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M stští strážníci vloni ešili
p es 15 tisíc p estupk
v doprav
V drtivé většině případů šlo o překročení
rychlosti, ale pokuty padaly i za špatné
parkování.
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P íjem letošních Ko-projekt
za ne v kv tnu a potrvá do
konce ervna
Úspěšné návrhy mohou na svou 
realizaci v příštím roce získat částku až
600 tisíc  korun. O 100 tisíc víc než vloni.
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Tobogán na kop ivnickém 
koupališti je už minulostí,
 sezona bude bez n j
Skluzavka byla odstraněna kvůli 
nevyhovujícímu technickému stavu.
V létě ji nahradí nafukovací atrakce.
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Zelený tvrtek mohou místní
poprvé slavit na jarmarku 
v sadu E. Beneše
K vidění budou ukázky velikonočních
tradic, prezentace tradičních řemesel,
vystoupí divadelníci i kejklíři.

strana 4

Pracovníci vybrané firmy v minulém týdnu demontovali dosloužilý tobogán na kopřivnickém koupališti. Důvodem jeho avizované
likvidace byl technický stav, který neumožňoval bezpečné provozování atrakce.                                                  FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Již od roku 2019 řeší město pět mostů
v Kopřivnici, které jsou ve špatném či velmi špatném stavebně
technickém stavu. Touto záležitostí se zabývali v září 2019 i za-
stupitelé, kteří tehdy uložili povinnost odboru majetku města
předkládat ročně průběžnou zprávu o stavu mostů ve městě.
Odbor v závislosti na finančních možnostech nechává zpracovat
projektové dokumentace potřebné pro jejich rekonstrukci, aby
se mohly postupně realizovat.

„Na základě všech projednání bylo dohodnuto, že odbor
majetku zajistí zpracování mimořádných mostních prohlídek

u šesti objektů, u kterých lze uvažovat s nejhorším technickým
stavem a opotřebením. Konkrétně šlo o mosty přes Kopřivničku,
a to na ulici Erbenově, Hřbitovní, Husově a Kpt. Jaroše. Dále
o most přes Babincův potok ve Vlčovicích u č. p. 105 a lávku pro
pěší na ulici Nádražní. Tyto mostní prohlídky byly firmou Cen-
trum dopravního výzkumu provedeny v prosinci 2019, která
poté v lednu 2020 seznámila představitele města se závěrečnou
zprávou klasifikace stavu jednotlivých mostů. Stav mostů byl
posuzován stupnicí 1–7, přičemž zjištěný stav jednotlivých
mostů byl označen stupnicí 5 či 6, což značí špatný či velmi
špatný stav,“ uvedl místostarosta Dušan Krompolc, jenž je ga-
rantem majetku města.

V uplynulém období byla na mostech provedena diagnostika,
která upřesnila dobu, do které musí být provedena oprava. U vět-
šiny je doba stanovena do konce roku 2025. „V letošním roce
budou zpracovány projektové dokumentace na opravu mostů
na ulici Erbenově a Kpt. Jaroše, samotné opravy mostů by se
mohly realizovat v závislosti na finančních možnostech v roce
2023–24,“ sdělil místostarosta Krompolc.         (Pokrač. na str. 3)

Dva mosty, které jsou
ve špatném stavu, by
mohly být opraveny
v p íštím roce

Skupinka nadšenc  usiluje o vznik komunitní zahrady
Kopřivnice (dam) – O vznik komu-

nitní zahrady, tedy pozemku, kde by mo-
hli v souladu s ekologickými zásadami
pěstovat ovoce a zeleninu nebo jen rela-
xovat při zahradničení, usiluje skupinka
Kopřivničanů. Celá aktivita je podle její
iniciátorky Alžběty Matúšové v začátcích.
Budoucí komunitní zahradníci chystají
v příštím týdnu prezentaci, kde chtějí
o svých plánech podrobněji informovat
veřejnost, a zároveň se snaží najít vhodný
pozemek pro vybudování zahrady. 

