně více. Ke zvýšení nájemného došlo po pěti letech.
Koncem února se rozběhl projekt mezinárodní spolupráce mladých obyvatel Kopřivnice
a jejich vrstevníků z partnerských měst ve Francii a Polsku. Cílem projektu nazvaného O našem
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městě chceme rozhodovat s vámi je vytvořit metodiku vzniku a fungování dětského zastupitelstva. Dlouhodobý projekt rozdělený do několika aktivit financuje Evropská unie a skončí až letos
na jaře.
SPORT
Kopřivnický tenista Hynek Bartoň získal na halovém mistrovství ČR mladšího žactva
bronz ve dvouhře i čtyřhře.
Zhruba osmdesát lidí, kteří tvořili posádky závodních či doprovodných vozů Tatra na trati
dakarské rallye, se sešlo v sále kopřivnického kina. Slavnostní setkání u příležitosti 30. výročí
tatrováckých účastí na Dakaru bylo také příležitostí pro slavnostní křest knihy Tatra v hlavní roli
mapující právě tuto část soutěžní historie značky Tatra.
Mužstvo HC Kopřivnice vypadlo ve čtvrtfinále play-off II. ligy sk. Východ, porazil
jej favorit soutěže Frýdek-Místek.
Prvoligové smíšené družstvo BK Kopřivnice obsadilo ve východní skupině třetí příčku,
druholigové družstvo v severomoravské oblasti získalo druhé místo.

BŘEZEN
Zastupitelé schválili zahájení prací na projektování kanalizace pro místní části Vlčovice
a Mniší. Celkem by v obou obcích mělo být vybudováno zhruba 13,5 kilometru kanalizace
a předpokládané investiční náklady se pohybují až ve výši 137 milionů korun, což
z odkanalizování dělá nejnákladnější záměr města od dokončení odkanalizování Lubiny.
Povolební koalice na radnici se proměnila. V závěru 10. jednání zastupitelstva došlo
k odvolání tehdejší místostarostky Dagmar Rysové z SNK. Na její místo byl bezprostředně poté
zvolen radní Lumír Pospěch a uvolněné místo v radě města obsadil Ladislav Myšák, nezařazený zastupitel zvolený původně za Hnutí ANO 2011. O jedenáct dní později SNK oficiálně odstoupilo od koaliční smlouvy uzavřené v listopadu 2014 a politické subjekty v radě začaly jednat
o modelu nové spolupráce. Následně byla podepsána nová koaliční smlouva upravující spolupráci ODS, KDU-ČSL, NEZ, PRO sport a zdraví, Pirátů a Změny pro Kopřivnici a trojice nezařazených zastupitelů zvolených původně za ANO 2011. Politici se dohodli také na dílčí úpravě
programových priorit koalice a rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti života v Kopřivnici.
V místní pěvecké soutěži KoprStar se vítězkou diváckého hlasování s velkým náskokem
stala desetiletá Markéta Buzková, která už během finálového koncertu získala cenu diváků.
Stanley’s Dixie Street Band oslavil deset let fungování koncertem v kinosále kulturního
domu. Místní hudební soubor hrající autentickou dixielandovou a swingovou hudbu na oslavu
prvních kulatin pozval i své bývalé členy, a tak vystoupil v dosud nejpočetnější sestavě
a zároveň pokřtil své desáté „cédéčko“.
SPORT
Krasobruslařka Klára Štěpánová počtvrté v řadě vyhrála Český pohár, letos v kategorii
žaček, a získala také titul mistryně ČR.
Mezi oceněnými nejúspěšnějšími sportovci a trenéry okresu byli i kopřivničtí zástupci –
Klára Štěpánová (FSC Kopřivnice), Jiří Gřes (KH Kopřivnice), kopřivnický judista Radek Rýpar
(TJ Závišice) a trenéři Jana Feilhauerová (AK EZ Kopřivnice) a Ivo Vávra (KH Kopřivnice).
Florbalisty FBC Vikings Kopřivnice vyřadily ve čtvrtfinále play-off Národní ligy skupiny
Východ Petrovice.
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Kopřivnický klub krasobruslení uspořádal Malou cenu města Kopřivnice.

DUBEN
Strážníci městské policie Kopřivnice začali na základě nově schválené veřejnoprávní
smlouvy mezi oběma městy hlídkovat na území Štramberka. Kopřivničtí strážníci začali plnit
úkoly stanovené zákonem na území obou měst. Štramberk získal nově k dispozici nepřetržitou
službu strážníků a možnost využití tísňové linky. Za služby policie bude platit sousední město
víc než dva miliony ročně a dohoda obou měst vyústila i v posílení obsazení městské policie
o dva strážníky.
Kopřivnice získala již potřetí Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou
odpovědnost. Kopřivnice byla oceněna například za projekt letních brigád pro studenty nebo
sbírku plastových vršků od PET láhví na charitativní účely, kterou pravidelně pořádá.
Desátý ročník přehlídky řemesel pořádaný zdejší střední školou přilákal rekordních dvanáct set návštěvníků. Výstava propagující technické vzdělávání mezi žáky vyšších ročníků základních škol v celém okrese se díky situaci na trhu práce těšila také velkému zájmu firem, které propagovaly možnosti uplatnění ve svých provozech.
Proběhl jubilejní 30. ročník divadelní přehlídky Kopřiva. Cenu diváků si po třídenním programu odvezlo brněnské HaDivadlo za svou inscenaci Maryši. Cenou za umělecký přínos
byl poctěn Jaroslav Achab Haidler za představení Pan Theodor Mundstock a hereckou cenu
si z Kopřivnice odvezl Lukáš Melník, který ztvárnil jednu z hlavních rolí v tragikomedii Osiřelý
západ z repertoáru ostravského Divadla Petra Bezruče.
SPORT
Družstvo stolních tenistů ASK Tatra Kopřivnice postoupilo do II. ligy.
Plavecký klub SK Kopřivnice pořádal XXI. ročník Velké ceny Kopřivnice.
Žáci ZŠ E. Zátopka zvítězili v republikovém finále házené kategorie žáků druhého stupně
ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
Město Kopřivnice ocenilo své nejúspěšnější sportovce, kolektivy, trenéry a organizační
pracovníky.
Dvě atraktivní rychlostní zkoušky Valašské rallye se jely v prostorách zkušebního polygonu Tatra. Tento atraktivní motorsport se do Kopřivnice vrátil po dlouhých 17 letech,
kdy polygon naposledy hostil jednu z etap Barum Rallye.
Badmintonistka Anna Škarková
na mezinárodním turnaji ve Slovinsku.

získala

bronz

ve dvouhře

kategorie

U19

Odchovanec kopřivnického florbalového klubu Martin Nehera se stal s týmem 1. SC
Tempish Vítkovice vicemistrem ČR.
Jedna z etap mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia Orlová opět vedla přes
Kopřivnici.
Gymnastický klub TJ Sokol Kopřivnice pořádal tradiční závod s názvem Brnkačka.
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KVĚTEN
20. ročník Beskyd Model Kit show navštívily zhruba tři tisíce lidí. Hlavním lákadlem tradiční akce bylo zhruba 1 500 soutěžních modelů vystavených ve velkém sále kulturního domu,
další stovky lidí se účastnily bohatého doprovodného programu v prostorách před budovou,
kde byly k vidění například replika historického letadla nebo desítky rádiem řízených modelů
v akci.
Začala přestavba několika bývalých výměníkových stanic ve městě. Nevyužité prostory
nechala radnice v pilotním programu upravit, ve dvou případech v krytá garážová stání
a výměník na ulici Obránců míru byl přestavěn v komerční prostory.
Čtvrtý ročník festivalu MayDay nabídl čtyři koncerty a dvě filmové projekce v kulturním
domě. Nesetkal se ale se zájmem veřejnosti. Festival navštívilo pouze pár desítek lidí.
Pěvecké sdružení Kopřivnice hostilo sbor Choeur Accord z francouzského partnerského
města Trappes. V rámci programu návštěvy došlo i na společný koncert v Katolickém domě.
Byl zahájen premiérový Týden pro rodinu. V jeho rámci proběhla celá řada akcí od dnů
otevřených dveří u různých poskytovatelů sociálních služeb, přes jarmarky, organizované pochody, besedy přibližující dnešním dětem dětství dnešních seniorů až po sportovní aktivity
pro rodinné týmy.
Účastníci diskuzního fóra O všem? Ovšem! vybrali desítku priorit pro rozvoj města
v nejbližším období. Jejich výběr následně upravily ještě výsledky celoměstské ankety.
Cimbálová muzika Pramínky pokřtila cédéčko Pověsti, povídačky a jiné dřysty,
na kterém se lidová hudba snoubí s krajovými pověstmi a pohádkami. Kromě křtu byl koncert
ve vyprodaném sále Katolického domu v Kopřivnici také oslavou patnácti let existence populární cimbálovky.
Radní jmenovali nové ředitelky ZŠ Mniší a Mateřských škol Kopřivnice. Zatímco kopřivnické školky od 1. srpna vede Hana Borosová, ředitelkou školy v Mniší je Ivana Bačová.
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Kopřivnický závod Röchling slavnostně otevřel dalších 6 000 m výrobních
a skladovacích ploch. Rozšíření závodu znamenalo investici ve výši 216 milionů korun
do stavby a dalších 7 milionů eur do příslušných technologií.
Byly vyhlášeny výsledky premiérového ročníku soutěžního projektu Navrhni svoji tatru
a staň se tatrovákem. Odbornou porotu překvapil vysoký zájem i kvalita návrhů, které
do soutěže přihlásili designéři a konstruktéři z řad studentů středních a vysokých škol i fanoušci
značky z řad široké veřejnosti.
Premiér Bohuslav Sobotka v doprovodu ministrů zahraničí, obrany a průmyslu
a obchodu slavnostně otevřel kopřivnický závod Tatra Defence Vehicle, který o rok dříve začal
vznikat v jedné z nevyužitých hal automobilky Tatra. Investice do výstavby závodu orientovaného nejen na opravy, ale i vývoj a výrobu nových zbrojních zařízení činila víc než 190 milionů
korun.
Bouřka a s ní spojený silný přívalový déšť s krupobitím napáchala během posledního
květnového večera ve městě celou řadu škod. Některé ulice se změnily v řeky a parkoviště připomínala jezera. Voda zaplavila řadu sklepních prostor, někde až do výšky půldruhého metru.
Voda ovšem škodila také v městské knihovně ve třetím patře kulturního domu, kam se dostala
technickou šachtou ze střechy a poničila stovky svazků knih a také další vybavení knihovny.
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SPORT
Běžec AK EZ Kopřivnice Alexandr Neuwirth suverénně zvítězil v kategorii 60–65 let na
prestižním pražském maratonu skvělým časem 3:00:18 hod.
Kulturista Jiří Rohan obsadil páté místo v kategorii mužů masters open nad 65 let na
mistrovství Evropy ve španělském letovisku Santa Susanna.
Šachový klub ASK Tatra Kopřivnice pořádal Velkou cenu Kopřivnice pro žáky ZŠ
a příslušných ročníků gymnázií.
Házenkáři KH Kopřivnice uhájili proti Zlínu extraligovou příslušnost.
Osm mladých atletů AK EZ Kopřivnice běželo Čokoládovou tretru v rámci předprogramu
mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra.

ČERVEN
Kopřivnické dny techniky na polygonu Tatry navštívilo během víkendu zhruba třiadvacet
tisíc lidí. Téměř pětapadesát vystavovatelů představilo veřejnosti nejrůznější druhy stavební,
dopravní, zemědělské, letecké, vojenské a jiné techniky. Lidé si mohli užívat také doprovodný
program, k jehož vrcholům patřily koncerty Celeste Buckingham a Marka Ztraceného.
Kopřivnice oslavila Evropský svátek hudby celodenním programem před kulturním domem. Dopolední část tradičně patřila kapelám a sborům místních základních škol, odpoledne
si pak lidé před kulturním domem mohli užít koncerty skupin Voila!, Bezobratři, Lucie Rédlové &
Garde a v závěru pak Mňága a Žďorp.
Kopřivnice poprvé hostila Lašské hry. V recesním soutěžním klání čtyř měst Lašské brány zvítězil tým Hukvald, Kopřivnice skončila druhá. Lašské hry zahrnovaly i sérii hudebních
vystoupení, která vyvrcholila koncertem Rock&roll Bandu Marcela Woodmana.
Tragédií skončila noc pro padesátiletého muže, který trávil noc v jednom z kontejnerů
na odpad na ulici Osvoboditelů. Při svozu odpadu se dotyčný dostal do lisu popelářského vozu,
který mu způsobil vážná zranění, jimž následně podlehl.
Dlouho dopředu vyprodané představení Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství
uzavřelo divadelní sezonu v kulturním domě. Inscenace, ve které známí herci v čele s Evou
Holubovou a Bobem Kleplem hrají postavy ze známého animovaného seriálu, publikum skvěle
pobavila.
Případný vznik nového muzea Tatry v objektu bývalé slévárenské haly nebude znamenat zrušení stávajícího Technického muzea Tatra v Kopřivnici. Zastupitele a kopřivnickou veřejnost o tom ujistil člen představenstva Tatry Radek Strouhal. Nová muzejní expozice, na jejíž
přípravě Tatra spolupracuje s Moravskoslezským krajem a Muzeem Novojičínska, se má zaměřit především na nákladní vozy. V následujících měsících město společně s dalšími partnery
projektu podepsali memorandum o spolupráci na vybudování nového muzea.
Zastupitelé města během dalšího z řádných jednání dali zelenou první etapě revitalizace
centra města, schválili odkup objektu bývalé tatrovácké vrátnice č. 3 situované za budovou radnice a také stanovili pravidla pro prodej bytových domů č. p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou
horou.
SPORT
Kopřivničtí fotbalisté obsadili v I. B třídě skupiny D osmou příčku, mužstvo FC VlčoviceMniší skončilo o pozici níže.
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Plavec SK Kopřivnice Roman Kučera se stal dvojnásobným mistrem ČR v kategorii dorostu (100 VZ a 200 VZ) a k tomu přidal bronz v disciplíně 50 VZ.
Vzpěrač ASK Tatra Kopřivnice Bao Tran získal bronzovou medaili na mistrovství ČR juniorů.
Minigolfové družstvo TJ Start Kopřivnice obsadilo v I. lize smíšených družstev druhé
místo.

ČERVENEC
Odstartoval projet Někdo ven??, který kopřivnickým dětem a teenagerům nabízí zajímavé alternativy pro trávení volného času. Každý z osmi prázdninových čtvrtků nabídl mladým
nějakou sportovní či zábavnou aktivitu a celý cyklus vyvrcholil 26. srpna koncertem Martina
Haricha v centru města.
Společnost Brose oznámila hospodářské výsledky za předchozí rok. Celkově největší
závod v Kopřivnici dosáhl v roce 2015 obratu 16,4 miliardy korun, investoval téměř miliardu
korun a vytvořil víc než 650 nových pracovních míst.
Třetí ročník Letních slavností v Mniší lákal návštěvníky ze širokého okolí. Vrcholem odpoledního programu bylo vystoupení smyčcového tria Inflagranti s moderními úpravami klasické
hudby.
Kopřivnice slavila Bartolomějskou pouť starodávným jarmarkem s doprovodným programem, Bartolomějským večerem s přehlídkou místních kapel a produkcí reggae kapely Švihadlo.
Nedělní část programu byla věnována tradičně dechovému orchestru a také kapele Pískomil
se vrací, nabízející rockovou hudbu pro děti.
SPORT
Téměř 700 bikerů se vydalo na trať XIX. ročníku poloorientačního nezávodního
mtb maratonu Kopřivnického Drtiče a poprvé závodily v areálu skautského centra Vanaivan
na kolech také děti.
Na polygonu nad Kopřivnicí proběhla premiérová Tatra Trucks Drift Grand Prix. Víkendový motoristický podnik, jehož hlavním programem byla soutěž v jízdě smykem, navštívilo
podle odhadu pořadatelů asi 6 tisíc lidí.
Na mezinárodním volejbalovém turnaji v Kopřivnici se utkalo celkem 16 družstev včetně
partnerského města Kopřivnice Markgröningenu.
Na VII. ročníku Větřkovického triatlonu padl účastnický rekord. Celkem v závodě startovalo 81 mužů, 21 žen a 18 štafet. Výtěžek ze startovného, sponzorské dary a další příspěvky
putovaly Veronice Fojtíkové z Rybí, upoutané po úraze na vozík.
Kopřivničtí dodgeballisté OlbramChallenge Team obsadili na ME v Paříži 6. příčku.

ZÁŘÍ
Druhý ročník Festivalu medu a písničky nabídl ještě bohatší program, přednášky
o včelařství a ukázky tohoto řemesla střídaly ochutnávky medu a včelích produktů a zajímavý
kulturní program, v jehož rámci vystoupila například i zpěvačka Lenka Filipová.
Centrum města zaplnily automobilové veterány účastníků 47. ročníku Tatra veteran rallye Beskydy. Celkem se závodu účastnilo 87 posádek a k vidění byly i opravdové unikáty.
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Kurátor sbírek zdejšího Technického muzea Radim Zátopek pokřtil knížku Co zažily tatrovky aneb Autopohádky z Kopřivnice. V bohatě ilustrované knize jsou příběhy vycházející
ze zajímavých osudů některých konkrétních exponátů muzea.
Základní škola Alšova zahájila školní rok o sedm vyučovacích dnů později než ostatní
školy ve městě. Důvodem neplánovaného prodloužení prázdnin bylo zpoždění rekonstrukce
sociálních zařízení ve východním křídle budovy. Podle smlouvy měla frýdecko-místecká společnost předat dokončené dílo už 19. srpna, ale ve skutečnosti se její dělníci pohybovali
ve školní budově ještě 9. září.
Tatra 815 6x6 VE „Ostrý-II“, která v roce 1986 absolvovala se startovním číslem
635 Rallye Paříž – Dakar, se vrátila do Kopřivnice. Její soukromý majitel ji po dohodě
s automobilkou vyměnil za novou Tatru Phoenix. Historický unikát Tatra restauruje a použije
jako jeden z hlavních taháků připravovaného nového muzea.
Kopřivnická veřejnost byla na veřejném projednání podrobně informována o záměru vybudovat v budově na ulici Francouzské komunitní centrum. Pokud se podaří získat příslušnou
dotační podporu, objekt, ve kterém dnes sídlí Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan
a pobočka městské knihovny, by měl sloužit také jako nové působiště Denního stacionáře
Kopretina, který by se přestěhoval z Vlčovic.
Dana Zátopková u vchodu do muzejní expozice věnované jí a Emilu Zátopkovi podepisovala výtisky vzpomínkové knihy Náš život pod pěti kruhy, která vyšla před letní olympiádou
v Riu a na jejímž vzniku se v roli vydavatele významně podílelo Regionální muzeum Kopřivnice.
Byly zahájeny práce na rekonstrukci ulice Štramberské. Silnice se opravovala
za provozu vždy v jednom jízdním pruhu v úseku od Katolického domu po křižovatku s ulicí
Pabla Nerudy.
Rozsáhlý požár, který vypukl v prodejně sportovního zboží, zničil v neděli odpoledne obchodní centrum na ulici Štefánikově. Oheň napáchal škody asi za 50 milionů korun a na jeho
likvidaci dlouhé hodiny pracovala zhruba stovka hasičů ze 17 profesionálních i dobrovolných
hasičských jednotek. Ohněm poškozená budova se stále rekonstruuje a otevřít se má až
na jaře letošního roku.
Na zimním stadionu bylo instalováno nové, moderní ozvučení za 600 tisíc korun. Během
letní pauzy se zimní stadion dočkal bezmála pětimilionové investice, ze které byly zrekonstruovány tribuny a osazeny novými sedačkami. Divácká kapacita stadionu tak sice klesla
z původních 1 640 na 1 081 míst, ale diváci by měli mít větší pohodlí.
SPORT
Kopřivničtí házenkáři skončili na domácím turnaji O pohár PV OS KOVO Tatra, a. s.,
Kopřivnice druzí.
Na Evropských atletických hrách mládeže získali z AK EZ Kopřivnice bronz Hynek Bartoň v hodu kriketovým míčkem a Ema Feilhauerová v běhu na 600 m.
Letošní XIV. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka opět odstartovala Dana Zátopková a na trať vyslala téměř 200 běžců. Startovnímu poli znovu vévodili závodníci z Keni běhající za maďarský Benedek-Team. V mužích zvítězil Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo, jehož čas
1:11:23 hod. je druhým nejlepším časem v historii závodu, a v ženách si pro prvenství doběhla
Betty Chepleting časem 1:28:05 hod. Hlavnímu závodu předcházel Běh dětí, v němž startovalo
ve 13 kategoriích rekordních 431 závodníků.
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Závodník minikár Jakub Procházka (A. MARK TATRA TEAM) získal ve své premiéře
v kategorii M2 titul mistra ČR. Jen těsně mu uniklo vítězství v Poháru ČR a druhý skončil také
v Evropském poháru.

ŘÍJEN
7. – 8. října proběhly volby do zastupitelstva kraje a první kolo senátních voleb. V
Kopřivnici přišlo k urnám jen 30,35 % oprávněných voličů. Vítězem voleb se v místním měřítku
stalo Hnutí ANO 2011, které získalo 21,97 % hlasů, před ČSSD s 15,7 % a ODS se ziskem
11,82 % hlasů. Do zastupitelstva lidé v Kopřivnici zvolili také zástupce KDU-ČSL, KSČM
a koalice SPD a SPO. Do druhého kola senátních voleb pak lidé poslali Petra Orla a Jaroslava
Dvořáka. O týden později pak senátní post přesvědčivým rozdílem získal Petr Orel, společný
kandidát Strany zelených a KDU-ČSL.
Kopřivnickou radnici navštívil primátor slovenského města Bánovce nad Bebravou. Slovenské město, které s Kopřivnicí pojí společná tatrovácká historie, má zájem o zahájení užší
spolupráce mezi městy.
Ohlédnutí bylo tématem 19. ročníku fóra Myšlenky TGM a současnost. Mezi pozvanými
diskutéry ve velkém sále kulturního domu byli kromě tradičních hostů z řad novinářů a publicistů
také historici, diplomat a chartista Martin Palouš či spisovatel Petr Andrle.
Velkým soutěžním kláním týmů jednotlivých základních škol vyvrcholil celoroční projekt
TOOP zaměřený na zvýšení povědomí teenagerů o trestní odpovědnosti před získáním občanského průkazu. Už dříve proběhla také výtvarná, literární a multimediální soutěž a série přednášek k tomuto tématu.
V sále zrekonstruované Vily Machů, objektu, ve kterém v minulosti sídlilo zdejší loutkové
divadlo, vystoupil se svým autorským čtením spisovatel Michal Viewegh. Šlo o první z řady programů, které se v tomto novém společenském prostoru ve městě začaly nabízet.
Pátého ročníku Výstupu na Mt. Everest se zúčastnilo celkem 156 závodníků
v kategoriích sólolezec, duolezci a družstva. Vítěz Zbyněk Cypra vylepšil vlastní traťový rekord
na 11:44 hod.
Běžec AK EZ Kopřivnice Alexandr Neuwirth zvítězil
na prestižním košickém maratonu skvělým časem 3:00:34 hod.

v kategorii

šedesátníků

LISTOPAD
Dvacátý ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí proběhl v duchu velké narozeninové oslavy. V hlavním programu vystoupilo víc než 320 účinkujících
a rostoucí zájem byl také o doprovodné programy a společnou zábavu, která integruje zdravé
děti s jejich vrstevníky s postižením.
Bezmála dvanáct set kilogramů potravin se nasbíralo v kopřivnických supermarketech
v rámci Národní potravinové sbírky. Štědrost místních lidí, kteří pomohli naplnit potravinové
banky trvanlivými potravinami, byla největší v dosavadní historii sbírky.
Taneční soutěž Tatra oslavila půl století své existence nejen kláním 41 tanečních párů
třídy A, ale také bohatým doprovodným programem. V souvislosti s jubilejním ročníkem Tatry
vyšel almanach ohlížející se za historií tradiční soutěže.
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Starosta Miroslav Kopečný převzal na Pražském hradě Národní cenu za společenskou
odpovědnost a udržitelný rozvoj. Kopřivnice prestižní ocenění získala v kategorii Veřejný sektor
– Společensky odpovědná organizace.
Mimořádné jednání zastupitelstva rozhodlo většinou 14 z 16 přítomných hlasujících, že
se město bude ucházet o dotaci na rekonstrukci sportovních ploch letního stadionu v Kopřivnici.
Předpokládané náklady na modernizaci stadionu přesahují 34 milionů korun, spoluúčast města
by mohla činit až 15 milionů. Zda byla Kopřivnice s žádostí úspěšná, by se mělo vědět možná
už v únoru letošního roku.
Hudebníci z Kopřivnice a okolí se spojili, aby koncertem v kostele sv. Batoloměje připomněli Mozartovo výročí. Zazněla mimo jiné část korunovační mše a slavné Requiem.
SPORT
Trenér mládeže HC Kopřivnice Petr Němec byl vybrán mezi 30 nejlepších trenérů ČR
a byl zvolen Sympaťákem roku.
Kopřivnická badmintonistka Adéla Špačková získala jako členka výběru Severomoravského kraje stříbro na turnaji Czech Talent U11 a třetí místo obsadila v soutěži jednotlivců.
Judista Radek Rýpar obhájil titul mistra ČR v dorostenecké kategorii do 55 kg.

PROSINEC
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2017. V podobě, v jaké byl přijat,
by měl úhrn příjmů a výdajů činit bezmála 517 milionů korun. Politici se ale k normě určující
hospodaření města ještě vrátí počátkem jara a do rozpočtu zahrnou další investiční akce.
Byla otevřena časová schránka, která byla objevena v rámci oprav báně na věži vlčovického kostela Všech svatých. Dokumenty a mince zkoumají historici a po dokončení oprav
se schránka doplněná o aktuální obsah vrátí zpět na vrchol kostelní věže.
SPORT
Gymnastický klub TJ Sokol Kopřivnice pořádal tradiční Mikulášský dvojboj.
Plavecký klub SK Kopřivnice pořádal zimní mistrovství ČR čtrnáctiletého žactva.
Vzpěrači ASK Tatra Kopřivnice pořádali Velkou cenu juniorů a zároveň kvalifikaci do II.
ligy, kterou se jim však udržet nepodařilo.
Kopřivnický klub krasobruslení pořádal Velkou cenu města Kopřivnice.
Plavkyně SK Kopřivnice vybojovaly na Zimním poháru mladšího žactva oblasti Morava tři
medaile – Vendula Schwarzová stříbro a bronz a Šárka Jadrníčková bronz.
Plavec SK Kopřivnice Roman Kučera získal na Mistrovství ČR bronz v disciplíně 100 M
kategorie mladšího dorostu.
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Významná výročí
V Ý R O ČÍ TGM
Na náměstí TGM v Kopřivnici se uskutečnilo tradiční setkání u příležitosti 166. výročí narození zakladatele československého státu. Tomáš Garrigue Masaryk se narodil před 166 lety
7. března v jihomoravském Hodoníně. Před jeho pomníkem se sešlo několik desítek lidí, mezi
jinými členové kopřivnického Klubu Masarykova demokratického hnutí, zástupci Konfederace
politických vězňů a představitelé zdejší radnice. Krátký projev za MDH pronesl Ladislav Cvíček.
Zmínil v něm Masarykovy postoje během hilsneriády i paralely se současným děním ve společnosti. Na závěr krátké vzpomínkové akce vystoupilo Pěvecké sdružení Kopřivnice zpěvem státní hymny.

V Ý R O ČÍ

O SV O BO Z EN Í

V pondělí 9. května si Kopřivnice připomněla 71. výročí osvobození Kopřivnice a ukončení druhé světové války. Pietní akt se uskutečnil v 17 hodin u pomníku padlých před bývalou
Základní školou náměstí. Památku obětí druhé světové války uctili představitelé města v čele se
starostou Miroslavem Kopečným, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci
Českého svazu bojovníků za svobodu.

V Ý R O ČÍ M I L AD Y H O R Á K O V É
V pátek 24. června se před Základní školou dr. Milady Horákové v Kopřivnici uskutečnil
tradiční pietní akt u příležitosti 66. výročí popravy významné právničky a političky, jejíž jméno
tato místní škola nese. Milada Horáková je jednou z nejznámějších obětí komunistických politických represí a jedinou ženou, kterou tehdejší totalitní justice poslala na smrt. Popravena byla
27. června 1950. Památku Milady Horákové uctili představitelé města Kopřivnice spolu se zástupci Konfederace politických vězňů a členy Klubu Masarykova demokratického hnutí. Před
položením kytic u pamětní desky na budově školy krátce promluvil starosta Kopřivnice Miroslav
Kopečný a člen Konfederace politických vězňů Zdislav Zíma. Atmosféru pietního shromáždění
zpříjemnilo hudební vystoupení žáků školy.

19.

ROČNÍK

M Y ŠL E N E K TGM

Společným tématem hostů letošního 19. ročníku fóra Myšlenky TGM a současnost bylo
ohlédnutí. Obdivovatelé myšlenek prvního československého prezidenta stejně jako lidé vyznávající otevřenou a svobodnou diskuzi nad politickými i společenskými tématy se sešli ve velkém
sále Kulturního domu v Kopřivnici ve čtvrtek 20. října. Po úvodních zdravicích starosty Miroslava Kopečného a místopředsedy Masarykova demokratického hnutí Františka Dobšíka dostal
slovo rozhlasový novinář Karel Michal, který vyřídil vzkaz zdravotně indisponovaného emeritního ředitele Svobodné Evropy Pavla Pecháčka. Prvním letošním řečníkem pak byl historik zdejšího muzea Ondřej Šalek, který po Josefu Adamcovi převzal vyprávění o dějepisných skutečnostech a v krátkosti vylíčil Masarykovu činnost v průběhu první světové války, která nakonec
vyústila v založení samostatného státu.
Publicista Petr Andrle, nováček mezi hosty akce, vedl polemiku o vzdělání a vzdělanosti.
Vzpomněl třeba Masarykovy učitele, kterých si on velmi vážil a národ je následně jako rodilé
Němce vymazal z paměti, což bylo podle něj něco, co by Masaryk nikdy nepřipustil. Petr Andrle
žije v nedaleké Čeladné a je novinářem, publicistou a autorem vlastivědných knih.
S dalšími příspěvky vystoupili bývalý poslanec a diplomat Martin Palouš, novinář Radko
Kubičko, Ladislav Cvíček a valašský šansoniér František Segrado.
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V Ý R O ČÍ

V Z N I K U R EP UB LI K Y

Kopřivnice oslavila vznik republiky vzpomínkovým setkáním ke Dni vzniku samostatného
československého státu v předvečer státního svátku, a to ve čtvrtek 27. října v 17 hodin u pomníku TGM. Setkání zahájilo vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice, následoval proslov
starosty města Miroslava Kopečného a vše ukončila československá hymna.

DEN

V Á L E ČN Ý C H V ET ER ÁN Ů

V pátek 11. listopadu si Kopřivnice připomněla Den válečných veteránů tradičním pietním setkáním u pomníku padlých před budovou bývalé ZŠ náměstí. Kytice k pomníku položili
představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu. Tento pietní akt připomněl událost, kdy 11. listopadu 1918 podepsalo
osamocené Německo příměří v Compiègne, čímž skončila první světová válka. U příležitosti
tohoto svátku se vzpomíná také na lidi, kteří padli ve všech válečných konfliktech. Starosta
města Miroslav Kopečný ve své řeči osvětlil historii svátku, který má připomínat oběti na bojištích všech válečných konfliktů. Většina lidí 11. listopad spojuje se svátkem svatého Martina, ale
Kopřivnice od roku 2001 patří mezi města, kde si tento významný den pravidelně připomínáme
jako Den válečných veteránů. Pietní setkání ukončili přítomní zpěvem státní hymny.

17.

LI S T O P AD

Několik set Kopřivničanů přišlo i letos oslavit Den boje za svobodu a demokracii. Lidé se
sešli v pět hodin večer u ZŠ dr. Milady Horákové, kde je umístěna pamětní deska obětem boje
s komunistickým režimem. Atmosféru navodilo vystoupení Martina Galii, který zahrál a zazpíval
dvě z písní Karla Kryla.
Po přivítání přítomných starostou, jenž zmínil mimo jiné, že Kopřivnice je jen jedním ze
dvou měst v okrese, kde je listopadový státní svátek oficiálně připomínán, vystoupili řečníci.
Ladislav Cvíček z Masarykova demokratického hnutí připomněl, že svátek souvisí s dvěma
událostmi novodobé historie, se studentskými protesty proti nacismu v roce 1939 a se začátkem
sametové revoluce v roce 1989.
Následně se lidé v průvodu s lampiony vedeném skupinkou bubeníků vydali na náměstí
TGM. Tam byl pro účastníky oslavy připraven teplý čaj a zhruba půlhodinový koncert Lenky „Lo“
Hrůzové.
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VEDENÍ MĚSTA
Město Kopřivnice je obcí s rozšířenou působností a je vybaveno všemi orgány obce dle
zákona o obcích – tedy 7člennou radou města, 21členným zastupitelstvem města a městským
úřadem v čele s tajemníkem.
V roce 2016 se městský úřad podílel na zpracování 34 zápisů ze schůzí rady města
a zasedání zastupitelstva města a 986 usnesení z činnosti těchto orgánů.

Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách v zimě roku 2014 je v počtu
21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2016
(podle zákona o obcích), a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2016 se uskutečnilo celkem 7 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

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, Mgr.

ODS

Ivan TELAŘÍK

Nezávislí
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Poznámka:
ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

ODS

Občanská demokratická strana

SNK

Sdružení nezávislých Kopřivnice

PSZ

PRO Sport a Zdraví

Změna

Piráti a Změna pro Kopřivnici

N E J DŮ L E ŽI T Ě JŠÍ

R O Z HO D N UT Í ZA ST UP I T E L ST V A M Ě ST A V RO C E

2016

Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice


obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2016 O místních záležitostech veřejného pořádku

Finanční a majetková rozhodnutí
Schválení:


Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice,



Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2016,



Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2015,



prodeje a výkupu pozemků,



dohod o přistoupení k závazku.

Poskytnutí dotací, např.:


Charitě Kopřivnice,



Občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,



Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s.,



Pěveckému sdružení Kopřivnice,



Živá mandala, z. s.,



AVZO TSČ ČR, ZO Kopřivnice,



ASK Tara Kopřivnice,



AKEZ Kopřivnice, z. s.,



BK Kopřivnice, z. s.,



FBC Vikings Kopřivnice,



FC Kopřivnice,
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Figure Skating Club Kopřivnice,



Klubu házené Kopřivnice,



FC Vlčovice-Mniší,



Klub volejbalu TATRA Kopřivnice,



Ski – klub Kopřivnice,



Sportovní klub Kopřivnice, z. s.,



TJ SPARTAK – Lubina,



Městský dechový orchestr Kopřivnice,



ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice,



Hockey Clubu Kopřivnice,



Tenisovému klubu Kopřivnice,



Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.,



Dům dětí a mládeže Kopřivnice,



Pionýr, z. s.,



na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice a další.

Vzetí na vědomí:


zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZM Kopřivnice.
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Rada města
Jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2016 v tomto složení:

Starosta města:

Ing. Miroslav Kopečný

Místostarostové:

Mgr. Dagmar Rysová (do 10. 3. 2016)
Mgr. Lumír Pospěch (od 10. 3. 2016)
Stanislav Šimíček

Členové:

Mgr. Zdeněk Babinec
Ivan Telařík
Mgr. Ladislav Myšák
Ing. Ladislav Stehlík

U SP O Ř Á D ÁN Í –

P ŮSO BN O ST

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:
Působnost starosty pana Ing. Miroslava Kopečného:
a) Strategické plánování, územní plán
b) Investice a doprava
c) Rozpočet a finance
d) Správa majetku a energetika
e) Vnější vztahy, mezinárodní vztahy a muzejnictví
f) Zdravé město a místní Agenda 21
Působnost 1. místostarostky paní Mgr. Dagmar Rysové (do 10. 3. 2016):
a) Bytové hospodářství
b) Správa majetku a komunální služby
c) Energetika
d) Kultura
e) Školství
f) Zdravé město a místní Agenda 21
Působnost 1. místostarosty pana Mgr. Lumíra Pospěcha (od 10. 3. 2016):
a) Školství, kultura a sport
b) Bytové hospodářství
b) Marketing, cestovní ruch
c) Záležitosti místní části Vlčovice
Působnost 2. místostarosty pana Stanislava Šimíčka:
a) Sociální věci a prevence kriminality
b) Životní prostředí
c) Komunální služby (včetně pracovní dopravní skupiny)
d) Svazek obcí Novojičínska – odkanalizování
Tajemník MÚ: Ing. Miroslav Halatin
řídí a kontroluje činnost všech odborů, oddělení městského úřadu.
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V roce 2016 se uskutečnilo celkem 27 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města

Předseda

Finanční

RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ladislav Myšák
(do 28. 4. 2016)
Ing. Luděk Polášek
(od 28. 4. 2016)
Předseda

Kontrolní

Komise rady města
Pro mezinárodní vztahy
Pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci
Pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Pro architekturu a urbanismus
Rada Kabelové televize

Mgr. Karel Kočiš
Pavel Obrátil

Komise místních částí

Předseda

Vlčovice
Lubina
Mniší

Ing. Radim Hyvnar
Ing. Petr Filip
Václav Lichnovský

Ing. Michal Karták
Oldřich Rys

Rok 2016 přinesl poměrně zásadní změny ve vedení města. V únoru zastupitelstvo města odvolalo místostarostku Mgr. Dagmar Rysovou z postu místostarosty a radní. Na její místo
jmenovalo místostarostu Mgr. Lumíra Pospěch. Sedmým členem rady byl následně zvolen
Mgr. Ladislav Myšák. V důsledku této personální změny došlo i ke změně v rozdělení garancí
mezi jednotlivé radní města. Mgr. Ladislav Myšák byl pověřen vedením městské policie místo
pana Stanislava Šimíčka.
Dagmar Rysová působí v komunální politice od roku 2002, kdy se poprvé stala zastupitelkou za stranu SNK. Od roku 2006 působila rovněž v radě města a zároveň zastávala funkci
třetího místostarosty. V roce 2010 se stala druhým místostarostou. Od posledních komunálních
voleb v roce 2014 do března 2016 zastávala funkci prvního místostarosty. Do gesce 1. místostarostky Dagmar Rysové spadalo, stejně jako v předchozích čtyřech letech, bytové hospodářství, kultura a projekt Zdravé město. V aktuálním volebním období byla zodpovědná rovněž
za správu majetku, komunální služby, energetiku a školství. Dagmar Rysová přes své odvolání
nadále zůstala členkou kopřivnického zastupitelstva.
V létě tragicky zemřela vedoucí soukromoprávního oddělení a právní služba se musela
vyrovnat se ztrátou kvalifikovaného odborníka a těžce nahraditelného zaměstnance.
Další změnou ve významné vedoucí pozici byl odchod Ing. Radomíry Michálkové a její
nahrazení Mgr. Michaelou Raškovou v pozici vedoucí odboru školství, kultury a sportu.
Ke konci roku 2016 byla také zrušena organizační složka Klub kamarád. Činnost, kterou
zajišťovala, byla převedena pod Armádu spásy v České republice, z. s.
Město Kopřivnice společně s městským úřadem naplňovalo své cíle vytyčené Strategickým plánem města Kopřivnice pro období 2007 – 2022. Počátkem roku 2016 byl vyhodnocen
Akční plán rozvoje města pro období 2015 – 2016 a současně byl zpracován Akční plán rozvoje
města Kopřivnice pro období 2016 – 2017; oba tyto materiály byly předloženy orgánům města
k projednání.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
O R G AN I ZA ČN Í

US P O Ř Á D ÁN Í A V ÝV O J P O Č T U Z A M Ě S T N AN CŮ

V průběhu roku 2016 došlo k několika organizačním změnám. Bylo zrušeno oddělení
soukromoprávní a oddělení školství, kultury a sportu a vznikl odbor školství, kultury a sportu
a dvě pozice právníků přímo podřízené tajemníkovi městského úřadu. Dále byla zrušena pracovní pozice manažer kvality a správce procesního modelu a zřízena pracovní pozice referent
Správa komunálního majetku – zeleň, odpady a referent školství – státní správa a samospráva.
Tisková mluvčí byla podřazena pod odbor školství, kultury a sportu. Oddělení pozemků bylo
přeřazeno z odboru rozvoje města na odbor majetku města. V průběhu roku byly rovněž upraveny názvy vybraných pracovních pozic tak, aby lépe vystihovaly obsah pracovní náplně a vykonávané odborné agendy.
Organizační uspořádání Městského úřadu Kopřivnice se do září 2016 řídilo vnitroorganizační směrnicí č. 7/2015 doplněnou vnitroorganizační směrnicí č. 8/2016. Od 1. prosince 2016
nabyl účinnosti nový Organizační řád Městského úřadu Kopřivnice (vnitroorganizační směrnice
č. 11/2016) schválený usnesením Rady města Kopřivnice č. 1697 ze dne 21. 11. 2016.
K 31. 12. 2016 vzrostl počet zaměstnanců městského úřadu v pracovním poměru na dobu neurčitou oproti předchozím dvěma rokům o jednoho na 176. Jedna pracovní pozice zůstala
neobsazená – vedoucí odboru rozvoje města.
V roce 2016 několikanásobně vzrostl počet výběrových řízení, a to celkem 26 (21 pro
městský úřad, 4 pro příspěvkové organizace – 3 konkurzy na ředitele a 1 výběrové řízení na
školního psychologa a 1 pro Městskou policii).