„Příští středu chystáme prezentaci na-
šeho záměru ve Vile Machů. Následně
v průběhu dubna bychom rádi ustavili
spolek a připravili stanovy, podle kterých
bude fungovat. Pokud se nám podaří se-
hnat vhodné pozemky, práce na samotné
realizaci komunitní zahrady by mohly za-
čít možná už letos na podzim,“ prozradila
Alžběta Matúšová. Komunitní zahrady
jsou zajímavou alternativou pro lidi by-
dlící v bytových domech v době, kdy pop-
távka po zahrádkách výrazně převyšuje

nabídku.
Zájemci o komunitní zahradu se snaží

vytipovat vhodný pozemek pro hospoda-
ření na 15 až 20 záhoncích, k tomu po-
třebují minimálně 150 m2 plochy. Ideálně
včetně zázemí by mělo jít o pozemek o vý-
měře zhruba 800 metrů čtverečních. Dů-
ležité je, aby pozemek měl přístup k vodě,
byl poblíž budov k zachytávání dešťové
vody nebo byl u potoka či měl studnu či
vodovodní přípojku. 

(Pokračování na straně 2)

V uplynulém období byla na pěti mostech

a jedné lávce pro pěší provedena diagnostika,

která upřesnila dobu, do které musí být 

provedena jejich rekonstrukce.

Součástí vybavení ze sbírky zakoupené sanitky je i nový přenosný defibrilátor,
na který se lidé složili během dvou dnů.                FOTO: DAVID MACHÁČEK

Lidé vybavili sanitku

pro Mikolajevo
Frenštát p. R. (dam) – Starší sa-

nitka naplněná zdravotnickým
materiálem určená na pomoc ji-
houkrajinskému Mikolajevu vyra-
zila v sobotu odpoledne z Fren-
štátu pod Radhoštěm. Jde o po-
kračování pomoci, kterou už od
začátku konfliktu spolu s přáteli
organizuje Kateřina Piętoňová
prostřednictvím facebookové sku-
piny Pomoc Ukrajině – Frenštát,
Kopřivnice a okolí. Členové této
skupiny měli původně finančně
přispět na zakoupení sanitního
vozu, ale nakonec se peníze poda-
řilo sehnat spolupracující skupině
dobrovolníků z Jihlavy, se kterými
lidé okolo Piętoňové spolupracují
kvůli výborným kontaktům,
a skvěle zvládnuté logistice po-
moci.      (Pokračování na straně 2)

Bývalá škola Nám stí je vhodná pro
p estavbu na moderní knihovnu

Kopřivnice (dam) – Historická bu-
dova bývalé ZŠ Náměstí by se mohla
proměnit v sídlo městské knihovny.
To, že je delší dobu zvažovaný záměr
reálný, potvrdila studie, která vznikla
na odboru rozvoje města. V prosto-
rách někdejší školní budovy by mohla
vzniknout knihovna odpovídající
standardům 21. století. Pravé křídlo
objektu by sloužilo dětskému oddě-
lení knihovny, zbytek budovy by pak
využívala knihovna pro dospělé čte-
náře. Studie počítá nejen se samot-
nou půjčovnou a nutným zázemím
pro knihovníky a zpracování kniž-
ního fondu, ale v plánu je také čí-
tárna, přednášková místnost s kapa-
citou až 100 lidí nebo kreativní dílny
jak pro dětské, tak dospělé návštěv-
níky knihovny. Studie, která byla kon-
zultována nejen s pracovníky zdejší
knihovny, ale vznikala i za pomoci

Metodického centra pro výstavbu
a rekonstrukci knihoven při Morav-
ské zemské knihovně, počítá i se vzni-
kem teen zóny pro mladé, ale ne už
dětské čtenáře. Studie knihovny
obecně počítá s tím, že nebude jen
prostorem pro půjčování a čtení knih,
ale komunitním centrem s řadou
možností využití. „Diskutována byla
například možnost, že v prostorách
budoucí knihovny by mohl své pro-
story získat Klub důchodců a pří-
padně další podobné spolky a akti-
vity,“ říká místostarosta Dušan
Krompolc.