Významné aktivity a získaná ocenění
V roce 2016 se město Kopřivnice opět prezentovalo se svými iniciativami a projekty
zejména v oblasti kvality řízení ve veřejné správě, udržitelném rozvoji nebo životním prostředí.
V roce 2016 město po desáté obhájilo kategorii B v rámci sady povinných celonárodních
kritérií místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Kontrola na místě za účasti hodnotitelů jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje a členů Pracovní skupiny pro místní Agendu 21
Rady vlády pro udržitelný rozvoj proběhla 18. 10. 2016 v Kulturním domě Kopřivnice. Slavnostní
předání ocenění se uskutečnilo 1. 12. 2016 v Praze.
Díky pokročilé implementaci místní Agendy 21 se městu podařilo v roce 2016 potřetí za
sebou získat první místo v soutěži o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za Společenskou odpovědnost organizací. Tento úspěch byl podnětem pro podání přihlášky i do Národní
ceny kvality a také zde Kopřivnice uspěla, když získala hlavní národní ocenění v oblasti Společenské odpovědnosti organizací a na dva roky také mezinárodní ocenění v rámci modelu excelance EFQM, který byl vytvoření Evropskou nadací pro management kvality.
Město Kopřivnice pokračovalo i v roce 2016 v aktivitách v rámci tzv. Benchmarkingové
iniciativy – společné snahy obcí s rozšířenou působností zvýšit výkonnost a kvalitu fungování
svých úřadů formou analýz jednotlivých agend, porovnávání, vyměňování zkušeností a svých
dobrých praxí.
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NÁRODNÍ

C EN A

Město Kopřivnice získalo Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii Veřejný sektor – Společensky odpovědná organizace. Cenu převzal ve Španělském sále Pražského hradu v úterý 22. listopadu starosta města Miroslav Kopečný s tajemníkem Městského úřadu Kopřivnice Miroslavem Halatinem.
Vládní program Národní ceny kvality je zaměřen na oceňování organizací, které dosahují
excelentních výsledků v aplikaci osvědčených metod kvality. Cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je jednou z kategorií tohoto programu. V rámci ní jsou oceňovány organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, partnery i širokou veřejnost.
Hodnocení Národní ceny se stalo kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy,
a Kopřivnice tak získala nejen nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace
v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází, ale i doporučení, kterým
směrem se má dále ubírat a na které části problematiky se má zaměřit. Národní cena kvality
České republiky se uděluje od roku 1997 a původně byla určena podnikům, postupně se ale
rozšířila i do oblasti veřejné správy. Hodnotí se zejména péče o zaměstnance, komunikace
s veřejností a její zapojování do rozhodovacích procesů, ochrana životního prostředí a v další
oblasti. Společenská odpovědnost organizací je od letošního roku hodnocena podle mezinárodního modelu Committed to Sustainability vytvořeného Evropskou nadací pro management
kvality ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact.

KOPŘIVNICE

O BH Á JI LA K AT E GO RI I

B

A ZÍ SK A L A T I T UL

S YST É MO V É

M ĚS T O

Kopřivnice podesáté obhájila, že patří mezi nejlepší Zdravá města v republice, navíc získala titul Systémové město za dlouhodobý postup kategorie B dle kritérií místní Agendy 21.
Ocenění za město převzal starosta ve čtvrtek 1. prosince v Praze na konferenci Národní sítě
Zdravých měst ČR.
Na konferenci, v níž zástupci měst a obcí, které patří k „nejudržitelnějším“ v republice
a v oficiálním žebříčku naplňují nejvyšší certifikované příčky mezinárodní metody kvality místní
Agenda 21 (MA21), prezentovali své úspěšné aktivity v jednotlivých oblastech a poté odpovídali
na dotazy z pléna. Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obec Křižánky potvrdily opětovně své kvality a jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili i výzvy,
které před nimi stojí. Předmětem živé panelové diskuze byla otevřenost úřadu, chytré město,
plánování s občany, urbanismus, udržitelné finanční, strategické, procesní řízení, obnovitelné
zdroje a úspory, adaptace na klimatickou změnu, inovace a zajímavá technická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další.
Starosta Miroslav Kopečný s Lenkou Šimečkovou, vedoucí oddělení strategického plánování, prezentovali partnerství města s podnikatelskými subjekty prostřednictvím aktivit, jako
jsou Kopřivnické dny techniky, Rada pro rozvoj lidských zdrojů či zapojení podnikatelů do tvorby
koncepčních a rozvojových dokumentů města. Součástí prezentace byla rovněž podpora města
v oblasti cyklodopravy a dalších dílčích aktivit ke zlepšení ovzduší ve městě. Účastníci konference ocenili Kopřivnici za její úspěch v Národní ceně za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.
Místní Agenda 21 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.
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D Ě T SK É

Z AST UP I T EL ST V O

Koncem října proběhla třetí fáze mezinárodního projektu O našem městě chceme rozhodovat s vámi. V rámci dvouletého mezinárodního projektu se uskutečnilo šestidenní pracovní
setkání skupiny 14 mladých Francouzů, stejného počtu Poláků a 22členného kopřivnického
dětského zastupitelstva v Malenovicích.
Už během předchozích dvou setkání mladí obyvatelé Trappes a Kopřivnice vytvářeli metodiku pro vytvoření a následné fungování mladých zastupitelů ve městech, nyní výsledky své
práce prezentovali polským vrstevníkům, kde se o založení podobné platformy pro mladé teprve
uvažuje. Během týdenního pobytu v Malenovicích došlo nejen na prezentaci už vytvořené metodiky, ale také na vzdělávání mladých účastníků v oblasti komunikace či projektového řízení.
Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus +.

Městská policie
Personální stav městské policie byl dlouhodobě stabilizován. Rok 2016 lze označit proti
předchozím letům za revoluční, protože šest strážníků městskou policii opustilo a stejný počet
byl do řad městské policie přijat. Strážníci ve dvou případech přešli k Armádě ČR, dva strážníci
posílili řady Policie ČR, jeden strážník byl nucen odejít ze zdravotních důvodů a jeden strážník
pro nesplnění zákonné podmínky dosažení úplného středního vzdělání s maturitou.
Výhodou nově přijatých strážníků bylo, že přešli z jiných městských policií (Jílové u Prahy, Štramberk, Nový Jičín, Ostrava, Havířov, Frenštát pod Radhoštěm), čímž došlo k úspoře za
rekvalifikační kurz a bylo možno využít jejich služeb okamžitě po nástupu. Současný stav Městské policie Kopřivnice je 21 strážníků a 1 administrativní pracovnice.
Věková struktura strážníků MP Kopřivnice:
31 – 40 let – 3 strážníci
41 – 50 let – 9 strážníků
51 – 60 let – 8 strážníků

Z ÁK LA DN Í

K O N C E P C E Č I N N O ST I

M Ě ST S K É

P O LI CI E

K O P ŘI V N I C E

V roce 2016 došlo ke změně garanta za městskou policii, kdy místostarostu Stanislava
Šimíčka vystřídal člen Rady města Kopřivnice Mgr. Vladislav Myšák.
Současně se změnou garanta byla radou města a zastupitelstvem města schválena Základní koncepce činnosti Městské policie Kopřivnice.
Jednotlivá ustanovení této koncepce byla postupně zaváděna do praxe:
-

Díky této koncepci se podařilo zmodernizovat a vyřešit provázanost kamerového systému s Policií ČR.

-

Zavedl se systém pravidelných porad strážníků MP.

-

Proběhlo proškolení strážníků tak, aby byli schopni plnit úkoly stálých služeb.

-

Plánování pravidelných směn a složení jednotlivých dvojic dle požadavků strážníků.

-

Zrealizování změny na služebně MP (odhlučnění místnosti stálé služby + klimatizace,
místo na sušení výstroje).
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-

Zavedení služebních emailů strážníků + mapa rajonů na webových stránkách městské
policie.

-

Zpracování souboru benefitů a jejich uvedení do praxe.

-

Zavedení zpracování přestupků jednotlivými strážníky.

V EŘ E JN O P R ÁV N Í

S M LO UV A S M Ě ST E M

Š T R A M B ER K

Od 1. 4. 2016 Městská policie Kopřivnice působí v rámci veřejnoprávní smlouvy i na katastrálním území města Štramberk.
Při pravidelných setkáních s představiteli města, na jednáních Rady města Štramberk
a Zastupitelstva města Štramberk, byla vždy tato spolupráce hodnocena kladně.
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. Během nočních služeb a o víkendech se městská policie nejvíce zaměřovala na kontrolu veřejného pořádku v okolí heren, barů, restaurací. Při kontrolní činnosti ve městě se městská policie zaměřovala na místa, kde se schází problémové skupiny mladých lidí a dále byly
prováděny kontroly vytipovaných míst, kde byl zaznamenán zvýšený pohyb nepřizpůsobivých
osob.
Významný podíl na narušování veřejného pořádku představuje nadměrné požívání alkoholických nápojů. Dá se říci, že prakticky každý přestupek související s narušováním nočního
klidu či buzení veřejného pohoršení je spojen s požíváním alkoholu nebo jiné návykové látky.
Městská policie v rámci svých možností provádí pravidelné kontroly sídlišť, ale vzhledem
ke kapacitním možnostem nemůže zajistit trvalý dohled nad hřišti nebo nad jinými veřejnými
plochami mezi obytnými domy.
Na městskou policii se v roce 2016 obrátilo 1 602 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.
Na práci jednotlivých strážníků zazněly z řad občanů jak pochvaly, tak i stížnosti.
Na činnosti strážníků bylo v roce 2016 podáno ve dvou případech trestní oznámení, které je ve fázi prověřování. Pro průkaznější řešení jednotlivých podnětů byly pořízeny osobní videokamery, které strážníci využívají při řešení oznámení na zavolání.

M ĚS T SK Ý

K A M E R O V Ý D O H L Í Ž E CÍ SY ST É M

Městský kamerový dohlížecí systém disponuje 16 kamerami.
Zavedením základní koncepce činnosti Městské policie Kopřivnice do praxe se podařilo
propojení kamerového systému MP Kopřivnice na stálou službu Obvodního oddělení Policie ČR
Kopřivnice. Jedná se o moderní technologii, kdy si může obsluha Policie ČR zvolit nezávisle
jakoukoliv kameru a monitorovat, ostřit, přibližovat dle svých potřeb.
Školením na obsluhu kamerového systému prošli všichni strážníci Městské policie
Kopřivnice.

P U LT

C E N T R A LI ZO V AN É O CH R AN Y

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.
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Bezpečnostní situace si vyžádala rozšíření počtu nouzových tlačítek na jednotlivých objektech.
Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Docházelo k pravidelným setkáním
s vedením Policie ČR a s vedení městské policie. Aktuální problémy a úkoly se řešily neprodleně.
V roce 2016 došlo celkem k 83 případům, při nichž spolupracovala MP s Policí ČR. Podezření ze spáchání trestného činu bylo na Policii ČR předáno v 10 případech.

Výročí městské policie
21. října uplynulo pětadvacet let od doby, kdy byla v Kopřivnici zřízena městská policie.
Ustavena byla sice 18. října 1991, ale první strážník, kterým byl Jan Müller, jenž od začátku
zastává funkci velitele, začal pracovat 21. října. V době vzniku tvořili městskou policii čtyři
strážníci, dnes jejich počet činí devatenáct. Nejvyšší počet měli v roce 1994, kdy jich bylo 25,
ale z ekonomických důvodů došlo k jejich snížení na současný stav. Za tu dobu se u městské
policie vystřídalo již 65 lidí. V začátcích jich pár odešlo do Ameriky, někteří zvolili klidné zaměstnání, jiní začali podnikat, ale v průběhu celé doby nejvíce lidí šlo k Policii ČR a dnes někteří k Armádě ČR.
Během pětadvaceti let změnila své místo i služebna městské policie. V době vzniku obývali strážníci jednu kancelář v přízemí bývalého městského úřadu. O rok později, tedy v srpnu
1992 se služebna stěhovala do vilky na Kadláčkově ulici a v prosinci téhož roku se stěhovala
znovu, tentokrát do zrekonstruovaných prostor v přízemí kasáren na ulici České, odkud se
v červenci 2006 stěhovali do současných prostor nové radnice, kde sídlí dodnes.
V průběhu doby se rozšiřoval i vozový park. Zatímco v době vzniku jezdili civilním vozem, pak dostali modrou T613, později Ford Fusion, dnes už mají dvě speciální vozidla a jedno
v civilním provedení. Podobná je i situace, co se týče vybavení strážníků. Zatímco v minulosti si
přestupky zaznamenávali na papír a po příchodu na služebnu přepisovali do počítače, dnes
mají strážníci k dispozici mobilní aplikace.
Přestože se zákony od doby vzniku městské policie vyvíjejí a pravomoce strážníků se
rozšiřují, hlavní náplní jejich práce je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Policie ČR
V rámci OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2016 zjištěno 460 trestných činů, kdy ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo zjištěno 570 trestných činů, se jedná o meziroční pokles o 19,3 %.
Jedná se o nejnižší evidovanou kriminalitu od roku 1998, starší statistiky nemáme k dispozici.
U 225 deliktů byl zjištěn pachatel, což činí 48,9 % (dále bylo v roce 2016 dodatečně objasněno
50 trestných činů z předchozích let). Na spáchání 225 objasněných případů v rámci působnosti
OOP Kopřivnice se podíleli v 70 % recidivisté, 3 osoby mladších 18 let a u 51 skutků bylo zjištěno spáchání pod vlivem návykové látky (z toho 36x alkohol).
Na úseku násilné kriminality bylo v rámci OOP ČR Kopřivnice v roce 2016 zjištěno
39 případů, v roce 2015 bylo zjištěno 51 případů. Meziroční pokles násilné kriminality je tak
23,6 %. Úspěšnost při zjišťování pachatelů násilné kriminality byla v rámci OOP Kopřivnice
53,8 %. Za období, co je statisticky sledována kriminalita v rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice (tj. od roku 1998), byla v roce 2016 úroveň násilné kriminality nejnižší.
V rámci působnosti OOP Kopřivnice nebyl v roce 2016 spáchán zločin vraždy. Nejčastěji byly zaznamenány případy úmyslného ublížení na zdraví (18, 2015/22), porušování domov25

ní svobody (10, 2015/7), loupež (4, 2015/8), nebezpečného vyhrožování (3, 2015/9).
Majetková kriminalita:
V oblasti majetkové kriminality bylo v rámci ÚO Nový Jičín v roce 2016 spácháno 1 025
případů (2015/1 321). Dochází tak k meziročnímu poklesu o 22,5 %, u 420 deliktů byl pachatel
zjištěn, tj. 41 %.
V rámci územní působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v oblasti majetkové kriminality v roce 2016 zjištěno 262 deliktů (2015/315) a jedná se o meziroční pokles o 17 %. Z celkového
počtu 262 deliktů byl u 98 případů zjištěn pachatel, tj. 37,4 % (2015/31,7 %).
Majetková kriminalita je nejnižší za dobu statistického sledování kriminality, tj. od roku
1998.
V rámci působnosti OOP ČR Kopřivnice bylo v roce 2016 zjištěno 77 případů (2015/112)
majetkové kriminality spáchané vloupáním, z toho u 25 případů byl pachatel zjištěn, tj. 32,5 %,
meziroční pokles krádeží spáchaných vloupáním činí 31 %.
V rámci působnosti OOP Kopřivnice bylo v roce 2016 spácháno (rozdíl 2015) :
• 48x krádeže v objektech (zejména v obchodech) (+5),
• 24x krádeže věcí z automobilů (-10),
• 19x krádeže jízdních kol (-7),
• 18x krádeže kapesní a na osobách (-2),
• 7x krádeže vozidel dvoustopých (-10),
• 6x krádeže ostatní (nespadá do uvedených druhů krádeží) (-3),
• 5x krádeže v bytech a rodinných domech (-1),
• 2x krádeže součástek motorových vozidel,
• 1x krádeže vozidel jednostopých (-3),
• 1x krádež během jízdy v dopr. prostředku (+1).
Mimo oblast krádeží spáchaných vloupáním a krádeží prostých, pak v majetkové kriminalitě zaznamenáváme 19 případů poškození cizí věci (2015/23).
Ostatní, zbývající, hospodářská kriminalita:
V oblasti tzv. „ostatní kriminality“ jsou zahrnuty případy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterých bylo v roce 2016 zjištěno 29 (+7), trest. činnosti v oblasti toxikomanie 13 případů (+1), sprejerství 13 (+6), výtržnictví 12x (+6), 2x požár (-1), 1x nedovolené ozbrojování (-1), 1x podílnictví. Celkem bylo v této oblasti v roce 2016 spácháno 72 deliktů (2015/54)
a meziroční nárůst činí 33 %.
V oblasti tzv. „zbývající kriminality“ bylo zaevidováno 22 případů ohrožení pod vlivem
návykové látky (-9), 16 případů zanedbání povinné výživy (-13), 10 případů ublížení na zdraví
v souvislosti s dopravní nehodou (-2). Celkem v této oblasti v roce 2016 bylo spácháno 51 deliktů (2015/75) a meziročně se jedná o pokles 32 %. V tomto případě se jedná o nejnižší míru
tohoto druhu kriminality od roku 2004.
V rámci hospodářské kriminality bylo zjištěno 12 případů neoprávněného držení platebního prostředku (-8), 6 případů podvodů (-7), 4 případy zpronevěr (+3), 3 případy krádeže (+2),
2 případy krácení daně (-6), 1 případ úplatkářství – podplácení (-6) aj. Celkem bylo v oblasti
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hospodářské kriminality zjištěno 33 deliktů (2015/72) a meziročně tento druh kriminality poklesl
o 55 %. I v tomto případě se jedná o nejnižší míru zjištěné kriminality od roku 1998.

P Ř EST UP K Y :
V rámci celé územní působnosti OOP Kopřivnice bylo v roce 2016 zjištěno 1 578 přestupků (2015/1 457). Oproti roku 2015 se jednalo o nárůst o 121 přestupků, tedy o 8 %. U přestupků proti majetku se jednalo o pokles o 8 %. U přestupků proti veřejnému pořádku a obč.
soužití o pokles o 20 %, bylo zjištěno o 35 % více přestupků v oblasti BESIP, alkohol u mládeže
zjištěn nebyl. U ostatních přestupků byl zjištěn nárůst o 100 % (podomní prodeje, nedbalostní
požáry, životní prostředí, zbraně a střelivo).

D O P R AV N Í

N E HO DO V O S T

V roce 2016 došlo na území Kopřivnice k 104 dopravním nehodám.
Policisté místního OOP ČR Kopřivnice v roce 2016 prováděli šetření u 479 trestných činů, 1 431 přestupkových spisů a 965 čísel jednacích. V roce 2016 bylo policisty vypátráno
27 osob v celostátním pátrání, 44 osob bylo zajištěno, 37 osob bylo zadrženo podle § 76 odst. 1
tr. řádu, 4 osoby byly zatčeny, 28 osob bylo umístěno do policejní cely a 24 osob bylo dodáno
na PAZS. Ve 45 případech bylo provedeno šetření se znaky domácího násilí, 2 osoby byly vykázány ze společného obydlí. Řidičský průkaz byl zadržen u 39 řidičů.

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

H ASI ČI K O P Ř I V N I C E
V roce 2016 hasiči zaznamenali největší počet zásahů ve více než 130leté historii hasičského sboru v Kopřivnici. Hasiči byli vysláni k celkem 236 zásahům. Jedním z nich byl i požár
obchodního centra v nákupní zóně na Štefánikově ulici (Sportisimo), který byl v tomto roce
podle způsobené škody i druhým největším požárem v Moravskoslezském kraji.
Jednotka ve 24hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3.
Ve službě se střídá celkem 22 členů, z čehož 14 má odbornou způsobilost na funkci strojníka
a 12 na velitele družstva. 3 členové mají službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání, dalších
11 členů jsou zároveň profesionálními hasiči v jednotkách HZS kraje, Armády ČR, nebo u podnikových sborů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.
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Zásahy v roce 2016
V rámci kategorizace událostí se od letošního roku objevují některé nové podtypy.
U technické pomoci můžeme najít např. „transport pacienta“, u požárů přibyly nově samostatné
podtypy na požáry odpadních nádob, které byly dříve společně s jinak neupřesněnými druhy.
Kategorie dopravní nehody byla rozšířena o DN se zraněním a další. Základní kategorie zůstaly
beze změn. Pro účely interní statistiky evidujeme šest základních kategorií, jimiž jsou: požár,
dopravní nehoda, technická pomoc, únik nebezpečných látek, záchrana osob a zvířat a planý
poplach. Největší podíl na výjezdech mají zásahy zařazené do kategorie technická pomoc, následují požáry, jejichž množství se dlouhodobě pohybuje okolo 20 %. Dopravní nehody tvoří
necelých 10 %.
V lednu (23. 1.) vyjížděli hasiči k požáru bytu do Frenštátu p. R. Oheň zde napáchal
škodu 1 mil. Kč a evakuováno muselo být několik desítek osob. Největší požár zažila Kopřivnice
25. 9., kdy propukl již zmíněný požár Sportisima. Byl vyhlášen III. stupeň poplachu, zasahovalo
zde celkem 17 jednotek. Škoda byla vyčíslena na 50 mil. Kč. V požár se může změnit i zprvu
celkem banální dopravní nehoda. V Kopřivnici se tak stalo 2. 8., kdy se na ulici Čs. armády
střetla tři osobní vozidla. Jedno z nich poté začalo hořet a ještě k tomu se samovolně rozjelo…
Kromě ohně potrápilo hasiče i počasí. 9. a 10. 2. se prohnal městem silný vítr a způsobil
škody, které si vynutily 4 výjezdy. O měsíc později, 7. 3., se vítr ozval znovu, tentokrát museli
hasiči zajišťovat uvolněné plechy na budově kulturního domu. Silně foukalo taky koncem roku,
21. 11. Vítr nebezpečně naklonil vzrostlou borovici na rodinný dům v Mniší. Největší starosti ale
našim občanům udělala voda. Silné přívalové srážky v závěru května spojené s krupobitím zcela zaplnily kapacity kanalizační sítě. Voda valící se po cestách a chodnících zatápěla sklepy
domů, problémy způsobovaly i zahlcené vtokové vpustě na plochých střechách. Mnoho sklepů
bylo zatopeno i vodou vytlačenou zpětně skrz kanalizaci. Situace ve městě a okolí byla natolik
závažná, že bylo povoláno postupně 17 jednotek z celého kraje. Hasiči provedli dohromady
přibližně 70 zásahů.

Počet zásahů v roce 2016: 236
Rozdělení podle druhu událostí:
požár:

37

technická pomoc:

152

dopravní nehoda:

22

únik nebezpečných látek:

6

záchrana osob a zvířat:

8

planý poplach:

11

NOVÁ

T E C HN I K A V J E D N O T C E

Počátkem roku 2016 řešila jednotka přestavbu nového hydraulického vyprošťovacího zařízení, kterou dostala darem od Moravskoslezského kraje v závěru roku 2015. Úložné prostory
v nástavbě prvovýjezdového vozu prošly přestavbou u výrobce, tedy v závodě THT v Poličce.
Úzkou spoluprací mezi výrobcem a jednotkou se podařilo navrhnout řešení, kdy i při montáži
rozměrově náročnějšího vybavení nemusel být z výbavy vypuštěn žádný z doposud vezených
věcných prostředků.
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Velký kvalitativní skok představovala obměna výškové techniky. Dosud sloužící automobilový žebřík AZ 30 IFA z roku 1986 byl nahrazen o několik generací modernějším AZ 30 Renault CAMIVA. Jediné, co se nezměnilo, je dostupná výška. Vozidlo je vybaveno pracovním
košem, má mnohem větší boční dosahy, sada snese větší zatížení a její bezpečnost je několikanásobně jištěna.

Č I N N O ST

J E DN O T K Y

S B O RU

DO B RO V O LN Ý CH H A SI Č Ů

M N I ŠÍ

V RO C E

2016

Výkon služby jednotky zajišťovalo celkem 25 hasičů. Z tohoto počtu měli 4 členové odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 11 na funkci strojník.
V roce 2016 jednotka vyjela k osmi událostem a to: 1x požár, 3x blesková povodeň,
2x likvidace obtížného hmyzu, 2x padající stromy. Členové jednotky se účastnili i závodů v požárním sportu, který je nedílnou součástí odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných
hasičů.

P O Ž ÁR N Í

SP O R T

Družstvo mužů SDH Mniší v roce 2016 mělo úspěšnou sezonu, obsadilo druhé místo
v 7. ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku a v okresním kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů obsadilo také druhé místo. V dalších pohárových soutěží zvítězilo družstvo
mužů v Biocelu Paskov a v Kopřivnici. Úspěšnou sezonu měli i muži v kategorii veteránů nad
35 let. Stali se vítězi 1. ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku mužů nad 35 let.

Č I N N O ST

ML A DÝ C H H A S I Č Ů

V kolektivech mladých hasičů v roce 2016 soutěžilo 28 dětí, z toho byly čtyři děti z SDH
Vlčovice. Družstva mladších a starších žáků byla zapojena do celostátní hry Plamen, ligy Floriánek cup 2016 a postupových pohárových soutěží. Dále se mladí hasiči zapojili např. do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“ či plnění odznaků odbornosti.
Trenéři se v říjnu zúčastnili povinného třídenního periodického školení vedoucích mládeže v Jánských Koupelích, které bylo zakončeno testem a ústní zkouškou.

K U LT UR N Ě

SP O L E ČE N S K Á ČI N N O ST

V sobotu 30. ledna uspořádal sbor ve spolupráci s Osvětovou besedou masopustní průvod, který se konal znovu po třech letech. Průvod v doprovodu dechové hudby Javořinky se
vydal po stanoveném okruhu po vesnici. Cikánky chodily po domech a zvaly občany na pochování basy. Přitom se různě hodovalo a veselilo. Hlavní postavou průvodu byl medvěd se svým
vodičem, nechyběli strážníci, hasiči, ponocný a jiné maškary. Celý průvod uzavíral koňský povoz. Za tmy se dorazilo do kulturního domu, kde následovalo malé občerstvení.
V sobotu 6. února 2016 sbor pořádal končinový hasičský ples, který byl spojen znovu po
třech letech s již jedenáctým tradičním pochováním basy. V rámci hodinového programu si
účastníci plesu mohli poslechnout nejzajímavější prohřešky místních spoluobčanů i občanů
z blízkého okolí. Celý večer k tanci a poslechu hrála hudební skupina METEOR.
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Hospodaření města za rok 2016
Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představovaly daňové příjmy. Jejich inkasovaný
objem se ve srovnání s rokem 2015 meziročně zvýšil o cca 7,9 % (o 18 731,7 tis. Kč)
z 235 605,9 tis. Kč na 254 337,6 tis. Kč.
Na tomto navýšení mělo největší podíl meziroční zvýšení inkasa daně z příjmů fyzických
osob (ze závislé činnosti) a to v úhrnu o cca 7 354,8 tis. Kč, daně z příjmů právnických osob
o cca 7 381,8 tis. Kč a inkasa daně z přidané hodnoty o cca 4 883,3 tis. Kč. Příčinou zvýšení
bylo zejména ekonomické oživení, zvýšení mezd a celkové zaměstnanosti.
Ekonomické oživení z roku 2015 se plně promítlo do daňových výnosů v roce 2016. Výnos ostatních daňových výnosů stagnoval (daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů,
daň z nemovitých věcí) a výnos daně z příjmů fyzických osob z přiznání, OSVČ... se meziročně
snížil o cca 732,3 tis. Kč.
Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši
108 846,1 tis. Kč (42,8 %), daň z příjmů právnických osob ve výši 59 862,4 tis. Kč (23,5 %)
a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 51 775,1 tis. Kč (23,2 %).
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. Z uvedených
skutečností vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na budoucím vývoji daňových příjmů státního rozpočtu.
Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní nadále představují rozhodující a opakující
se zdroj financování výdajů rozpočtu města.
Příjmem rozpočtu města byla i daň z příjmů právnických osob za obce ve výši
5 293,1 tis. Kč (za rok 2015), která byla ve výši 1 977,5 tis. Kč souběžně i výdajem rozpočtu
(za hospodářskou činnost města byla inkasovaná do rozpočtu ve výši 3 315,6 tis. Kč převodem
z účtu hospodářské činnosti).
- Dotace (ze stát. rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu (EU) apod.) se na zdrojích
rozpočtu podílely ve výši cca 82 946,7 tis. Kč.
- Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca 35 507,2 tis. Kč.
- Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 613,2 tis. Kč se snížil o cca 2,6 % ve srovnání s rokem 2015, kdy byl inkasován ve výši 629,4 tis. Kč.
- Ke zvýšení o cca 6,5 % došlo meziročně u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kdy výnos dosáhl výše cca 952,2 tis. Kč.
- Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 10 844,1 tis. Kč.
- Významnou položku v rámci poplatků představoval odvod z loterií, výherních hracích
přístrojů a jiných technických zařízení, který v roce 2016 dosáhl v úhrnu částky 16 137,9
tis. Kč a meziročně se zvýšil o cca 7 %.
- Výnos ze správních a ostatních poplatků na úseku oddělení dopravních agend se zvýšil
na částku cca 3 520,2 tis. Kč.
- Za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního
prostředí a odvodů za odnětí půdy byla inkasována částka cca 193,3 tis. Kč.
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- Za správní poplatky na úseku matriky, úseku občanských a řidičských průkazů
vč. CZECH pointu byla inkasována v roce 2016 částka 2 315 tis. Kč.
- Správní poplatky na úseku stavebního úřadu (stavební povolení, překopy) dosáhly výše
cca 646,7 tis. Kč ostatní poplatky na úseku odboru financí cca 1,3 tis. Kč.
Nedaňové příjmy města ve výši cca 21 890,2 tis. Kč byly tvořeny zejména příjmy z pokut, příjmy Městské policie (vč. příjmů z psího útulku), příjmy z přestupků, odvodem z investičního fondu, p. o., platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, z plateb za
vytříděné suroviny, z úhrad z dobývacího prostoru, převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., a z Kulturního domu Kopřivnice, p. o., příjmy z úroků, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel, příjmy z prodeje Kopřivnických novin apod.
Kapitálové příjmy dosáhly výše cca 28 438,8 tis. Kč (z prodeje pozemků, z prodeje bytových domů č. p. 1369–1370, z prodeje bývalých výměníkových stanic, příjem z prodeje podzemních tepelných rozvodů fir. TEPLO, s. r. o., z prodeje budovy ZŠ sv. Zdislavy), ve srovnání
s rokem 2015 došlo ke zvýšení o 24 341,6 tis. Kč.
Úvěrové zdroje nebyly do zdrojů rozpočtu v roce 2016 zapojeny, kontokorent nebyl čerpán.
Do zdrojů rozpočtu města byl zapojen i zůstatek finančních prostředků z r. 2015 ve výši
cca 106 741,9 tis. Kč (z toho na účtech účel. fondů 19 595,7 tis. Kč). Do zdrojů fondu oprav
a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla z rozpočtu převedena částka 4 481,5 tis. Kč, do
fondu rozvoje a rezerv částka 200 tis. Kč a do sociálního fondu 2 500 tis. Kč a současně ze
sociálního fondu do zdrojů rozpočtu částka 995,7 tis. Kč.
Výdaje
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 315 187 tis. Kč.
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 52 169,9 tis. Kč a představovaly zejména
výdaje pod odborem rozvoje města a odborem majetku města (např. rekonstrukce ul. Štramberská – II. etapa, rekonstrukce zimního stadionu – výměna sedaček a modernizace vestibulu,
průmyslový park Kopřivnice – příprava inženýrských sítí, zateplení bytových domů atd.).
Dluhová služba dosáhla výše 11 787,6 tis. Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěrů =
10 355,6 tis. Kč, převodu na účet Svazku obcí regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP =
864,2 tis. Kč a výdajů na splátky úroků = 567,8 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2015 se zvýšila
o cca 28,8 tis. Kč.
Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 4 481,5 tis. Kč, do
fondu rozvoje a rezerv ve výši 200 tis. Kč a do sociálního fondu ve výši 2 500 tis Kč a převod ze
sociálního fondu do rozpočtu města částka 995,7 tis. Kč.
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31. 12. 2016 ve výši
33 434,6 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2015 se snížila o 10 355,6 tis. Kč.
K 31. 12. 2016 byla naplněna obecná rezerva odboru financí v rozpočtované výši
20 614,4 tis. Kč, rezerva na Domov pro seniory ve výši 38 653 tis. Kč a rezerva pro převod do
FOMBF v roce 2017 ve výši 2 372,4 tis. Kč. Nad rámec uvedených rezerv byly vykázány
k 31. 12. na rozpočtovém účtu města finanční prostředky v úhrnné výši 93 471,2 tis. Kč.
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Součet výše uvedených částek tak představoval celkový zůstatek na rozpočtových
účtech města k 31. 12. 2016 ve výši 155 111 tis. Kč.
Na účtech fondů byla vykázána k 31. 12. 2016 částka v úhrnu ve výši 3 618,3 tis. Kč,
tj. fond oprav a modernizace bytového fondu = 2 379,4 tis. Kč, sociální fond = 1 001,5 tis. Kč
a fond rozvoje a rezerv = 237,4 tis. Kč.

Z HO DN O C EN Í

HO SP O D A ŘE N Í

Příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby dosáhly úrovně v úhrnu cca 428 413,4 tis.
Kč (tj. 102,6 % rozpočtu). Plnění rozpočtu bylo dáno zejména překročením daňových příjmů.
Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů, bez rezerv a vnitřních převodů mezi účty města) byly uskutečněny ve výši cca
367 357 tis. Kč (tj. 81,4 % rozpočtu). Nižší čerpání bylo dáno úsporami v některých ukazatelích
rozpočtu resp. převodem některých ukazatelů z roku 2016 do roku 2017 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2016 tak přešly do rozpočtu na
rok 2017).
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2016 skončilo
hospodaření města v běžném roce 2016 rozpočtovým přebytkem ve výši 61 056,5 tis. Kč (ovlivněn zejména neuskutečněnými výdaji z důvodu jejich přechodu do roku 2017, úsporami ve výdajích rozpočtu a vyššími daňovými příjmy – viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce
2016). Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na hospodaření obce
a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení převodů mezi účty města,
čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních prostředků z minulých období.
Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2016 rozpočtován schodek ve výši 33 821,8 tis. Kč, je
kladný peněžní rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve
výši 94 878,3 tis. Kč.
Příprava rozpočtu
Přípravné práce na návrhu rozpočtu na rok 2016 byly zahájeny v září roku 2015 v návaznosti na rozbory hospodaření města. Návrh rozpočtu byl předložen radě města dne
18. 11. 2015 a usnesením č. 803 doporučen zastupitelstvu města ke schválení, které jej schválilo usnesením č. 176 ze dne 10. 12. 2015 v celkovém objemu 410 993 tis. Kč po konsolidaci.
Příspěvkovým organizacím města bylo v roce 2016 rozděleno z rozpočtu města více než 66 mil.
Kč a dalších takřka 3,5 mil. Kč obdržely z externích zdrojů.
V souvislosti s plněním schváleného rozpočtu byly zorganizovány rozbory hospodaření
města a jeho příspěvkových organizací poskytující průběžnou informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v běžném roce s výhledem do konce roku 2016, které proběhly v září 2016 za
účasti zástupců věcně příslušných odborů, odboru financí, oddělení kontroly, příspěvkových
organizací, členů rady města a zástupců finančního a kontrolního výboru. Plnění schváleného
rozpočtu vyplývá ze závěrečného účtu.
V roce 2016 bylo zapotřebí zpracovat více než 500 úprav ukazatelů rozpočtu formou
rozpočtových opatření, přičemž nebylo nutné realizovat žádná opatření zásadního rozsahu,
která by reagovala na nepříznivý vývoj inkasa daňových příjmů města.
Přípravné práce na návrhu rozpočtu na rok 2017 byly zahájeny v září roku 2016. Návrh
rozpočtu na rok 2017 byl předložen radě města dne 29. 11. 2016 a usnesením č. 1715 doporučen zastupitelstvu města ke schválení, které jej schválilo usnesením č. 352 ze dne 15. 12. 2016
v celkovém objemu 517 479,8 tis. Kč po konsolidaci.
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Soukromoprávní pohledávky (resp. krátkodobé pohledávky za odběrateli evidované na
účtu 311) dosáhly k 31. 12. 2016 hodnoty 3,7 mil. Kč a veřejnoprávní pohledávky (resp. pohledávky z hlavní činnosti evidované na účtu 315) 17,65 mil. Kč.
Oddělení informatiky spravovalo v roce 2016 počítačovou techniku a kromě toho dalších
45 aktivních prvků počítačové sítě, konsolidovaný telefonní systém (telefonní ústředna + 400
poboček) a kamerový systém budovy radnice čítající 9 kamer. Od roku 2015 spravuje i digitalizovanou část městského kamerového systému, který provozuje Městská policie Kopřivnice
a který čítá v roce 2016 dalších 16 kamer.
Oddělení zajišťuje podporu pro více než 200 uživatelů a spravuje více než 100 různých
specializovaných programových aplikací. Počítačová síť a informační systém města jsou napojeny na další sítě (Internet, síť MVČR – KIVS, sítě městské společnosti KTK a příspěvkové organizace KDK). Koncem roku 2016 byla k optické metropolitní síti KTK přímo napojena budova
radnice, což přineslo velmi významné zvýšení rychlosti a větší stabilitu připojení k internetu pro
městský úřad.
Kromě všeobecně známých činností navíc zajišťuje oddělení informatiky stejně jako
v minulých letech například nepřetržitý provoz informačních systémů městského úřadu se zabezpečením zálohování a možností dálkového přístupu, technické zabezpečení provozu internetových stránek města na doméně koprivnice.cz, hostingové služby na doméně koprivnice.org,
umožňující organizacím na území města umístit své webové prezentace na serveru města
(sportovní kluby, školská zařízení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, aj.), a dále
hostingové služby pro domény lasska-brana.cz, kulturakoprivnice.cz a kdk.cz, telekomunikační
služby a podporu nájemcům budovy radnice, službu připojení k Internetu pro návštěvníky budovy radnice formou bezdrátového WiFi připojení zdarma a veřejně přístupnými kiosky či správu
certifikátů pro přístupy a elektronické podepisování v informačních systémech veřejné správy
a v systémech zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě přispívá k technicko-organizačnímu
zajištění voleb.
Oddělení již třetím rokem komplexně zajišťuje provozování technologického centra s nepřetržitými službami pro připojené subjekty se zajišťováním technické, servisní a metodické
podpory jako výstup několikaleté postupné realizace projektu Technologické centrum ORP
Kopřivnice. Pokračoval i provoz informačního systému města Štramberk, který je na základě
uzavřených smluv provozován právě na prostředcích technologického centra. Nadále zůstává
hlavní službou poskytovanou technologickým centrem spisová služba, což představuje více než
50 uživatelů.
V roce 2016 oddělení realizovalo nasazení mobilních aplikací na městské policii, zavedlo
rozhraní pro Centrální registr smluv a rozhraní na Informační systém evidence přestupků, realizovalo II. etapu projektu GIS města Kopřivnice nebo ve spolupráci s KTK realizovalo digitalizaci
přenosů ze zasedání zastupitelstva města.

P R ÁV N Í

S LU Ž B A

V roce 2016 došlo ke zrušení oddělení soukromoprávního a byly zřízeny samostatné
pracovní pozice právníků přímo podřízených tajemníkovi městského úřadu. Agenda exekučního
vymáhání pohledávek byla převedena na odbor financí, se kterým právní služba intenzivně
spolupracuje zejména s ohledem na nezbytné provedení nalézacího řízení a zabezpečení tak
pravomocného titulu k následnému exekučnímu řízení. Město Kopřivnice spolupracuje při vymáhání pohledávek se dvěma exekutorskými úřady (v Novém Jičíně a Ostravě – dobíhající
soudní řízení). Díky spolupráci s Exekutorským úřadem Nový Jičín je míra úspěšnosti vymožených částek rok od roku vyšší. V roce 2016 bylo těmito exekutorskými úřady na soukromopráv33

ních pohledávkách exekučně vymoženo 260,7 tis. Kč a na veřejnoprávních 949 tis. Kč. Dohromady bylo podáno 584 návrhů na nařízení exekuce.
V roce 2016 bylo podáno 47 přihlášek do insolvenčního řízení a celková výše takto vymáhaných pohledávek činila 202.410 Kč.
V první polovině roku 2016 byla zahájena spolupráce s externím administrátorem veřejných zakázek, který vzešel z výběrového řízení jako vítěz, a to společností Výběrovka, s. r. o.
V roce 2016 bylo prostřednictvím Výběrovky, s. r. o., administrováno 12 výběrových (zadávacích) řízení za úplatu v celkové výši 250 tisíc korun.
V roce 2016 bylo zaevidováno celkem 18 stížností a 5 petic. Souhrnně pak lze konstatovat, že z 18 stížností bylo vyhodnoceno 9 stížností oprávněných, 8 stížností neoprávněných,
1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná a částečně nikoliv. U stížností, které byly
vyhodnoceny jako oprávněné, však nelze u převážné většiny z nich hovořit o porušení či zanedbání povinností ze strany města či jeho zaměstnanců. Jedná se spíše o reakci (upozornění)
občanů na narušování společného soužití jinými spoluobčany, na dopravní situaci ve městě
nebo řešení důsledků přírodních sil (zatopení při bouři, zápach).
Obsahem petic pak byly žádosti o zlepšení úrovně parkování a přístupu k bytovým domům č. 988 a 989, o bezbariérový přístup do domu BD Dvořákova 1098, o pokácení stromů
a výsadby nové zeleně, pomoc a nápravu nevyhovujícího stavu nezpevněné polní cesty k Váňovu kameni nebo o snížení rychlosti a výstavby zpomalovacích retardérů na ulici Na Hrázi
v Lubině.

C E N T R Á LN Í

EV I D EN CE P Ř ES T UP K Ů

Od 1. října začala fungovat centrální evidence přestupků. Do ní jsou zapisovány určené
přestupky spáchané od stejného data. Evidují se nejen krádeže, ale například rušení nočního
klidu nebo méně závažná ublížení na zdraví. Novela zákona vyjmenovává několik oblastí, které
má registr řešit – zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Doposud se přestupky evidovaly pouze na jednotlivých úřadech, a tak při každém projednávání přestupku bylo na každého, kdo se nějakého dopustil, pohlíženo, jako kdyby se ničeho nedopustil, přičemž v jiném městě jich mohl způsobit hned několik.
Od uvedeného data musí zjistit úředník, policista či strážník městské policie, zda má dotyčný záznam v centrální evidenci. V případě, že dotyčný bude mít záznam, nesmí být přestupek řešen v blokovém řízení, ale ve správním řízení. Strážníci a policisté tak budou muset předávat tyto přestupky na obecní úřady. Tato změna ztěžuje práci nejen policistům, ale i strážníkům a samozřejmě i úřadům. Přestupek zapisuje správní orgán, který o něm rozhodoval, tedy
obecní úřady či Policie ČR. Navíc obecní úřady musí zapisovat i přestupky řešené městskou
policií.
Pokud bude mít člověk v evidenci záznam a dopustí se stejného přestupku, zvyšuje se
sankce zhruba o třetinu. O opakovaný přestupek jde v tom případě, jestliže ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí do spáchání dalšího neuplynulo 12 měsíců, a o stejný přestupek se
jedná, pokud je jeho skutková podstata vyjádřena v příslušném odstavci konkrétního paragrafu.
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Strategické plánování
S T R A T EGI CK Ý

P LÁ N R O ZV O J E M Ě ST A

Strategický plán rozvoje města patří společně s územním plánem města mezi základní
rozvojové dokumenty, na základě kterých jsou připravovány projekty a aktivity směřující ke
zlepšení kvality života obyvatel ve městě. Strategický plán je realizován prostřednictvím plnění
aktivit plánovaných v akčním plánu. Akční plán pro období let 2016–2017 byl schválen na březnovém zasedání zastupitelstva města.

P Ř Í P R AV A

A R E A LI Z AC E P RO J EK T Ů

Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města schváleným
Akčním plánem rozvoje města Kopřivnice pro období 2016–2017. Město se snažilo k financování projektů využívat i externích dotačních zdrojů. V roce 2016 se naplno rozběhly operační
programy pro programové období EU 2014–2020 a město této příležitosti využilo podáním
8 žádostí o dotaci na rozvojové projekty připravené v souladu se schváleným strategickým plánem rozvoje města:
-

příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města a zvyšování
kvalifikace zaměstnanců MÚ,

-

rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice,

-

pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice,

-

rekonstrukce povrchu ulice Štramberská, II. etapa – chodníky a přechody,

-

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici – energetická opatření,

-

Mateřská škola Francouzská v Kopřivnici – energetická opatření,

-

Mateřská škola Jeřabinka v Kopřivnici – energetická opatření,

-

Komunitní centrum Kopřivnice.

Kromě uvedených projektů byla zahájena projektová příprava významných investičních
akcí – rekonstrukce centra města, rekonstrukce Ringhofferovy vily v Sadu dr. E. Beneše, odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší a řada dalších projektů a investičních akcí.

V EŘ E JN Á

P R O J EDN ÁN Í

Mezi tradiční aktivity oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů patří veřejná projednání (dále VP) projektů a záměrů města, která umožňují občanům města Kopřivnice
podílet se na budoucím vývoji města. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 10 VP. Kromě tradičního Fóra Zdravého města a setkání vedení města s obyvateli místních částí proběhlo VP cyklogenerelu, projektu rekonstrukce ul. Štramberská a studie řešení centrální zóny města. Dvě
projednání byla věnována problematice parkování na sídlišti Sever a v rámci jednoho byla řešena dopravní situace na ul. Komenského.

M E ZI N ÁR O DN Í

K A MP AN Ě A O SV ĚT O V É A K CE

Podobně jako v předchozích létech se město zapojilo do mezinárodních osvětových
kampaní, např. Den Země, Místní férová snídaně, Evropský týden mobility či Evropský den bez
aut, Dny bez úrazů, Den bez tabáku. V rámci těchto kampaní byly realizovány dílčí akce pro
veřejnost všech věkových kategorií.
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V Á N O ČN Í

V Ý Z DO BA ÚŘ A DU

Budovu úřadu v prosinci ozdobily vánoční stromy i nová světelná výzdoba. Stejně jako
v loňském roce, i letos se kopřivnický městský úřad pochlubil hned dvěma vánočními stromy.
K nim přibyla nová světelná výzdoba nad vchodem na radnici. Zdobení vánočních stromů
v prostorách úřadu je tradicí, do které se každý rok zapojují děti předškolního věku i dospělí.
Menší strom, stojící u místnosti rady města, letos nazdobily děti ze Základní a mateřské školy
Motýlek. Panu starostovi patnáct dětí předalo přání k Vánocům a zazpívalo několik koled.
Výzdoby velkého vánočního stromu, který zkrášluje vestibul radnice, se ujali členové
Asociace zdravotně postižených. Nazdobený smrk doprovodila výstava fotografií z činnosti asociace. Kromě vánočních smrků byl nad vchodem poprvé umístěn znak města, který byl gravírovaný na skleněné podložce a ozdoben světly. Světla nad vchodem do úřadu byla poprvé rozsvícena v pátek 2. prosince.

K A L EN DÁ Ř

M Ě ST A N A R O K

2017

Kalendář města na rok 2017 byl letos věnován 120. výročí vzniku prvního automobilu
značky Tatra na území Kopřivnice. V roce 2017 uplyne 120 let od výroby prvního automobilu
v Rakousko-Uhersku, Präsidenta. Radnice se proto rozhodla automobilové výrobě, která je pro
město velmi důležitá, věnovat tradiční městský kalendář. Stejně jako v předchozích letech kalendář obsahuje seznam kulturních, sportovních a společenských akcí, dny otevřených dveří
a aktivity města. Lidé v něm najdou také data zápisů do mateřských a základních škol, termíny
splatnosti místních poplatků, harmonogram přistavení velkoobjemových van na komunální odpad. Letošní kalendář vznikl ve spolupráci s Technickým muzeem Tatra Kopřivnice, konkrétně
s jeho kurátorem Radimem Zátopkem, který vyhledal v archivu potřebné fotografie a doplnil
popisky k jednotlivým vozům. Všechny domácnosti v Kopřivnici i místních částech dostaly kalendář do svých schránek do konce roku 2016. Distribuováno bylo zhruba deset tisíc kusů kalendáře.

KOPŘIVNICKÉ

NOVINY

Kopřivnické noviny zdražily po sedmnácti letech z pěti na sedm korun. Prodejní cena
Kopřivnických novin se naposledy upravovala v lednu 1998 z předchozích čtyř na pět korun.
Přestože město Kopřivnice přistoupilo k navýšení prodejní ceny Kopřivnických novin,
zvýšená cena dokonce nepokryje ani inflační vývoj za zmíněných sedmnáct let, protože cena
KN po započtení inflace by dosáhla téměř sedmi korun a padesáti haléřů. V poměru k průměrným příjmům pak Kopřivnické noviny zůstávají dokonce levnější než v roce 1998. Zatímco tehdejší průměrná hrubá mzda dosahovala částky 11 801 Kč, na konci minulého roku to bylo už víc
než 27 000 korun, je tedy víc než dvojnásobná, zatímco cena KN se zvýšila pouze o 40 %.
Týdeník Kopřivnické noviny přináší podrobné informace o dění ve městě, na radnici, ale
také na místních sportovištích a zdejších kulturních scénách. Také čtenářský servis zůstal nezměněn a privátní inzerci mohou obyvatelé Kopřivnice i nadále využívat zcela zdarma. Formou
Kopřivnických novin se již několikrát zabývala i rada města. Zvažovala se možnost barevných
novin, měsíčníku či změny na informátor. Nakonec však zůstala původní černobílá podoba týdeníku.
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Městské obchodní společnosti
Město je vlastníkem tří obchodních společností: Slumeko, s. r. o., Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o. a Teplo Kopřivnice, s. r. o.

SLUMEKO, s. r. o.
Pravidelně provádělo údržbu a opravy místních komunikací, včetně jejich veškerého příslušenství, tj. dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, městský mobiliář. Zajišťovalo
veškerou péči o veřejnou zeleň ve městě – sečení, hrabání, ořezy, kácení, výsadby. Zajišťovalo
správu a údržbu hřbitovů. Provádělo svoz, sběr a zneškodňování komunálního, velkoobjemného, separovaného a nebezpečného odpadu, provozovalo vlastní Sběrný dvůr odpadu v Kopřivnici a mobilní sběrnu nebezpečného odpadu. Provozovalo autodopravu, provádělo zemní práce, zámečnické a svářečské práce atp.
Rok 2016 byl prvním rokem plnění realizační smlouvy na dodávku komunálních služeb
mezi městem Kopřivnice a společností Slumeko.
Společnost postupně obnovovala a modernizovala vozový park, zprovoznila moderní firemní plnicí stanici CNG, provedla opravy vozidel Multicar, chodníkového zametače a další
mechanizace. Zahájila také víceletou postupnou opravu rozvodů elektroinstalace v provozních
budovách na ulici Štefánikova čp. 58. Největší investicí společnosti byla výstavba nového parkoviště pro 39 osobních automobilů na ulici Husova v prostoru bývalých skleníků. Pro nepřízeň
počasí bylo dokončení stavby posunuto na rok 2017.

Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
V Ý ST AV BA

A R EK O N ST R UK C E P Ř EN O SO V É I N FR AS T R UK T UR Y

V roce 2016 intenzivně probíhaly instalace vnitřních optických rozvodů v obytných domech a připojování objektů dle požadavků městského úřadu. Na Metropolitní optickou sít Města
Kopřivnice byl připojeny všechny školy, jejich zřizovatelem je město, některé školky, Policie ČR,
část kamerových bodů MP, Slumeko a další významné objekty. K 31. prosinci 2016 bylo přepojeno na optickou síť a zavedeno do informačního systému 1 915 domácností.
Ve srovnání s předchozím rokem dosáhla KTK zhruba stejného hospodářského výsledku
(zisk po zdanění byl v loňském roce o 24 tis. nižší). V porovnání s rokem 2015 společnost vykázala nižší úroveň tržeb v oblasti služeb, neboť dodavatelem televizních programových nabídek
byl FixPro, jehož je společnost členem. FixPro postupně u svých členů navyšuje počet domácností, kterým televizní programy dodává. Stejně jako poklesly tržby z prodeje televizních programů, poklesly i náklady na jejich nákup a zůstal příjem z pronájmu sítě, který byl účtován
FixPro.
V roce 2016 KTK v souvislosti s výstavbou optické sítě, kdy bylo nutné provést výměnu
kabelových modemů za optické jednotky, dotovala 863 ks optických jednotek v celkové výši
1 233 tis. Kč. Podobná situace byla i s kabelovými modemy a moduly pro dekódování TV signálu. Tady činila dotace 87 tis. Kč.
Dle záměru schváleného valnou hromadou se firma soustředila zejména na výstavbu optické metropolitní sítě a její uvádění do provozu. Výstavba podzemní části optické infrastruktury
a věcných břemen představovala částku 600 tis. Kč a budování domovních rozvodů 2 047 tis.
Kč. Celkové investice do budování Metropolitní optické sítě Kopřivnice (zemní práce, zemní
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optické kabely, instalace v panelových domech) dosáhly do konce roku 2016 celkové částky
13 203 tis. Kč.
V roce 2016 KTK investovala:
- kamerový bod pro městskou policii u č. p. 1151 (58 tis. Kč),
- centrální switch JUNIPER pro přepínání konektivity (100 tis Kč),
- hlavní stanice pro přenos TV signálu po optických vláknech RFoG (307 tis. Kč),
- nová digitální střižna pro zajištění přímých přenosů (226 tis. Kč),
- rozšíření optické centrální jednotky GPON o další distribuční karty (210 tis. Kč),
- svářečka optických vláken FITEL (133 tis. Kč).

Společnosti se podařilo udržet zákaznickou základnu v oblasti služeb, které generují
hlavní příjmy společnosti – internetové připojení, k čemuž přispěla výstavba metropolitní optické
sítě. Počet uživatelů internetu od KTK pozvolna roste, což umožňuje financovat neziskové činnosti firmy, rozšiřovat služby a vytvářet zisk.
Celosvětové trendy ukazují, že telekomunikační sítě se zařadily mezi základní infrastruktury, jako je voda, elektřina a plyn. To znamená, že v budoucnu budou tyto rozvody pro jejich
majitele zdrojem stabilního a dlouhodobého zisku, stejně jako jsou pro ČEZ Distribuce, a. s.,
příjmy z provozování energetických přenosových soustav nebo pro RWE GasNet, s. r. o., plynovody. Pro zákazníka přestává být důležité, od koho si koupí televizní nabídku, využije služeb
videotéky či jiné digitální služby. Ale pro užívání těchto služeb je potřeba stabilní datové připojení s vysokou přenosovou kapacitou, což optická síť garantuje a je ji třeba nadále rozšiřovat
a zkvalitňovat.
Náklady (nebo doplatky do skutečných nákladů) na neziskové činnosti, které společnost
realizovala v roce 2016:
Výroba místního TV vysílání

1 514 388 Kč

Zajištění přenosů MZ a jejich opakování

27 300 Kč

Provoz Rozhledny Bílá hora

34 757 Kč

Instalace kamery MP u č. p. 1151

58 309 Kč

Připojení městských objektů a kamer MP

88 000 Kč

Náklady snižující zisk KTK celkem

1 722 754 Kč

Pokud by společnost tyto činnosti nedotovala, nebyl by vykázaný hrubý zisk 2 998 Kč,
jak je uvedeno ve výkazu zisku a ztráty, ale 4 720 754 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2016 byl po zdanění 2 421 tis. Kč.

TV

ST UDI O

Letos byl realizován nákup a instalace techniky pro externí TV studio, které je používáno
pro přímé přenosy městského zastupitelstva. Studio získalo digitální střižnu, která umožňuje
přímo střih digitálního signálu a prostřednictvím malých mobilních video serverů přenos TV
signálu na IP vrstvě do TV studia. Mobilní provedení umožňuje střižnu použít i pro jiné akce,
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což je využitelné pro natáčení pořadů i v jiných prostorách a možnost přenášet program on-line
do TV studia.
Nově byla instalována profesionální meteorologická stanice DAVIS Vantage Pro2, kterou
studio začalo využívat pro účely místního zpravodajství. Meteostanice je současně zapojena do
mezinárodní meteorologické sítě WatherLink, která slouží k plošnému monitoringu počasí.
Jako standardní distribuční kanály studio používá pro vlastní vysílání sítě kabelových
rozvodů v Kopřivnici, Štramberku, Ženklavě, Příboru, Hukvaldech a pozemní vysílač v Klimkovicích. Možnost sledovat tyto pořady prostřednictvím internetu je možné na www stránkách, youtube a facebooku.
V roce 2016 bylo premiérově odbaveno 43 magazínů, sestřih roku 2015, finále soutěže
Koprstar a 5 přenosů zastupitelstva. Celkově studio KTK odvysílalo necelých 47 hodin premiérových pořadů, téměř 21 hodin bylo odvysíláno přímých přenosů ZM a cca 52 hodin z ostatních
regionálních televizí (LTV Příbor, Mikroregiony Sedlnice a TV Odra).
Na přelomu roku 2015–2016 byl odvysílán dokument z cyklu Město očima pamětníků 2 –
Korytem Kopřivničky. V únoru následoval další díl z cyklu Město očima pamětníků 2 s tématem
Skauti. V září, v rámci kampaně Den bez aut a na žádost některých seniorů, osvětový spot
Bezpečně na kole. Přes vánoční svátky byl vysílán dokumentární pořad z cyklu Město očima
pamětníků 3 – Vzpomínky vnučky Josefa Františka Wesleyho a archivní sestřih událostí roku
2001, který Kopřivničanům připomenul události před 15 lety.
V průběhu roku 2016 TV studio připravilo 11 pořadů věnujících se významným událostem a osobnostem našeho města (Kalendárium) a každý měsíc byl připraven výběr událostí
z archivu KTK, které se udály v Kopřivnici v roce 2001. Ve studiu vystoupilo 20 hostů a dále
bylo do programu KTK zařazeno vysílání pěvecké soutěže Koprstar 2016, kterou připravuje
DDM Kopřivnice a KTK technicky zajišťovala SMS hlasování. Telefonické hlasování bylo použito i pro divácké soutěže o sponzorské ceny, kterých studio KTK do vysílání v roce 2016 připravilo 30.

Teplo Kopřivnice, s. r. o.
Loňský rok byl prvním uceleným rokem, kdy bylo dodáváno teplo z nové modernizované
soustavy Centrálního zásobování teplem Kopřivnice (CZT). Nová modernizovaná soustava CZT
odebírá teplo v jednom místě přímo na výstupu z teplárny společnosti Komterm Morava, s. r. o.,
proti předchozímu období, kdy bylo teplo dodáváno do 21 výměníkových stanic rozmístěných
po celém území města. Tím odpadl mezičlánek rozvod tepla primárním horkovodním potrubím,
který zatěžoval soustavu ztrátami a provozními náklady.
Společnost TEPLO Kopřivnice, s, r, o,, díky nedávné dobře zrealizované investici
do modernizace systému centrálního zásobování teplem výrazně šetří na nákladech spojených
s opravami a údržbou systému. V době, kdy se připravovala realizace modernizace centrálního
vytápění, byly s tehdejšími odběrateli podepisovány smlouvy o připojení k modernizované soustavě se závazkem odběru po dobu 13 let, což byl požadavek banky financující investici. Takto
bylo před realizací dlouhodobě zajištěno 85 % dodávaného množství tepla. Odběratelé, kteří
k závazku nepřistoupili, ale zůstali napojeni na CZT, ušetřili finanční prostředky za nemalou
investici do nového tepelného zdroje, nemají žádné starosti se zajištěním dodávek tepla a teplé
vody pro své objekty, a navíc již dva roky po sobě snižují náklady.
Domácnosti napojené na centrální vytápění letos platily za teplo o něco méně. Podobně
se má cena vyvíjet i v příštím roce. Modernizace CZT Kopřivnice je vidět na průměrných cenách
tepla, které postupně klesaly. Zatímco v roce 2013 činila cena 672,99 Kč/GJ, o rok později
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to bylo 649,58 Kč/GJ, vloni cena klesla na 603,74 Kč/GJ a v roce 2016 činila pouze 600,43
Kč/GJ.
Společnost letos evidovala zájem o připojení nových objektů, což byl opačný trend oproti
minulosti.

Hospodaření v rámci obce
S T AV E BN Í

ÚŘAD

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče vykonává funkci obecního stavebního úřadu pro město Kopřivnici včetně místních částí a pro obec Závišice. V roce
2016 vydal stavební úřad 79 územních rozhodnutí, 102 stavebních povolení a 528 jiných opatření.

S T ÁT N Í

P A M ÁT K O V Á P É Č E

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.

P O Z E MK Y
V r. 2016 byly uskutečněny výkupy a prodeje pozemků na základě požadavků jednotlivých žadatelů. Uskutečnilo se majetkoprávní narovnání pozemků po dokončení investičních
akcí, zejména se jednalo o prodej pozemků Moravskoslezskému kraji po dokončení rekonstrukce mostu nad železniční tratí a vybudování nájezdové rampy, dokončení výkupu pozemků pod
cyklostezkou vedoucí přes Kopřivnici. Dále byl vykoupen objekt bývalé vrátnice za městským
úřadem od Tatry Trucks, a. s. K zajištění výstavby parkoviště na sídlišti Sever město vykoupilo
od ŘK farnosti v Kopřivnici pozemky navazující na sídliště. Další výkup byl realizován pro vestavbu plánovanou cyklostezky podél lokality „Dolní Roličky v Lubině". Po splnění podmínek
sjednaných v kupní smlouvě byl podán návrh na vklad vlastnického práva k pozemku v Podnikatelském areálu ve prospěch spol. Hacvia, s. r. o. Tato společnost, zabývající se výrobou
chemických výrobků, v loňském roce zahájila výstavbu svého výrobního objektu.
Celkem bylo na oddělení pozemků uzavřeno 19 majetkoprávních smluv, 37 smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen opravňující jednotlivé investory zasáhnout do
pozemků ve vlastnictví města a 31 smluv o zřízení věcných břemen po dokončení staveb. Došlo k uzavření 40 nájemních smluv na zahrádky. Celkem bylo za oddělení zpracováno
128 zpráv pro RM a 24 zpráv pro ZM.
Na úseku veřejného prostranství byly organizovány jarmarky, farmářské trhy, pouť
a zpoplatňování zásahů do veřejného prostranství.

S I LN I ČN Í

S P R ÁV N Í ÚŘ A D

S pozemky úzce souvisí i komunikace. Agendu silničního správního úřadu vykonává
MÚ Kopřivnice pro všechny obce spadající pod ORP Kopřivnice pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace a dále pro místní a účelové komunikace pro město Kopřivnici
a jeho místní části. V roce 2016 se uskutečnilo 164 správních řízení a 113 stanovení dopravního značení.
40

PRODEJ

V I LY N A

S O K O L O V SK É

Objekt, který dlouhá léta sloužil jako sídlo domu dětí a mládeže, ale posledních 15 let
neměl využití, město zkusilo prodat už letos v dubnu za pět milionů korun. Vila byla postavena
v roce 1921 a v posledních letech chátrala. Kupec se ale za uvedenou cenu nenašel. Ani druhá
nabídka za sníženou cenu 3,5 milionu korun nebyla úspěšná. Negativní výsledek druhého nabídkového řízení byl ovlivněn tím, že probíhalo v době prázdnin a dovolených. Objekt byl proto
znovu nabídnut k prodeji za stejnou cenu – 3,5 milionu korun. Termín nabídky s možností realizace prodeje před koncem roku se jevil zajímavější i z hlediska vnitřní ekonomiky firem.
Do konce tohoto roku se však kupec nenašel.

PRODEJ

B Y T O V Ý CH DO M Ů

P O D B Í LO U

HO RO U

Šlo o prodej bytových domů číslo popisné 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou. Nejnovější obecní byty v Kopřivnici získala družstva vytvořená z jejich stávajících nájemníků. Radnice
za ně vyinkasovala přes 7,9 milionu korun. Dům číslo popisné 1369 včetně pozemku, na kterém
stojí, město prodalo za 4 028,913 Kč a sousední objekt s číslem popisným 1370, který byl
v horším technickém stavu, za 3 879 235 Kč. Prodejní cena domů byla utvořena součtem prodejních cen jednotlivých bytů. Ta byla vypočtena dle vzorce, jenž byl součástí „Smlouvy o budoucím předkupním právu k bytové jednotce“, schválené už v době vzniku obou objektů v roce
1999. Noví nájemci tak zaplatili cenu vypočtenou z průměrné ceny za metr čtvereční bytů původních nájemců vynásobené podlahovou plochou bytu. Na tomto způsobu stanovení ceny se
po sériích jednání dohodla radnice s nájemníky, kteří cenu akceptovali.

O P R AV Y

U LI C E

Š T R A MB ER SK É

Stavební práce na rekonstrukci povrchu ulice Štramberské letos probíhaly i o víkendech
a svátcích. Společnost Eurovia, která je zhotovitelem stavby, se obrátila na kopřivnickou radnici
s žádostí o udělení výjimky pro provádění prací ve dnech pracovního klidu, a to od září letošního roku až do května 2017. Šlo o provádění prací na opravě povrchů silnice, zejména rozebírání komunikace ze žulových kostek, provádění asfaltových vrstev a dláždění odstavných pruhů
z žulových kostek, stejně jako rekonstrukce chodníků a vjezdů. Firma po celý rok bojovala
s klimatickými podmínkami, které zdržovaly průběh prací. Město se s provádějící firmou podle
jeho slov dohodlo také na tom, že dělníci na stavbu o víkendech nebudou nastupovat dřív než
v sedm hodin a večerní konec prací bude korigován tak, aby příliš neobtěžoval obyvatele okolních domů.

PRODEJ

D L A Ž EB N Í C H K O S T EK

Část žulových dlažebních kostek, odtěžených při rekonstrukci ulice Štramberské, koupilo
Slumeko. Společnost Slumeko je využilo při stavbě nového parkoviště za Kachlovkou na prostranství mezi zimním stadionem a poliklinikou naproti Penny Marketu. Jednalo se zhruba o 125
tun dlažebních kostek za cenu na spodní hranici odhadu hodnoty použitých dlažebních kostek.
Slumeko vytěžené kostky odvezlo vlastními auty přímo ze staveniště na Štramberské
a uložilo si je k dalšímu využití.
Z celé délky ulice Štramberské bylo vytěženo zhruba 3,5 tisíce tun dlažebních kostek.
Takže 125 tun byl jen nepatrný zlomek kostek, které byly vytěženy v průběhu probíhající rekonstrukce. Pro ostatní bude město kupce teprve hledat. Vytěžené kostky jsou zváženy a odváženy
ke skladování na předem určenou plochu naproti letnímu stadionu. Tam kostky zpočátku hlídal
hlídač, později kolem tohoto skladu vyrostlo oplocení.
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KRYTÝ

BA Z ÉN

Na podzim se po prázdninové pauze otevřel krytý bazén pro širokou veřejnost. Prázdninová odstávka byla i letos využita k údržbě a opravám. Opravovala se dlažba a měnil se řídicí
systém technologických zařízení krytého bazénu.
V srpnu pracovníci firmy Chalupa a syn, s. r. o., Kopřivnice opravovali keramickou dlažbu v bazénové hale. Protože keramická dlažba byla již vlivem užívání nesoudržná s podkladem
a navíc položena v chybném spádu, museli ji pracovníci firmy nejprve odstranit, poté provedli
novou betonovou vrstvu, hydroizolaci a následně mohli pokládat novou dlažbu. Tato oprava
stála 132 729 korun včetně DPH, neboť se prováděla kolem delší strany bazénu.
Krytý bazén je jedním z objektů ve vlastnictví města, kde byly realizovány úpravy v rámci
projektu EPC, které mají snížit energetickou náročnost. I z tohoto důvodu zde bylo nutno provést výměnu řídicího systému, neboť ten původní byl poruchový a navíc na něj už nebylo možné sehnat náhradní díly.
Tyto práce prováděli pracovníci EVČ, s. r. o., Pardubice a Amper Saving, a. s., Praha
a na jejich financování se spolupodílelo město s realizátorem projektu EPC. Podíl města činil
119 264 korun včetně DPH. Všechny práce byly dokončeny počátkem září.

NOVÝ

CHO DN Í K

Nově vybudovaný chodník kolem komunikace na ulici Čs. armády je zhruba 42 metrů
dlouhý s novým veřejným osvětlením. Chodci se nyní dostanou bezpečně od tenisových kurtů
po chodníku až ke Komerční bance. Stavbu pro město na základě výběrového řízení provádělo
Slumeko. Přes nevhodné klimatické podmínky chodník dokončilo o měsíc dřív, než stanovila
smlouva. Následně byl chodník opatřen bezpečnostním zábradlím. Slumeko za realizaci této
zakázky po jejím úplném dokončení obdrželo od města 560 tisíc korun. Bezpečnost chodců ve
městě se tak značně zvýšila.

O P R AV Y

P O Š K O ZE N Ý C H MO ST Ů

Při bleskových záplavách a přívalových deštích 31. května byly poškozeny mimo jiné
i dva menší mosty pod sídlem firmy Japstav a u mlýnského náhonu. Jejich stav vyžaduje důkladnou opravu, jinak by hrozilo jejich uzavření.
Náklady na opravu mostů se podle předběžného vyčíslení budou pohybovat kolem pěti
milionů korun. Oprava mostu u Japstavu má stát víc než 1,2 milionu a mostu u mlýnského náhonu v Lubině dokonce 3,4 milionu korun.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul určený na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2016. Město by na opravy velkou vodou
poškozených mostů mohlo získat až 80 % procent nákladů na rekonstrukci. Město odevzdalo
žádosti o dotace koncem letošního roku.

M O D ER N I Z A C E

L ET N Í H O S T A DI O N U

Město Kopřivnice podalo žádost o dotační podporu rekonstrukce letního stadionu. Zastupitelé se také za město zavázali, že v případě získání dotace zajistí finanční spoluúčast ve
výši 40 % způsobilých výdajů a 100 % nezpůsobilých výdajů až do výše 15 milionů korun.
Projekt předpokládal výhradně rekonstrukci sportovních ploch stadionu. Mělo dojít ke
zrušení oválu pro plochou dráhu a vybudování moderního atletického areálu s nasvětlením,
k revitalizaci fotbalového hřiště, k odvodnění plochy a instalaci nového zavlažovacího systému.
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Pro lehkou atletiku měl být vybudován běžecký ovál s osmi dráhami a další sportovní sektory
pro skok do dálky, do výšky, skok o tyči, vrh koulí, hod diskem, kladivem či oštěpem. Nový sportovní areál měl splňovat nejen podmínky pro trénink, ale i regule pro organizování kvalitních
soutěží.
Předpokládané náklady rekonstrukce přesahovaly částku 34,6 milionu korun. Spoluúčast
města byla zaokrouhlena na 15 milionů korun. Záměr vyvolal velmi negativní reakce mezi příznivci ploché dráhy. Město však dotaci nezískalo, a tak byl záměr modernizovat stadion prozatím
odložen.

M E MO R AN DU M
Zástupci automobilky Tatra Trucks, Moravskoslezského kraje, Muzea Novojičínska, Národního technického muzea a města Kopřivnice podepsali Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie moravskoslezského regionu. Tento
dokument potvrdil již dříve oznámený záměr, aby v Kopřivnici vedle sebe existovala dvě muzea
s expozicí Tatry.
Existenci dvou velkých expozic vedle sebe umožňuje velké množství tatrováckých veteránů, které jsou k dispozici díky investicím akcionářů do získání nových exponátů i celých soukromých sbírek. Vloni Tatra Trucks investovala do odkoupení velké soukromé sbírky Jiřího Hlacha, která obsahuje 63 historických vozidel, z toho pětačtyřicet tater. Dalším cenným přírůstkem
je Tatra 815 6x6 VE Ostrý-II‘, speciál, který se účastnil Dakarské rallye v roce 1986, a automobilka jej získala od soukromého majitele výměnou za novou Tatru Phoenix. Vzhledem k naplněné kapacitě stávajícího Technického muzea v Kopřivnici v současnosti není kde tyto cenné
exponáty vystavit. Muzejní expozice, které v podstatě mapují historii automobilismu od konce
XX. století, mohou v budoucnu udělat z našeho města atraktivní turistický cíl i v mezinárodním
měřítku.
Nové muzeum je plánováno v bývalé slévárenské hale Tatry a bude zaměřené především na nákladní vozy. Moravskoslezský kraj na jeho zřízení požádal o dotaci z evropských
fondů.

O D ST AV N É

P AR K O V I Š T Ě N A

S EV E RU

Ve středu 26. října odpoledne proběhlo veřejné projednání, jehož jediným bodem bylo
představení tří variant odstavného parkoviště na Severu.
Cílem připravované stavby odstavného parkoviště na Severu je řešit neutěšenou situaci
v této nejhustěji osídlené části města. Nové parkoviště, jež vznikne v rámci urbanistické, funkční
a prostorové regenerace sídliště Sever, by mělo vyrůst na konci ulice 17. listopadu, částečně na
pozemcích hospodářského dvora bývalého kravína.
Dosud realizace nebyla možná, protože pozemky byly ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Kopřivnice a jen část patřila městu. Město Kopřivnice je na základě kupní smlouvy
z letošního roku zařadilo do portfolia obecních pozemků.
Projektant připravil tři varianty, které byly na jednání představeny. Uskutečněné veřejné
jednání mělo napovědět, kterou z variant řešení, lišící se rozsahem zásahu do stávající zeleně,
rozsahem oplocení či urbanistickým pojetím, by občané přilehlých bytových domů preferovali.
Jako nejvhodnější se jeví varianta vzniku 55 parkovacích míst. Parkoviště bude v případě realizace ze tří stran oploceno průhledným plotem. Nová náhradní zeleň bude vysázena za parkovištěm v hranici s hospodářským dvorem, aby došlo k odclonění sídliště včetně parkoviště od
provozu zemědělského areálu.
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KOPŘIVNICE

V Y P ŮJ ČI LA S K A UT Ů M P O Z EM K Y N A D A L ŠÍ O B DO BÍ

V roce 2007 vedení města bezplatně vypůjčilo městské pozemky kopřivnickým skautům.
Tak začalo budování skautského centra Vanaivan. Na vypůjčených pozemcích nestojí samotná
budova Vanaivanu, ale jde především o plochy bývalého areálu zdraví, které skautské centrum
využívá jako tábořiště, amfiteátr, fungují zde sportoviště pro veřejnost a podobně. Celkem se
2
jedná o pozemky s výměrou přesahující 4 600 m .
Koncem letošního roku uplynula dohodnutá desetiletá platnost výpůjčky a bylo třeba
vztah k pozemkům znovu smluvně upravit. Skauti město požádali, zda by jim pozemky mohlo
prodat, darovat nebo znovu vypůjčit. Rada města nakonec rozhodla o desetiletém prodloužení
výpůjčky.
Důvodem opatrnosti byla skutečnost, že skauti stále ještě neměli zcela zaplacený úvěr,
ze kterého kromě dotačních prostředků financovali budování celého centra. Pokud by se stalo,
že by jej nemohli z nějakého důvodu splácet, mohlo by město ztratit vliv na další užívání areálu.
Kopřivnické skautské středisko je jedním z největších v regionu. V současné době sdružuje více než 250 skautů a skautek. Služeb a zázemí zdejšího skautského centra každoročně
využívá zhruba tři tisíce lidí. Mezi uživatele patří i členové dalších sdružení, sportovních klubů,
kulturních souborů a služby využívají i senioři, děti a další lidé nejen z Kopřivnice.
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ROZVOJ PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ
Automobilka Tatra Trucks
Velkou revitalizací prošel i letos areál kopřivnické Tatry. V něm do roku 1990 vyráběli kolem 15 tisíc nákladních aut ročně, zatímco v posledních letech se produkce počítala na stovky.
Výsledkem byly nevyužité, opuštěné a chátrající objekty. To se však v poslední době mění.
Závod opět zvyšuje počty prodaných aut a dvě obrovské haly zabrala nová zbrojovka Tatra
Defence. Rozvíjejí se i metalurgické provozy, které v areálu působí a našly si nové externí odběratele.
Tatra vyváží 80 procent produkce. Po třech letech se opět začalo dodávat do Indie. Tato
asijská země se letos opět stala nejdůležitějším zahraničním trhem. Indická armáda stojí na
provozu 10 tisíc tatrovek. Je třeba obnovovat vozový park, dodávat náhradní díly a služby.
Do Indie dodává Tatra nikoliv hotové automobily, ale takzvané montážní sady. Jde přitom
o vozidla se vzduchem chlazeným motorem Tatra.
Významným trhem bývalo Rusko. Tam se však kvůli prudkému oslabení rublu propadla
poptávka po zahraničních autech.
K důležitým evropským zákazníkům patří hasiči. V případě dodávek pro záchranný systém jde o vozidla vybavená jednoduššími tatrováckými motory, které splňují normu Euro V.
Vozidla určená pro hasičské sbory musí, stejně jako armádní, fungovat v extrémních podmínkách a spokojit se s méně kvalitní naftou, jež by civilní auta se složitými motory splňujícími normu Euro VI zastavila. Z celkové produkce tak má asi 40 procent vozidel motor Tatra. Ostatní
využívají kapalinou chlazené agregáty Paccar či DAF.
O velký návrat se Tatra snaží v případě stavebních firem. Tento segment před třemi lety
téměř vyklidila. Stavaři šetřili a firma kvůli svým finančním potížím stejně nebyla schopná dodávat auta v požadovaném čase. Po příchodu nových majitelů v roce 2013 se však situace Tatry
změnila a zároveň se projevuje oživení ve stavebnictví.
Tatra se vrátila k zakázkám pro stavebnictví. Dodala např. 20 aut typu Phoenix pro firmu
M-silnice za 50 milionů korun. Významné byly i zakázky pro zemědělství. Farmářům letos Tatra
dodá 150 takzvaných „agrotahačů", které nahrazují traktor s vlekem. Oproti traktoru je vozidlo
zkonstruované Tatrou na silnici téměř dvojnásobně rychlé a uveze dvojnásobný náklad, což je
důležité zvláště pro velké zemědělské podniky.
Kopřivničtí technici se zaměřili na návrhy speciálů, do nichž se masoví výrobci nepouštějí. Letos připravili auto, které má všechny čtyři nápravy řiditelné, což je světový unikát. Dalším
příkladem je speciál pro firmu Wirag, který slouží k přepravě materiálu ve švýcarských horách.
Zákazník požadoval, aby tento automobil měl extrémní poloměr otáčení, velkou kapacitu a výbornou schopnost zdolávat terén.

NOVÁ

Č ES K Á Z BR O JO V K A

Konkurenci na pracovním trhu představuje také takzvaná zelená Tatra, nová společnost
Tatra Defence Vehicle. Ta vznikla v loňském roce a získala investiční pobídku na kompletní
renovaci a strojní vybavení dvou hal v průmyslovém areálu původní Tatry. Haly, ve kterých sídlila někdejší lakovna, diagnostika a repase, patřily k těm nejzanedbanějším. Zůstaly v podstatě
jen zdi, všechno se muselo postavit znovu. Dneska je to nejmodernější hala v areálu a ukazuje
to směr, jakým chce Tatra jít při obnově a budování areálu. Investice do vybudování Tatra Defence Vehicle přesáhla sto devadesát milionů korun.
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Hlavním úkolem firmy je vyrábět kolová obrněná vozidla Pandur a vyvíjet jejich různé varianty; kvůli tomu má vlastní konstrukční oddělení. Na výrobu pandurů přitom získala licenci od
společnosti General Dynamics European Land Systems (GDELS). Nyní firma vyvíjí a vyrábí
první vozidlo Pandur se slovenskou věží a kanonem ráže 30 milimetrů, které je určeno pro marketingové účely. Druhým klíčovým cílem je podílet se na výrobě vojenských vozidel Titus, jejichž finálním dodavatelem by ovšem byla automobilka Tatra – nová firma by na tatrovácké
podvozky montovala pancéřované korby a výzbroj. Vůz Titus vyvinula Tatra Trucks ve spolupráci s francouzskou společností Nexter Systems. Společnost Tatra Defence Vehicle je součástí Czechoslovak Group, skupiny zbrojaře Jaroslava Strnada (jenž je i jedním ze dvou spolumajitelů automobilky Tatra Trucks). Díky tomu má rovněž šanci na jiné zakázky, než na ministerstvu
obrany skončí rozhodovací proces, který by měl vyústit v objednávky obrněných velitelských
a štábních vozidel Titus. Nyní firma provádí generální opravy tanků T-72 pro zahraničního zákazníka.
Společnost má 60 pracovníků a předpokládá, že do tří let zvýší svůj početní stav až na
200 lidí. Novou zbrojovku v kopřivnické Tatře otevřel koncem května premiér Bohuslav Sobotka
v doprovodu ministrů zahraničí, obrany a průmyslu a obchodu.