Zástupcům radnice je jasné, že
přestavba 112 let staré a chátrající
školní budovy bude nesmírně ná-
kladná. Předběžné odhady se pohy-
bují okolo částky 150 milionů korun,
rýsují se ale možnosti získat dotační
zdroje.        (Pokračování na straně 2)
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Radnice má konzultanta pro Strategický plán
Kopřivnice (dam) – Tvorbu Strategického

plánu na roky období 2023+ bude pro Kopřiv-
nici organizovat, administrovat a koordinovat
poradenská a konzultační společnosti Berman
Group, s. r. o.

Radnice v rámci uzavřené výzvy oslovila
v polovině února šest společností poskytují-
cích poptávané služby. Město obdrželo dvě
nabídky od tří firem, přičemž jedna nabídka
byla od sdružení dvou oslovených poraden-
ských společností. Obě nabídky splňovaly
všechny formální náležitosti a mohly být hod-
noceny z pohledu kvality. Hodnotící komise
následně posuzovala nejen cenu, ale i kvalitu
a odbornou úroveň návrhu metodického po-
stupu realizace zakázky. „Zvítězila nabídka,
která nejen že přesvědčila svým návrhem me-
todického postupu, ale zároveň nabídla mírně
nižší cenu,“ říká starosta Miroslav Kopečný.
Za přípravu analytických podkladů, provedení
průzkumu podnikatelského prostředí a vedení
celého procesu tvorby strategie, vč. zpracování
všech výstupů, zaplatí město konzultační
firmě  538 tisíc korun. V první fázi bude zpra-

cován profil města, který bude obsahovat klí-
čové údaje popisující aktuální situaci v růz-
ných oblastech rozvoje města, a na základě
tohoto dokumentu bude probíhat diskuze
v Komisi pro strategický rozvoj a v pracovních
skupinách, které povedou ke vzniku návrhu
Strategického plánu. Práce na tvorbě těchto
klíčových dokumentů mají podle starosty
města začít bezprostředně po podpisu
smlouvy. Ještě během jarních měsíců pak
bude zastupitelstvem ustavena pracovní sku-
pina pro tvorbu Strategického plánu, tzv. Ko-
mise pro strategický rozvoj, jejíž členové bu-
dou reprezentovat různé zájmové skupiny
a oblasti rozvoje města. Poté, kdy budou ur-
čeny prioritní oblasti budoucího rozvoje
města, vzniknou pracovní skupiny, jejichž jed-
nání bude otevřeno široké veřejnosti, aby se
do diskuze o budoucnosti města mohlo zapo-
jit co nejvíce jeho obyvatel. Strategický plán
samotný by měl být připraven na podzim
a jeho schválení bude zřejmě úkolem až pro
nové Zastupitelstvo Kopřivnice vzešlé z říjno-
vých komunálních voleb.

Po dvouleté covidové odmlce se v sobotu v Katolickém domě uskutečnil další Blešák.
Pořadatelé zaznamenali o něco nižší zájem prodávajících. Místo obvyklých 90 stolů
bylo letos obsazeno pouze 70 prodejních míst a vystavené zboží si během dne prohlédlo
na 260 nakupujících.                       FOTO: DAVID MACHÁČEK

Nevyhovující tobogán šel
k zemi, sezona bude bez n j

Kopřivnice (dam) – Kopřivnické koupaliště přišlo o svou
dominantu. Tobogán, který sloužil od roku 1995, šel k zemi.
Důvodem byl špatný technický stav atrakce, který neumož-
ňoval její další provoz bez případné generální rekonstrukce.
Demontáž tobogánu začala v úterý 5. dubna a skončila
v pátek. Během čtyř dní jej demontovala společnost Ener-
gistav, s. r. o. Plastové segmenty skluzavky bude správa spor-
tovišť nabízet k prodeji, kovové části konstrukce pak skončily
ve šrotu a příjem z jejich prodeje sníží náklady na likvidaci
tobogánu. Za tu Správa sportovišť Kopřivnice zaplatí novo-
jičínské firmě přes 123 tisíc korun. Vyžití na tobogánu bě-
hem letní sezony alespoň částečně nahradí vodní nafuko-
vací atrakce, které Správa sportovišť Kopřivnice nakoupila. 