M ET A LU R GI CK Á

FÚ Z E

Změnou prošla i metalurgie. Kopřivnická Tatra Trucks má dceřiné firmy Tafonco (slévárnu) a Taforge (kovárnu). Obě letos fúzovaly; nová společnost se jmenuje Tatra Metalurgie a má
zhruba 850 zaměstnanců. Cílem fúze bylo posílení pozice na trhu. Produkce byla donedávna
určená z 80 procent pro automobilku. Nyní se poměr otočil a 80 procent odebírají externí zákazníci, přičemž se objem dodávek pro mateřskou firmu nezmenšil. Hlavními zákazníky jsou
nyní výrobci manipulační a zemědělské techniky, například Linde, Claas, New Holland či Zetor.
Přes polovinu produkce jde na export. Tržby byly v minulém roce zhruba 950 milionů korun.
Letos proběhla 70milionová investice do technologického vybavení, byly zakoupeny stroje, které umožnily vyrobené výkovky a odlitky také obrábět, neboť to někteří zákazníci vyžadují.
Cílem je více se uchytit u výrobců kolejových vozidel a jejich dílů. Železniční technika bude
v budoucnu pro společnost Tatra Metalurgie trhem číslo jedna. Již nyní dodává polotovary firmě
Dako Třemošnice, jež vyrábí brzdy vlaků a tramvají. Dalším důležitým odběratelem se má stát
popradská společnost Tatravagónka slovenského podnikatele Alexeje Beljajeva, která spolupracuje se Strnadovou Czechoslovak Group. Z Kopřivnice by měla odebírat součásti nárazníků,
podvozků i hlavních rámů kolejových vozidel.
Automobilka Tatra Trucks loni vyrobila 858 vozidel, což znamenalo meziroční růst
o 37 kusů. V roce 2016 vyrobila celkem 1 326 vozidel a všechna vyrobená vozidla byla zároveň
prodaná. Kopřivnická automobilka tak poprvé od roku 2008 překročila symbolický výrobní milník
1000 vozidel a meziročně dokázala zvýšit výrobu o více než 50 procent. Výroba v Tatře probíhala až do posledních pracovních dnů roku; poslední desítky vozidel se montovaly v týdnu mezi
Vánoci a Silvestrem.
Oba vlastníci automobilky: Jaroslav Strnad a René Matera, vyjádřili závěrem roku poděkování nejen celému týmu vedení společnosti TATRA TRUCKS, ale zejména všem jejím zaměstnancům za veškeré jejich vynaložené úsilí, a to zejména v posledních týdnech a měsících
roku 2016.
Výrobní i prodejní cíl TATRA TRUCKS pro rok 2017 je 1 700 vozidel. Dlouhodobě považuje společnost za reálné dodávat na světový trh cca 2 000 vozidel ročně v segmentu speciálních užitkových automobilů a podvozků pro různé nástavby, u kterých je požadavek na vysokou
odolnost a průchodivost terénem.
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TAWESCO
Kopřivnický výrobce lisovacího nářadí, výlisků a svařenců TAWESCO docílil dohody
s odbory na období dalších dvou let. Tato výrobní společnost, která do roku 2011 patřila pod
Tatra, a. s., je dnes součástí skupiny PROMET GROUP, která taktéž vlastní minoritní podíl
v kopři vnické TATRA TRUCKS, a. s. Celkově TAWESCO vytváří takřka 900 pracovních míst,
a řadí se tak mezi významné zaměstnavatele v regionu.
Po dvouměsíčním vyjednávání se vedení společnosti TAWESCO Kopřivnice dohodlo se
sociálními partnery, odborovou organizací OS KOVO VÚ Tatra, na obsahu kolektivní smlouvy
na období let 2016 až 2017. Tuto dohodu potvrdili ve čtvrtek 7. 1. 2016 svými podpisy jednatelé
TAWESCO, René Matera a Pavel Lazar, společně s předsedou odborové organizace OS
KOVO VÚ Tatra panem Jiřím Krutilkem.
Kopřivnická společnost TAWESCO uvedla letos do provozu nový moderní zkušební lis,
který patří mezi největší v České republice. Tento lis se stal novou technologickou posilou pro
provoz nástrojárny. Lis německého výrobce DIEFFENBACHER má tonáž 2 500 tun. Jednalo se
o historicky největší investici provozu nástrojárna a svým objemem převyšující 100 mil. Kč šlo
rovněž o jednu z největších investic v rámci skupiny Promet. Tato technologie měla razantně
rozšířit možnosti služeb a produktů, které je TAWESCO schopno poskytnout svým zákazníkům
a podtrhnout motto společnosti – „Komplexní řešení pod jednou střechou“.
Společnost TAWESCO letos získala prestižní ocenění „Dodavatel pro Auto roku 2016
v České republice“. Autem roku se stal model automobilky ŠKODA, vůz ŠKODA Superb. Tawesco se tak stalo jedním z 26 oceněných českých firem, které své výrobky pro tento model
dodávají.

Röchling
Výrobní a skladovací prostory společnosti Röchling v Kopřivnici se rozrostly o zhruba
6000 čtverečních metrů.
V roce 2015 koupila firma od města za 1,4 milionu korun pozemek navazující na její dosavadní působiště. Následně získala stavební povolení a začaly samotné stavební práce.
Nejdříve bylo nutné přemístit tisíce tun zeminy, hrozilo totiž nebezpečí sesouvání svahu. Ještě
v létě 2015 začala stavba betonového skeletu. V říjnu 2015 proběhlo zastřešení a následně se
budovala podlaha haly.
Podlaha v závodu musí kvůli specifikům výroby splňovat extrémně vysoké požadavky na
rovinnost a musí snést zatížení až 13 tun na metr čtvereční. Samotná stavba včetně exteriérových prací byla dokončena díky mírné zimě vloni v prosinci a v lednu začalo umisťování prvních
strojů.
Větší část přístavby zabraly logistické prostory, samotná výrobní hala se rozrostla
2
o 2 600 m . Investiční náklady na rozšíření závodu Röchling v Kopřivnici dosáhly 8 milionů euro,
v přepočtu tedy víc jak 216 milionů korun. Dalších sedm milionů euro pak společnost zaplatila
za další technologické vybavení, především dva nové vstřikovací stroje či zařízení sloužící
k zrcadlovému sváření a testování. Investici v Kopřivnici podpořila i česká vláda částkou necelých 85 milionů korun ve formě desetileté slevy na dani z příjmu právnických osob.
Rozšíření závodu Röchling v Kopřivnici přišlo po necelých deseti letech působení v
Kopřivnici a projevilo se také na zaměstnanosti. Počet zaměstnanců se zvýšil z přibližně stovky
v roce 2010 na více než 150. Zhruba polovina lidí, které Röchling v Kopřivnici zaměstnává,
pracuje ve výrobě při sestavování dílů, druhá polovina zaměstnanců se pak věnuje vysoce kvalifikované práci při obsluze výrobních technologií.
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Kopřivnický závod je součástí celosvětové skupiny Röchling, která čítá 77 poboček ve
22 zemích a souhrnně zaměstnává zhruba 8 400 lidí. Společnost se zabývá výrobou sofistikovaných plastových dílů pro průmysl, zdravotnictví a automotive. V kopřivnickém závodě se vyrábí především díly pro automobilky. Jde nejen o aktivní mřížky chladičů, spodky karoserií či
motorové díly, ale také nádrže SCR pro moderní typy katalyzátorů.

Brose CZ
V České republice společnost působí od roku 2003 v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm. S přibližně 3 500 zaměstnanci ve výrobě, vývoji a administrativě je Brose CZ v současné době největším výrobním závodem skupiny Brose.
Společnost vyrábí a vyvíjí automobilové komponenty pro nejznámější automobilové
značky. Aktivity společnosti v oblasti společenské odpovědnosti byly oceněny několika českými
institucemi – v roce 2015 společnost získala Národní cenu za společenskou odpovědnost
a v roce 2016 získala ocenění Společnost podporující zdraví. Zástupci zdejšího největšího zaměstnavatele v Praze převzali nejvyšší ocenění za péči o zdraví svých zaměstnanců – Titul
Podnik podporující zdraví.
Cílem soutěže organizované Státním zdravotním ústavem v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví je ocenit společnosti s vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců tím, že
uskutečňují aktivity zaměřené na podporu a zlepšování zdraví. Tuzemské podniky soutěží ve
dvou kategoriích rozdělených podle počtu zaměstnanců. Získat mohou ocenění prvního až nejvyššího, třetího stupně. Rozhoduje počet bodů, který firma získává od odborného hodnotícího
týmu na základě kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti a pokroků v péči o zdraví zaměstnanců.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 19 firem. Nejvyšší ocenění získala mezi premiérovými účastníky pouze společnost Brose CZ. Počtem bodů se současně stala dosud nejúspěšnějším nováčkem za celou dvanáctiletou historii soutěže. Podle slov generálního ředitele
Brose CZ Niclase Pfüller-von Wobesera firma spustila několik projektů zaměřených právě na
péči o zdraví. Jedná se například o program zdravého stravování v kantýnách, přítomnost fyzioterapeutů přímo ve výrobních prostorách či různé sportovní aktivity.
Společnost Brose CZ, spol. s r. o., patří již několik let k velmi aktivním partnerům Ústavu
průmyslového inženýrství a informačních systémů v oblasti podpory výuky a uplatnitelnosti studentů oboru Průmyslového inženýrství v praxi. Jedná se o velmi významného dodavatele mechatronických systémů a elektrických pohonů pro více než 40 výrobců automobilů a jejich dalších dodavatelů. Společnost má své pobočky ve 23 zemích světa, v rámci České republiky se
výrobní závody nachází v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm. V posledních letech úzce
spolupracuje s Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Spolupráce v pedagogické
oblasti se postupně rozvinula od účasti odborníků z praxe na zvaných přednáškách až po intenzivnější participaci při zadávání absolventských nebo semestrálních prací, organizovaných exkurzí nebo placených stáží pro studenty v čase letních prázdnin. Příkladem spolupráce jsou
i pravidelné nabídky témat bakalářských a diplomových prací, případně absolventských míst
z obou českých výrobních závodů společnosti Brose CZ. Aktivity studentů se společnost Brose
CZ rozhodla v roce 2016 podpořit také finančně, a to formou sponzorského daru pro posílení
vzdělanosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Lumitrix
Kopřivnická společnost Lumitrix v říjnu zprovoznila jeden trvalý unikát v Dolních Vítkovicích. Mezi nejnovější trendy v oblasti zábavy patří videomapping, neboli zvukem doprovázená
pohyblivá projekce zpravidla na fasádu budov.
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Podstata spočívá v tom, že pomocí světla lze téměř jakoukoliv plochu vizuálně změnit,
tvarovat ji či na ní vytvořit příběh. Nejčastěji se digitální vrstva vytváří na architektonických prvcích. Základem je vytvoření iluze, ale k jejímu dosažení nestačí pouze optický vjem. Projektor
musí být umístěn na přesně určeném místě, aby promítání nenarušovaly stromy či jiné předměty, ale ani samotní diváci, které zase světla nesmí oslňovat. Jan Drozda, režisér a animátor
Lumitrixu, se pokusil prostřednictvím mappingu vyprávět příběh místa, kde se show odehrává.
Na vysoké peci za aulou Gong byly divákům za pomoci dvou projektorů představeny nejvýznamnější milníky a události regionu od pravěku až po současnost. V Dolních Vítkovicích tak
vznikla unikátní trvalá projekce mapující historii regionu. Toto umělecko-vzdělávací dílo zvané
Časostroj se stalo jednou ze zásadních turistických atrakcí industriálního areálu i celého kraje.
Společnost Lumitrix uspěla loni v soutěži o Inovační firmu Moravskoslezského kraje
v kategorii malý a střední podnik. Pilotním projektem pro ni byl hrad Pernštejn. Díky této projekci si firma v oboru udělala solidní jméno, což vyústilo v četné projekce i v zahraničí, například
v Sunderlandu či Frankfurtu nad Mohanem.
V České republice se s výrobky kopřivnické firmy dosud setkal málokdo. Úspěšná byla
jen v zahraničí, zvláště pak v Británii a ve Švýcarsku. Přístroje už zamířily do sedmi evropských
zemí a do Kolumbie. Videomapping je ve světě poměrně běžná záležitost, Lumitrix je ale originální v tom, že dodává zákazníkům unikátní přístroj. Projektor pro venkovní použití, který je
dálkově ovládaný prostřednictvím mobilní sítě. Firma vyvinula vlastní přístroj, počítač spojený
s projektorem, který může být po celý rok například na sloupu, odkud promítá. Nevadí mu déšť,
sníh, ani vítr.
Firma, založená architektem Lukášem Brusem, v současnosti zaměstnává osm lidí
a další čtyři pracují externě. Vedle kopřivnické centrály v budově poblíž místního kostela má
i kancelář v Praze.

DEN

T EC HN I CK É K AR I É R Y

Téměř všechny průmyslové podniky se v posledních letech potýkají s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Zvýšit zájem o technické obory je i cílem tzv. Dne technické kariéry, který žákům
pomáhá s výběrem dalšího studia. Kopřivnice je městem s průmyslovou tradicí, a proto se snaží
podporovat zájem o polytechnické vzdělávání a usnadnit mladým lidem rozhodování o dalším
vzdělávání. Za tímto účelem se ve čtvrtek 1. prosince uskutečnil v Kulturním domě v Kopřivnici
Den technické kariéry. Šlo už o tradiční prezentaci škol s technickým zaměřením a místních
firem, doplněnou o poradenství pro žáky a jejich rodiče při volbě dalšího studia. Letos se zúčastnilo čtrnáct škol a čtyři firmy. V kinosále měli zájemci možnost zhlédnout projekce propagačních snímků zapojených firem a škol, na chodbě před kinem získali bližší informace přímo
od jejich zástupců. Zatímco na chodbách kulturního domu probíhala přehlídka pro veřejnost, ve
velkém sále si od 12.30 do 14.30 hodin své vědomosti v matematice poměřili zástupci devátých
tříd pěti kopřivnických základních škol. Soutěž „Nebojte se matematiky aneb i s čísly může být
zábava“ byla zaměřena na použití matematiky v praxi.
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Kulturní dům Kopřivnice (KDK)
Kulturní a kulturně společenské akce v kulturním domě včetně provozování kina zajišťuje
již řadu let příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice. Organizace vedle poskytování kulturních služeb zastřešuje také činnost městské knihovny a informačního centra a spravuje objekt kulturního domu.
Ředitelka – Ing. Adriana Bartoň Polarczyk
Kromě bohatého programu se v roce 2016 změnila i řada věcí v interiéru i exteriéru KDK.
Po pětadvaceti letech se budova dočkala označení nápisem Kulturní dům Kopřivnice. Zvolila se
finančně nenáročná, ale vizuálně pěkná varianta z bondových desek o tloušťce 3 mm v provedení kartáčované stříbro. Nápis dlouhý 10 m vhodně doplňuje architektonické prvky na budově.
K tomuto hlavnímu nápisu přibyl ještě nápis přidružený, a to Informační centrum nad vstupem
do informačního centra, aby i toto místo bylo lépe rozpoznatelné. Kromě vnějších nápisů byly
doplněny nápisy do vnitřních prostor budovy: Malý sál, Velký sál, Knihovna, Čítárna a Půjčovna
a Akademická posluchárna. Nápisy jsou ve stejném provedení jako nápisy na budově. Posledním vylepšením bylo označení nových posuvných vstupních dveří provozní dobou a piktogramy
(plotrová grafika).
Celý rok 2016 se nesl ve znamení příprav 50. ročníku Taneční soutěže Tatra. K ní se
Kulturní dům Kopřivnice rozhodl vytvořit almanach mapující padesátiletou historii této nejdelší
a nejvýznamnější kulturní akce ve městě. Vytvoření almanachu bylo časově velmi náročné
z důvodu shromáždění materiálů, které se nacházely roztroušené na řadě míst a u řady jednotlivců. Použity byly informace z archivu podniku Tatra, kde byly prohlédnuty staré výtisky časopisu Tatrovák a Kopřivnické noviny, ze kterých byly použity jak informace, tak fotografie. Zároveň
bylo osloveno mnoho pamětníků, kteří se Tatry v minulosti účastnili jako soutěžící nebo pořadatelé. Almanach vyšel v nákladu 100 ks a prodával se za cenu 150 Kč v den konání jubilejního
ročníku.
Během roku byl opraven zvukový systém v kině. V kině byly také opraveny dva jevištní
tahy, satelitní přijímač a myčka na 3D brýle.
Z viditelnějších akcí došlo k renovaci „výduchu“ z CO krytu, který stojí před Technickým
muzeem Tatra. Do tohoto výduchu byla umístěna informační cedule věnující se Emilovi a Daně
Zátopkovým.
Základní ekonomické ukazatele provozu KDK v roce 2016
Náklady 25 743 628 Kč
Výnosy 25 465 469 Kč
Hospodářský výsledek 278 159 Kč
z toho příspěvek na provoz 17 244 160 Kč

M ĚS T SK Á

K N I HO V N A

K O P ŘI V N I C E

Počet akcí pro dospělé: 112, zúčastnilo se 2 887 návštěvníků.
Počet akcí pro děti: 117 (besedy, exkurze, soutěže, ankety, kvízy, tvůrčí dílny, výstavy),
(2 312 dětských návštěvníků). Celkem se akcí zúčastnilo 5 199 návštěvníků.
Knihovna měla 2 516 zaregistrovaných čtenářů. V průběhu roku ji navštívilo 51 255 čtenářů, výpůjčky dosáhly 127 218 knih. Do regálů přibylo 1 976 knih.
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Činnost v oblasti kultury
Plesy
Plesovou sezónu v kulturním domě zahájil v sobotu 23. ledna Obecní ples. Hlavním hostem večera byl zpěvák Marek Ztracený s kapelou, k tanci a poslechu hrály kapely Nightshift
a Joe After Band. Doprovodný program byl složen z originálních čísel, např. Tým HOPsej.cz,
Las Isidras, Taneční klub AKCENT OSTRAVA, ZUŠ Zdeňka Buriana. V baru Pomněnka hrála
Cimbálová muzika Poštár a u kina Jazzpresso. Ani v roce 2016 nechyběla na Obecním plese
rockotéka s DJ Tygrem, karaoke nebo fotokoutek. Dalším zpestřením programu byl stánek
s karikaturistou.
Tradičně největším plesem v Kopřivnici byl jako každý rok Muzikantský ples. Ten se konal 12. března a vystoupily na něm kapely z celého kraje (Neo Chess Sunny Rock and Roll
Band, Rivieras Show Band, Šajtar, Big Blast! Band, LeDaTAK, FCM Radegast, LAM Trio, DJ
Stoupa, KJ Daniel). Součástí plesu byl také doprovodný program, ve kterém se představili taneční pár Matěj Fadrný – Vendula Prokopová – taneční pár třídy A v latinskoamerických tancích
Tanečního klubu TREND Ostrava, Old Town Swing, STYX – akrobatická a taneční skupina,
žonglér Kšanda nebo Farridah. Pestrý program přilákal mnoho návštěvníků a ples byl jako každý rok vyprodaný.
V roce 2016 proběhl v kulturním domě i Rodičovský bál, Kopřivnický PLESK, Vietnamci
oslavili ve velkém sále lunární Nový rok a 26. března uspořádal KDK Pohádkový maškarní karneval s klaunem Hopsalínem.
Mezi akce plesového typu se každoročně řadí i jarní a podzimní Seniorské odpoledne
(14. dubna, 10. listopadu). Akce tradičně nabízí pestrý program a těší se velké návštěvnosti.
Koncerty
V roce 2016 se uskutečnila řada koncertů. Rok 2016 byl zahájen Novoročním koncertem
Městského dechového orchestru Kopřivnice v neděli 15. ledna. Narozeninový koncert krále
českých imitátorů Vládi Hrona nabídl Kulturní dům 1. března. Jubilejní koncert k 10. výročí založení dixielandové kopřivnické kapely Stanley´s Dixie Street Band spojené s křtem desátého CD
proběhl 23. března. Koncert jedné z nejnadějnějších tváří současné alternativní hudební scény
Sisy Fehérové se uskutečnil 20. dubna. Filmové melodie v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava zazněly ve velkém sále 3. května.
Celovečerní hudební akce proběhla 6. května, kdy se uskutečnil 4. ročník festivalu
MAY DAY. Hlavním hostem byla kapela Vltava, která jela turné k příležitosti 30 let od svého
založení. Dalším hostem byl Jiří Schmitzer, písničkáři Cermaque & Iamme nebo místní Sam
Wool. V baru Buřinka byl promítnut film Takovej barevnej vocas letící komety.
V září se Kopřivnice opět stala součástí Svatováclavského hudebního festivalu a 2. září
si mohli posluchači vychutnat v kostele sv. Bartoloměje koncert Středověké vokální hudby. Své
první samostatné album přijela představit Emma Smetana (14. září). Příznivci dechové hudby si
přišli na své na koncertě Javořinky (23. září). Country kapela Poutníci odehrála koncert plný
vzpomínek na bývalé členy kapely, ale zároveň představila kopřivnickému publiku nové členy
(5. října). Koncert talentovaného mladého klavíristy Matyáše Nováka byl pro nezájem zrušen.
Skvělý koncert a fantastickou show přivezla do kulturního domu kapela QUEENIE world Queen
tribute band (12. listopadu). Plánovaný koncert Radůzy byl kvůli její nemoci zrušen. Poslední
hudební akcí roku byl 28. prosince slavnostní koncert k 5. výročí založení kapely Alfa Orchestra.
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Venkovní akce
Mezi nejpopulárnější akce se zařadil Novoroční ohňostroj 1. 1. v 17 hodin. Další akcí,
kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice na venkovním prostranství, bylo Prvomájové balábilé, které se poprvé přesunulo do Sadu Dr. E. Beneše. 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 s dlouhým nosem). Děti i dospělé pobavila ukázka agility a dogdancingu,
velké oblibě se těšil balónkový klaun i skákací hrad. K poslechu zahrál Městský dechový orchestr Kopřivnice a Alfa Orchestra.
Promenádní koncerty
V roce 2016 pokračovala série Promenádních koncertů, na kterých se postupně představily kapely Akuma (9. července), Šuba Duba Band (23. července) a Jazzpresso (30. července). Další prázdninovou akcí bylo zábavné odpoledne pro děti – Pavel Novák dětem (16. července). V rámci projektu Někdo ven? vystoupil před KDK zpěvák Martin Harich s kapelou
(26. srpna). K pouti byl tradičně připraven Starodávný jarmark v parku a Bartolomějský večer
před kulturním domem (27. srpna, účinkující: Adéla Demlová, Coffee time, Valachcore, K.I.S.,
Švihadlo, Lenka Lo Hrůzová a kapela LoGarytmy) a program v pouťovou neděli: koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice, Pískomil se vrací).
Tradiční akce
Z tradičních akcí, které se v kulturním domě každoročně konají, proběhla v roce 2016
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 narozeninový), 50. ročník Taneční soutěže Tatra (postupové soutěže třídy A ve standardních a latinskoamerických tancích dospělých párů), nechyběl ani Mikuláš.
Divadelní předplatné
V první polovině roku 2016 pokračovalo divadelní předplatné sezóny 2015–2016.
V červnu pak byla připravena nová divadelní sezóna 2016–2017.
Do souboru šesti představení byly zařazeny pečlivě vybrané kusy, které jsou ukázkou
toho nejlepšího, co se na české divadelní scéně v současnosti odehrává. Jednalo se vesměs
o nové inscenace. Hracími dny zůstaly až na jednu výjimku čtvrtky, cena předplatného se nezměnila – 1 500 Kč za permanentku v 1. sektoru a 1 200 Kč za permanentku v 2. sektoru, abonentům nadále zůstala výhoda v podobě 25 % na divadelní speciály a vybrané koncerty a na
divadelní zájezdy abonenti neplatí dopravu.

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitel: Ing. Lumír Kaválek
Počet návštěvníků muzeí v roce 2016:
Technické muzeum – 81 118
Muzeum Fojtství – 10 315
Šustalova vila – 6 559
Během první poloviny roku 2016 tým muzea pracoval na dokončení knihy Dany a Emila
Zátopkových s názvem „Náš život pod pěti kruhy“. Práce na této publikaci probíhaly v úzké spo52

lupráci s paní Danou Zátopkovou – práce obsahovala v začátcích především: několikerou
podrobnou četbu a přepis celého rukopisu, výběr, skenování a úpravu fotografií, korekturu textů, administrativní činnosti, výběr nakladatelství a následné zpracování smluv mezi RMK a autorkou, RMK a nakladatelstvím Academia a RMK a zastupující agenturou Dilia.
Během prvního půlroku 2016 muzeum spolupracovalo na knize pro děti s názvem
Co zažily tatrovky. Spolupráce spočívala především v korektuře textů. Publikace byla sepsána
kurátorem TM Radimem Zátopkem a přibližuje dětem historii a příběhy vozů zn. Tatra v poutavém pohádkovém vyprávění samotných autíček mezi sebou po uzavření muzea. Křest této
dětské knihy proběhl v rámci každoroční akce Rallye Beskydy dne 3. září 2016. Kniha byla pokřtěna panem Karlem Rosenkranzem a vyšla pod záštitou RMK.
Dalším unikátním dílem, které bylo zpracováváno od r. 2014 a dotvářeno během r. 2016,
byla technická publikace s názvem Motory nákladních automobilů Tatra po roce 1945 z pera
Ing. Jindřicha Arabasze, MBA, kurátora TM. Od října 2016 byla pracovní verze tohoto díla
podrobena pečlivé korektuře textů, úpravě fotografií, grafů a tabulek vč. grafického ztvárnění.
Koncem roku 2016 proběhl rovněž výběr grafika a následně tiskařské společnosti. Kniha bude
vydána v březnu 2017, a to opět pod záštitou RMK.
Realizované výstavy, kulturní, muzejní, vzdělávací a jiné akce
- Výstava „A nejen tatrovky“ (28. 4. – 4. 12. 2016) – výstava prezentovala vojenské automobily a jinou speciální techniku z Kopřivnice v letech 1900–1945. Jednalo se o komplexní
zpracování textů, fotodokumentace, přehledu armádních zakázek Tatry pro Rakouskouherskou
armádu, Československou a německou armádu. Výstavu navštívilo více jak 70 600 lidí, kteří
během prezentace výstavy prošli muzeem.
- Spolupráce na putovní výstavě Idea park (7. 4. 2015 – 30. 4. 2017) – prodloužená výstava propagující značku Tatra v nákupních centrech po celé ČR během let 2015, 2016 až do
30. 4. 2017. Pro tuto výstavu byly zapůjčeny 2 vozy z expozice TM, a to T54 čtyřmístná limuzína a závodní bugina, vč. dalších atraktivních exponátů.
- Zpracování nové knihy pro děti „Co zažily tatrovky“ – kniha je zaměřena na dětského
čtenáře a vypovídá o historických příbězích autíček zn. Tatra a je doplněna o vyplňovačky
a omalovánky. Vydáno pod záštitou RMK.
- Každoroční účast na akci Rallye Beskydy 2. 9. – 4. 9. 2016 – přehlídky se letos zúčastnily vozy T 75, T 700, T 613 Prezident a T 57 a ABBA. V sobotu 3. 9. se v rámci rallye před
Technickým muzeem Tatra uskutečnil křest knihy pro děti „Co zažily tatrovky“, jejímž kmotrem
se stal historik a bývalý ředitel muzea pan Karel Rosenkranz.
- Zpracování a příprava nové brožury o Slovenské strele (motorovém vozu M 290) – brožura v současné době čítá 81 stran textu, vč. fotografií. Po dokončení bude mít stejný formát
jako předchozí vydaná brožura o Technickém muzeu Tatra. Zatím se předpokládá tisk pouze
v češtině, do cizích jazyků jen v případě velkého zájmu ze strany zahraničních zákazníků.
- Pravidelná tvorba článků pro různá periodika a spolupráce s médii dle požadavků –
v průběhu roku 2016 se spolupracovalo převážně s časopisem Oldtimer – vytvořeno 12 odborně-historických článků vztahujících se nejen k našemu muzeu, ale také k Präsidentovi, I. závodnímu automobilu, Tatře 11/12, autobusům, Tatrám 26 a 49 i ke konstruktéru Hansi Ledwinkovi, stejně jako k aktuální výstavě „A nejen tatrovky“, výrobě Kopřivnické vozovky pro armádu,
i k závodní tématice vozů Tatra nejen v Československu, ale také v zahraničí. Rovněž se připravuje i série článků pro internetový portál Patriot – Moravský region.
- Zpracování nové publikace „Motory nákladních automobilů Tatra po roce 1945“ – publikace byla zpracovávána v průběhu předchozích let již od r. 2014, dokončena v prosinci 2016
a následně bude vydána v březnu 2017. Kniha bude vydána pod záštitou RMK.
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- Výroba modelu Slovenská strela – do série pro nevidomé, na surovém sádrovém odlitku byly dotvořeny detaily (světlomety, okna, nárazníky, komíny, kola) a dokončena kompletní
povrchová úprava. Ta spočívala v tmelení a soustavném broušení, vč. nástřiku.
- Účast na převozu užitkových vozidel a vyklizení depozitu muzea v Trhových Svinech.
Činnost spočívala především v identifikaci, rozdělení a přípravě k přepravě odkoupených náhradních dílů z automobilů Tatra.
Muzeum Fojtství
Výstavy
- Řezby Jaroslava Bordovského
Výstava lidového řezbáře k 80. výročí jeho narození. Výstavu navštívilo cca 1 094 osob.
- Josef Treuchel – Obrazy nejen mé krajiny
Výstava obrazů kopřivnického rodáka. Výstavu navštívilo cca 891 osob.
- Ave Art Afrika snů
Výstava prací studentů soukromé střední umělecké školy. Výstavu navštívilo cca 183 osob.
- Krása dokonalosti… a nedokonalosti…
Výstava tří kopřivnických umělců.
Lenka Dobiášová – obrazy, Eva Strušková – fotografie, Karel Fiala – podvodní fotografie.
Výstavu navštívilo cca 493 osob.
- Fotolovy
Výstava fotografií Jaroslava Pešata s tématikou přírody a myslivosti. Výstavu navštívilo cca 656
osob.
- Včelařský spolek Kopřivnice
Třídenní výstava o historii místního včelařského spolku u příležitosti festivalu Medu
a písničky. Výstavu navštívilo cca 1 622 osob.
- Krysáci
Putovní výstava k animovanému večerníčku Krysáci. Výstavu navštívilo cca 1 321 osob.
- Když nemůžeš, tak přidej!
Výstava komiksu Jaromíra 99 o Emilu Zátopkovi. Výstavu navštívilo cca 1 130 osob.
Výstava Slovenská strela v Lašském muzeu
U příležitosti 80. výročí zahájení provozu legendárního vlaku byly pro Lašské muzeum
připraveny podklady pro výstavu Slovenská strela v továrně včetně námětu a ideového návrhu
výstavy. Spolupráce zahrnovala poskytnutí souboru digitalizovaných fotografií z podnikového
archivu, badatelskou činnost a zpracování podkladů z archivu muzea Fojtství. Realizaci výstavy
provedlo Lašské muzeum.
Další výstavy:
Jan Hrnčárek – Z mého kraje
Výstava obrazů a grafik významného moravského malíře. Výstavu navštívilo cca 335 osob.
Marek Vavřinec – Mundus Superterraneus
Výstava grafik svérázného výtvarníka Marka Vavřince, který pracuje především metodou
dřevorytu. Výstavu navštívilo cca 232 osob.
Stopa
Interaktivní výstava uspořádána ve spolupráci s Mendelovým muzeem Brno a Policií ČR, která
návštěvníkům přiblížila moderní kriminalistické metody. Výstavu navštívilo cca 879 osob.
Slovenská strela v továrně
Výstava fotografií dokumentujících výrobu motorového železničního vozu Slovenská strela.
Výstava byla uspořádána jako připomínka 80. výročí uvedení vlaku do provozu. Výstavu
navštívilo cca 277 osob.
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Sudek – Sivko
Výstava dvou přátel výtvarníků, fotografa Josefa Sudka a malíře Václava Sivka. Výstava byla
uspořádána jako připomínka 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí prvního z nich a zakončuje
zároveň neoficiální tříletý cyklus výstav, které se těchto umělců a jejich okruhu dotýkaly.
Výstavu navštívilo cca 375 osob.
Ivančena 1946–2016
Výstava připomínající 70. výročí založení mohyly na Ivančeně pod Lysou horou. Byla
uspořádána ve spolupráci s kopřivnickými skauty. Součástí výstavy byl zároveň projekt
Zkušenost totality, seznamující s několika skautskými osobnostmi, zasaženými totalitním
režimem. Výstavu navštívilo cca 92 osob.
Přednášky:
Březen–červen 2016
Dějiny fotografie (Akademie třetího věku)
Spolupráce kurátora muzea na cyklu přednášek pro seniory.
15. 11. 2016
Odsun Němců z Kopřivnice
Přednáška kurátora muzea pro žáky ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici.
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Významné akce a zajímavosti ze života města
T A T R A 2016
Ve velkém sále kulturního domu proběhla v sobotu 26. listopadu kopřivnická taneční
soutěž Tatra. Šlo již o padesátý ročník. Na parketu se utkalo jednadvacet standardních
a 18 latinskoamerických párů druhé nejvyšší kategorie A. Všechny přihlášené páry mohli diváci
vidět jen v odpolední části programu. Ve večerním galaprogramu se představili pouze semifinalisté a finalisté.
Vítězství ve standardu si vytančil pár Matěj Svoboda se Sabinou Kocmanovou z Tanečního klubu Fortuna Zlín, k tomuto úspěchu navíc přidali i třetí místo v latinskoamerických tancích. První místo v latině obsadil Daniel Braš s Francess Převorovou z Tanečního klubu Trend
Ostrava. Taneční páry, které v obou kategoriích obsadily druhou příčku, si kromě cen ze soutěže odvezly postup do vyšší kategorie M.
Kopřivnická taneční soutěž je ojedinělá svým doprovodným programem, který byl vzhledem k půlstoletí soutěže ještě zajímavější. Byl obdobný jak v odpolední, tak i večerní části soutěže. O přestávkách při počítání výsledků vystoupil taneční soubor Choreocentrum Bratislava,
jenž je úřadujícím mistrem střední Evropy v kreativních formacích, mistryně světa v rope skippingu Andrienn Banhegyi předvedla, jak to umí se švihadlem. Tanečníci z Kolb Dance předvedli
ukázky z akrobatického rock’n’rollu. Dále vystoupili mistři v akrobacii na skákacích botách
z týmu Hopsej.cz či Lukáš Bezděk předvedl akrobatickou show s obručí cyr wheel s obřím kruhem. Z domácích souborů zatančily absolventky ZUŠ Zdeňka Buriana a Step Club Happy Girls.
Součástí programu bylo i pěvecké vystoupení zpěvačky Hany Holišové.

K O P Ř I V A 2016
Kopřiva 2016 se zdejšímu publiku představila už po třicáté za sebou. Po celou svou existenci si udržuje charakter soutěžní přehlídky. Tříčlenná porota tvořená divadelním kritikem Josefem Mlejnkem, divadelníkem a divadelním teoretikem Luďkem Richterem a dramaturgyní
Alicí Olmovou udělovala skleněnou plastiku za umělecký přínos a herecký výkon. První ze zmíněných cen získal Jaroslav Achab Haidler za svou inscenací Pan Theodor Mundstock. Velmi
silné představení postavené na skvělém výkonu jediného herce přiblížilo tíživou atmosféru protektorátu a popisovalo lpění na životě v době, která mu nepřeje. Zajímavé bylo i tím, že se na
prkna Kopřivy vrátilo po dlouhých třiceti letech. Stejnou hru zahrál Haidler i návštěvníkům prvního ročníku festivalu.
Porotu nejvíce zaujal svým herectvím Lukáš Melník v roli Colemana z inscenace Osiřelý
západ ostravského Divadla Petra Bezruče. Držitel Thálie pro herce do 33 let z roku 2015 tak
získal další uznání svého umění. Příběh komplikovaného hledání bratrské lásky mezi dvěma
mladými muži, kteří neznají nic než opovržení, násilí a kořalku, patřil k hlavním lákadlům pátečního programu. Ponurý dramatický text plný zmaru s pouhou jiskřičkou naděje transformovala
režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová do podoby černé grotesky.
Hodnocení kuličkami dlouho vycházelo ve prospěch ostravských divadelníků, až je překonal předposlední kus programu, Maryša v podání brněnského HaDivadla. Nejpočetnější soubor letošní Kopřivy odehrál známý text bratří Mrštíků na prosté scéně postavené na jevišti kulturního domu. Režisér a dramaturg představení ponechali většinu čítankového textu dramatu,
a některé jeho zásadní pasáže dokonce hercům nechali několikrát zopakovat. Drobné inscenační vtipy a přesvědčivé herecké výkony pak rozhodly o diváckém úspěchu.
Ve čtvrtek Kopřiva předvedla představení místních divadelníků. Soubor Malá monstra
v Údivadle letos ukončil svou činnost a jeho členové se s publikem rozloučili svou nejúspěšnější
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hrou Pekaři. Autorská hororová komedie s kriminální zápletkou byla příjemným připomenutím,
že divadlo v Kopřivnici má i svou aktivní formu.
Duší a dramaturgem přehlídky Kopřiva je po celých 30 let její existence Jiří Cachnín. Limitujícím faktorem pro přehlídku je technické vybavení zdejších sálů. Není k dispozici jeviště
s baletizolem pro pohybové divadlo. Jeviště nemá dostatečnou výšku pro instalování některých
objemnějších dekorací a světelné vybavení je na dnešní poměry nedostatečné. Profesionální
soubory vyžadují mnoho desítek specifických světel, a to náš kulturní dům nemůže zajistit.

Š O ST Ý N SK Á V E N U Š E
V sobotu 21. května se uskutečnil už podeváté festival Šostýnská Venuše. Zhruba tříhodinový program orientálních, ale i dalších tanečních žánrů začal ve tři hodiny odpoledne. Pořadatelům tanečního festivalu Šostýnská Venuše letos přálo počasí, a tak se víc jak šest stovek
diváků, kteří přišli do areálu kopřivnického koupaliště, příjemně bavilo. O úvodní tanec se postaraly členky taneční skupiny Farridah Kopřivnice, které byly zároveň organizátorkami akce.
Po nich pak pódium patřilo dětem, které tančily nejen orientální tance, ale i zumbu. Následně je
opět vystřídali dospělí tanečníci. K vidění byly různé tance, flamenco, swing, flirtdance a další.
Hlavní hvězda, profesionální tanečnice a lektorka břišních tanců Eglal, zatančila hned dva tance. Celkem se na pódiu vystřídalo 27 tanečních i netanečních vystoupení. Velký obdiv a potlesk
si vysloužila trampolínová show v podání mistrů ČR z Rožnova pod Radhoštěm. Pro děti připravili pořadatelé také zajímavý doprovodný program, například maňáskové divadlo kocoura
Kofíka, ukázky psích agility, malování mandaly a další.

M O Z AR T O V O

V Ý R O ČÍ

Komorní orchestr Kopřivnice uspořádal koncert v kopřivnickém kostele k výročí slavného
hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Uvolněnější část jeho tvorby připomněl
v úvodu uvedením Malé noční hudby. Pak už orchestr posílili hráči Dechového orchestru hudebníků ze Štramberka a také chrámové sbory z Rybí a Štramberka doplněné o členy Pěveckého sdružení Kopřivnice a další zpěváky a tento bezmála stočlenný zástup účinkujících zazpíval výběr z Mozartovy duchovní hudby. Z Korunovační mše zazněla podstatná část jeho slavného Requiem.

S V AT O V Á C LAV SK Ý

F E ST I V A L

Kopřivnický kostel sv. Bartoloměje i letos hostil jeden z koncertů Svatováclavského hudebního festivalu. Druhého září večer v něm vystoupil soubor Cappella Mariana. Komorní vokální soubor se specializuje na interpretaci středověké a renesanční polyfonie a vokální díla
raného baroka. Většina skladeb v repertoáru souboru je dílem italských, vlámských a anglických autorů, jejichž jména i skladby jsou známy většinou jen úzkému kruhu odborníků. Soubor
založil v roce 2008 Vojtěch Semerád, který starou hudbu studoval nejen v Praze, ale také na
Conservatoire National Supérieur v Paříži a papežském institutu Musica Sacra v Římě.

MDO – M ĚS T SK Ý

D E C H O V Ý O R C HE ST R

K O P ŘI V N I C E

Dechový orchestr se i letos zúčastnil festivalu Zlota Lira v polském Rybniku. Pětadvacátého ročníku festivalu v polovině června se zúčastnily dvě desítky orchestrů a čtyřiadvacet skupin mažoretek z Polska, České republiky, Itálie, Litvy, Maďarska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Turecka a Ukrajiny.
Součástí festivalového programu byla také soutěž, do které se přihlásilo 14 orchestrů.
Kopřivničtí muzikanti svým půlhodinovým soutěžním programem přesvědčili osmičlennou mezinárodní porotu o svých kvalitách a obhájili loňské umístění ve Zlatém pásmu, které znamená
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zisk víc jak 80 bodů ze 100 možných. Stejně jako v předchozích letech si 3. ocenění sólového
výkonu v řadě z Rybniku přivezla zpěvačka orchestru Lenka Krompolcová, tentokrát za interpretaci skladby Mon Dieu z repertoáru Édith Piaf v aranži dirigenta kopřivnického orchestru Pierra
Scotta.
Orchestr se v Polsku úspěšně prezentoval programem, do kterého zařadil také Preludie
Karla Bělohoubka, árii Cuius Animam z Rossiniho Stabat mater a další skladby. Známým pochodem Marche Fantastique Městský dechový orchestr Kopřivnice připomněl i blížící se sté
výročí úmrtí skladatele Julia Fučíka.
Domácí orchestr, který vystupoval nejen v Rybniku, ale i v Racibórzi, stejně jako vloni
doprovázela brněnská skupina mažoretek Lassies a při pochodu městem se k němu navíc připojily i mažoretky z moravského Vítkova.