Skupinka nadšenc  usiluje o vznik komunitní zahrady
(Dokončení ze strany 1)
Pozemek by měl být také slunný

a v ideálním případě oplocený nebo
s možností jej oplotit. Naopak minulé ze-
mědělské využití ploch není podmínkou
a spolek je schopen díky využití vyvýše-
ných záhonů vybudovat svou zahradu i na
plochách, které byly v minulosti průmys-
lově využívány, nebo dokonce i na beto-
nových plochách. „Vhodným řešením by
mohly být například bývalé pozemky pro
pěstitelské práce u škol, vhodné může být
i spojení se školkami, domovem seniorů,
domem dětí a mládeže nebo využití
brownfieldů nebo pozemků s ochrannými

pásmy sítí. Takový pozemek bychom v ide-
álním případě rádi získali do zápůjčky
a dále jej pro naše potřeby upravili. Bude
potřeba vybudovat místo pro komposto-
vání, prostor pro záchyt dešťové vody,
technické zázemí pro uschování nářadí,
ale například i paletový nábytek na odpo-
činek a podobně,“ říká Alžběta Matúšová.
Ona sama zkušenost s komunitním za-
hradničením nemá, ale inspiraci a rady
čerpá od lidí, kteří komunitní zahrady pro-
vozují v jiných městech.

Propagátoři komunitních zahrad zdů-
razňují jejich pozitivní dopady v řadě
ohledů. Kromě péče o nevyužité pozemky

a rekreační potenciál komunitního za-
hradnictví se nabízí částečná potravinová
soběstačnost a možnost lokálně kompos-
tovat bioodpady z domácností. Komunitní
zahrady jsou i místem ekologické výchovy
dětí a mohou mít pozitivní dopad na bu-
dování sousedských vztahů v komunitě.
Z pohledu životního prostředí je pozitivní
vliv na zmírnění dopadů klimatické
změny, zlepšení mikroklimatu v dané
oblasti, lepší hospodaření se srážkovou
vodou a podpora biodiverzity. Města zase
komunitní zahrady mohou vítat jako ak-
tivitu svých občanů směřující k udržitel-
nosti a naplňování cílů místní Agendy 21.

Herní prvky p ibudou

i v sadu E. Beneše
Kopřivnice (hod) – Práce na vzniku no-

vého hřiště na přehradě jsou v plném proudu.
Radnice nechala zpracovat studii, která má
také navrhnout konkrétní herní prvky. „Z dů-
vodu nových skutečností jsme výstavbu mola
aktuálně přesunuli na druhé místo v pořadí
letošních revitalizací. V rámci jednání s kra-
jem jsme si potvrdili, že bychom měli dosáh-
nout na dotaci, ovšem dotační podmínky kraj
připravuje, ale zatím ještě nejsou finalizovány.
Zpracovateli studie na herní prvky nad Větř-
kovickou pláží byl rovněž zadán požadavek
na doplnění herních prvků pro děti v prostoru
u Ringhofferovy vily, a to proto, abychom mo-
hli tyto práce a zařízení vysoutěžit v rámci
jednoho výběrového řízení,“ uvedl místosta-
rosta Dušan Krompolc, jenž má v gesci ma-
jetek města. Nejpozději do tří týdnů chce rad-
nice vyhlásit veřejnou soutěž na dodavatele
herních prvků a výstavbu dětského hřiště.
„Protože jde o zakázku malého rozsahu, vě-
řím, že bychom mohli stihnout realizaci do
začátku prázdnin, aby co nejdříve byla obě
hřiště k dispozici rodičům a dětem,“ pozna-
menal místostarosta.