P Ř EH LÍ DK A

P Ě V E C K Ý C H S BO R Ů

Na sobotu 22. října připravilo Pěvecké sdružení Kopřivnice již dvacátý ročník Přehlídky
pěveckých sborů. V programu, který proběhl v Katolickém domě, se kromě pořádajícího sboru
objevil mladý sbor Gaudium, fungující při zdejší soukromé základní umělecké škole MIS music,
a hostující sbory ze Zábřehu na Moravě a Uherského Brodu.
Program dvacátého ročníku tradičně otvíralo domácí Pěvecké sdružení Kopřivnice. Jeho
program se tentokrát vyhnul klasické hudbě a nabídl výběr úprav lidových písní i dalších melodií. Gaudium před publikum předstoupilo se sérií čtyř skladeb, jejichž volba konvenovala temperamentu souboru složeného ze žáků soukromé základní umělecké školy MIS music. Následný
koncert členů pěveckého sboru Carmen kombinoval klasiku s uvolněnějším repertoárem. Lidé
v sále si tak mohli poslechnout sbor z Beethovenovy Ódy na radost i Čarostřelce Carla Marii
von Webera, ale taky si sami mohli zazpívat jamajský tradicionál Janie mama. Poslední z hostů
sbor Dvořák z Uherského Brodu se místním představil hned ve dvou polohách. Úvodní dvě
skladby přednesla komorní varianta sboru a pak posílený o další pěvce se sbor už prezentoval
v plné síle, a to výběrem klasické muziky i lidových písní.
Všechny sbory se na přehlídce v Katolickém domě tradičně představily se samostatným,
přibližně třicetiminutovým programem. V závěru se pak tradičně spojili všichni pěvci v sále při
interpretaci několika vybraných skladeb.

Z P Í V A JÍ CÍ

U ČI T E LK Y

– STK

Kvarteto zpívajících učitelek z Kopřivnice připravilo další ze svých podzimních recitálů.
Letošní, už devátý v pořadí, se uskutečnil ve velkém sálu kulturního domu ve středu 30. listopadu. Členky STK Eva Nedjalková. Irena Kašubová, Iva Eichlerová a Božena Sopuchová zazpívaly jako skupina i sólově. Na pódiu je doprovodili hostující muzikanti a také vokalistky, většinou
bývalí nebo stávající žáci čtveřice zpívajících učitelek. Učitelky připravily také sérii vánočních
koncertů. 11. prosince zazpívaly v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku, 20. prosince
vystoupily v rámci Vánočního čekání v Kulturním domě v Kopřivnici a 27. prosince proběhl koncert v kostele v Libhošti. Rok 2017 pak vokální kvarteto zahájilo Novoročním koncertem v Závišicích.

A L F A O R CH E ST R A
Kopřivnická hudební skupina Alfa Orchestra, navazující na někdejší skupinu Alfa, oslavila letos pět let existence. Během pěti let prošla Alfa Orchestra celou řadou změn. Z původní Alfy
v obsazení zůstal pouze Alois Hrnčárek, saxofonista Alfa Orchestra a kytarista Láďa Moráček.
V aktuální sestavě devítičlenné kapely hraje šest Kopřivničanů a společně zkoušeli a vystupo58

vali po celý rok. Tváří kapely se stali zpěváci Markéta Demlová a Aleš Pustka. Novým klávesákem kapely je František Panáček a dechovou sekci tvoří Zdeněk Hyvnar (trubka), Milan Rusnák (pozoun). Na baskytaru hraje Radek Machala a za bicími sedí Martin Hrček.
V posledním období Alfa Orchestra dosáhla svého plánu a kromě koncertního repertoáru
vytvořila také taneční repertoár, který úspěšně otestovala na dvou plesových akcích v uplynulé
sezoně. Alfa Orchestra hraje výhradě coververze populární hudby ze sedmdesátých a devadesátých let minulého století.

M I LA N O
V kopřivnické Mandale v sobotu 24. září zahrálo kopřivnické trio Milano. Jejich novou
nahrávku doprovodila kapela Tomáš Palucha, která vydala svou debutovou desku, a americký
hudebník Tim Remis.
Milano se na scénu vrátilo po víc jak dvouleté pauze bez koncertů. Historie kapely se přitom začala psát už v roce 2002, kdy se dali dohromady tři bývalí členové Civil&Military Club,
kytarista Ondra Zapletal, basista Vláďa Schwarz a bubeník Michal Burget. Výsledkem jejich
setkání byla punkrocková muzika, výrazně okořeněná tvrdým elektrem z konce osmdesátých let
a českými texty, které kombinují nepřikrášlenou výpověď o drsném světě s humorným nadhledem.

S UN A R
Kopřivnická rocková kapela Sunar připravila program k oslavě svého více než třicetiletého výročí existence. Frontmani kapely Martin Tobola s Tomášem Kostelníkem uspořádali počátkem září v Muzeu na Fojtství koncert, který byl průřezem letitého působení souboru na hudební scéně. Koncert proběhl v rámci Festivalu medu a písničky.
Kapela Sunar, která hrávala a koncertovala v minulosti na zábavách a akcích nejen
v Kopřivnici, ale i širokém okolí, ukončila svoji činnost v roce 2003. Někteří členové se začali
věnovat menším hudebním projektům. Před třemi roky se vznikem Festivalu medu a písničky
obnovila skupina Sunar rock svoji činnost. Koncert vyvrcholil křtem CD singlu s třemi novými
písněmi.

S T AN L EY ’ S D I XI E S T R E ET B AN D
23. března večer v kinosále kulturního domu oslavil deset let fungování koncertem Stanley’s Dixie Street Band. Kapela, která začínala se zvukově autentickou dixielandovou muzikou,
postupem času repertoár rozšiřovala o jazzové a swingové melodie. Dnes už většinu repertoáru
tvoří česky zpívané skladby a také skladby českých autorů. Stanley’s Dixie Street Band hraje
písničky Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra, melodie ze starých českých filmů a podobně.
Na kopřivnickém koncertu zazněla asi pětina aktuálního repertoáru čítající zhruba stovku skladeb. Kapela, která se utvořila okolo zdejšího trumpetisty Standy Dětského, hraje pod jeho vedením dodnes.
Vystoupení v kinosále bylo prvním samostatným koncertem kapely v Kopřivnici. Stanley’s Dixie Street Band na něm také pokřtil svou desátou desku. V létě se muzikanti účastnili již
popáté festivalu na britském ostrově Guernsey, zahráli na festivalu Colours of Ostrava, jazzovém festivalu v Třeboni a na dalších místech nejen v Česku.

C I M B Á LO V Á

M U ZI K A

P R A MÍ N K Y

Cimbálová muzika Pramínky připravila společně s herci Divadla Pod věží velmi zajímavé
představení. V prosinci loňského roku nahráli v Českém rozhlase Ostrava příběhy z Kopřivnice,
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Štramberku, Hukvald i nejbližšího okolí a propojili je s lašskými písněmi pod názvem „Pověsti,
povídačky a jiné dřysty". Mladí hudebníci svou nahrávkou vzdali jedinečný hold místu, kde se
narodili a kde žijí, ale hlavně dialektu, kterým mluvili jejich prarodiče. Proto se rozhodli zachytit
a zvěčnit ono mizející dědictví i pro příští generace. Vznik nového alba, které bylo pokřtěno
na výročním koncertě v neděli 15. května v Katolickém domě v Kopřivnici, mohli lidé podpořit
na HITHIT.CZ. Cimbálová muzika Pramínky si při této příležitosti připomněla 15 let svého trvání.
Cimbálovou muziku Pramínky založil v roce 2001 na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici
basista a cimbalista Vladan Jílek. Základem jejího širokého repertoáru jsou lidové písně
z rodného regionu – Lašska. Pramínky natáčely v České televizi v Praze, v Ostravě a Brně.
Z natáčení v Českém rozhlase v Ostravě vzniklo mini CD s vánočními koledami. Mezi největší
úspěchy souboru patří například koncert „Proměny písničky“, na kterém doprovázeli zpěvačku
lidových písní – valašskou královnu Jarmilu Šulákovou, reprezentaci České republiky na dvou
mezinárodních koncertech ve francouzském městě Trappes, vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy či vystoupení v rámci hlavního programu
na mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici 2014. V roce 2009 získala cimbálová muzika
Pramínky 1. místo ve finále celostátní soutěže základních uměleckých škol, která se konala
v Kyjově. Jejich cimbalistka v ní obdržela i zvláštní ocenění poroty za vynikající hru na cimbál.
Zajímavým pro Pramínky byl také rok 2011, kdy se představili mezinárodním česko-japonským
projektem Jablúčko a sakura, oslavili desetileté výročí koncertem Z Pramínků řeka a navázali
spolupráci s TV Noe, pro niž natočili hodinový pořad „U nás aneb Od cimbálu o lidové kultuře“
a zapojili se do projektu této televize s názvem Sedmihlásky. Pramínky se rovněž zúčastnily
tvořivé dílny Muzičky ve slovenském Klenovci, výročního koncertu Mladé dudácké muziky
ve Strakonicích či folklorního festivalu Setkání lidových muzik v Praze. Závěr roku pak patřil
společným koncertům s šedesátiletým pěveckým sborem Ondráš z Nového Jičína, s nímž připravili sérii vánočních koncertů Nad horama vyšla hvězda. Na jaře 2014 natočila cimbálová
muzika Pramínky své debutové album složené z lašských písní z Kopřivnice a blízkého okolí.
Cimbálová muzika nadále spolupracuje se ZUŠ Zdeňka Buriana a zkouší v jejích prostorách.

TANCEM

K O L E M SV ĚT A

V sobotu 15. října ve velkém sále kulturního domu proběhla taneční show nazvaná Tancem kolem světa. Taneční centrum Relax na ní představilo umění svých členů i frekventantů
kurzů. V devadesátiminutovém programu diváci zhlédli 30 choreografií.
Tančily děti, junioři i dospělí a provedli diváky řadou tanečních žánrů od flamenca přes
latinu a orientální tance až po step. Taneční skupina Thara reprezentuje naše centrum na soutěžích u nás i v zahraničí. Kromě ní se předvedla na pódiu i řada absolventů kurzů. V několika
tanečních číslech vystoupila i mladá tanečnice na invalidním vozíčku Karolína Dejová.
Show Tancem kolem světa má už poměrně dlouhou tradici, letos se divákům představila
už po desáté. Stejně jako v některých minulých ročnících jednotlivá taneční čísla spojil příběh,
který provedl publikum na cestě Evropou i do zámoří.
Přehlídku připravila se svými kolegyněmi Miroslava Břusková, lektorka a choreografka
centra Relax.

M O T Ý LE K 2016
V pátek 4. a v sobotu 5. listopadu se Kulturní dům Kopřivnice stal dějištěm velké narozeninové párty. Motýlek, přehlídka dramatické, taneční a hudební tvorby zdravotně handicapovaných dětí, měl už svůj dvacátý ročník. Proto také jako přídomek letošního ročníku použili organizátoři slovo narozeninový.
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Po celou historii přehlídky Motýlek byla hlavní organizátorkou ředitelka pořádající speciální školy, nesoucí stejný název, Dagmar Jančálková.
Motýlek vznikl před dvaceti lety z určité potřeby dané tím, že sice začaly fungovat speciální školy, ale děti neměly vůbec žádnou možnost se prezentovat. Kolektiv pedagogů v tehdejším Dětském centru v Kopřivnici vymyslel a uspořádal malou přehlídku tvorby handicapovaných
dětí přímo v objektu své školy. Další rok byl uspořádán Motýlek již v kulturním domě.
Od té doby si získal postupně pozornost publika, zapojily se do něj děti z podobných zařízení
z celé republiky i ze zahraničí a také z jiných škol ve městě.
Letos se do města sjelo zhruba 320 účinkujících z dvaceti specializovaných zařízení.
V pátek od patnácti hodin probíhaly ve velkém sále kulturního domu prostorové zkoušky
a pro ty, kteří v danou chvíli nebyli na jevišti, byly připraveny workshopy, výtvarné dílny OPTYS,
malování na obličej, tvoření z nafukovacích balónků a další atrakce. Děti si mohly vyzkoušet
fotokoutek, zazpívat si karaoke a novinkou byla muzikodílna, kterou připravili hudebníci ze ZŠ
17. listopadu. Na večer byla pro všechny připravena diskotéka a vystoupení populární babypunkové kapely Kašpárek v rohlíku.
Hlavní část programu ve velkém sále kulturního domu začala v sobotu ve dvě hodiny
odpoledne. Novinkou letošního roku bylo prohloubení spolupráce s běžnými typy škol. Doposud
se místní školáci podíleli na Motýlku především výrobou papírových motýlků pro výzdobu kulturního domu, letos ale byla integrační role kopřivnické přehlídky ještě více posílena. Děti
z Motýlka nacvičily svá vystoupení ve spolupráci se zdravými dětmi jiných škol.
Celý sobotní program vyvrcholil tradičně společným zpěvem písně Skálo, skálo, která se
stala jakousi neoficiální hymnou Motýlka.

V Ý R O ČÍ S LO V EN SK É

STRELY

Krátká srpnová výstava v Lašském muzeu ukázala na fotografiích vznik Slovenské strely. Výstava byla zároveň připomínkou osmdesátého výročí uvedení unikátního železničního
vozu, které připadlo na polovinu července.
Společně s Muzeem Fojtství a díky vstřícnosti podnikového archivu Tatra Kopřivnice připravil kurátor muzea Pavel Dvořák výstavu fotografií, na kterých návštěvníci viděli Slovenskou
strelu v poněkud netradiční podobě, a sice ve stavu její výroby.
V archivech muzea i automobilky vybral zhruba pět desítek zajímavých fotografií, které
dokumentovaly výrobu dvojice motorových vozů M 290.0 v polovině třicátých let minulého století. Unikátní „rychlovlaky“ byly vyrobeny v roce 1936 na objednávku Československých státních
drah a jezdily na pravidelné lince mezi Prahou a Bratislavou. Slovenská strela, jak se jí začalo
přezdívat díky lince, na které jezdila, byla unikátní nejen svým tvarem, ale také díky elektromechanickému přenosu výkonu. Vystavené fotografie, z nichž mnohé nikdy nebyly publikovány,
nabídly zajímavý pohled do útrob továrny i samotného vlaku, z nějž se stala jedna z výkladních
skříní Československých státních drah. Doplňkem výstavy byly i snímky dokumentující instalaci
Slovenské strely jako muzejního exponátu do sousedství dnešního Lašského muzea v roce
1968.

F ES T I V AL

M E DU A P Í S N I ČK Y

Druhý ročník Festivalu medu a písničky přilákal od 1. do 3. září do areálu Muzea Fojtství
spoustu návštěvníků. Program, který připravili členové místní organizace včelařů, byl připraven
pro všechny věkové skupiny.
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Hlavním cílem Festivalu medu a písničky je přiblížit včelařství lidem. Na akci se ale prezentovala i další řemesla. V sobotu v dopoledních hodinách umělecký řezbář Pavel Špalek vyřezával motorovou pilou soví sousoší z kmene, kovář Michal Ptáček zhotovoval zpevnění pro
včelí klát zhotovený ze dřeva a dětem koval malé podkovy pro štěstí. Ve stáncích si pak mohli
lidé zakoupit svíčky z včelího vosku, perníky, med či léčebné včelí produkty.
Ani letos nechyběly soutěže s včelařskou tematikou pro školáky a předškoláky. V nich
byli přezkoušeni ze znalostí o včelách, stloukali rámky do úlů, zdobili perníčky, vyráběli svíčky
z včelího vosku, sestavovali úly a mohli se podívat na práci včelaře s živými včelami. Na přednáškách bylo také plno, neboť přednášeli ti nejuznávanější odborníci – Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského a František Texl, předseda Spolku komerčních včelařů, a další.
Tahákem festivalu byl doprovodný kulturní program pro všechny věkové generace. Nejmenší bavil klaun Pepíno Prcek, Divadlo dětského diváka Přerov s pohádkou Kykyryky a Boty
pro kocoura či si mohli zatančit na dětské diskotéce. Dospělí mohli zhlédnout divadelní představení České nebe v podání spolku Pasáž z Jeseníku nad Odrou, nemálo zábavy bylo i při vystoupení dámské cimbálové muziky CMR – Radhošť, brněnské popbigbítové kapely Hana a její
sestry, místní country kapely Cizinci. Hudebními taháky byla vystoupení Fleretu, Lenky Filipové
a sobotní závěrečné vystoupení místní kapely Sunar rock, které se skládalo ze dvou částí.
V první vystoupili bývalí hráči, poté proběhl křest nového CD s hokejovou hymnou a dvěma
novými písněmi a následně se už o zábavu postarali stávající hráči Sunaru.
V rámci programu vystoupily také pěvecké sbory ze ZŠ Emila Zátopka a sv. Zdislavy,
děvčata ze ZUŠ Zdeňka Buriana se svými tanečními čísly. Ani letos nebyli návštěvníci ochuzeni
o výstavu. V podkroví muzea byly vystaveny nejen části starých úlů a pomůcek pro včelaře, ale
i historické plakáty.

K N I H A M I L AN A C H AL U P Y
V závěru minulého roku stihl historik Milan Chalupa vydat svou druhou publikaci, ve které se zabývá problematikou odboje za druhé světové války.
Zatímco v květnu 2015 vyšla jeho publikace s názvem Odboj za nacistické okupace
a oběti druhé světové války v Kopřivnici a místních částech, po půl roce přidal druhou, nazvanou Odbojová organizace Obrana národa na Novojičínsku. První se týkala všech forem odboje
posuzovaného jako činnost proti Německé říši, k nimž došlo v Kopřivnici a jejích nynějších
místních částech. Druhá knížka se soustřeďuje na činnost jen jedné odbojové organizace působící ve více obcích tehdejšího okresu Nový Jičín. Obrana národa představovala v prvních letech
okupace nejvýznamnější odbojovou organizaci. Svou činnost vyvíjela převážně na území Protektorátu Čechy a Morava. Ale vznikla také v Sudetech – na Opavsku a na Novojičínsku.
V nové knize čtenáře nejdříve seznamuje se vznikem Obrany národa, s jejími představiteli, organizací a činností. Další část je již věnována Novojičínsku – počátkům odporu, potom
jednotlivým místním skupinám ve Štramberku, v Kopřivnici, závodech Tatra, Příboře, Lubině
a dalším. Následující kapitoly obsahují údaje o vedení okresu, o zatýkání, trestním řízení, výkonu trestů, pokračování v odboji a o činnosti po osvobození. V přílohách čtenář nalezne kromě
jiného i překlady výroků rozsudků proti odsouzeným členům.
Podklady pro knihu autor shromažďoval již delší dobu společně s materiály pro první publikaci. Práce spočívala především v seznámení se s písemnostmi v Státním okresním archivu
v Novém Jičíně, Muzeu Novojičínska a Muzeu Fojtství. Následně získával rozsudky také z jiných archivů a překládal je.
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M O D EL Á Ř SK É „P O H ÁR Y “
Modelářský klub Apolo pořádal v prostorách místního domu dětí tradiční již šestnáctý
ročník modelářské soutěže. Zúčastnilo se jí zhruba osmdesát modelářů nejen z celé České
republiky, ale také ze Slovenska a Polska.
V bodovací soutěži bylo přihlášeno 183 modelů. Kromě soutěžních modelů byla k vidění
také nesoutěžní výstava modelů, celkem tak v domě dětí bylo asi 250 velmi kvalitních modelů.
Vrcholem programu těsně před vyhlášením výsledků bylo Opravdové mistrovství v modelaření.
Vylosovaní modeláři si poměřovali své dovednosti v reálném čase. Dostali stejné stavebnice,
stejné nástroje a stejný čas. V letošním roce to bylo 16 minut, a jejich úkolem bylo dostat se se
stavbou modelu dál než soupeř. Je to akce, která se na soutěžích nevidí a přitom je divácky
velmi atraktivní. Místní modelářský kroužek navštěvuje šestnáct především mladších dětí.

B E SK Y D M O D EL K I T S H O W
Kopřivnická výstava plastikových tanků, aut, lodí, letadel, vláčků apod. patří mezi nejprestižnější akce svého druhu v republice a je spojena s několika mezinárodními modelářskými
soutěžemi. Akce je velmi populární nejen mezi samotnými modeláři, ale díky bohatým doprovodným aktivitám bývá také častým cílem rodinných víkendových výletů.
Oblíbená výstava modelářů všech druhů Beskyd Model Kit Show oslavila neuvěřitelný
dvacátý ročník. Letos se akce uskutečnila v sobotu 30. dubna a v neděli 1. května, kdy se modeláři ze všech koutů republiky i zahraničí představili ve vnitřních i venkovních expozicích.
Kromě běžných modelů dvacátý ročník přehlídky návštěvníkům nabídl také spousty novinek. Tou první bylo rozšíření počtu vnitřních kolejišť, namísto čtyř jich bylo k dispozici sedm.
Nově přibylo množství rádiem řízených modelů, jejichž ukázky byly jak vevnitř, tak venku. Hlavní lákadlem ale byla replika letadla z první světové války a malá parní lokomotiva. Ani letos před
kulturním domem nechyběl stan s pískem, off-roady a modely dakarských speciálů.

M UZ E U M O L DT I M ER
Auto moto Muzeum Oldtimer funguje v Kopřivnici už více než rok. Expozici historických
vozidel a motocyklů věhlasných značek z celého světa letos doplnily dva netradiční exponáty.
První byla Tatra 49, tříkolka limuzína, kterých po světě nejezdí mnoho. Tato vozidla se
vyráběla v letech 1928 až 1930 a vyrobeny byly pouhé dva kusy v provedení limuzína. V provedení nákladní valník vzniklo přes dvě stovky kusů. Dále byla vystavena replika vozu, který vznikl
v restaurátorské dílně kopřivnické firmy Eccora. Vůz renovátoři veteránů zhotovili pro americké
Lane muzeum neobvyklých a zajímavých automobilů v americkém Nashvillu. Před předáním do
Ameriky automobil vystavili v Oldtimeru. Dalším exponátem na třech kolech byla ČZ 175-rikša,
která se začala vyrábět v roce 1962 ve Strakonicích. Tento dopravní prostředek byl schopen
vyvinout rychlost až padesát kilometrů v hodině.

S V ĚT

DO B R O DR U ŽS T V Í A F AN T A ZI E

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana uspořádala tradiční výtvarnou soutěž pro děti,
určenou k připomenutí díla slavného kopřivnického malíře.
Jako v předcházejících letech se sešlo několik set prací. V souboru dominovaly malby
a grafiky, ale objevily se i prostorové práce z keramiky nebo dřevěná plastika. V předcházejícím
ročníku v názvu soutěže přibylo slovo pohádka, ale v přihlášených pracích se mnoho prací
s pohádkovými motivy neobjevilo. Burian je stále spojován především se svými malbami
a kresbami pravěkých zvířat, ale je pravda, že oproti prvním ročníkům soutěže, kde pravěk na63

prosto dominoval, se objevuje mnohem víc dobrodružné a fantazijní tematiky. Ve výstavním
prostoru ve vestibulu kopřivnické radnice byl výběr ze zaslaných prací k vidění do 21. června.

DNY

T E C HN I K Y

Kopřivnické dny techniky pro město na základě příkazní smlouvy pořádal znovu Pavel
Farda. Pavel Farda je zkušeným organizátorem řady motoristických akcí v regionu a má dobré
kontakty s většinou zapojených firem. Město na pořádání akce z rozpočtu uvolnilo částku
700 tisíc korun. Třídenní program, jehož hlavním cílem je podpora zájmu veřejnosti o polytechnické vzdělávání, řemesla a strojírenský průmysl, proběhl na tatrováckém zkušebním polygonu
3. až 5. června.
Od roku 2013, kdy se akce v areálu tatrováckého polygonu konala poprvé, na ni každoročně přijíždí víc a víc lidí. Letos to bylo zhruba třiadvacet tisíc lidí. Pořadatelům akce znovu
přálo i letní počasí,
Hlavním lákadlem byl pestrý program, který uspokojil všechny návštěvníky. Nejmenší
děti si užily pískoviště s hračkami ve formě plastových tatrovek, bagrů a jeřábů, jejich starší
sourozenci se mohli pobavit s hlavolamy ve stáncích středních a vysokých škol technického
směru a zároveň se dozvědět něco o nabízených studijních oborech. Dospělí měli možnost
projet se v nejnovějších vozech několika automobilek nebo si zblízka prohlédnout několik zajímavých automobilových prototypů. Dámská část publika si zase mohla užívat doprovodného
kulturního programu, jehož vrcholem byly koncerty Marka Ztraceného a Celeste Buckingham.
O náplň dvoudenního programu se staralo víc než pětapadesát vystavujících subjektů.
Generální partner akce automobilka Tatra Trucks nabídla nejen projížďky ve svých vozech po
speciálních vozovkách zkušební dráhy, ale prezentovala část své historie výstavkou veteránů
a velmi reprezentativní přehlídkou soutěžních speciálů oslavující třicetileté působení značky
v rallye Dakar. Velkému zájmu se těšily i komentované prohlídky finální montáže Tatra Trucks,
výrobní haly nástrojárny Tawesco a davy lidí proudily rovněž do haly nově otevřené zbrojovky
Tatra Defence Vehicle.
Firmy z širokého okolí, které se na Dnech techniky prezentovaly, předváděly buď vlastní
produkty, nebo techniku, kterou využívají při své práci. K vidění tak byly stovky druhů stavební,
zemědělské, komunální, vojenské a další techniky.

V O LN O ČA SO V Ý

K L U B P R O M LA D É

Volnočasový klub pro mládež, který od roku 2014 fungoval v prostorách klubu Nord na
sídlišti Sever, se přestěhoval do objektu Klubu Kamarád. Stěhování nebylo plánované, ale vynutily si jej okolnosti. Při přívalových deštích byl prostor v bývalém CO krytu zatopen. Voda jej
natolik poškodila, že musí projít rozsáhlou rekonstrukcí.
Klub se na měsíc provizorně přesunul na ulici Družební 925 do objektu prádelny
Madlenka. Od září začal klub po dohodě s radnicí fungovat v objektu na Francouzské 1181, kde
sídlí i Klub Kamarád. V souvislosti se změnou prostor došlo i k úpravě programu klubu. Provozní doba klubu zůstala zachována na dosavadních dvanácti hodinách týdně. Část činnosti probíhala v prostorách klubu a část na jiných místech ve městě, zejména sportovištích.
V provizorních prostorách klub fungoval až do konce roku.

KOPŘIVNICKÁ

FO T O SO U T Ě Ž

Do prvního ročníku fotosoutěže Katolické besedy Kopřivnice se přihlásilo asi dvacet
amatérských fotografů. Název soutěže byl „Kopřivnice mýma očima“. Pětičlenná porota nakonec vybrala tři nejlepší snímky. Vítězný snímek „Starý hřbitov“ je černobílým nočním záběrem
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na hrobku rodiny Šustalů a jeho autorkou je Simona Wesleyová. Stříbrný skončil Jaromír Vrtělka s fotografií ocelového monumentu před někdejším ředitelstvím Tatry a třetí místo získala
Lucie Tvarůžková za jitřní krajinku s názvem „Před východem slunce“. Výstava nejlepších fotografií premiérového ročníku fotosoutěže Katolické besedy byla v malém sále Katolického domu
Kopřivnice k vidění až do konce února 2017. Přístupná byla vždy v průběhu dalších plánovaných kulturních a společenských akcí.

S P O L UP R Á CI

S

BÁNOVCI

Po mnoha letech se letos obnovila spolupráce se slovenským městem Bánovce nad
Bebravou. Na podzim navštívila partnery na Slovensku delegace kopřivnické radnice vedená
starostou Miroslavem Kopečným. Vezla do Bánovců návrh memoranda o spolupráci, které zástupci obou měst projednali a předběžně odsouhlasili. Šlo o obecné vyjádření vůle začít spolupracovat v oblasti školství, kultury, sportu a výměny zkušeností. Bánovce a Kopřivnice mají
nejen společnou minulost spojenou se značkou Tatra. Města jsou si podobná i v dalších aspektech. Obě města mají podobné zázemí, například v počtu školských či sportovních zařízení.
Také aktivity, které města vytvářejí, jsou velice podobné.

P O Ž ÁR

V O B CHO DN Í M C EN T R U

V neděli 25. září zahalil oblohu nad naším městem neprostupný černý kouř, který byl vidět na kilometry daleko. Rozsáhlý požár zničil obchodní centrum na Štefánikově ulici naproti
Kaflandu. Hořet začalo zhruba ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne v prodejně Sportisimo, plameny
nebo kouř ale zasáhly i sousedící provozovny řetězců Takko a Deichmann. Oheň a kouř poničil
jak stavební prvky budovy včetně střechy, tak vystavené či uskladněné zboží tří velkých prodejen. Předběžná škoda byla odhadnuta na 50 milionů korun.
Požár propukl ve skladu odpadu v zadní části budovy. Od hořících kartonů se oheň rychle rozšířil do skladových a prodejních prostor. Kromě rozsáhlých hmotných škod požár způsobil
čtyři lehká zranění. Na ruce a noze se poranili dva ze zasahujících hasičů a dva muži se nadýchali kouře, šlo o přicházejícího zákazníka a policistu.
Na zásahu se podílelo 17 hasičských jednotek. Profesionálům z novojičínské stanice vyjelo na pomoc 12 jednotek dobrovolných hasičů ze širokého okolí, tři profesionální jednotky
z Ostravy a podnikoví hasiči Tatra Trucks. Velké bylo také zapojení městské a státní policie.
Pro dopravu byla uzavřena větší část Štefánikovy ulice a policisté a strážníci rovněž drželi
v patřičných mezích přihlížející lidi, kterých mohutný kouř do místa neštěstí přitáhl stovky.
Na místě zasahovala asi stovka hasičů, přes dvacet hasičských vozidel i několik vozidel
výškové techniky, tedy automobilových žebříků a automobilových plošin, z nichž hasiči hasili
plochou střechu obchodního centra. Přes masivní nasazení hasičů se požár podařilo dostat pod
kontrolu až okolo dvacáté hodiny večer. Část hasičů a policistů na místě hlídkovala celou noc.
Ráno pak začaly odklízecí práce.
Podle vyšetřovatelů se oheň začal šířit ze skladovacích prostor prodejny Sportisimo. Více se vyšetřovatelům policie ani odborníkům z hasičského sboru zjistit nepodařilo.

M E ZI N ÁR O DN Í

V Ý T V A R N Á AK C E

Do dobročinných aktivit Stonožkového hnutí – Na vlastních nohou se pravidelně zapojují
i kopřivnické školy. Letos proběhlo vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže „Věda, která
léčí“ na půdě arcibiskupského paláce v Praze. Za své výtvarné práce převzali někteří mladí
tvůrci speciální ocenění. Cenu kardinála Dominika Duky si z Prahy odvezl Štěpán Trávníček ze
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ZŠ Milady Horákové, Zuzana Pustějovská ze ZŠ Emila Zátopka pak získala speciální cenu Běly
Gran Jensen.
Hnutí Na vlastních nohou získává prostředky pro svou charitativní činnost především výrobou a následným prodejem výtvarných prací dětí.

P O UŤ

V

K O P Ř I V N I CI

V sobotu 27. srpna dopoledne začal pouťový víkend Starodávným jarmarkem. Park
E. Beneše zaplnily stánky s tradičními řemeslnými výrobky a pochutinami. Návštěvníci si mohli
vyzkoušet kávu připravenou v džezvě nebo filtrovanou, práci s hrnčířským kruhem nebo malování keramiky. Pro děti byla připravena nejen výtvarná loutková dílna a historický kolotoč, ale
především loutková Pohádka o princeznách a drakovi v podání divadelníků studia Bez kliky.
Připravena byla celkem dvě představení v 11 dopoledne a ve 14 hodin. Hudební program Starodávného jarmarku pak byl v režii cimbálové muziky Poštár z Frenštátu pod Radhoštěm, která
v několika blocích vystupovala po celou dobu trvání jarmarku, tedy až do šestnácté hodiny.
Bartolomějský večer tradičně nabídl vystoupení místních hudebníků. Postupně se na
pódiu před kulturním domem vystřídali mladá zpěvačka Adéla Demlová, Coffee time, Valachcore, rocková skupina K.I.S. Jediným hudebním hostem večera byla reggae kapela Švihadlo. Večer zakončila zpěvačka Lenka „Lo“ Hrůzová s kapelou LoGarytmy.
Hudební nedělní program zahájil tradičním koncertem Městský dechový orchestr Kopřivnice pod taktovkou svého dirigenta Pierra Scotta.

V Ý ST AV A

S EN I O R Ů

Ve středu 30. listopadu dopoledne zahájil místostarosta Stanislav Šimíček výstavu
v prostorách radnice pod názvem Šikovné ruce našich seniorů. Senioři se tam v letošním roce
již podruhé přišli pochlubit svou činorodostí, umem a kreativitou a předvedli opět nádherné výrobky v různých rukodělných technikách.
Své práce vystavovalo 22 seniorek, které přišly ukázat výrobky tematicky zaměřené na
nadcházející vánoční svátky. K vidění tak byla přáníčka zpracovaná zajímavými a novými technikami, bižuterie, háčkované i paličkované vánoční ozdoby, věnce a dekorace z přírodních materiálů, vánoční perníčky i ozdoby ze slámy, obrazy, výrobky z patchworku a jiné. Výstavka seniorských ručních prací probíhala ve vestibulu radnice již čtvrtým rokem. Návštěvníkům výstava
připomněla nadcházející Vánoce, které jsou vždy částečně spojené s rukodělnou tvorbou. Měli
možnost načerpat inspiraci i potěšit se pohledem na dílka, která evidentně jejich tvůrkyním přinášejí radost a potěšení.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2016
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).

Záměry posuzované v roce 2016, dotýkající se území města:
-

Bioplynová stanice Lubina

-

Rekonstrukce lakovny TATRA DEFENCE VEHICLE, a. s., – Areál Tatry Kopřivnice, objekt č. 380

Od konce roku 2008 je v provozu tzv. Informačně osvětový systém o životním prostředí
v Kopřivnici. Prostřednictvím webových stránek věnovaných problematice životního prostředí
informuje odbor životního prostředí o aktualitách a nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých
složek životního prostředí. Kopřivnice je jediným městem v ČR, které má samostatné webové
stránky věnované životnímu prostředí.
Soutěž Zelená informacím
V 6. ročníku celostátní soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním
prostředí na internetových stránkách měst v kategorii měst s více než 5 000 obyvateli se
Kopřivnice umístila mezi 272 hodnocenými městy z celé ČR na 6. místě.
Ovzduší
Znečištění ovzduší je na území ČR sledováno Českým hydrometeorologickým ústavem.
Nejbližší monitorovací stanice ČHMU, podle níž se posuzuje znečištění ovzduší v Kopřivnici, se
nachází ve Studénce, pro Kopřivnici pak platí hodnoty tam naměřené ± 10 %. 24hodinový imis3
ní limit pro suspendované částice PM10 (prašný aerosol) je 50 µg/m , povolený počet překročení limitu během roku je 35. V roce 2016 byl tento limit překročen 32krát
Odpady
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a souvisejícími vyhláškami, tzn. obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 města
Kopřivnice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Kopřivnice a místních
částí Lubina, Mniší a Vlčovice a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 města Kopřivnice
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Komunální odpad
V roce 2016 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší
vyprodukováno a svezeno celkem 8 312,928 t odpadu, z toho 20,307 t odpadu nebezpečného
(N).
Tento ostatní odpad (O) 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
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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 odevzdat nebezpečné odpady na
sběrném dvoře na ulici Panské v Kopřivnici, který je k dispozici denně kromě neděle a svátků
nebo v pojízdné sběrně odpadů. Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2016
uskutečnil v období od 29. 4. do 13. 5. a od 16. 9. do 30. 9., kdy občané odevzdali 0,063 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo dále odevzdáno 20,244 t nebezpečných odpadů
s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Při likvidaci nepovolených skládek bylo odstraněno
0,275 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 týdně mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad. Jedná se zejména o zařízení domácností – např. sedací soupravy, matrace,
koberce, vyřazené televizory, chladničky či mrazničky, které občané k těmto nádobám neoprávněně odkládají. Celkově bylo v roce 2016 vysbíráno na sběrném dvoře a mobilním svozem
814,34 t objemného odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2016
do 515 barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 17 197 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 2016 systémem pytlového sběru sesbíráno 24.48 t plastového
odpadu, což je 10,3 % z celkového množství plastů.
Nepovolené skládky odpadů
V roce 2016 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených skládek celkem 3 679 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 29 028 Kč. Nejčastější výskyt nepovolených skládek byl v okolí garáží Na Luhách a ul. Husova, kolem Lůžkova
potoka ve Vlčovicích, u parkoviště pod Větřkovickou přehradou a také za Bubla rančem v
Kopřivnici.
Sběr pneumatik
V rámci akcí ke Dni Země připravilo město Kopřivnice mimořádný sběr, který proběhl od
pondělí 2. do soboty 7. května. V tomto týdnu mohli občané po předložení občanského průkazu
předat do sběrného dvora na ulici Panské zdarma až 10 kusů pneumatik na osobu. Bylo možné
odevzdat jakékoliv pneumatiky, tzn. z osobních či nákladních automobilů, traktorů i motocyklů,
avšak bez disků.
Občané i podnikatelé, kteří odevzdávají pneumatiky do sběrného dvora, běžně zaplatí
dle platného ceníku za 1 kg pneumatiky necelých 5 Kč, přičemž hmotnost jedné pneumatiky
z osobního vozu se pohybuje od 6 do 9 kg, z nákladního automobilu pak okolo 20 kg a hmotnost pneumatiky z traktorů dosahuje 50 až 70 kg. Tímto mimořádným sběrem starých pneumatik se město pokusilo omezit vytváření černých skládek. Během tohoto týdne bylo do sběrného
dvora dovezeno celkem 1 840 pneumatik, z toho 56 kusů bylo z nákladních automobilů.
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Biologicky rozložitelný komunální odpad
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) probíhal v roce
2016 ve spolupráci s firmou SLUMEKO, s. r. o. Systém tvoří sběr, svoz a následné využití
BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál apod.) rodinných domů v Kopřivnici a místních částech. BRKO bylo sbíráno z 19 stanovišť na území míst3
ních částí do velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m a ve městě Kopřivnici do sběrných
nádob – tzv. kompostejnerů o objemu 140 l nebo 240 l, které jsou umístěny přímo u rodinných
domů. BRKO je svážen na kompostárnu Točna v Příboře. Sběr a svoz prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů probíhal od 1. 4. do 7. 11. 2016 a prostřednictvím kompostejnerů od 6. 4.
do 7. 12. 2016.
Čistota sbíraných odpadů byla velmi dobrá a tím vyhovující pro další zpracování BRKO
na kompostárně. Celkem bylo vysbíráno 1 100,82 t bioodpadů. Z toho přímo na kompostárnu
(mimo tento systém) dovezli občané města celkem 265,78 t.
Likvidace autovraků ve městě
Náklady na odtažení a odstranění kompletního vozidla představují částku cca 7 500 Kč,
za nekompletní vozidlo je to cca 10 000 Kč (parkování na vyhrazeném parkovišti + likvidace
nekompletního autovraku). Vzhledem k tomu, že se v některých případech nepodaří majitele
autovraku žádným způsobem kontaktovat a vynaložené náklady města by se tak pravděpodobně nepodařilo vymoci po vlastnících ani v exekučním řízení, je část opuštěných vozidel odstraňována bez vystavení faktury za jejich parkování na vyhrazeném parkovišti (dle smlouvy s autovrakovištěm). V letošním roce však tato situace nenastala.
V průběhu roku 2016 bylo odboru životního prostředí oznámeno 17 opuštěných a nepojízdných vozidel. Na jejich odtažení a likvidaci byla z rozpočtu města na rok 2016 vyčerpána
částka 5 627 Kč. Částka zahrnuje 5 odtahů autovraků na vyhrazené parkoviště.
Významným krokem snižujícím počet autovraků a čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na jejich odstranění jsou každoroční Dny bez autovraků. Vlastníci automobilů tak
mají příležitost odstranit vozidlo (včetně odtahu) bezplatně. V roce 2016 bylo v rámci těchto akcí
předáno k ekologické likvidaci 13 vozidel.
Vodní hospodářství
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 2016 byl odstraněn sediment nahromaděný po
přívalové dešťové srážce dne 31. 5. 2016 z částí mlýnského náhonu ve Vlčovicích a v Lubině.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly sečeny jednou. V průběhu roku byly z koryta
Kopřivničky na území města odstraňovány odpady.
Kopřivnice, jako obec s rozšířenou působností (ORP), vykonává státní správu vodoprávního úřadu. Předmětem a cílem výkonu je především chránit kvalitu povrchových a podzemních
vod, využívaných i potencionálních zdrojů hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
vodní toky, vodní a na vodu vázané živočichy a ryby. S tím je spojeno i posuzování staveb,
činností a záměrů ve správním území
V roce 2016 bylo celkem posuzováno 409 staveb a záměrů. Převážnou část náplně
představuje činnost vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu, který vede vodo69

právní řízení a vydává povolení ke stavbám vodních děl, především čistíren odpadních vod,
studní, vodovodních a kanalizační řadů, odlučovačů ropných látek, lapáků tuků, vodních nádrží,
staveb, kterými se mění a upravují koryta vodních toků, budují ochranné protipovodňové hráze
apod. a povolování souvisejícího nakládání s vodami, povolování vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a podzemních, povolování odběrů vod z vod podzemních a povrchových, aj.
Jsou prováděny závěrečné kontrolní prohlídky staveb vodních děl a je povolováno jejich uvádění do užívání (dříve kolaudování staveb vodních děl).
Vodoprávní úřad posuzuje a schvaluje rovněž havarijní plány pro nakládání se závadnými látkami, schvaluje manipulační řady vodních děl a pasporty kanalizací a ověřuje projektové dokumentace staveb vodních děl.
V tomto roce byly povoleny stavby vodních děl ve správním území ORP Kopřivnice
v celkové hodnotě 13 mil. Kč.
Na konci roku 2016 bylo v deseti obcích ve správním území ORP Kopřivnice provozováno přibližně 680 ks malých domovních čistíren odpadních vod s kapacitou do 50 EO (ekvivalentních obyvatel), 4 čistírny odpadních vod s kapacitou nad 50 EO a 6 velkých čistíren odpadních vod s kapacitou nad 500 EO.
Rok 2016 je možno považovat za rok poměrně klidný. Pracovníci odboru životního prostředí řešili pět případů havarijních stavů, při kterých došlo nebo potencionálně mohlo dojít ke
znečištění povrchových nebo podzemních vod:
únor 2016 – znečištění komunikace ropnou látkou z osobního automobilu
červenec 2016 – znečištění Kopřivničky odpadní vodou z kanalizace SmVaK Ostrava
srpen 2016 – zasypání části koryta Svěceného potoka struskou
říjen 2016 – ohlášen úhyn ryb na vodní nádrži Větřkovice
listopad 2016 – znečištění vodního toku Sýkoreček.
Zemědělský půdní fond
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad ORP uděluje podle tohoto 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 a vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
V roce 2016 bylo 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, Petřval2
dík (území ORP) odňato celkem 29 478 m zemědělské půdy.
V průběhu roku bylo celkem odňato:
pro bytovou výstavbu

21 749 m

pro dopravu a sítě

1 957 m

2

pro průmyslovou výstavbu

2 212 m

2

pro zemědělství

2 085 m

2

pro ostatní účely

1 475 m

2

2
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Z celkového množství půdy odňaté ze ZPF v roce 2016 bylo na území města Kopřivnice
2
a místních částí odňato 13 805 m zemědělské půdy.
Rostlinolékařská péče
Útlumem zemědělské výroby se převážně v intravilánu obce zvyšilo množství ploch, které nikdo neudržuje, bují tam plevel, který se následně šíří i na pozemky udržované. Nekontrolovaný výskyt a šíření plevelů ohrožuje životní prostředí, zdraví lidí či zvířat, a je tedy nutno zasahovat. Vlastníci zaplevelených pozemků jsou orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni,
aby vhodným způsobem, např. sečením, plevel ve stanoveném termínu odstranili. V průběhu
roku 2016 bylo provedeno šetření na 7 pozemcích ve vlastnictví fyzických osob.
Lesní hospodářství
3

3

V roce 2016 bylo vytěženo celkem 1 061,23 m dříví, z toho těžbou nahodilou 712,42 m
dříví (vývraty, souše, kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech
3
do 40 a nad 40 let věku byla provedena v objemu 233,35 m , mýtní úmyslná v objemu
3
115,46 m .
Celková plocha k zalesňování činila 2,01 ha. Na podzim proběhla výsadba na celé ploše.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 720 ks sazenic.
I v roce 2016 trval stav zvýšeného odumírání 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. 2016 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 – myslivecké
spolky.
V kulturním domě v Odrách se v době od 16. do 17. 4. 2016 konala jako každý rok chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly
lovu zvěře.