Bývalá škola Nám stí....
(Dokončení ze strany 1)
„Abychom se mohli ucházet o dotační prostředky, je nutné

mít zpracovánu projektovou dokumentaci pro stavební po-
volení a mít položkový rozpočet stavby. To je tedy další krok.
Zároveň ale nemůžeme spoléhat pouze na dotační zdroje
a město musí být připraveno záměr financovat i například
z úvěru. Další možnost zachránit jednu z mála historických
budov ve městě už totiž mít nemusíme,“ varoval Krompolc.
Vzhledem k náročnosti projektu jen pořízení projektové do-
kumentace může přijít na 6 milionů korun a tyto prostředky
aktuálně v rozpočtu města nejsou. „Rekonstrukce bývalé školy
Náměstí a její využití pro knihovnu by měla být jednou z nos-
ných priorit nového Strategického plánu města, která nyní za-
číná vznikat a s prostředky na projektování by měl počítat roz-
počet pro rok 2023,“ doplnil místostarosta Krompolc.

M stská policie vloni ešila víc než patnáct tisíc p estupk  v doprav , v tšinou rychlou jízdu
Kopřivnice (hod) – Již víc než tři-

cet let dohlíží strážníci kopřivnické
městské policie na bezpečnost a do-
držování veřejného pořádku nejen
v Kopřivnici a místních částech, ale
od roku 2016 i ve Štramberku. 

Doprava tvoří velký podíl kon-
trolní činnosti strážníků. „Vloni došlo
ke změně regulace parkování v cen-
tru města na ulicích Kpt. Nálepky,
Dukelská a Sokolovská a také k za-
vedení placeného parkování na par-
kovišti u prodejny Albert a před ho-
telem Tatra. Na změnu nerespek-
tující řidiče strážníci zpočátku upo-
zorňovali, poté bylo přistoupeno
k nepravidelným namátkovým kon-
trolám,“ upřesnil Jan Müller, velitel
Městské policie Kopřivnice. V loň-
ském roce strážníci řešili 15 140 pře-
stupků v dopravě, z toho 1 580 do-
mluvou, dalších 1 455 blokově
a 12 105 bylo předáno oddělení pře-

stupků kopřivnické radnice k doře-
šení. „Nejčastěji se jednalo o špatné
parkování nebo parkování bez ko-
touče. V rámci pravidelného měření
rychlosti jsme zachytili 12 095 řidičů,
kteří překročili povolenou rychlost
v obci. Řešili jsme také 15 cyklistů,
kteří se dopustili dopravních pře-
stupků. Nejčastěji se jednalo o jízdu
v noci bez osvětlení nebo o jízdu po
chodníku. Vloni jsme při čištění ko-
munikací řešili i 101 majitelů auto-
mobilů, kteří nerespektovali do-
pravní značení zakazující parkování,
tato vozidla musela být odtažena,“
přiblížil přestupky v dopravě velitel
městské policie.

Městští strážníci vloni řešili nejen
91 přestupků proti majetku města,
ale také 20 případů, kdy došlo k ru-
šení nočního klidu, znečišťování ve-
řejného prostranství či vytváření čer-
ných skládek. „Stále platí, že při

zajišťování místních záležitostí ve-
řejného pořádku je důležitý kontakt
s občany a také místní znalost, proto
má každý strážník přidělen svůj ra-
jon, který si musí pravidelně kontro-
lovat,“ konstatoval Jan Müller. I vloni
se strážníci zaměřili na místa, kde je
zvýšený pohyb nepřizpůsobivých
osob či se tam scházely problémové
skupiny mladých lidí. „Městská po-
licie v rámci svých možností provádí
pravidelné kontroly sídlišť, ale vzhle-
dem ke kapacitním možnostem ne-
může zajistit trvalý dohled nad hřišti
nebo nad jinými veřejnými plochami
mezi obytnými domy, jak by si ob-
čané přáli,“ poznamenal šéf měst-
ských strážníků.

V loňském roce řešili strážníci
méně přestupků proti vyhláškám
a nařízením města. Celkem jich zaz-
namenali 129, což je o 29 méně než
v roce 2020. Strážníci evidují 36 pří-

padů, kdy se jednalo o konzumaci
alkoholu na veřejném prostranství
v místech, kde je to zakázáno,
a 10krát to byl pohyb psů. „Nejvíce
problémů způsobují bezdomovci,
kteří odmítají pobídky pro začlenění
nebo je využívají pouze bez jakého-
koliv posunu v jejich životní situaci,“
poznamenal Jan Müller. 

Kromě strážníků na bezpečnost
ve městě a v dopravě dohlíží kame-
rový systém, který disponuje 25 ka-
merami, které jsou propojeny se stá-
lou službou Obvodního oddělení
Policie ČR Kopřivnice, ale i tři místa
pro stacionární radary a pult centra-
lizované ochrany, na který je napo-
jeno 82 objektů.

Na městskou policii se vloni ob-
rátilo 4 810 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 jed-
notlivých strážníků zazněly z řad ob-
čanů jak pochvaly, tak i stížnosti. Pro
průkaznější řešení jednotlivých pod-
nětů byly pořízeny osobní video-
kamery, které strážníci využívají při
řešení oznámení na zavolání a mo-
nitorování zákroků a úkonů. Tyto
podklady jsou využívány při řešení
stížnosti na eventuální zákroky stráž-
níků. Na činnosti strážníků nebylo
v roce 2021 podáno žádné trestní oz-
námení,“ konstatoval místostarosta
Dušan Krompolc, který je pověřen
vedením městské policie.

Jak poznamenal místostarosta,
město se snaží co nejvíce zpříjemnit
podmínky pro práci strážníků.
„Všichni mají již k dispozici taktické
vesty, které jim usnadní jejich kon-
trolní pochůzkové činnosti,“ uvedl
místostarosta Krompolc.

Stavebníci mohou požádat o dotaci
Kopřivnice (hod) – Již je možné žádat kop-

řivnickou radnici o dotaci na podporu výstavby
rodinného domu na správním území města
Kopřivnice. V březnu schválili zastupitelé města
dotační Program na podporu individuální by-
tové výstavby 02/2022/ORM a v rozpočtu města
rezervovali pro tyto účely dva miliony korun. 

„Smyslem programu je vlastně poděkování
stavebníkům při rozhodování o lokalizaci jejich
stavby, vložení invencí a nemalých financí v re-
gionu Kopřivnicka. Trvalé bydlení, spojené
s působením majitelů domů v regionu, se
městu v budoucnu jistě vrátí,“ uvedl Milan
Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území.

Žádat o dotaci na podporu individuální by-
tové výstavby mohou občané Kopřivnice, kteří
si chtějí postavit nový rodinný dům na území
města a místních částí. I když se žádosti mohou
podávat až do 30. prosince, jejich příjem skončí
po vyčerpání alokované částky.

Žadatel musí splnit několik podmínek. „Jed-
nou z nich je, že dotace se vztahuje jen na
stavbu nového rodinného domu. K žádosti
musí doložit platné stavební povolení, které

nesmí být vydáno před 1. lednem 2021. Další
podmínkou je, že stavba musí být napojena na
inženýrské sítě a stavebník se zaváže, že novo-
stavbu dokončí a zkolauduje do tří let od po-
depsání smlouvy o poskytnutí dotace,“ upřesnil
Milan Šmíd.

Dotační program se nevztahuje na pře-
stavby, vestavby ani žádné další úpravy, ale jen
na novostavby. Žádat nemohou developeři, sta-
vební firmy ani jiné právnické osoby. „Každý
stavebník má možnost o podporu požádat
pouze jednou. Vloni jsme podpořili 11 staveb-
níků. Letos uvidíme, jaký bude zájem o rozvoj
individuálního bydlení vzhledem k razantnímu
zvýšení cen stavebního materiálu a změně pod-
mínek hypotečních úvěrů,“ poznamenal Milan
Šmíd.