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, opravy poškozených tabulí a v letních měsících sběr odpadků v trase
stezky. Během roku 2016 bylo vyměněno několik poškozených krycích plexiskel a jedna naučná
tabule u Váňova kamene byla přesunuta na vhodnější místo. Na původním místě byla vybudována lavička.
Údržba luk na Červeném kameni
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných rostlin z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu,
tedy sečení s důsledným odstraňováním posečené hmoty. Náklady na údržbu luk v roce 2016
činily 87 658,45 Kč.
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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 2016 to byla částka ve výši 15 tis. Kč.
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.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Orgánu ochrany přírody a krajiny MÚ Kopřivnice bylo během roku 2016 v celém území
obce s rozšířenou působností Kopřivnice (ORP) podáno 59 oznámení. Tato kácení byla následně prověřována. Nejčastějšími důvody ke kácení stromů byl jejich zdravotní nebo havarijní
stav, růst v ochranných pásmech elektrizační a plynové soustavy. Tyto dřeviny nepodléhají
povolovacímu procesu podání žádosti o kácení, tato kácení však může orgán ochrany přírody
a krajiny pozastavit, omezit nebo zakázat.
Na území Kopřivnice a místních částí bylo v roce 2016 orgánem ochrany přírody vyřízeno ve správním řízení 31 žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les. Povinnost žádat o povolení ke kácení vzrostlých dřevin je nutná u dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí. Rozhodnutími bylo povoleno skácení 111 ks stromů celkem
a uložena byla náhradní výsadba za pokácené dřeviny v počtu celkem 35 ks dřevin. Kácení
bylo zamítnuto u 3 ks dřevin. Přibližně polovina povolení ke kácení dřevin byla v roce 2016 vydána pro dřeviny rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice a polovina ve vlastnictví soukromých osob nebo firem.
Veřejná zeleň
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve
městě. V roce 2016 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice (včetně kácení v rámci
projektů odboru rozvoje města) odstraněno celkem 254 ks stromů, 4 ks solitérních keřů a 70 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.
Příjem z prodeje dřeva za kácení mimo les
Dřevo ze stromů kácených na pozemcích města je prodáváno dle pořadníku zájemcům
z řad veřejnosti. Tuto činnost zajišťuje převážně firma SLUMEKO, s. r. o., pouze v ojedinělých
případech pak odbor životního prostředí. V roce 2016 bylo prodáno palivové dřevo za celkovou
částku 66 148 Kč s DPH (DPH 15 %).
V roce 2016 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 27 ks
vzrostlých stromů (se zemním balem, prostokořenné, kontejnerované nebo systém AIRPOT
/vzdušný kontejner/, obvod kmínku od 14–16 cm do 18–20 cm, u zavětvených stromů výška do
250–300 cm), 35 ks keřů, 0 ks trvalek a okrasných trav, 1 468 ks cibulovin, 7 436 ks letniček
a dvouletek a 731 m² letniček z přímého výsevu na záhony.
Díky hustému vedení inženýrských sítí na území města Kopřivnice a z toho plynoucích
limitů je výsadba stromů značně omezena. Tento problém se týká zejména rekonstrukce alejí
podél komunikací v intravilánu města.
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Nejvýznamnější výsadby realizované z rozpočtu odboru ŽP
Nákup a osázení 7 dřevěných nádob na mobilní zeleň – před budovou MÚ Kopřivnice.
Nákup a výsadba 18 ks prostokořených stromů – výsadba např. v parku na náměstí
TGM (katalpy), na ul. Čs. armády (zelkovy) nebo na ul. Školní (katalpa).
Revitalizace zeleně u Anexu – I. etapa – bourání betonové opěrné zídky, terénní úpravy
před novou výsadbou.
Sadovnická úprava prostoru před domy č. p. 877–879 ul. Ke Koryčce – výsadba 5 stromů (štědřence) a 30 keřů kolem kontejnerového stání (šeříky).
Letničkové a trvalkové záhony z přímého výsevu v rámci obnovy ploch zeleně – přímé
výsevy letniček, trvalek a dvouletek do ostrůvků mezi komunikacemi např. u TESCA, na ul.
Čs. armády, u baterkárny GERYK a na okružní kruhovatce u „JEHLANU“ v Lubině (zde také
podzimní výsadba cibulovin).
Výsev květinové louky ve svahu pod kostelem v Mniší – likvidace původních keřových
výsadeb a výsev trvalko-letničkové směsi s použitím protierozní jutové sítě.
Ke konci roku 2016 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem
115 ks významných stromů, během tohoto roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina. Do seznamu významných dřevin jsou na základě průzkumu v terénu zařazovány pouze
dřeviny, které jsou jedinečné některými svými parametry, jako jsou např. parametry růstové
(výška a šířka koruny, tloušťka nebo obvod kmene), vzhledové (typický habitus odpovídající
danému druhu), dosažený věk (dřeviny s vysokým věkem, například nad 100 let) nebo pokud
se jedná o ojedinělý či vzácný druh dřeviny v Kopřivnici.
Údržba zeleně
Sečení travnatých ploch probíhalo i v roce 2016 podle plánu sečení zpracovaného
v r. 2006 odborem životního prostředí, správou zeleně z aktualizovaných údajů GIS. Celkově
bylo sečeno 69 ha travnatých ploch stanovených plánem sečení. Údržbu zeleně ve městě
a v místních částech zajišťovala dle schváleného rozpočtu firma SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice.
Přestupky
V roce 2016 byly řešeny 4 správní delikty a 28 přestupků.
V rozsahu obce s rozšířenou působností Kopřivnice byl šetřen 1 přestupek za neoprávněné kácení vzrostlých dřevin, 4 přestupky za porušení zákona o rybářství, 7 přestupků za porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, 2 přestupky pro porušení zákona
o ochraně ovzduší, 2 přestupky pro porušení zákona o myslivosti, 6 přestupků z hlediska
ochrany zvířat proti týrání, kdy 2 z nich se týkaly nedodržení povinností vyplývajících z obecně
závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 2/2015 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) a 4 případy spadaly přímo dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy docházelo k úniku zvířat z chovu či k jejich odložení.
Dále byly uděleny pokuty za přestupky v oblasti týkající se odpadů a nakládání s odpady, kdy bylo řešeno 6 přestupků.
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VÝKYVY

P O Č A SÍ

Povodně – protipovodňová ochrana
Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2016 zasáhla Kopřivnicko silná bouřka doprovázená krupobitím
a přívalovými srážkami. Byla to po delší době první výrazná srážková epizoda. Srážky zasáhly
velkou část Kopřivnice, část Mniší a zejména Lubinu. Přívalová voda brzy zahltila kanalizační
sítě a začala si hledat cestu jinudy. Zaplavovala silnice, chodníky i sklepy. U několika domů
došlo k velkému zatečení ze střechy, do některých sklepů se dostala voda z kanálů.
V úterý večer byla všechna nejnižší místa ve městě pod vodou. Nejhorší situace byla na
ulici Obránců míru u benzínové čerpací stanice, kam stékala voda nejen z Bílé hory, ale i ze
silnice od Nového Jičína. Ve sklepích okolních domů tak hladina vody dosáhla výšky téměř
1,5 metru. V domě s pečovatelskou službou na ulici České zatopila voda nejen výtahovou šachtu, ale dostala se do sklepa, kde poškodila mimo jiné pracoviště rehabilitace. V Lubině byly
zasaženy lokality Na Rybníkách, Na Hrázi, ulice pod autobazarem TonyCar, Na Holotě, Pod
Velovou, Habeš a v oblasti Sýkorce pod Japstavem.
Přívalová voda způsobila problémy i v psím útulku. Zatímco v úterý voda sice rychle
stoupla a zatopila spodní řadu kotců téměř do výšky psí boudy a poté rychle začala klesat, situace ve středu byla horší. Půda byla nasáklá vodou a ta neměla kde odtékat, proto zástupce
velitele městské policie přestěhoval psy do horních klecí, kde voda nebyla.
Hasiči byli v průběhu dvou dnů vysláni k 73 událostem. S živlem kromě všech místních
jednotek bojovala také jedna profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a jedenáct jednotek dobrovolných hasičů ze širokého okolí. Práce se koordinovaly z velitelského stanoviště zřízeného ve zdejší požární zbrojnici, kde hasiči spolupracovali
také se starostou a místostarostou. Z pohledu majetku města byl nejvíc postižen suterén domu
zvláštního určení na ulici České, knihovna a pak bytové domy na Francouzské, kde se ucpaly
střešní vstupy a voda si našla cestu jinudy a tekla po schodišti dolů. Velký problém byl také
v Lubině v oblasti Na Holotě, kde se v polích vytvořilo velké jezero a zaplavovalo domy v okolí.
Voda z úterního přívalového deště páchala škody také v půjčovně Městské knihovny
Kopřivnice situované v nejvyšším patře kulturního domu. Po šesté hodině večerní začalo do
knihovny intenzivně zatékat technickou šachtou ve stropě. Během několika desítek minut bylo
v půjčovně knihovny zhruba pět nebo šest centimetrů vody. Voda likvidovala nejen knihy, ale
také teprve vloni nově instalované knihovní regály i rekonstruované podlahy v půjčovně.
Nejhorší situace ale byla v Lubině, neboť tam došlo k záplavám nejen v úterý večer, ale
i následující den. Na pozemcích s jílovitou půdou a bez přirozeného odtoku vody vznikaly laguny, které postupně zaplavovaly okolní domy. Pracovníci Slumeka okamžitě reagovali a ještě
večer byla sestavena četa pracovníků, která objížděla kritická místa, horské vpusti, uliční vpusti
a propustky, do kterých je svedena dešťová voda z velkých ploch a dochází k ucpání odtoku
splaveninami.
V Kopřivnici a v Lubině zasahovalo celkem 17 jednotek požární ochrany, z toho dvě jednotky byly profesionální. Hasiči provedli zhruba 70 zásahů, z toho kopřivničtí hasiči, bez místních částí, zasahovali 26x, 20 zásahů bylo provedeno v úterý a dalších 6 událostí v souvislosti
s touto živelní pohromou se řešilo i ve středu během dne a večera, především v Lubině.
Největší škody déšť způsobil na nezpevněných komunikacích nacházejících se ve svažitém terénu. Valící se proud vody splavil kamennou drť, asfaltový recyklát a vše, co mu stálo
v cestě, a došlo ke splavení materiálu i do okolních zahrad. Nejvíc byla poškozena komunikace
ve Větřkovicích vedle tamní hasičárny. Tam voda vymlela až třiceticentimetrovou strouhu, došlo
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zde k poškození podložních vrstev. Ostatní komunikace zůstaly průjezdné, některé ale vyžadovaly menší opravy.
Na srážkoměrné stanici v Příboře byla v úterý 31. 5. 2016 naměřena denní průměrná
2
úhrnná srážka ve výši 60,3 mm, tzn. 60,3 l/m .
Havárie
Nepřetržitá havarijní služba na vodách je zajišťována na základě zákona č. 254/2001
Sb., o vodách, na celém území ORP Kopřivnice. Za havárii jsou považovány případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými
látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními látkami. Pracovníci zajišťující
havarijní službu jsou povinni na výzvu Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky
nebo jiného subjektu se neprodleně dostavit na místo vzniklé havárie kdekoliv na území ORP
Kopřivnice. Na místě musí vyhodnotit vzniklou situaci, řídit práce při zneškodňování vzniklé
havárie a činit veškeré úkony za účelem zjištění viníka. Následně provádějí šetření související
se vznikem a zaviněním havárie. O každé havárii je vedena dokumentace a zpracováno hlášení
pro centrální evidenci havárií na území ČR.
V pátek 17. června zaměstnal hasiče i Slumeko silný poryv větru.
Kopřivničtí dobrovolní hasiči museli vyjet k několika případům, při nichž spadlé stromy
způsobily problémy. K prvnímu případu vyjížděli krátce před sedmou hodinou ranní na ulici
Haškovu, odpoledne na ulici Obránců míru, Komenského či ulici I. Šustaly. Hasiči spadlé stromy
či masívní větve rozřezali, aby zabránili dalšímu ohrožení osob či majetku.
Také pracovníci Slumeka vyjížděli po celý den s technikou, s níž ořezávali postupně poškozené stromy, nebo sbírali spadané větve.
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OBYVATELSTVO, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
O D D Ě L EN Í

S P R ÁV N Í C H ČI N N O ST Í

Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2016
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho: 11 268 žen
10 958 mužů
Kopřivnice

19 098

Lubina

1 788

Mniší

734

Vlčovice

606

22 226

(50,7 %)
(49,3 %)

Výkon státní správy na úseku registru řidičů
K datu 31. 12. 2016 je v našem správním obvodu evidováno 31 854 řidičů. Přestupku
nebo trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče se v r. 2016 dopustilo
2 293 řidičů, 12 bodů dosáhlo 26 řidičů.
Výkon státní správy na úseku voleb
Volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR se uskutečnily ve dnech
7. a 8. října. 2016. Voleb do krajských zastupitelstev se zúčastnilo 5 568 voličů, což představuje
volební účast ve výši 30,35 %. V 1. kole voleb do Senátu hlasovalo 5 210 voličů (28,4 %), ve
2. kole v termínu 14. a 15. října 2016 jen 2 473 voličů (13,48 %). Volební účast v krajských volbách byla o 2,51 % nižší než v r. 2012. Tehdy se zúčastnilo 6 112 voličů.
Registr silničních vozidel
Dle statistických údajů vedených v centrálním registru vozidel spravovaném Ministerstvem dopravy bylo k datu 1. 1. 2016 v územním obvodu obce s rozšířenou působnosti Kopřivnice registrováno 40 263 vozidel. V průběhu roku došlo k navýšení počtu vozidel. K datu
31. 12. 2016 tak bylo celkem registrováno 41 833 vozidel. Novinkou pak byla možnost objednání registrační značky na přání a třetí registrační značky na nosiče kol.
Taxislužba
K datu 1. 1. 2016 bylo registrováno 18 provozovatelů taxislužby, 37 vozidel a 141 řidič
taxislužby. V průběhu roku 2016 se zaregistroval 1 nový provozovatel taxislužby a 28 nových
řidičů taxislužby. Tři provozovatelé taxislužby činnost ukončili. Činnost ukončilo i několik řidičů
taxislužby. K 31. 12. 2016 bylo tedy evidováno 16 provozovatelů taxislužby, 38 vozidel
a 164 řidičů (držitelé průkazu řidiče taxislužby) registrovaných v centrální evidenci dopravců.
Přestupky a správní delikty
V průběhu roku 2016 bylo přijato 1 590 nových podnětů k projednání. K uvedenému počtu přijatých oznámení přešlo z roku 2015 nevyřízených 350 oznámených věcí, tedy celkem pro
rok 2016 bylo ke zpracování 1 940 podnětů. Ve skutečnosti pak bylo v roce 2016 vyřešeno celkem 1 642 oznámení, neboť do roku 2017 přechází 298 nedořešených věcí.
Přestupků bylo v roce 2016 projednáno 1 562, z toho největší podíl tvořily přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, přestupky proti občanskému
soužití, přestupky proti majetku, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti podmínkám
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provozu vozidel na pozemních komunikacích, přestupky o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla atd. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv bylo za úplatu projednáno celkem
48 přestupků za obce Mošnov, Závišice, Ženklavu, Petřvald, Kateřinice, Trnávku, Skotnici.
Ve správním řízení bylo uloženo také 88 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Na základě podané žádosti na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po
uplynutí poloviny výkonu této sankce bylo vyhověno 52 žádostem.

Odbor sociálních věcí 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 komunikace s občany při řešení jejich problémů má vliv na
celkový pohled na městský úřad.
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.
V roce 2016 pokračoval již 5. rokem celoroční aktivizační program pro seniorskou
veřejnost – „Aktivní senior 2016 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“.
Tento program obsahoval celkem 20 jednotlivých aktivit, u 17 aktivit byl hlavním organizátorem odbor sociálních věcí, 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 (Křeslo pro hosta, Chci zůstat doma, Cestou, necestou po naši Zemi
kulaté), přednášky (Školení řidičů), výstavky (Šikovné ruce našich seniorů),
6 sportovních (tradiční akce – pěší i cyklovýlety, sportovní den pro seniory, novinky –
den outdoorových aktivit, minigolf),
6 společensko – kulturních akcí (jarní a podzimní seniorské odpoledne, zpívání při harmonice, zábavné soutěžní odpoledne atd.).
V rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 se odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s dalšími zainteresovanými odbory podílel na plnění aktivit Zdravotního
plánu města Kopřivnice na léta 2014–2016. Odbor opět v roce 2016 realizoval aktivitu „Nekuřácké provozovny“, kdy se mohli provozovatelé restauračních zařízení přihlásit k získání certifikátu „Nekuřácká provozovna“. Tento certifikát obdrželo na konci května 2016 celkem 11 provozoven.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
Odbor spolupracoval se SSSmK v souvislosti s realizací aktivity komunitního plánování
na rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina o osoby s těžkým zdravotním postižením a podpoře navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální
služby. Konkrétně na připravovaném projektu „Přemístění Denního stacionáře Kopretina do
objektu na ul. Francouzská 1181“ včetně vzniku tzv. Komunitního centra a na projektu „Vytvo77

ření podmínek pro vznik nové sociální služby sociálně-terapeutické dílny v objektu na ul. Školní
926“.
Péče o rodinu a děti
V roce 2016 byl při zajišťování pomoci ohroženým dětem aktivně využíván institut pěstounské péče na přechodnou dobu. O této formě péče rozhoduje příslušný okresní soud předběžným opatřením na návrh OSPOD, který při výběru vhodných pěstounů na přechodnou dobu
spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Pěstouni na přechodnou dobu převezmou nezl. dítě do přímé péče, saturují všechny jeho potřeby a zajišťují jeho výchovu. Tyto
nezletilé děti pobývají po přechodnou dobu v rodině pěstouna, přičemž je zachován častý kontakt dětí s biologickými rodiči. Tito rodiče pak mají možnost stabilizovat své poměry a vytvořit
takové prostředí, aby následně byli schopni převzít své dítě zpět do péče.
Dalším významným okruhem práce oddělení sociálně-právní ochrany dětí je výkon kolizního opatrovníka v soudním řízení péče o nezletilé děti v souladu s ustanovením § 892 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., poskytuje již déle než dvacet let svoje služby hlavně seniorům, lidem zdravotně hendikepovaným a lidem bez přístřeší. Hlavním
předmětem činnosti střediska je poskytování sociálních služeb na základě Rozhodnutí
o registraci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z 19. 9. 2007, a to:
Pečovatelská služba
Odlehčovací služba
Denní stacionář
Azylový dům
Noclehárna

Vedlejší činností střediska je podle zřizovací listiny poskytování léčebné rehabilitace,
pronájem nebytových prostor a komerční praní prádla.
V rámci uvedených činností spravuje středisko budovy:
ul. Česká 320/29, Kopřivnice
Masarykovo nám. 650, Kopřivnice
Azylový dům, ul. Horní 1113, Kopřivnice
Denní stacionář, Vlčovice 76, Kopřivnice
Středisko v souladu se zřizovací listinou jako registrovaný poskytovatel poskytuje sociální služby, a to zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám společensky nepřizpůsobivým. Dále provozuje domácí zdravotní
péči v domácnostech klientů a léčebnou rehabilitaci v rámci vedlejší činnosti. Ve své činnosti se
středisko dále zabývá správou a údržbou bytového fondu budov na ul. České 320 a Masarykově náměstí 650.

P E ČO V AT E LSK Á

S L U Ž BA

Pečovatelské službě, která byla původně poskytována jen v domě na ulici Česká 320, se
za poslední roky podařilo prosadit mimo sídlo poskytovatele. V roce 2016 byla pečovatelská
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služba poskytnuta 92 uživatelům na území města Kopřivnice, z toho 41 uživatelům byla služba
poskytována na ulici Česká 320 a 49 uživatelům v katastru města Kopřivnice. V tomto roce
poprvé počet uživatelů z terénu převýšil počet uživatelů bydlících na ul. Česká 320. V roce 2016
začalo středisko poskytovat službu také dvěma uživatelům v Lubině.

O D L E H ČO V A CÍ

S LU Ž BA

Počet uživatelů odlehčovací služby se každoročně zvyšuje. V roce 2016 využilo službu
již 98 uživatelů, z toho 43 z Kopřivnice.
V roce 2016 proběhla v odlehčovací službě zkušební inspekce, která byla zaměřena na
kontrolu kvality poskytované služby a také na způsoby ochrany a dodržování práv uživatelů.
Jedním z výstupů inspekce bylo doporučení urychleně řešit vybudování centrální koupelny
v prostorách odlehčovací služby. V současné době musejí být uživatelé pro účely hygieny převáženi do suterénu budovy. Umístění koupelny v suterénu budovy je pro odlehčovací službu
nevyhovující. Pracovníci poskytovatele nejsou schopni naplnit práva uživatele v oblasti ochrany
důstojnosti, soukromí a intimity. Z tohoto důvodu je cílem odlehčovací služby pro rok 2017 řešení vybudování nových prostor pro osobní hygienu uživatelů služby.

DENNÍ

ST A CI O N ÁŘ

V průběhu celého roku služba uživatelům nabídla kromě běžného rámce také pestrý letní program, mnoho zajímavých aktivizačních a vzdělávacích akcí uvnitř i mimo budovu stacionáře. Této nabídky průběžně využívalo celkem 20 uživatelů, kteří si měli možnost samostatně
volit rozsah a způsob poskytování služby, a to především na základě svých vlastních potřeb.
Uživatelé, již službu stacionář využívají, jsou z 55 % občané města Kopřivnice. Zbylých 45 %
tvoří občané okolních obcí (Veřovice, Bordovice, Frenštát p. R., Rožnov, Příbor).
Stávající podmínky pro poskytování služby denní stacionář do značné míry omezují příchod nových uživatelů do služby, a to jak z důvodu bariér v budově stacionáře, tak z důvodu
aktuálního nastavení cílové skupiny (osoby s lehkou až středně těžkou mentální retardací
a přidruženým kombinovaným postižením), přičemž roste poptávka po službě právě u osob
s těžším postižením (za rok 2016 bylo v evidenci 6 neuspokojených žádostí těchto osob). Zároveň jsou v této službě uživatelé, kteří denní stacionář navštěvují i více než deset let a služba jim
toho již mnoho nenabízí, nicméně nemají k dispozici dostupnou návaznou službu v podobě
sociálně terapeutických dílen, kam by se mohli přesunout a bez využití stacionáře by se jejich
nepříznivá situace ještě prohloubila.

A ZY LO V Ý

DŮM

V roce 2016 využilo sociální službu 54 uživatelů, z toho bylo 44 uživatelů z Kopřivnice,
pouze 10 uživatelů nemělo trvalý pobyt v Kopřivnici. Sociální službu azylového domu využilo
poprvé 12 uživatelů, ostatní uživatelé službu využili již v minulosti. Kapacita azylového domu je
25 osob. Součástí azylového domu je i II. stupeň azylového bydlení, bytovou jednotku využívají
2 uživatelé, kteří prošli službou azylový dům a jsou připraveni na další krok v rámci své resocializace. Posláním II. stupně azylového bydlení v azylovém domě je poskytnutí delší a intenzivnější podpory osobám při návratu k běžnému životu s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám za předpokladu větší míry odpovědnosti a samostatnosti při řešení jejich sociálně nepříznivé situace. Ve sledovaném období se 12 uživatelům podařilo najít vlastní bydlení – samostatné
bydlení si uživatelé našli vlastním přičiněním, ale také za podpory pracovníků azylového domu
v rámci individuálního plánování. Ve spolupráci s obcí, zejména s odborem sociálních věcí
a odborem majetku města se podařilo začlenit do běžného života uživatele z II. stupně azylového bydlení přidělením městského bytu.
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V rámci sociálního poradenství, kontaktů a intervencí byla nejčastěji řešena témata či
oblasti závislostí na návykových látkách (59 %), zdraví (13 %), práce (9 %), mezilidské vztahy
(8 %), bydlení (6 %), finance – dluhy, exekuce (5 %).

N O C L E HÁ R N A
V roce 2016 došlo k mírnému zvýšení využití sociální služby noclehárna, sociální službu
využilo 65 uživatelů. Noclehárna má k dispozici 15 lůžek (5 pro ženy a 10 pro muže). Využívání
sociální služby noclehárna bývá ovlivněno především klimatickými podmínkami, ale také velkým
počtem ubytoven v Kopřivnici pro cílovou skupinu osob bez přístřeší a jejich aktuální obsazeností.

D O M Á CÍ

ZD R AV O T N Í P É Č E

V roce 2016 byla domácí zdravotní péče poskytnuta 259 klientům. Převažovali klienti
s krátkodobou péčí, některým klientům byla poskytnuta domácí zdravotní péče opakovaně.
Domácí zdravotní péče spolupracuje s odlehčovací službou. Ta poskytla zdravotní péči 45 klientům, z nichž někteří využili těchto služeb i po návratu do domácího prostředí. Problémy jsou
stále s úhradami za zdravotní výkony ze strany zdravotních pojišťoven. Ty každoročně určují
limity, které stanovují předběžnou výši úhrady za daný rok. Z pěti pojišťoven, se kterými má
středisko uzavřenou smlouvu, určují tyto limity tři pojišťovny, u kterých má domácí zdravotní
péče nejvíce klientů. U dvou zdravotních pojišťoven, u kterých byl několik měsíců překročen
limit, středisko požádalo o navýšení limitu a požadavku bylo vyhověno.

R E H ABI LI T A C E
Během roku 2016 byla pravidelná a plynulá činnost rehabilitačního oddělení několikrát
dlouhodobě narušena. Posledního května byly v důsledku přívalových dešťů zatopeny všechny
prostory rehabilitace. Během měsíců, kdy v prostorách probíhaly renovační práce, se oddělení
rehabilitace přestěhovalo do provizorních prostor bývalé jídelny. V průběhu oprav a stavebních
prací v suterénu budovy bylo využito dočasného přestěhování pracoviště a byla rozšířena místnost původní magnetoterapie. Vzniklo tak místo pro další lehátko a nyní lze poskytovat magnetoterapii až třem klientům současně. Toto období s omezeným provozem trvalo až do první
poloviny září. Krátce poté začaly v budově na ul. České probíhat opravy kanalizace a vodovodů, které na celý měsíc listopad téměř zastavily veškerou činnost rehabilitačního oddělení. Navzdory těmto událostem středisko zaznamenalo v roce 2016 nejvyšší příjmy za posledních
10 let, částečně však byly ovlivněny doplatkem vykázaných zdravotních výkonů za rok 2015.

Ú DR Ž B A

Z AŘ Í Z EN Í

V roce 2016 se podařilo buď z vlastních zdrojů střediska nebo po dohodě s příslušnými
odbory města (ORM, OMM) provést následující akce:
1. budova Česká 320
-

realizace elektronické požární signalizace ve všech bytech a na chodbách domů

-

rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace a výměna vodoměrů na studenou vodu

-

výměna kuchyňské linky a sporáku v bytě č. 68

-

stavební úpravy na rehabilitaci – zvětšení místnosti magnetoterapie, modernizace, přesunutí WC

-

po zatopení přívalovými dešti výměna podlahové krytiny ve všech prostorách suterénu
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-

společná koupelna v suterénu – montáž odtokového žlábku

-

elektropráce na domovinkách – změna umístění zásuvek pro zlepšení bezpečnosti
práce

-

nové kuchyňské linky v domovinkách 3 ks a 1 ks nová lednice

-

oprava odpadlé fasády z boční stěny domu
2. budova 650 Masarykovo nám.
- výměna vodoměrů na studenou vodu
- výměna vstupních hlavních dveří
- výměna poškozených bojlerů u nájemníků v bytech
3. DS Vlčovice
- nově pořízená pračka
4. Azylový dům
- výměna poškozených bojlerů v pokojích klientů
- pořízení kamery nad hlavní vstupní vchod pro zlepšení bezpečnosti zaměstnanců

Z A M ĚST N A N CI

ST Ř E DI S K A

Počet pracovníků v roce 2016 byl regulován podle objemu činností, které organizace zajišťuje. Ke dni 31. 12. 2016 byl počet zaměstnanců 48. V průběhu roku pracovalo ve středisku
36 pracovníků na dohodu o provedení činnosti, příp. na dohodu o provedení práce.

H O SP O DA Ř EN Í

S T Ř E DI S K A

Hospodaření střediska jako příspěvkové organizace je kryto příjmy z hlavní a vedlejší
činnosti, dotacemi a příspěvkem zřizovatele. Celkový příspěvek zřizovatele v roce 2016 činil
9 315 553 Kč.
Hlavními zdroji financování střediska byly zejména vlastní příjmy za služby 49 % (sociální, zdravotnické), příspěvek na provoz zřizovatele 37 % a dotace 14 % (Moravskoslezský kraj
na provoz sociálních služeb a dotace a dary od obcí). V roce 2016 se podařilo navázat spolupráci s okolními městy a obcemi. Tyto se zapojily do spolufinancování sociálních služeb, poskytovaných jejím občanům na území města Kopřivnice. Finanční dotaci nebo dar poskytla tato
města a obce: Příbor, Frenštát p. R., Štramberk, Hodslavice, Skotnice, Tichá, Odry, Libhošť,
Rybí, Kateřinice a Mošnov.

D A L ŠÍ

P O SK Y T O V AN É S O C I ÁL N Í S LU Ž B Y N A Ú Z E MÍ M Ě ST A

Klub Kamarád
Sídlo: Francouzská 1181, Kopřivnice
Pobočka: Horní 1114, Kopřivnice
Klub Kamarád (do 31. 12. 2016 organizační složka města, od 1. 1. 2017 provozovatel
Armáda spásy v České republice, z. s.) je sociální službou nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města, kteří se mohou setkat
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se složitou životni situací nebo svým chováním přijdou do konfliktu s normami společnosti, nevyužívají či nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových služeb nebo
mají již nějaký problém. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný
prostor k trávení volného času, a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim.
Cílem Klubu Kamarád je:
- orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady,
- pomoc se vzděláváním, se zdravím,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- pomoc s uplatněním na trhu práce,
- rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti.
SALUS, o. p. s., – Domov pro rodiče a děti v nouzi
Sídlo: Kopřivnice, Tyršova 1015
Poskytuje dočasné ubytování a služby pro rodiče a děti v nouzi.
Kapacita zařízení: 18 míst.
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. 2016 využilo služeb azylového domu celkem 37 osob, z toho 19 z Kopřivnice.
Charita Kopřivnice
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česka republika, jejímž zřizovatelem
je římskokatolická církev. Sídlo má na ul. Štefánikova 1163.
Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti formou ošetřovatelské a pečovatelské služby osobám se sníženou soběstačností.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Rodinám jsou také poskytovány zdravotní pomůcky.
V rámci pečovatelské služby je dle individuálních potřeb uživatelů využíváno především
těchto úkonů: donáška obědů, nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání jídla, hygiena apod.
Charita dále provozuje Dům pokojného stáří v Mořkově.
V roce 2016 využilo služeb pečovatelské služby Charity 52 uživatelů, z toho 26 z Kopřivnice.
Osobní asistence Kopřivnice
Provozovatelem služby Osobní 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. Služba je zajišťovaná osobám z města Kopřivnice a jeho
místních částí. Minimální věk uživatele služby je 6 let. Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím
kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.
V roce 2016 službu využilo celkem 11 uživatelů z města Kopřivnice nebo jeho místních částí.
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Nízkoprahové denní centrum Racek
Provozovatelem zařízení je nezisková organizace „Máš čas?“, z. ú. Sociální služba je určena lidem bez přístřeší, dokladů, financí a v nouzi, kdy jim nabízí podporu v řešení jejich životní situace a zejména prostor. Služba je poskytována zdarma.
V roce 2016 službu využilo 103 klientů z toho 73 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. Dále organizace nabízí možnost navštívit poradenské místo v Kopřivnici na ul. Francouzská 1181, které je určeno pro osoby zasažené problematikou drog. Nabízí
poradenství pro příbuzné, blízké uživatelů drog, zprostředkování léčky, krizovou intervenci
a celkový informační servis týkající se drogové problematiky.
V roce 2016 využilo službu cca 106 uživatelů z Kopřivnice a jeho místních částí –
tj. 19 409 vyměněných setů v Kopřivnici za rok 2016.
Chráněné bydlení Kopřivnice
Provozovatel zařízení je p. o. NaNovo. Služba je určena lidem s mentálním postižením
s nízkou nebo střední mírou podpory při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, zajištění stravy, v pracovním nebo sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech. Služba v chráněném bydlení je zajištěna nepřetržitou asistencí.
Služba je poskytována v rodinném domě, kde jsou dvě samostatné bytové jednotky celkem pro 10 klientů. V každém bytě jsou dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, obývací
pokoj s kuchyní, koupelna a WC. Celý objekt je bezbariérový díky samostatnému výtahu i pro
invalidní vozík.

O SO BN O ST

V SO CI Á LN Í O B LA ST I

Osobností roku 2015 v sociální oblasti se stala Ivana Rečková. Gratulace s kyticí a dárkem převzala na Dni sociálních služeb v pátek 13. května 2016 z rukou starosty města Miroslava Kopečného a místostarosty Stanislava Šimíčka.
Město letos již potřetí vyhlásilo anketu, do které mohli nejen občané, klienti, ale i poskytovatelé sociálních služeb nominovat lidi, kteří dlouhodobě pracují v sociální oblasti a kteří by si
zasloužili za tuto práci ocenění.
Paní Rečková dostala ocenění za dlouholeté působení v sociální oblasti a za její osobní
zapálení při zkvalitňování péče o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, za dlouhodobou a usilovnou vytrvalost při budování bydlení pro takto postižené mladé lidi.
Ivana Rečková je předsedkyní občanského sdružení Záblesk, sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001 a jehož
cílem bylo a je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování
práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém
věku. Dlouhodobě se snažila uskutečnit plány na vybudování bydlení pro postižené děti a vloni
v říjnu za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo otevřeno první chráněné
bydlení určené pro nevidomé a neslyšící v areálu organizace Náš svět v Pržně u Frýdku-Místku.
Pravidelně pořádá o prázdninách týdenní pobyty pro rodiny s dětmi a mladými dospělými postiženými hluchoslepotou. Organizuje výchovně-vzdělávací akce spojené s kulturními programy
doprovázené výtvory postižených dětí a mladých dospělých.
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S O CI ÁL N Í

S LU Ž B Y

Občané stále ve větší míře využívají pečovatelskou službu nebo osobní asistenci.
Z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení musí většina rodin řešit problém, jak zaopatřit své blízké, kteří už nejsou schopni se o sebe postarat. Ne všichni chtějí být umístěni do
domova pro seniory nebo ústavu. Hlavním cílem pečovatelské služby je podporovat uživatele
v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech, pomoci jim překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci, napomáhat jim
k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí a podporovat je v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy. Pečovatelská služba pomáhá lidem zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, a to zejména s hygienou, zajištěním stravy i s chodem domácnosti.
Středisko sociálních služeb v Kopřivnici poskytuje ještě i tzv. pobytovou odlehčovací
službu. Jejím posláním je pomoc a podpora pečujícím osobám se zajištěním dočasné péče
o jejich blízkého v případě, kdy potřebují čas ke svému odpočinku, dovolené a regeneraci sil,
popřípadě tehdy, nejsou-li přechodně sami schopni zajistit náročnou péči o svého blízkého.
Další sociální službou, kterou mohou lidé využívat pro ulehčení života pro své blízké, je osobní
asistence. Tu mohou využívat nejen senioři, ale i osoby se zdravotním postižením, a to už od
šesti let věku. Osobní asistentky pomáhají s osobní hygienou, s úklidem domácnosti, doprovázejí své klienty nejen k lékaři, ale i na úřad, na procházku, kam potřebují. Osobní asistentka
není zdravotní sestra, takže nemůže například aplikovat injekce. Zdravotní úkony jako injekce,
převazy a další úkony zajistí zdravotní sestry v rámci domácí zdravotní péče, docházejí za klienty domů v požadovaném čase a péče je hrazena ze zdravotního pojištění.
Pečovatelská služba i osobní asistence jsou sociální služby poskytované v souladu se
zákonem za úplatu, přičemž se jedná o částečnou úhradu nákladů na služby, které jsou financovány vícezdrojově. Vedle úhrad od uživatelů služeb jsou náklady hrazeny ze státní dotace
a z příspěvku zřizovatelů služeb, případně různých donátorů.

S P O K O J EN O ST

O BY V AT E L M Ě ST A

Jednou ze zajímavých akcí byl letos průzkum veřejného mínění, který provedla brněnská
agentura Augur Consulting. Průzkum provádělo během prázdninových měsíců 40 tazatelů, kteří
oslovili 800 respondentů. Vzorek byl vybrán tak, aby odpovídal složení obyvatel z pohledu věku,
pohlaví, vzdělání i pracovního zařazení. Podle těchto ukazatelů by modelovým příkladem spokojeného obyvatele Kopřivnice byla žena ve věku 30–44 let s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním v níže postavené pracovní pozici a bydlící v bytovém domě.
Spokojených bylo 93,3 % z 800 respondentů. Průzkum se ve městě opakuje co dva roky
a letošní výsledky byly do jisté míry překvapením. Obecná míra spokojenosti obyvatel Kopřivnice totiž v provedených průzkumech od roku 2008 do roku 2014 mírně klesala. Letos se situace
poměrně prudce obrátila a spokojenost Kopřivničanů se životem je v tomto městě dokonce nejvyšší za celé sledované období. Ještě v roce 2014 bylo podle průzkumu spokojeno 83,9 % obyvatel a za poslední dva roky přibylo dalších 9,4 % spokojených Kopřivničanů. Podle zpracovatelů průzkumu v tom zřejmě velkou roli hraje aktuální ekonomická situace a především příznivý
stav na trhu práce.
Jako nejzávažnější problém Kopřivnice víc jak 15 % dotázaných označilo bezdomovce,
následoval nedostatek parkovacích míst s 10,1 % a drogově závislí s 9,7 % kladných odpovědí.
Mezi nejčastější důvody nespokojenosti dotazovaní uváděli vzhled a údržbu města, stejně jako
stav chodníků a komunikací nebo nedostatek parkovacích ploch. Části dotazovaných vadili
sociálně vyloučení obyvatelé, Romové, bezdomovci a narkomani.
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Účastníci průzkumu byli dotazováni i na to, kam by investovali, pokud by měli vliv na
tvorbu městského rozpočtu. Peníze z městské kasy by dotazovaní lidé použili především na
zvýšení počtu parkovacích ploch (63,8 %) a na opravy a stavby nových chodníků (55 %). Nadpoloviční podporu mezi účastníky průzkumu mají opravy místních komunikací a obnova letního
koupaliště.
Z průzkumu mezi obyvateli vyplynulo, že nejčastěji by se nově příchozím do města chlubili zdejšími muzei a okolní přírodou, což jsou věci, které se dlouhodobě drží na špici oblíbenosti mezi tazateli. Lidé navíc pozitivněji než v minulých průzkumech hodnotí vzhled města. Velmi
nebo spíše spokojeni je s ním téměř 87 % dotazovaných, bezmála 72 % jej dokonce hodnotí
město jako krásné. Aby bylo ještě přitažlivější, měla by být, podle téměř 44 % dotázaných, provedena rekonstrukce centra města a zhruba 18 % lidí by jako užitečnou viděla celkovou revitalizaci zeleně ve městě.

P R O B L E M AT I CK Ý

D ŮM

Výškový dům na ulici Obránců míru, v Kopřivnici známý jako Včelín, se stal jedním z témat červencové rady města. Jedná se o problémový dům, jehož obyvatelé dlouhodobě denně
narušují život v okolí domu nevhodným chováním, vyhazováním odpadků i jiných věcí z oken,
obtěžují hlukem a nepořádkem. Na jejich chování si stěžují jiní nájemníci, lidé z okolních domů
a podnikatelé, mající v pronájmu provozovny přímo v přízemí a suterénu. K řešení problémů
často vyjíždí městská policie. Na nedodržování požárních předpisů v objektu upozorňují také
hasiči. Řešení problémů se Včelínem komplikuje fakt, že objekt není ve vlastnictví města. Několik desítek bytů patří soukromým vlastníkům, kteří je dále prodávají či pronajímají. Radní letos
zkontaktovali zástupce společenství vlastníků bytů a zahájili s nimi jednání s cílem dosažení
nápravy. Do konce tohoto roku se však situaci nepodařilo vyřešit.

K O M UN I T N Í

C EN T R U M

V Kopřivnici vzniká nové komunitní centrum. V současné době funguje na Francouzské
ulici nízkoprahový Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokánek, pobočka městské knihovny a po
připravované rekonstrukci by se k nim měl přidat ještě Denní stacionář Kopretina, který by se
přesunul z nevyhovujících prostor ve Vlčovicích. Klub Kamarád převezme od příštího roku Armáda spásy. V budoucím Komunitním centru bude působit více organizací pohromadě. Jejich
vztahy by měla upravit Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci. Tu uzavřelo město
Kopřivnice se Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, pod jehož hlavičkou funguje
Kopretina, s Kulturním domem Kopřivnice, který zastřešuje provoz knihovny, Domem dětí a
mládeže Kopřivnice, zřizujícím mateřské centrum, a Armádou spásy.
Kromě zajištění provozu svých aktivit v rámci vznikajícího Komunitního centra se všichni
partneři, kteří podepsali smlouvu o spolupráci, zavázali podílet se na přípravě a realizaci společných aktivit, které budou realizovat v prostorách Komunitního centra, a to i pro širokou veřejnost. Všechny subjekty budou také spolupracovat na obsahu webových a facebookových stránek Komunitního centra. Na projekt, který by měl stát zhruba 20 milionů korun, požádalo město
o dotaci.
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ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města
Ředitelka: Bc. Hana Borosová
– organizace sdružuje 9 pracovišť
Celková kapacit MŠ zřízených městem Kopřivnice:

750 míst

z toho MŠK, p. o. Kopřivnice:

604 míst

z toho MŠK, p. o. Lubina:

45 míst

z toho MŠK, p. o. Mniší:

45 míst

z toho MŠ při ZŠ 17. listopadu:

56 míst

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 (2016)

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 připravuje několik školních projektů, do kterých ke
spolupráci zve i rodiče, a organizuje řadu akcí pro rodiče a děti.
Další kapacity ve městě
MŠ při ZŠ a MŠ Motýlek – kapacita 70 míst (zřizovatel MSK)
Od 1. 9. 2014 zahájil provoz Kids Klub Brose – kapacita jeslí I. od 1 do 2,5 let = 8 míst
– kapacita jeslí II. od 2,5 do 4 let = 15 míst
– kapacita MŠ od 4 do 7 let = 15 míst
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Základní školy
ZŠ dr. Milady Horákové, ředitelka Mgr. Jana Neničková
ZŠ Emila Zátopka, ředitel Mgr. Jan Mužík
ZŠ Alšova, ředitel Mgr. Milan Bureš
ZŠ a MŠ 17. listopadu, ředitel Mgr. Jiří Stoško
ZŠ Mniší, ředitelka Mgr. Ivana Bačová
ZŠ Lubina, ředitelka Mgr. Ivana Davidová
Školy s jiným zřizovatelem:
ZŠ sv. Zdislavy, ředitel Ing. Pavel Janek
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, ředitelka Mgr. Vlasta Geryková
ZŠ a MŠ Motýlek, ředitelka Mgr. Dagmar Jančálková
Počet žáků v základních školách byl v roce 2016 celkem 2 100.
V Kopřivnici nastoupilo v září dvě stě šedesát devět prvňáčků školních do lavic základních škol. Poprvé byly ve městě otevřeny také dvě přípravné třídy, určené výhradně předškolákům.
Nejvyšší počet žáků prvních tříd, celkem šedesát, nastoupil do Základní školy Alšova,
kde byl kvůli nedokončené rekonstrukci sociálních zařízení odložen začátek školního roku
2016/2017. 54 dětí nastoupilo do Základní školy 17. listopadu, padesát prvňáčků zasedlo do
lavic Základní školy Emila Zátopka, 38 dětí do Základní školy dr. Milady Horákové, třicet jedna
žáků do Základní školy sv. Zdislavy.
První třídy se otevřely také ve dvou místních částech Kopřivnice. Do školy v Lubině nastoupilo sedmnáct žáků, do školy v Mniší osm prvňáčků. Novinkou se staly v Kopřivnici dvě
takzvané přípravné třídy. Ty jsou určeny pro děti předškolního věku a děti, kterým byl udělen
odklad. Přípravné třídy v letošním školním roce zřídili v Lubině a na Základní škole Floriána
Bayera.

ZŠ A L ŠO V A ,

Ř EDI T EL

M GR . M I L AN B U R EŠ

- škola vzdělávala ve školním roce 2015/2016 na prvním stupni základní školy 5 ročníků
v 9 třídách a 4 ročníky druhého stupně v 7 třídách, měla tři oddělení školní družiny
- škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky
- ve škole pracovalo 29 pedagogických pracovníků (včetně ředitele, 3 vychovatelek ŠD.
1 asistenta pedagoga a 1 šk. psychologa) a 15 provozních zaměstnanců
- vzdělávací programy školy – Základní škola a školní vzdělávací program „Učení pro život“
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 42 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 39 žáků se zdravotním postižením (11 žáků má individuální vzdělávací plán)
a 3 žáci se zdravotním znevýhodněním
Zájmové útvary: sportovní, pěvecký, matematický útvar a výtvarný kroužek
Volitelné předměty: německý jazyk a počítačová grafika
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Nepovinné předměty: konverzace v AJ, instrumentální soubor, zdravotní tělesná výchova, počítačová grafika, pokročilá grafika, sportovní hry, digitální fotografie
Významné úspěchy v soutěžích:
• fotografická soutěž „Photocontest“ – ocenění jako nejlepší škola mezi ZŠ a SŠ v rámci
ČR
• 1. místo v okresním kole včelařské soutěže
• soutěž „Bereš? Zemřeš?“ – celostátní ocenění projektu
• 1. místo v celostátním kole Mladý zahrádkář
• 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže „Svět pohádek a fantazie“
• 1. místo v celostátním kole výtvarné soutěže „Běh nás baví“
• 1. místo v okresním finále florbalu – chlapci st.
• preventivní aktivity – ocenění radou MSK

ZŠ

A

MŠ 17.

LI S T O P AD U , Ř EDI T E L

M GR . J I ŘÍ S T O ŠK O

- škola vzdělávala ve školním roce 2015/2016 na prvním stupni základní školy 5 ročníků
v 10 třídách a 4 ročníky v 6 třídách druhého stupně a tři oddělení školní družiny
- výuku zajišťovalo na ZŠ 24 pedagogických pracovníků (včetně ředitele), 3 asistenti pedagoga a 1 školní psycholog, 3 vychovatelky školní družiny a v MŠ pracovaly 4 pedagogické
pracovnice
- škola měla v provozně ekonomickém úseku 22 zaměstnanců (z toho 11 ve ŠJ)
- vzdělávací program – Základní škola a ŠVP – „Učíme se pro život“, v MŠ „Krok za krokem celým rokem s naším malým Rákosníčkem“, školní družina realizovala program „Strom
zábavy a odpočinku“
Významné úspěchy v soutěžích:
• 2. místo v Lašské lize miniházené
• 1. místo v městském kole – KOMAKO Cup – kopaná
• 1. místo v Coca Cola Cup
• 2. místo v soutěži Požární ochrana očima dětí
• 2. místo v turnaji miniházené
• 2. místo ve fotbalovém turnaji „Kopřivnice 2015“
• 2. místo – Florbal dívky – postup do finále
• okresní finále Poháru rozhlasu

ZŠ

DR .

M I L A DY H O R ÁK O V É ,

Ř E DI T E LK A

M GR . J AN A N EN I ČK O V Á

- škola vzdělávala ve školním roce 2015/2016 na prvním stupni základní školy 5 ročníků
v 10 třídách a 4 ročníky druhého stupně v 7 třídách
- škola má vlastní vývařovnu, ŠJ a 4 oddělení školní družiny
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- ve škole pracovalo 24 pedagogických pracovníků, 7 asistentů pedagoga a 4 vychovatelky ŠD, 1 školní psycholog, 2 trenéři a 16 provozních zaměstnanců (z toho 7 ve ŠJ)
- vzdělávací program – Základní škola a ŠVP „Cesta poznání“
Významné úspěchy v soutěžích:
• 2x 1. místo – mezinárodní závody v plavání Vídeň
• 3x 1. místo, 2x 2. místo, 3x 3. místo memoriál Otakara Michálka – okresní kolo
• 2x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo – atletický víceboj – město
• 1. a 2. místo v okresním kole – matematická olympiáda
• 1. místo v okresním kole – konverzační soutěž v AJ
• 2x cena J. Em. Dominika kardinála Duky – Věda, která léčí – (republiková soutěž)
• 1. místo v okrese, 1. místo v ČR – Velká výtvarná soutěž ČMMJ OMS (Českomoravská
myslivecká jednota)

ZŠ E MI L A Z ÁT O P K A ,

Ř E DI T E L

M G R . J AN M U ŽÍ K

- škola vzdělávala ve školním roce 2015/2016 na prvním stupni základní školy 5 ročníků
v 11 třídách a 4 ročníky druhého stupně v 10 třídách a 3 oddělení školní družiny (škola
má statutární sportovní třídu se zaměřením na házenou)
- škola má výdejnu stravy (strava je dovážena z vývařovny při ZŠ 17. listopadu)
- ve škole pracovalo 33 pedagogických pracovníků (včetně ředitele),
3 vychovatelky ŠD, 1 asistent pedagoga, 1 školní psycholog a 16 provozních zaměstnanců
- vzdělávací program – Základní škola a ŠVP „Spolu za poznáním“
Významné úspěchy v soutěžích:
• 1. místo – přírodopisná olympiáda, okresní kolo
• 1. místo ve výtvarné soutěži Evropa a sport – celostátní kolo
• 1. a 3x 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Karel IV. očima dětí
• 1. místo v okresní fyzikální olympiádě
• 1. místo v okresní chemické olympiádě
• 1. místo v národní soutěži házené O pohár ministryně školství
• 3. místo ve sportovní gymnastice – kategorie národní

DĚTI

ZE

ZŠ

A

MŠ M O T Ý L EK

BY L Y V

L O N D ÝN Ě

V rámci pokračování takřka tříletého projektu spolupráce kopřivnické Mateřské a základní školy Motýlek a londýnské speciální školy Phoenix proběhla druhá cesta žáků Motýlka do
Velké Británie. Deset dětí ve věku od sedmi do sedmnácti let v doprovodu šesti učitelů strávilo
týden v tamní škole účastí na Uměleckém festivalu, který škola Phoenix pořádá. Účastnily se
výtvarných dílen, muzikoterapie, dramaterapie a dalších aktivit v rámci festivalu, který má trochu
jiný charakter než náš Motýlek, je víc interaktivní a probíhá během dvou týdnů.
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Celý projekt spolupráce, který začal už v září 2014 a skončí až v polovině příštího roku,
financuje Evropská unie prostřednictvím programu Erasmus+. Hlavním cílem spolupráce je
výměna zkušeností s výukou dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, především pak dětí
postižených autismem. V letošním roce se uskutečnily celkem tři studijní výměny pedagogů
obou škol a na podzim se žáci Phoenix School stejně jako vloni zúčastnili festivalu Motýlek.

ZŠ M N I ŠÍ
- ředitelka školy: Mgr. Ivana Zdarsová do 31. 10. 2015, od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2016
zastupovala Mgr. Ivana Bačová, která byla ke dni 1. 7. 2016 jmenována ředitelkou
- malotřídní škola vzdělávala ve školním roce 2015/2016 na prvním stupni základní školy
5 ročníků ve čtyřech třídách
- škola získala statut Ekologická škola v Moravskoslezském kraji
- ve škole pracovalo pět pedagogických pracovníků (jeden nekvalifikovaný), dvě vychovatelky v ŠD, dva asistenti pedagoga a dva provozní zaměstnanci
- zapojení do projektu Tablety do škol (MŠMT)

ZŠ L U BI N A
- škola měla ve školním roce 2015/2016 dvě oddělení školní družiny, školní jídelnu – výdejnu stravy (strava se dováží ze ZŠ Alšova)
- 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, dvě vychovatelky ve ŠD, správce PC
učebny (na dohodu), 3 asistenti pedagoga, dále provozní zaměstnanci – domovnice 100% úvazek, topič 23% úvazek, výdejčí stravy 80% úvazek, provozní zaměstnanci na dohodu – administrativní pracovnice, správce tělocvičny na dohodu, pracovník na úklid tělocvičny, pověřená osoba na převádění dětí přes silnici a mzdová účetní
Akce pořádané školou pro veřejnost: vítání občánků, Vánoční čekání, školní ples pro dospělé s vystoupením žáků, vystoupení pro místní důchodce, taneční vystoupení žáků školy na
akcích místních spolků, beseda pro rodiče budoucích prvňáčků, akce Předškoláci ve škole,
zápis do přípravné třídy, Jarní koncert, Týden rodiny, zájezd do Legolandu – Německo
Akce s DDM – podzimní košík nápadů, Mikulášská besídka, maškarní ples, Dopoledne
s Andersenem, Lubinský zpěváček, škola v přírodě – Kletné.
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Střední a vyšší odborné školství
V Y ŠŠÍ
U ČI LI ŠT Ě ,

O D BO R N Á ŠK O L A ,

KOPŘIVNICE,

Zřizovatel:

S T Ř E DN Í

O D BO RN Á ŠK O LA A

S T Ř ED N Í

O DB O RN É

P Ř Í SP ĚV K O V Á O R GAN I Z A CE

Moravskoslezský kraj

Ředitel: Mgr. Jan Pavelka
Střední odborná škola – 139 studentů
Střední odborné učiliště – 338 studentů
Vyšší odborná škola – 126 studentů
Celkem ve škole vyučovalo 68 pedagogů.
Absolventi VOŠ
V pátek 10. června v aule zdejšího učiliště převzalo své diplomy čtyřicet tři čerstvých držitelů titulu diplomovaný specialista. Úspěšní absolventi vyšší odborné školy, která v Kopřivnici
funguje už čtyřiadvacet let, pocházeli jak z řad denních studentů, tak těch, kteří obory Strojírenství a Ekonomika a podnikání absolvovali dálkovou formou při zaměstnání. Diplomy absolventům předal zástupce ředitele pro VOŠ Václav Nešpor. Do prvního ročníku bylo přijato přes sto
studentů. Studium ale dokončila necelá polovina. To svědčí o kvalitě a náročnosti studia. Část
absolventů vyšší odborné školy bude pokračovat ve studiu na vysokých školách, ostatní by měli
najít uplatnění v kvalifikovaných funkcích na úrovni středního a vyššího stupně řízení často ve
firmách, kde v posledním roce studia vykonávali odbornou praxi.

Ostatní školská zařízení
ZUŠ Z D EŇ K A B UR I AN A , K O P ŘI V N I C E ,

P ŘÍ SP ĚV K O V Á O R G AN I ZA C E

Zřizovatel: KÚ MSK
Ředitel: Mgr. Zdeněk Babinec
689 žáků

PRVNÍ

SO UK R O MÁ

ZUŠ MIS

M US I C , O . P . S .

Ředitel: Petr Suttner
511 žáků

DŮM

DĚ T Í A M LÁ D E Ž E , P ŘÍ S P ĚV K O V Á O R GA N I Z A CE

Ředitelka: Mgr. Eva Müllerová
Odloučená pracoviště, základny:
pobočka Štramberk – Nádražní 450, Štramberk, 742 66
mateřské centrum Klokan – Francouzská 1181, Kopřivnice, 742 21
turistická základna – Kletné 64, Suchdol nad Odrou, 742 01
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Personální obsazení DDM:
a) interní pracovníci – 14
b) externí pracovníci – pohyblivý počet, vedoucí kroužků, vedoucí na táborech
zájmová činnost pravidelná:
- 96 kroužků, ve kterých pracovalo pravidelně 1 159 členů včetně dospělých
zájmová činnost nepravidelná (příležitostné akce, soutěže, přehlídky):
- celkem 218 akcí pro 8 759 účastníků
táborová činnost:
- celkem 20 táborů pro 696 účastníků

DEN

T EC HN I CK É K AR I É R Y

Letos se uskutečnil již pátý ročník Dne technické kariéry. Své učební a studijní obory
prezentovalo v prostorách u kinosálu 14 škol s technickým zaměřením. Kromě místních škol
nebo škol z novojičínského okresu se zde prezentovaly také některé školy z Ostravy, FrýdkuMístku, Hranic na Moravě, Lipníku nad Bečvou, Rožnova pod Radhoštěm a dalších měst. Informace o možnostech uplatnění poté, co vybranou školu dokončí, mohli školáci i jejich rodiče
načerpat u stánku úřadu práce nebo přímo u personalistů společností Tatra Trucks, Brose CZ
nebo Continental.
Školy se své potenciální budoucí studenty snažily oslovit nejen prezentacemi vyučovaných oborů a informačními tiskovinami. Mnohé své stánky obohatily o zajímavé aktivity, jako
například možnost vyfrézovat si do dřeva libovolný nápis nebo ve virtuální realitě se speciální
helmou na hlavě vyzkoušet, jak náročné může být vytvořit kvalitní svár při spojování dvou ocelových profilů.
Den technické kariéry se v Kopřivnici poprvé uskutečnil v rámci projektu Techno 2012
zaměřeného na zvýšení motivace a zkvalitnění přípravy žáků pro studium technických oborů.
V letošním roce nabídku informací využily necelé tři stovky školáků.

SPORT
Sportovní zařízení a rozvoj sportu
V roce 2016 došlo k úpravě legislativy:
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území Plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění. Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení
oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření
k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také
určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
V Kopřivnice byla již před zahájením platnosti zákona vypracována Koncepce podpory sportu.
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice vychází ze Strategického plánu rozvoje
města Kopřivnice pro období 2007–2022. Koncepce sportu definuje vizi, prioritní oblasti a priority podpory města.
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Na území města mají občané možnost využívat k trávení volného času a výkonnostnímu
sportu sportoviště, které spravují tyto subjekty:
-

Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.

-

školská zařízení

-

soukromoprávní subjekty

-

sportovní kluby, které mají majetek města svěřený na základě nájemní smlouvy
(jedná se o Tenisový klub Kopřivnice, Tenisový club Vlčovice, TJ Start Kopřivnice)

V Kopřivnici a místních částech působí celá řada subjektů (sportovních klubů: zapsaných
spolků, pobočných spolků a fyzických osob v oblasti sportu), na jejichž organizaci se podílí jak
kvalifikovaní zaměstnanci, tak dobrovolníci. Díky práci dobrovolníku jsou finanční náklady na
sportovní vyžití občanů výrazně nižší. Město podporuje výše zmíněné subjekty v oblasti sportu
dotacemi z dotačních programů města.
V roce 2016 město podpořilo dotacemi tyto subjekty:
Atletický klub Emila Zátopka (AKEZ)
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice (ASK Tatra Kopřivnice)
Asociace Víceúčelových Základních Technických sportů (AVZO TSČ ČR)
Badmintonový klub Kopřivnice
FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice-Mniší
Figure skating club Kopřivnice
Fudoken Kai Aikido, Česká Unie Aikido
Hockey club Kopřivnice
Jokerit Kopřivnice
Klub házené Kopřivnice
Klub malé kopané Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II.
Sbor dobrovolných hasičů Mniší
Ski klub Kopřivnice
Sportovní klub Kopřivnice
Tělocvičná jednota Sokol
Tenisový klub Kopřivnice
TJ Spartak Lubina
TJ Start Kopřivnice.
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Dotované ZŠ z oblasti sportu v roce 2016
ZŠ dr. M. Horákové
ZŠ Kopřivnice Lubina
Fyzické osoby dotované z oblasti sportu v roce 2016
Mgr. Marta Kozinová
Dalibor Křístek
Mládežnické a jiné organizace dotované z oblasti sportu 2016
Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice
Junák, svaz skautů a skautek Příbor
Modelářský klub SMČR – Apolo
Pionýr, pionýrská skupina Kopřivnice

Správa sportovišť Kopřivnice
Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města, která je zřízena za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu. Ředitelem je Ing. Miroslav Gilar. Hospodaření organizace je kryto příjmy z hlavní a doplňkové činnosti a příspěvkem zřizovatele. Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2016 činil 11 501 000 Kč. Na vyrovnávací platbu závazku veřejné služby (úhrada ztráty z provozu krytého bazénu) bylo poskytnuto
3 500 000 Kč.
Činnost Správy sportovišť Kopřivnice byla zajišťována pracovníky na hlavní pracovní
poměr (32 osob). Na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce byli zaměstnáváni
zejména sezónní pracovníci.
SpSK zajišťuje provoz těchto sportovních a volnočasových areálů:
Lyžařský areál
Letní koupaliště
Letní stadion
Skateboardový areál
Volejbalový areál s tenisovým kurtem
Krytý bazén
Zimní stadion
Hřiště Lubina
Hřiště Vlčovice
Dětská hřiště v městské zástavbě
Lyžařské běžecké trasy Červený kámen
Areál discgolfu
Cykloturistické trasy města Kopřivnice
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Provedené opravy a renovace na sportovištích v roce 2016

Z I MN Í

ST ADI O N

Rok 2016 proběhl ve znamení realizace kompletní rekonstrukce interiéru hlavní haly
a vstupního vestibulu areálu. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní výměna sedadel,
opravy a nátěr stupňů tribun, nové malby haly. Vstupní vestibul byl rovněž kompletně rekonstruován,vybudována byla nová ošetřovna a šatna veřejnosti.
Z vlastních prostředků organizace bylo kompletně modernizováno ozvučení haly. Celkem navštíví areál (počítáno počet vstupů za rok) cca 180 000 osob za rok. V průběhu roku byl
Odborem majetku města připraven projekt na opravu střešního pláště, který nutně vyžaduje
výměnu.
Správa sportovišť Kopřivnice organizuje Městskou hokejovou ligu. Soutěž v roce 2016
hrálo 24 týmů, počet hráčů 568, sehráno bylo ve třech výkonnostních ligách a ligovém poháru
223 utkání. Jedná se o největší amatérskou soutěž ve městě a regionu. Každoročně se v závěru sezóny pořádá na stadionu MČR amatérů v ledním hokeji.
Bruslení veřejnosti bylo uspořádáno 68x a navštívilo 8 432 osob, největší návštěva
368 osob byla dne 29. 12. 2016. V dopoledních hodinách od 8 hod. do 13 hod., v pracovních
dnech je ledová plocha k dispozici bruslařům z řad veřejnosti a školám. V roce 2016 byl zaznamenán další nárůst zájmu o tuto službu. V dopoledních hodinách si přišlo zabruslit 1 992 školáků a 777 občanů individuálně, celkem 2 767 bruslařů.

KRYTÝ

BA Z ÉN

Odborem majetku města byla provedena výměna systému MaR objektu. V rámci záručních oprav byl řešen systém úpravy vody pro vířivku, inteligentního osvětlení i vstupní pokladní
systém.

L ET N Í

ST ADI O N

KOPŘIVNICE

Letní stadion je nejstarším sportovním areálem, byl otevřen v roce 1956. Vybudován byl
jako víceúčelové sportoviště pro fotbal, lehkou atletiku a plochou dráhu. Areál je v současné
době využíván soustavně pouze fotbalovým klubem FC Kopřivnice a Atletickým klubem E. Zátopka. V roce 2016 byla zpracována studie modernizace areálu, která předpokládá vybudování
moderního sportovního areálu pro atletiku a fotbal. Na hlavní ploše by měl být vybudován atletický ovál s umělým povrchem a fotbalovým hřištěm. V okolí areálu by měly postupně vzniknout
oddychové a rekreační plochy pro sportovce i veřejnost. Realizace byla vázána na získání finanční dotace. Tento záměr se setkal s nesouhlasem příznivců plochodrážního sportu.

H Ř I ŠT Ě V LČO V I C E
V areálu byly v minulých letech provedeny rozsáhlé rekonstrukce (oprava šaten, travnatá
plocha,
parkoviště,
přípojka
vody
pro
zavlažování,
odkanalizování
objektu)
a je jedním z areálů, do kterých bylo v minulých letech nejvíce investováno. Dětské hřiště realizované z finančních prostředků nadace ČEZ je pravidelně udržované a přispělo k dalšímu zkvalitnění areálu nabídky služeb pro občany místní části Vlčovice. Dětské hřiště bylo vybudováno
z ocelových profilů a jeho poškozování je na rozdíl od ostatních hřišť ve městě minimální.

F O T B A LO V É

H Ř I ŠT Ě

L U BI N A

Hřiště v Lubině je využíváno ke sportovní činnosti sportovním klubem TJ Spartak Lubina.
Pro pořádání sportovně společenských akcí je rovněž využíváno firmami zejména z průmyslo95

vého parku. Občerstvení na sportovních a společenských akcích zajišťuje TJ Spartak. Letos byl
zpracován projekt na opravu šaten – realizován by měl být v roce 2017.

L ET N Í

K O UP A LI Š T Ě

Celý areál nezbytně vyžaduje komplexní modernizaci. Na modernizaci areálu byla zpracována studie. Letos byly opět kompletně natřeny bazénové vany, opravy sociálních zařízení,
odstranění revizních závad z kontroly tobogánu, opravy oplocení, hřiště na beach volejbal
a další menší opravy.

L Y Ž A Ř SK Ý

A R EÁ L

Č E R V EN Ý

K Á M EN

Na vlecích byly provedeny před sezónou všechny potřebné revize, prohlídky
a zkoušky zařízení. Na sněžné rolbě bylo nutné provést opravy hydrauliky radlice
a opravy pojezdových pásů a elektroniky. V letní sezóně byl areál využíván k pořádání většinou
soukromých společenských akcí. Uskutečnil se rovněž další ročník výstupu na Mt. Everest.
V roce 2016 bylo středisko v provozu od 9. 1. 2016 do 28. 1. 2016, což byla nejkratší
sezóna za celou dobu provozování areálu. Pro veřejnost bylo otevřeno denně, v areálu byly
rovněž uspořádány 2 lyžařské kurzy, pět lekcí Lyžařské školičky DDM, lyžařské závody pro
veřejnost, závody Českého poháru Masters a firemní závody firmy BROSE Kopřivnice.

C Y K LO T U R I ST I CK É

T R A SY

V rámci údržby cykloturistických tras byla prováděna zejména obnova poškozeného
značení tras, odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy jsou pravidelně kontrolovány a postupně řešeny opravy.

D Ě T SK É

HŘ I ŠT Ě V M Ě ST SK É Z Á ST AV B Ě

Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních
ploch v jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny revize a kontroly stavu písku v pískovištích. Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz nově vybudovaných
dětských hřišť v lokalitě „U Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti „Sever“, v Lubině a nové prvky
v parku Dr. E. Beneše a nově vybudovaná hřiště na sídlišti „Jih“. Do údržby dětských hřišť jsou
zahrnuty rovněž sportovní plochy v městské zástavbě. V roce 2016 byla kompletně rekonstruovaná další plocha a to na sídlišti „Sever“.

DISCGOLFPARK K O P ŘI V N I C E
V areálu je prováděna běžná údržba vývozem a odklízením odpadu a čištěním vývozišť.

V Ý ZN A MN É

AKCE

SpSK jako každým rokem i v roce 2016 zaštítila velmi oblíbenou soutěž neregistrovaných hráčů Městskou hokejovou ligu. Dále spolupracovala se sportovními subjekty při pořádní
sportovních a společenských akcí na sportovních areálech (např. lyžařské kurzy škola a DDM,
plavecké závody).

Z ÁK LA DN Í

ŠK O LY A

DDM

Děti v rámci povinné školní docházky měly 2 hodiny týdně tělesné výchovy a jako nepovinný předmět si žáci mohli zvolit sportovní hry. Na ZŠ Emila Zátopka mají házenkářské třídy až
5 hodin týdně tělesné výchovy.
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Školy sport u svých žáků podporují i nabídkou různých sportovních kroužků (gymnastika,
aerobik, zumba, zdravotní tělesná výchova, míčové hry atd.). V průběhu školního roku školy
pořádaly řadu sportovních akcí, např. Kopřivnická laťka, Lubinská střela, Atletický víceboj pro
MŠ, Zátopkova pětka a desítka, Sportujeme s Emílkem (ZŠ E. Zátopka pořádá pro MŠ). Žáci
všech škol absolvovali lyžařský kurz a plavecký výcvik.
DDM připravil pro děti sportovní pobytové tábory, sportovní zájmové kroužky (např. florbal, volejbal, capoeira, kalanetika, horolezectví…) a Lyžařskou školu Sluníčko.
Podpora v oblasti sportu ze strany města
Město Kopřivnice finančně podporuje organizační složky zajišťující sportovní činnost,
podílí se na sportovní činnosti ve městě organizováním schůzek se zástupci sportovních klubů,
pořádá sportovní společenské akce.
Město Kopřivnice poskytlo v roce 2016 příspěvkové organizaci SpSK příspěvek na provoz v celkové výši 15 120 200 Kč. Tržby z provozu sportovních areálů činily 13 954 100 Kč.
Dotační program
Město Kopřivnice vyhlásilo v roce 2016 Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu. V rámci tohoto dotačního programu město přispělo z rozpočtu města:
-

na nájmy 6 935 930 Kč

-

na činnost 630 000 Kč

-

na akce 208 400 Kč

-

na trenérskou činnost 425 670 Kč

Z rozpočtu města mimo dotační program byla poskytnuta dotace Klubu házené Kopřivnice na extraligu mužů ve výši 650 000 Kč a dotace na II. ligu mužů HC Kopřivnice ve výši
1 000 000 Kč .
Jednotlivé žádosti o dotaci byly projednány na schůzi v rámci Odboru školství, kultury
a sportu a garanta pro sport, která své doporučení předala Pracovní skupině pro poskytování
účelových dotací města Kopřivnice.
V roce 2016 u dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu byla navýšena roční částka pro jednoho licencovaného trenéra z 1 700 na 3 000 Kč. V dotaci na činnost byla stanovena minimální částka dotace v přepočtu na jednoho člena klubu, a to 100 Kč na
rok.
Správa sportovišť Kopřivnice zmapovala dětské hřiště (včetně vybavení) a sportovní asfaltové plochy. Správě sportovišť Kopřivnice byly prostřednictvím dodatků ke zřizovací listině
předány k hospodaření dětské hřiště na ul. Příčné. Na dětském hřišti se nachází 2 ks pískoviště, 1 ks ochranné sítě, stůl na stolní tenis, 1 ks streetbal komplet a 2 ks laviček. Dále dětská
hřiště realizovaná v rámci IPRM JIH IV. a V. etapa. Z budovy bazénu byly odúčtovány náklady
na vzduchotechniku, a proto se svěřuje jednotka SpSK. Na údržbu minihřiště Mniší je potřebný
foukač listí, který se rovněž předal k hospodaření.

Sportovní společenské akce
N E J L EP ŠÍ

SP O R T O V CI

Ve středu 13. dubna byli oceněni za své výkony či práci ve sportu nejúspěšnější sportovci, kolektivy, trenéři a organizační pracovníci města Kopřivnice za rok 2015.
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V kinosále místního kulturního domu převzalo cenu celkem třináct jednotlivců, tři družstva a pět trenérů či organizačních pracovníků. V doprovodném programu se představily gymnastky ze ZŠ Emila Zátopka a ve druhé přestávce mezi vyhlášeními měla pěvecké vystoupení
děvčata z První soukromé umělecké školy MIS music Kopřivnice.

O CE N ĚN Í

SP O R T O V CI M ĚS T A

K O P ŘI V N I CE

ZA ROK

2015

Kategorie jednotlivec a junior
Roman Kučera (r. 2000, plavání, SK Kopřivnice): Je juniorským reprezentantem ČR, na
MČR mladšího dorostu získal bronz na 50 m VZ a dále skončil dvakrát čtvrtý (100 m a 200 m
VZ), kvalifikoval se na letní MČR seniorů v Praze a na Zimním MČR mladšího dorostu obsadil
6. místo na 50 m VZ a sedmé na 100 m VZ.
Radovan Lakomý (r. 2002, plavání, SK Kopřivnice): Na Letním mistrovství ČR starších
žáků získal bronzovou medaili v disciplíně 100 m prsa, na Letní olympiádě dětí a mládeže
v Plzni byl třikrát druhý a byl zde nejúspěšnější plavec MS kraje r. 2002 a na oblastním přeboru
žactva stál v roce 2015 šestkrát na nejvyšším stupínku.
Michal Šupa (r. 2001, plavání, SK Kopřivnice): Na Letním mistrovství ČR starších žáků
obsadil 9. místo a dosaženým časem byl zařazen do Sportovního centra mládeže, na Letní
olympiádě dětí a mládeže v Plzni byl dvakrát druhý a na oblastním přeboru žactva třikrát první.
Jaroslav Špaček (r. 1999, plavání, SK Kopřivnice): Na Zimním mistrovství ČR dorostu
obsadil 7. místo, v letním období splnil kritérium pro zařazení do Sportovního centra mládeže,
reprezentoval kopřivnické plavání na mistrovství ČR seniorů a na oblastním přeboru dorostu
zvítězil ve třech disciplínách.
Radek Domitra (r. 1997, střelba, AVZO TSČ ČR, ZO Kopřivnice): Na mistrovství ČR ve
vzduchových zbraních získal v kategorii staršího dorostu stříbro, na Českém poháru talentované mládeže zvítězil v kategorii dorostu ve dvou disciplínách a na mistrovství ČR v kulových
zbraních kategorie dorostu získal zlato a bronz.
Tomáš Hrančík (r. 1993, vzpírání, ASK Tatra Kopřivnice): Byl členem druholigového
družstva mužů, v lednu 2016 přestoupil do extraligového družstva Bohemians Praha. Mezi muži
do 88 kg dosáhl v loňském roce pátého nejlepšího výkonu ČR, podle Sinclairových bodů mu
patří 15. místo.
Michal Zich (r. 2002, stolní tenis, ASK Tatra Kopřivnice): Je okresním přeborníkem žáků
a člen družstva dospělých hrajícího III. ligu.
Klára Štěpánová (r. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): V kategorii mladších žaček je
mistryní ČR a vítězkou Českého poháru a Velkých cen Českého Těšína, Plzně a Břeclavi.
V žačkách vyhrála VC Brna, Pardubic a Karviné, druhá skončila na VC USK Praha a na Evropském poháru v Celje ve Slovinsku, čtvrtá byla na VC Ostravy a 15. příčku obsadila na mezinárodním závodě v Dortmundu v Německu.
Hynek Bartoň (r. 2004, tenis, TK Kopřivnice): Je nejlepším tenistou oblastního žebříčku
mladších žáků (r. 2004 a mladší) za rok 2015, účastnil se MČR a na oblastních přeborech zvítězil ve čtyřhře a třetí skončil ve dvouhře. Vyhrál čtyři celostátní turnaje ve dvouhře a reprezentoval Moravskoslezský kraj v Davis Cupu mladších žáků.
Jiří Gřes (r. 1981, házená, KH Kopřivnice): Odchovanec kopřivnického házenkářského
klubu, jehož dres obléká již 15 let. Byl klíčovým hráčem družstva mužů, které postoupilo zpátky
do extraligy.
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Adam Očkovič (r. 2000, házená, KH Kopřivnice): Je pravidelným účastníkem reprezentačních akcí ČR kategorie starších žáků a v Lotyšsku obsadil s českým národním výběrem první
místo, s kopřivnickým družstvem starších žáků vybojoval čtvrté místo v Žákovské lize ČR
a první v Moravskoslezské lize a v obou soutěžích byl nejlepším střelcem, na Olympiádě dětí
a mládeže získal s reprezentací MS kraje stříbro.
Anna Škarková (r. 2000, badminton, BK Kopřivnice): V roce 2015 dosáhla vynikajících
výsledků na mistrovství ČR jednotlivců kategorie U17, v turnajích této kategorie se vždy umisťovala na předních příčkách a v konečném pořadí obsadila druhé místo v celostátním žebříčku
MČR. Jako klíčová hráčka druholigového „béčka“ přispěla k celkovému druhému místu tohoto
družstva.
Kategorie kolektiv
Družstvo mužů Klubu házené Kopřivnice: Zvítězilo v první lize mužů, a postoupilo tak
zpět do nejvyšší soutěže ČR.
Družstvo přípravky Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice: Obsadilo druhé místo
v Beskydském poháru přípravek, což je soutěž pro dvacetičlenná družstva přípravek ve věku
9 až 11 let, obdoba oblastního přeboru.
Družstvo plavců SK Kopřivnice: Štafeta děvčat ve složení Daniela Csapaiová, Jana
Richterová, Nikola Chovanečková a Amálie Polívková obsadila na Letním poháru desetiletého
žactva druhé místo ve štafetě 4x50 PZ a v disciplíně 4x50 VZ skončila štafeta čtvrtá.
Kategorie trenér a organizační pracovník
Ludmila Hustáková (r. 1959, ASK Tatra Kopřivnice): Již 25 let je cvičitelkou skupiny rodičů s dětmi, v roce 2015 vedla více než 50 cvičenců a podílí se také na výchově dalších cvičitelek.
Václav Slabý (r. 1967, hokej, HC Kopřivnice): Odchovanec kopřivnického hokeje, extraligový hráč a nyní trenér, s týmem Kopřivnice vybojoval vítězstvím v krajském přeboru v sezoně
2014/15 postup do II. ligy.
Jana Feilhauerová (r. 1973, atletika, AK EZ Kopřivnice): S družstvem přípravky obsadila
druhé místo v Beskydském poháru přípravek, její svěřenci získali dvě medaile na Evropských
hrách mládeže v Brně, osm medailí ve finále Čokoládové tretry a jedenáct medailí v závodech
mládeže na prestižní Hornické desítce.
Mojmír Axman (r. 1955, plavání, SK Kopřivnice): Dlouholetý trenér a organizační pracovník. Toho času jednatel a STK pracovník SK Kopřivnice, předseda Oblastní soutěžní komise
Severní Moravy a Slezska a 1. místopředseda sekce plavání při Českém svazu plaveckých
sportů.
Petr Knebl (r. 1966, malý fotbal, KMK o. s. Kopřivnice): Již 15 let zastává funkci předsedy komise STK KMK o. s. Kopřivnice. Má na starosti rozpisy hracích dnů, nominaci rozhodčích,
disciplinární řízení, organizování soutěží v hracích dnech a rovněž působí jako delegát. Je také
aktivním hráčem mužstva 1. FC Bari.

N E J L EP ŠÍ

SP O R T O V CI O K R ES U

V úterý 8. března byli na slavnostním galavečeru v Beskydském divadle v Novém Jičíně
oceněni nejlepší sportovci novojičínského okresu, kde v rámci připraveného programu proběhlo
také vyhlašování nejúspěšnějších sportovců a trenérů města Nového Jičína.
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Na sportovce okresu nominoval výkonný výbor ČSTV celkem 22 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 Kopřivnice figurovalo v nominaci osm jednotlivců, tři kolektivy a čtyři trenéři, oceněna
byla nakonec trojice sportovců a dva trenéři. Mezi jednotlivci získali cenu krasobruslařka Klára
Štěpánová, házenkář Jiří Gřes a Kopřivničan Radek Rýpar z judistického oddílu TJ Závišice,
z trenérů byla oceněna Jana Feilhauerová z Atletického klubu E. Zátopka a Ivo Vávra, trenér
extraligových házenkářů. Mezi kolektivy letos zástupce z Kopřivnice chyběl.
Kromě těchto kategorií byla vyhlášena také Sportovní hvězda Deníku, o které rozhodovali sami čtenáři a ti zvolili Kláru Štěpánovou z FSC Kopřivnice.
Nejúspěšnější kopřivničtí sportovci a trenéři okresu Nový Jičín za rok 2015
Kategorie jednotlivci
Klára Štěpánová (r. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): V kategorii mladších žaček je
mistryní ČR a vítězkou Českého poháru a Velkých cen Českého Těšína, Plzně a Břeclavi.
V žačkách vyhrála VC Brna, Pardubic a Karviné, druhá skončila na VC USK Praha a na Evropském poháru v Celje ve Slovinsku, čtvrtá byla na VC Ostravy a 15. příčku obsadila na mezinárodním závodě v Dortmundu v Německu.
Jiří Gřes (r. 1981, házená, KH Kopřivnice): Odchovanec kopřivnického házenkářského
klubu, jehož dres obléká již 15 let. Byl klíčovým hráčem družstva mužů, které postoupilo zpátky
do extraligy.
Radek Rýpar (r. 2000, judo, TJ Závišice): Je mistrem ČR a přeborníkem Moravskoslezského kraje v kategorii dorostu. Zvítězil na mezinárodním turnaji v polském Sosnowci a na Českém poháru v Ostravě, druhý pak skončil na mezinárodním turnaji olympijských nadějí v Olomouci a na závodech Českého poháru v Jablonci nad Nisou, Chomutově a Brně.
Kategorie trenér
Jana Feilhauerová (r. 1973, atletika, AK EZ Kopřivnice): S družstvem přípravky obsadila
druhé místo v Beskydském poháru přípravek, její svěřenci získali dvě medaile na Evropských
hrách mládeže v Brně, osm medailí ve finále Čokoládové tretry a jedenáct medailí v závodech
mládeže na prestižní Hornické desítce.
Ivo Vávra (r. 1971, házená, KH Kopřivnice): Trenér vítězného mužstva I. ligy, které postoupilo zpět do nejvyšší soutěže mužů ČR.

N ĚK DO

V EN ?

Tento prázdninový projekt byl určený Kopřivnické mládeži ve věku od 12 do 19 let.
V osmi prázdninových čtvrtcích a poslední prázdninový pátek proběhlo na různých místech
v Kopřivnici devět akcí. Většina akcí byla zaměřená na sport (plavání, discgolf, házenou, atletiku, basketball atd.). Celkem akce navštívilo 830 přímých účastníků + stovky zástupců veřejnosti, která nespadala do cílové skupiny projektu.

AKCE

Z DR AV É HO MĚ ST A

K O P ŘI V N I C E

V roce 2016 se město zapojilo do celorepublikové kampaně Do práce na kole. Celkem
se za městský úřad zúčastnilo 23 zaměstnanců.
MIXvolleyball cup (2. ročník)
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Firma Brose pořádala pro kopřivnické firmy volejbalový turnaj. Celkem se zúčastnilo
8 družstev: Erich Jaeger, Tatra Trucks, Tatra metalurgie, Brose, Dura, Tatra Tawesco, Bang &
Olufsen, Město Kopřivnice. Tým Města Kopřivnice ve složení Stanislav Šimíček, Jiří Madecký,
Robin Pospěch, Karel Březina, Eva Bujnošková, Lenka Křístková, Petr Liberda a Jana Škulavíková skončil na čtvrtém místě.

Zajímavosti z oblasti sportu
BĚH

R O DN Ý M K R AJ E M

E MI LA Z ÁT O P K A

Dne 17. září 2016 byl odstartován již 14. ročník závodu ,,Běh rodným krajem Emila Zátopka“. Celý projekt je věnován odkazu slavného atleta, kopřivnického rodáka Emila Zátopka.
Hlavní závod byl odstartován v 11 hod. Odstartování závodu proběhlo za účasti paní Dany Zátopkové. Na startu se letos sešlo celkem 200 běžců z několika zemí (Polska, Německa, Maďarska, Slovenska, Velké Británie, Keni, Ukrajiny). Následně ve 14 hod. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Součástí akce byly i doprovodné běhy. Lidový běh byl určený pro všechny bez rozdílu
věku a v roce 2016 se ho zúčastnilo 107 dětí a dospělých. Všichni účastníci obdrželi sladkou
odměnu. Běh dětí Kopřivnicí byl soutěžní běh určený pro děti ročníku narození 2001 a mladší.
Na start závodu se před ZŠ dr. M. Horákové postavilo 431 dětí, což je nejvyšší účast ze všech
ročníků. Všechny děti v cíli obdržely pamětní list, tričko a sladkou odměnu. Vítězové všech kategorií získali věcnou cenu, medaili a diplom. Ve čtvrtek 14. září se konal Minizátopek (štafetový
běh pro děti z mateřských škol) a v pátek 15. září se konala na hřišti u ZŠ Emila Zátopka Zátopkova pětka (běžecké závody družstev žáků 1. stupně ZŠ) a Zátopkova desítka (běžecké
závody družstev žáků 2. stupně ZŠ). Všechny běhy odstartovali členové Českého klubu olympioniků.
V doprovodných bězích soutěžily školy o nejpočetnější skupinu. Na prvním místě
v Lidovém běhu a Běhu dětí Kopřivnicí se umístila ZŠ Alšova.

NÁŠ

ŽI V O T P O D P ĚT I K R U HY

Dana Zátopková slavnostně v Praze pokřtila svou knihu „Náš život pod pěti kruhy“. Výpravná publikace na zhruba šesti stech stranách nabízí nejen zajímavosti ze života slavných
olympioniků, ale také řadu dosud nepublikovaných fotografií a historických sportovních statistik
a tabulek. Autentičnost vyprávění Dany Zátopkové podtrhují i prvky hovorové češtiny a nářečí
v textu knihy.
Náš život pod pěti kruhy má základ v jiné životopisné knize, kterou slavný sportovní pár
publikoval před víc než půl stoletím pod názvem Dana a Emil Zátopkovi vypravují. Tato kniha,
byť velmi úspěšná, měla dva nedostatky. Jednak končila s líčením života obou atletů už v roce
1958 a navíc řada skutečností musela být upravena nebo zamlčena, aby kniha v tehdejším
komunistickém Československu vůbec mohla spatřit světlo světa. Vydavatelem knihy bylo nakladatelství Praha ve spolupráci s Českým olympijským výborem, Nadačním fondem Dany
a Emila Zátopkových a Regionálním muzeem v Kopřivnici.

N EO N O V Ý Z ÁT O P EK
Světelný poutač, vycházející z typické stylizované kresby Dany Zátopkové, zdobil během
letní olympiády v Riu de Janeiru vstup do tamního Českého domu, letos se přes půl světa dostal až do rodného města legendárního olympionika. Symbolická kresba Emila Zátopka byla
hlavním grafickým symbolem české účasti na jednatřicátých novodobých olympijských hrách.
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Běžící panáček z několika jednoduchých čar se objevil nejen na propagačních materiálech, ale
také na kolekci olympijských oděvů a ve všech reklamních kampaních provázejících účast českých olympioniků na hrách v brazilském Riu de Janeiru.
Když hledal Český olympijský výbor využití pro zmíněnou siluetu z Ria, napadla jeho
členy Kopřivnice. Sportovní ředitel výboru Martin Doktor vzápětí s touto nabídkou oslovil místní
ZŠ Emila Zátopka a ta ve spolupráci s městem nabídku přijala.
Jde o zhruba čtyři metry vysokou světelnou siluetu z křehkého materiálu. Předběžně se
jako nejvhodnější místo k instalaci běžícího Zátopka jevila budova Technického muzea v centru
Kopřivnice, kde mají Emil a Dana Zátopkovi svou vlastní expozici. Vzhledem k materiálu plastiky bylo ale venkovní umístění vyloučeno, a tak se připravuje instalace v hale ZŠ Emila Zátopka.

T A T R A T R U CK S D R I F T G R AN D P RI X
Počátkem srpna se poprvé konala víkendová motoristická show pro milovníky silných
vozů. Na zkušební polygon Tatry přilákala od 5. do 7. srpna zhruba 6 tisíc návštěvníků.
Hlavním lákadlem víkendu byly soutěže v driftu, tedy v jízdě řízeným smykem.
Kopřivnický závod, který měl být mistrovstvím Evropy v této disciplíně, spojil tři do té doby samostatné šampionáty, české CDS, Drift Open Polsko a slovenský šampionát iDry King of
Drift. Polští drifteři navíc připravili soutěž Gymkhana, což byla obdoba jízdy zručnosti v jízdě
bokem – jezdec ve smyku musí projet tratí postavenou na poměrně malé ploše.
Od pátku do neděle toho ale na polygonu bylo k vidění mnohem víc. Jel se Rally Cup ve
stejných místech jako letošní Valašská rallye, RC Drift Cup. Návštěvníci viděli tunningový sraz
Monster Truck Show, Drift Truck Show, kaskadérskou street-fighter show i Car Wash show.
Proběhla i soutěž o pohár v driftování rádiem řízených modelů aut. Účastníci měli možnost
svést se v Drift Taxi, Off Road Taxi, Drift Truck Taxi nebo Rallye Taxi, mohli využít možnosti
jízdy na naklopeném oválu. Motoristický program doplňovaly hudební vystoupení a taneční
párty.

KOPŘIVNICKÝ DRTIČ
V sobotu 16. července se konal XIX. ročník Kopřivnického Drtiče, poloorientačního nezávodního mtb maratonu. Na start letošního „Československého masakru č. 4“ se i přes ranní
teplotu 13 °C postavilo téměř 700 bikerů, kteří se vydali zdolat 126 km dlouhou trasu po beskydských vrcholech s 3 600 nastoupanými metry.
Závod odstartoval starosta města Kopřivnice Miroslav Kopečný a vyslal cyklisty směrem
na Janíkovu louku. První kontrola z celkového počtu šesti byla na Pustevnách, další na Třeštíku
a Kasárnách, poté projeli účastníci Drtiče Bikeparkem Kyčerka na Soláň, kde byla čtvrtá kontrola. Páté razítko pak získali na Hážovských Dílech, odkud se vydali do Rožnova pod Radhoštěm
a přes Velký Javorník se šestou kontrolou, Frenštát pod Radhoštěm a Janíkovým sedlem se
vraceli zpět na kopřivnický letní stadion. Alespoň s jednou kontrolou dojelo do cíle 588 bikerů,
z toho 146 se jich mohlo pochlubit všemi devíti získanými kontrolami. Pomyslné vítězství suverénně obhájil z loňska Lukáš Konečný z Frýdlantu nad Ostravicí, který dojel v 15 hod., tedy
přesně 7,5 hod. od startovního výstřelu. Nejlepším kopřivnickým cyklistou pak byl s plným počtem kontrol devátý Michal Čapka (dojezd 17.02 hod.).
Závodu letos nepřálo počasí. Na Pustevnách bylo 9 °C a na Kasárnách bylo ještě chladněji a foukal vítr. Místy byla kvůli mlze viditelnost dva metry.
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NOVÉ

O ZV U Č EN Í H A LY ZI MN Í HO ST A DI O N U

V září došlo na zimním stadionu k modernizaci ozvučení ledové plochy. To původní z
roku 1971, které bylo budováno spolu se zastřešením ledové plochy, už přesluhovalo a bylo
technicky zastaralé, což se podepsalo i na kvalitě zvuku. Návštěvníci hokejových utkání či krasobruslařských závodů občas nerozuměli hlasateli. Proto se Správa sportovišť Kopřivnice, která
se stará o tento areál, rozhodla pro jeho výměnu a vyhlásila výběrové řízení. To vyhrála firma
AC Akustika z Valašského Meziříčí. Pracovníci museli nejdříve demontovat stávající zařízení
a poté mohli začít s instalací nových rozvodů, reprosoustavy a upevnění dvou závěsných konstrukcí, do kterých zasadili dvě hnízda reproduktorů
Součástí dodávky byl i nový digitální mixážní pult a zesilovač. Modernizace stála téměř
605 tisíc korun včetně DPH.
Práce zahájila firma ve středu 28. září a hotova s nimi byla v pátek 30. září. Z důvodu
minimalizace omezení provozu pracovala firma i v noci. Modernizace ozvučení v hale navázala
na dřívější výměnu ozvučení v šatnách a na chodbách včetně výměny rozhlasové ústředny
v roce 2004.

V Ý ST AV A

K O N CE P ČN Í H O Ř E Š EN Í H Á Z EN K ÁŘ SK É HO H ŘI ŠT Ě

Ve vestibulu kopřivnické radnice byla pro veřejnost instalována výstava možného budoucího využití a uspořádání areálu házenkářského hřiště. Autory studií, které řeší požadavky
vedení města na umístění netradičních sportovních aktivit a rekreační oddychové plochy, byly
projektové týmy z Kopřivnice a Valašského Meziříčí. Koncept otevřeného řešení byl zpracován
týmem ing. arch. Kamila Mrvy a variantní řešení v podobě otevřeného a uzavřeného řešení
zpracovali projektanti ze sdružení Arting, s. r. o., ing. Zainer a ing. arch. Šobora. V zadání ze
strany města se museli projektanti vypořádat s požadavky města na různé funkce v území, například klidovou a posilovací zónu pro seniory, univerzální dráhou pro děti, začínající jezdit na
in-line bruslích, umístěním venkovního fitness a posilovacího areálu pro workoutové aktivity,
umístěním sestavy pro překážkový parkour, mobiliářem pro relaxaci a oddych a tak dále. Expozici v lednu příštího roku doplní veřejné projednání, jehož se zúčastní zpracovatelé studie, kteří
své návrhy před vedením města a veřejností představí. Podněty veřejnosti zváží vedení města
při přípravě dalších projektových a realizačních prací.

K O UP A LI Š T Ě
Zatímco vloni zažilo kopřivnické koupaliště jednu z nejlepších sezon ve své historii, ta letošní byla podprůměrná. Přestože koupaliště bylo v provozu od poloviny června do konce srpna, jeho služeb využilo pouze necelých 15 tisíc lidí. Lepší návštěvnost byla v červnu a červenci,
kdy bylo teplejší počasí, v srpnu už to bylo slabší.
Průměrná návštěvnost za posledních deset let se pohybovala mezi 18 až 20 tisíci osob.
Vloni, kdy byl rekord, se koupat přišlo až 27 tisíc lidí.
Doplňkové akce, které byly pořádány ve spolupráci s městem, alespoň trochu zvýšily
návštěvnost, především první v poslední den školního roku s názvem Hurá na prázdniny, kdy
byly k dispozici vodní atrakce. Druhá s názvem Někdo ven? už takovou návštěvnost neměla.
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ŽIVOT V OBCÍCH
Vlčovice
Město Kopřivnice je zakladatelem organizační složky – Osvětová beseda Vlčovice.
Ta je organizátorem veřejného života ve Vlčovicích.

K U LT UR N Í

DŮ M V E

V L Č O V I CÍ C H

Koncem roku 2015 město investovalo další peníze do oprav Kulturního domu ve Vlčovicích. Po rekonstrukci sociálního zázemí přišel na řadu sál, kde se tentokrát renovoval podhled
a stropní osvětlení.
Práce zahájila firma PAV trade, s. r. o., na začátku listopadu. Nejdříve musela demontovat podhled, aby mohla připravit nové elektrické rozvody pro stropní osvětlení, včetně ovládání.
Následně pak byla ukotvena nová konstrukce, do které byl osazován nový podhled z kazet
Thermatex o rozměru 600 x 600 mm.
Práce firma dokončila dle smlouvy těsně před Vánoci, ale počátkem letošního roku musela odstranit závady a nedodělky, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení.
Nové osvětlení bylo vytvořeno LED svítidly s mřížkou, a proto je možné v sále regulovat
světelný výkon otočnými stmívači u vstupu do sálu podle druhu pořádané akce. Za tuto investiční akci město zaplatilo firmě 720 tisíc včetně DPH. Od jara letošního roku tak probíhaly akce
v kulturním domu pod novými světly.
O společenský život vobci se trvale stará osvětová beseda (OB). Sídlo organizační složky OB Vlčovice je v budově kulturního domu č. p. 190, jejímž vlastníkem je město Kopřivnice.
Provoz OB zajišťovaly letos čtyři osoby. Celkové náklady na dohody o pracovní činnosti a na
dohody o provedení práce činily – 188 926 Kč.
Předmětem činnosti organizační složky OB Vlčovice je:
- zabezpečování kulturně osvětových a vzdělávacích činností
- zabezpečování sportovních činností
- zabezpečování účelného provozu kulturního zařízení
- zaměstnanci OB Vlčovice podle samostatné smlouvy schválené Radou města Kopřivnice zabezpečují krátkodobé pronájmy nebytových prostor a movitého majetku.
Z akcí pořádaných OB:
Tréninky FC v zim. období
Obecní bál
Dětský maškarní ples
Rybářský ples
Činnost knihovny
Cvičení žen
Stolní tenis
Soukromé akce (soukromé oslavy, svatby, smuteční hostiny)
Schůze OB
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Schůze MK
Výroční schůze rybářů, veřejná schůze, volby
Vaječina
Tvarůžkové hody
Turnaj ve stolním tenise
Firemní akce
Kulečník
Mikuláš (OB + SDH)

K O ST E L

VE

V L ČO V I CÍ C H

Kostel Všech svatých, který je zapsanou kulturní památkou, v roce 2017 oslaví 420 let
od svého vysvěcení. Podle dochovaných informací kostel slouží bohoslužbám už od roku 1597.
Věž kostela svou podobu nezměnila už zřejmě od roku 1780. Cibulová makovice střechy věže
včetně lucerny dospěla léty až k havarijnímu stavu a bylo nutné shromáždit potřebné prostředky
na její výměnu. Oprava věže kostela začala probíhat ve dvou etapách. Letos obklopilo dvanáctimetrovou věž kostela lešení a tesaři rozebrali stávající báň. Následovat bude vytvoření nového
krovu, oplechování nové střechy a nátěr fasády.
Správce vlčovické farnosti Roman Macura se tamní svatostánek snaží renovovat průběžně. Před pěti lety proběhla oprava varhan a restaurování vitráží v presbytáři. V roce 2012
bylo v kostele instalováno pět zcela nových vitrážových oken vyrobených podle soudobých návrhů malíře Jana Jemelky, které nahradily obyčejné zasklení klenutých oken na jižní straně
kostela.
Při rekonstrukci byla vyjmuta z makovice ze špičky věže kostela Všech svatých kovová
schránka. Kovovou schránku rozstříhal majitel společnosti Teslice.cz Martin Šrámek, který z ní
vyndal dvě listiny, první z roku 1902, druhou z roku 1936, a několik mincí. Z dokumentů vyšlo
najevo, že báně byla opravována v roce 1902 a tehdy byla otevřena schránka, v níž byla nalezena listina ze 7. srpna 1780, 5 měděných mincí z doby Marie Terezie a novější z doby opravy.
Jednalo se o staré krejcary a půlkrejcary, halíře a dvouhalíře, niklový desetník a dvacetihalíř.
V novější listině, která byla vložena do schránky spolu s původní, bylo uvedeno, že kostel byl
napřed uvnitř opraven v roce 1935 z milodarů celé farnosti a rok nato opraven krov báně a kříže
na věžích, natřena byla střecha a kostel zvenku obílen. Sbírka památných mincí byla doplněna
běžnými mincemi z roku 1936. Obě listiny poodhalily informace o tom, kdo byl v té době farářem, kostelními hospodáři, starostou a další podrobnosti o vlčovské farnosti. Obě listiny měly
být odvezeny do okresního archivu, kde budou renovovány, zdigitalizovány a poté opět vráceny
místní farnosti.

Mniší
Město Kopřivnice je zakladatelem organizační složky – Osvětová beseda Mniší.
Sídlo organizační složky OB Mniší je v budově kulturního domu č. p. 175, jejímž vlastníkem je město Kopřivnice.
Předmětem činnosti organizační složky OB Mniší je:
-

zabezpečování kulturně osvětových a vzdělávacích činností

-

zabezpečování sportovních činností
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-

zabezpečování účelného provozu kulturního zařízení

zaměstnanci OB Mniší podle samostatné smlouvy schválené Radou města Kopřivnice
zabezpečují krátkodobé pronájmy nebytových prostor a movitého majetku.
V roce 2016 zde pracovaly 4 osoby, které zajišťovaly provoz. Celkové náklady na dohody o pracovní činnosti na výše uvedené osoby + na dohody o provedení práce činily –
177 663 Kč.
Mezi hlavní akce patřily:
Výroční schůze KDU-ČSL, výroční schůze včelařů, výroční schůze SDH, konference
Svazu holubářů, schůze holubářů, veřejná schůze, volby
Schůze OB a přípravného výboru k „Letním slavnostem v Mniší“
Schůze MK
Klub důchodců, schůze důchodců
Tradiční smažení vaječiny
Mikulášská besídka
Společenský ples
Pochování basy s programem (SDH + OB)
Nácvik programu pochování basy (SDH), zkoušky žáků ZŠ na maškarní ples
Trénink dorostu hasičů v zimním období v sále
Nácvik AIKIDA v KD
Divadelní představení – „Vyměněná princezna“
Divadelní představení – „Fidlovačka“
Retro zábava
Dětský maškarní ples (OB + ZŠ Mniší)
Krmášové zábavy (1x OB, 1x Klub důchodců)
Vánoční koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice
Mikulášská besídka s divadelním představením – „Honza
a princezna Veronika“ (OB + ZŠ Mniší)
Štěpánská diskotéka – FC Vlčovice-Mniší
Vánoční besídka SDH
Soukromé akce (smuteční hostina, soukromé oslavy)
Vítání občánků
Činnost knihovny
Akce mimo budovu KD
Masopustní průvod vesnicí (SDH)
Soutěž hasičů KOVOK-CUP (SDH)
Hasičská soutěž (SDH)
Letní večer
Letní slavnosti Mniší (OB + Místní komise + místní složky)
Tradiční běh oborou (součást Letních slavností)
Vánoční strom s Javořinkou (SDH + OB)

V Í T ÁN Í

O B Č ÁN K Ů V E

V L ČO V I CÍ CH

A

M N I ŠÍ

V ROCE

2016

Ve Vlčovicích se narodily 3 děti. Rodiče o vítání občánků projevili zájem pouze ve dvou
případech, z nichž jedni využili možnosti nechat se v polovině roku přivítat v Kopřivnici a druzí
přijeli na vítání do Mniší.
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V Mniší se narodilo 10 dětí. Rodiče 6 dětí projevili zájem o účast na slavnostním obřadu
v Mniší. Vítání občánků (7 dětí: 3 děvčata a 4 chlapci) se konalo 6. listopadu 2016 ve společenské místnosti Kulturního domu v Mniší.
Vítání občánků zajistilo město ve spolupráci s místní komisí.

K L UB Y

D Ů C HO D C Ů

M N I ŠÍ -V L ČO V I CE

V RO CE

2016:

Částečná úhrada kulturně poznávacích zájezdů (hrazeno 50 % nákladů na dopravu):
- zájezd Opava, Krnov, Bruntál
- zájezd skanzen Vychylovka, Oravská přehrada, Terchová
Akce společenského aktivu pro nejstarší generaci:
- Svatodušní seniorské posezení 16. 5. 2016
- Mikulášské posezení 9. 12. 2016
Senioři z místních částí se účastnili i dalších akcí pro seniory pořádaných městem
Kopřivnice (sportovní dny, turistické i cykloturistické zájezdy, účast na vzdělávacích aktivitách,
besedách i zábavných či soutěžních setkáních).
Náklady na provoz KD ve Vlčovicích činily 134 116,30 Kč.
Náklady na provoz KD v Mniší činily 153 360,07 Kč.

L ET N Í

S LAV N O S T I V

M N I ŠÍ

Třetí ročník letních slavností se uskutečnil za příznivého počasí. Celkem na akci přišly
víc jak čtyři stovky lidí.
Dopoledne se především bavily děti, pro které byl připraven program. Zajezdit si mohly
na připravené dráze s rádiově řízenými modely aut nebo prolézat skákací hrad či vylézt na stěnu. S připraveným programem vystoupily i děti z místní mateřské školy.
Odpolední program zahájil ve třináct hodin koncert dechové hudby Javořinka, kterou na
pódiu vystřídalo seskupení Inflagranti, trojice mladých žen hrajících na elektrosmyčcové nástroje. Ty během svého hodinového vystoupení zahrály nejen skladby barokní hudby, ale i popové
či rockové skladby. Na vystoupení je nedoprovázela jejich kapela, ale ta hrála pouze z hudebních nosičů. Koncert Inflagranti se přítomným líbil a hráčky nechtěli jen tak pustit a potleskem si
vynutili přídavky. Po koncertě proběhla ještě autogramiáda. Program celodenní akce zakončil
letní taneční večer s kapelou Meteor, která svou produkci ukončila kolem druhé hodiny v noci.
Součástí slavností byly i sportovní aktivity, dopoledne se běžel již 18. ročník Běhu oborou a odpoledne pak proběhl turnaj v minifotbalu.

Lubina
V této místní části nemá město Kopřivnice vlastní kulturní zařízení, ale je zde Společnost
katolického domu v Lubině (předsedou je pan Jan Matula), která je vlastníkem budovy č. p. 183,
ve které se pořádají akce nekomerčního i komerčního charakteru.
Mezi hlavní akce patřily:
Divadelní představení
Lidové zvyky
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Recitační soutěž
Přednáška
Šachový turnaj
Činnost knihovny Společnosti Katolického domu Lubina (v neděli)
Mikulášská nadílka s pohádkou v provedení Lubinských skautů
Plesy, zábavy
Výstava ovoce
Pronájem tělocvičny, stolní tenis
Činnost knihovny (pobočka Městské knihovny)

V Í T ÁN Í

O B Č ÁN K Ů V

L U BI N Ě

V RO C E

2016:

V Lubině se letos narodilo 24 dětí, ale ke slavnostnímu obřadu v Lubině přišlo 17 dětí.
Vítání občánků (10 děvčat a 7 chlapců) se konalo 5. června a 6. listopadu 2016 v Základní škole v Lubině. Vítání občánků zajistilo město ve spolupráci s místní komisí.

K L UB

D ŮC HO D CŮ

L U BI N A –

A K C E P RO S EN I O R Y V R O CE

2016:

Uskutečnily se poznávací zájezdy – Zájezd Strážnice, Velehrad, Baťův kanál
Pro nejstarší generaci zorganizovala místní komise společenský večer s hudbou, občerstvením a bohatou tombolou 26. 11. 2016.

D R N HO L E CK Ý

Ž E LE Z N Ý HA SI Č

První veřejný ročník soutěže Drnholeckého železného hasiče se konal v sobotu
26. března pod přehradou v Lubině. Svou fyzičku si porovnalo 27 mužů a 9 žen. Loňský nultý
ročník, který byl pouze pro zvané, absolvovalo patnáct hasičů. Drnholecký železný hasič probíhal dle regulí soutěže TFA a v disciplínách se přibližuje reálným podmínkám u zásahu, neboť jej
závodníci absolvují v plné hasičské výbavě s dýchacím přístrojem, ale bez masky, v zásahovém
obleku s přilbou, což vše váží kolem dvaceti kilogramů. Vítězem v kategorii mužů do 35 let se
stal David Řehulka z HZS MSK Ostrava-Přívoz, druhý byl Martin Mlčoch z SDH Rohatec a třetí
Jiří Brož z SDH Darkovice; v kat. nad 35 let zvítězil Miroslav Hanel z SDH Darkovice, druhý byl
Martin Turek z JSDH Frenštát p. R. a třetí Ondřej Fabirán z SDH Petřvald. Mezi ženami, které
závodily letos poprvé, zvítězila Lucie Lízrová z Račice-Pístovic, druhá byla Lucie Bubelová
z Veselé a třetí Kateřina Skotáková z SK Petrovice.

108

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Přehled akcí pořádaných v rámci mezinárodních vztahů
v roce 2016
1) 22. 1. – 23. 1. 2016
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila polské partnerské město Myszków na základě
pozvání starosty města pana Włodzimierza Żaka při příležitosti Noworoczną Galę Rozdania
Statuetki "Promotor Myszkowa” (jedná se o velice významnou akci, v roce 2016 se konal
11. ročník).
Ceny „Promotor Myszkowa“ se udělují v 6 kategoriích: malé a mikro podniky, velké
a středně velké podniky, kultura, sport, myszkowski entuziasta a „přítel” města.
Akce se kromě delegace z Kopřivnice zúčastnila další 2 partnerská města Myszkowa, a to:
- Námestovo (Slovensko)
- Békés (Maďarsko)
Delegace mimo jiné navštívila radnici – novou obřadní síň a zasedací místnost, proběhly
vzájemné informace o chodech úřadů a diskuze o společných aktivitách v roce 2016.
Delegaci z Békés (Maďarsko) byla předána prezentace a informační materiál o ZŠ Emila
Zátopka v Kopřivnici pro ředitelku školy Dr. Ference Heppa paní Julianu Deákné Domonkos
(při návštěvě delegace z Kopřivnice v Békés koncem roku 2015 byla projednána možnost spolupráce mezi těmito školami, a to v oblasti sportu).
2) 4. – 9. 5. 2016
Choeur ACCORD z francouzského partnerského města Trappes vystupoval v Kopřivnici
– výměnou za koncertní vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice v Trappes v roce 2015
(Pěvecké sdružení Kopřivnice společně s dětským sborem Gaudium při První SZUŠ Miss Music
měli v Trappes samostatné i společné vystoupení se sborem ACCORD).
ZM schválilo Pěveckému sdružení Kopřivnice dotaci ve výši 122 000 Kč.
3) 29. 5. – 4. 6. 2016
15 žáků a 2 pedagogové ze ZŠ Alšova navštívili Matthes-Enderlein-Gymnasium
v německém partnerském městě Zwönitz v rámci výměnného pobytu (výměnné pobyty mezi
ZŠ Alšova Kopřivnice a Matthes-Enderlein-Gymnasiem úspěšně probíhají již od roku 2001).
Pro žáky z Kopřivnice byl připraven pestrý poučný i zábavný program: prohlídka města
s výkladem ponocného, návštěva Geyerské vodní nádrže, broušení a leštění „drahých“ kamenů
v Toniho domě kamenů, pohled na široké okolí ze skal Greifensteine, návštěva vícegeneračního domu, ve kterém se všichni žáci seznamovali pomocí různých her, přivítání na radnici starostou Wolfgangem Triebertem, návštěva města Chemnitz, Muzea her, večer v gymnáziu, kde
proběhl koncert školního sboru a loučení maturantů, další den ve škole proběhl „hrou“ s češtinou a němčinou a cvičením sebeobrany, návštěva muzeí v Cranzahalu a Neudorfu, návštěva
nejvyššího vrcholu německých Krušnohorských hor Fichtelbergu.
Ubytování žáků bylo v rodinách. Přínosné pro tyto výměny je nejen procvičení cizího jazyka, ale získávání dalších zkušeností v různých oblastech, poznávání života v jiné zemi, kultury, přírody.
RM schválila ZŠ Alšova dotaci ve výši 25 000 Kč.
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4) 2. – 4. 6. 2016
Kopřivnické Dny techniky navštívila delegace z maďarského města Békés v čele s předsedkyní výboru pro vzdělávání, kulturu a sport a zároveň ředitelkou školy Dr. Ference Heppa
v Békés paní Deákné Domonkos Juliannou. V průběhu návštěvy mimo jiné proběhla návštěva
v ZŠ E. Zátopka a byla projednána spolupráce mezi školami. Hosté si prohlédli kulturní dům,
knihovnu, navštívili Technické muzeum automobilů, Expozici E. a D. Zátopkových, poslechli si
koncert lidových písní v podání Pěveckého sdružení, který se konal v Muzeu Fojtství, v rámci
Kopřivnických Dnů techniky si mimo jiné prohlédli haly výroby a montážní halu.
5) 8. 6. 2016
Projednání mezinárodního projektu O NAŠEM MĚSTĚ CHCEME ROZHODOVAT
S VÁMI z programu Erasmus+ (aktivity č. 3 a č. 4) v polském partnerském městě Myszków.
Jednání se zúčastnily referentky OŠKS a ředitelka DDM Kopřivnice (organizačně projekt
zajišťují) a ředitelka Zespołu Szkół Publicznych Nr3. Paní ředitelka byla informována a již proběhlých aktivitách č. 1 (28. 2. 2016 – 5. 3. 2016 na Horní Bečvě, účastníky byli dětští zastupitelé
z Kopřivnice a Trappes) a č. 2 (25. 4. – 1. 5. 2016 v Trappes ve Francii, účastníky byli opět dětští zastupitelé z Kopřivnice a Trappes).
A byly projednány aktivity č. 3 (24. – 30. 10. 2016 v Trojanovicích, kde byli účastníky
dětští zastupitelé z Kopřivnice a Trappes a žáci ze školy v Myszkowie) a č. 4 (26. – 30. 4. 2017
této aktivity, která se bude konat v Myszkowie a zúčastní se jí dětští zastupitelé z Kopřivnice a
žáci ze školy v Myszkowie).
6) 10. – 11. 6. 2016
Šest dětí a dva pedagogové ze ZŠ a MŠ Motýlek z Kopřivnice se zúčastnili oslav výročí
školy No 3 v polském partnerském městě Myszków (mezi školami je dlouholetá spolupráce).
V rámci pobytu proběhla prohlídka školy a hlavně dvou speciálních tříd. Proběhla diskuze
o speciálním vzdělávání v Polsku a speciálních třídách v jejich škole, proběhl vzájemný kulturní
program (taneční vystoupení, výtvarné dílny a pohybová terapie). Dále děti navštívily muzeum
mouky a několik krásných kostelů v Myszkowie.
ZM schválilo ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice dotaci ve výši 6 000 Kč.
7) 11. – 13. 6. 2016.
Pět běžců z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se na základě pozvání zúčastnilo XXXVII. Międzynarodowego Biegu V-ciu Stawów v polském partnerském městě Myszków.
Tohoto závodu se běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice zúčastňují pravidelně.
Desetikilometrová trať běhu vedla náročným písečným terénem přes les a kolem rybníků. Tuto trasu absolvovali také účastníci závodu s holemi – Nordic Walking. Z kopřivnických
běžců se na stupně vítězů prosadili Petr Navara, vítěz kategorie mužů nad 70 let, Kristina Čablová, první mezi ženami 20–29 let, a Jiří Zátopek, který doběhl druhý v mužích 50–59 let.
V kategorii mužů 40–49 let se na pátém místě umístil Radek Raška a na osmém Martin Hrnčíř.
8) 20. 8. 2016
SH ČMS SDH Lubina II se zúčastnil hasičské soutěže v Háji u Turčianských Teplíc na
Slovensku. soutěži na klasické hadice se umístili na 4. místě.
Družba s DHZ Háj trvá více než 40 let.
RM schválila SH ČMS SDH Lubina II dotaci ve výši 3 000 Kč.
9) 16. – 18. 9. 2016
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14. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka (17. 9. 2016) se zúčastnili běžci z partnerských měst Kopřivnice – polského Myszkowa (6 běžců včetně starosty Myszkowa pana
Włodzimierza Żaka) a německého Zwönitz (2 běžci). Běžci z francouzského partnerského města Trappes se omluvili. Kromě běhu navštívili účastníci i Technické muzeum automobilů a Expozici Emila a Dany Zátopkových.
10) 11. 10. 2016
Dne 11. října 2016 se v Kopřivnici setkal starosta Ing. Miroslav Kopečný se zástupci slovenského města Bánovce nad Bebravou. Čtyřčlenná delegace vedená primátorem Mariánem
Chovancem potvrdila již dříve avizovaný zájem o partnerství mezi Kopřivnicí a Bánovci nad
Bebravou. Kromě jednání na radnici si hosté mimo jiné prohlédli Technické muzeum automobilů.
11) 16. 11. 2016
Oficiální delegace z Kopřivnice se setkala v Bánovcích nad Bebravou se zástupci města.
Cílem setkání bylo projednání budoucí spolupráce mezi oběma městy a příprava memoranda
s upřesněním oblastí spolupráce.
Rada města Kopřivnice byla se zájmem o spolupráci a navrženým memorandem mezi
Bánovci nad Bebravou a Kopřivnicí seznámena na svém zasedání 20. 12. 2016. Komise pro
mezinárodní vztahy doporučila radě města memorandum schválit.
12) únor – říjen 2016
Projekt „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“ z programu ERASMUS+.
Od 28. února do 5. března 2016 se na Horní Bečvě uskutečnila 1. aktivita.
Této aktivity se zúčastnili dětští zastupitelé z Kopřivnice a francouzského partnerského
města Trappes. Cílem bylo seznámení se a vytvoření obsahu metodiky nazvané „Dětské zastupitelstvo jako nástroj ke spolurozhodování o našem městě“. Program setkání byl velmi bohatý.
Dětští zastupitelé z Kopřivnice se společně se svými francouzskými kolegy zúčastnili několika
vzdělávacích i zábavných aktivit a workshopů.
Od 25. dubna do 1. května 2016 se uskutečnila 2. aktivita, a to ve francouzském Trappes
Účastníci projektu absolvovali týden plný práce i zábavy. Především pracovali na manuálu, který by poskytl mladým lidem v Myszkowie informace, jak zřídit dětské zastupitelstvo
a jak zajistit jeho efektivní fungování.
Od 24. do 30. října 2016 proběhla v pořadí 3. aktivita a to v Malenovicích v hotelu Petr
Bezruč.
Této aktivity se zúčastnili kromě dětských zastupitelů z Kopřivnice a Trappes zástupci
z polského partnerského města Myszkowa. Ti byli informováni o dosavadním průběhu projektu
a o jeho výsledcích. Byli seznámeni s metodikou sestavování a práce dětského zastupitelstva.
Během pobytu v Malenovicích došlo nejen na prezentaci už vytvořené metodiky, ale také
na vzdělávání v oblasti komunikace či projektového řízení. Všichni účastníci projektu si užili
nejen spoustu zábavných aktivit, ale i výlety do Beskyd či do Dolní oblasti Vítkovic.

111

ZÁVĚR
V roce 2016 se opět měnila tvář našeho města. Začala dlouho očekávaná rekonstrukce
ulice Štramberské, která přispěje ke snížení hluku, plynulosti dopravy, upřesní parkovací místa,
zvýší bezpečnost chodců a vybuduje příjezdy k domům. Byl otevřen prostor na bývalém házenkářském hřišti a zpracovány návrhy na jeho využití. Opravovaly se školy, školky, bytové domy.
Byla dokončena projektová dokumentace k obnově Ringhofferovy vily v parku a zahájeny práce
na dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení k rekonstrukci centra města. Všechny
tyto záměry získaly podporu většiny členů zastupitelstva. Rozvíjely se firmy a přibývalo pracovních míst. Největší zájem měly firmy o technicky vzdělané zaměstnance.
Kopřivnice v roce 2016 již podesáté obhájila, že právem patří mezi nejlepší Zdravá města v České republice. Město se stalo také nositelem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj pro rok 2016 v kategorii veřejný sektor. Ocenění převzali zástupci
města v úterý 22. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu. Na dosažených výsledcích
se podílelo také mnoho občanů, podnikatelů, neziskových a zájmových organizací. Do roku
2017 vstupovalo město s řadou rozpracovaných projektů, akcí i nových plánů.

Zpracoval Mgr. Zdeněk Babinec, kronikář města Kopřivnice
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