I když všechny informace jsou zveřejněny
na webu města v sekci dotace pod názvem Pro-
gram na podporu individuální bytové výstavby,
zájemci se mohou obracet o bližší informace
na pracovníky odboru rozvoje města, a to na
Lenku Švrčkovou, kancelář číslo 805, nebo na
Milana Šmída, kancelář číslo 810.

Lidé vybavili sanitku...
(Dokončení ze strany 1)
„Tentokrát jsme přispěli asi deseti krabicemi zdravot-

nického materiálu od léků, injekcí a obvazového materiálu
až po přenosný defibrilátor, který může zachraňovat životy,“
říká Kateřina Piętoňová. Právě na resuscitační přístroj za
30 tisíc korun se členové skupiny včetně kopřivnických
dárců složili během dvou dnů. Auta naložená potravinami,
léky a další pomocí míří z Frenštátu na Ukrajinu prakticky
každý víkend od začátku války.
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V době mezi 16. a 17. ho-
dinou 3. dubna se neznámá
osoba vloupala do zaparko-
vaného vozidla zn. Mercedes
Benz Vito. Po rozbití okna
dveří spolujezdce, čímž způ-
sobila škodu v hodnotě 7 tisíc
korun, odcizila peněženku
s hotovostí 7 korun, s osob-
ními doklady a s platebními
kartami, vše ke škodě 36le-
tého muže z Novojičínska
a soukromé společnosti z Os-
travy. Tuto trestnou činnost
majetkového charakteru nyní
prověřují policisté z Obvod-
ního oddělení v Kopřivnici
a jakékoli informace, které by
vedly ke zjištění osoby pa-
chatele či k nálezu odcizené
peněženky, dokladů a plateb-
ních karet, lze kdykoli telefo-
nicky sdělit, i anonymně, na
kopřivnické policejní číslo
974 735 731.

STÍNY

Starosta p ivítal

22 nových ob ánk
Kopřivnice (hod) – Před týdnem

ve čtvrtek 7. dubna letos podruhé
v obřadní síni v Ringhofferově vile
proběhly tři slavnostní ceremoniály,
při nichž starosta Miroslav Kopečný
vítal nové občánky města. 

V průběhu těchto aktů přivítal
v Kopřivnici 22 dětí, z toho 14
chlapců a 8 holčiček. „Všechny ví-
tané děti dostaly od města dárek
a pamětní list, rodiče převzali gra-
tulace, květiny a perníčky. Součástí
slavnostního setkání bylo i kulturní
vystoupení dětí ze ZŠ dr. Milady Ho-
rákové,“ upřesnila referentka vněj-
ších vztahů Ilona Mazalová, která
má vítání občánků na starosti. 

Další obřad je naplánován na 9.
června. Už teď se případní zájemci
mohou hlásit u Ilony Mazalové na
tel. 556 879 436, 737 114 246 nebo
e-mailem: ilona.mazalova@kopriv-
nice.cz.

Klienti EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie na ulici Školní, minulý
týden pekli a poté zdobili perníčky pro účastníky pracovních skupin komunitního plánování soci-
álních služeb, které proběhnou tento a příští týden.                                         FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Zátopk v závod pob ží
letos i Dalibor Gondík

Kopřivnice (dam) – Zhruba za pět měsíců odstartuje
20. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Závod,
který bude jedním z vrcholů seriálu vzpomínkových
akcí připomínajících 100. výročí narození atletické le-
gendy, se poběží v sobotu 17. září z rodiště v Kopřivnici
do místa Zátopkova posledního odpočinku v Rožnově
pod Radhoštěm. Registrace závodníků byla spuštěna
1. dubna. V minulém týdnu pak pořadatelé odhalili
podrobnosti závodu. Trať i jednotlivé kategorie zůstávají
stejné jako v minulosti, opět budou kromě jednotlivců
moci startovat i štafety včetně smíšených. 

Kulaté výročí Zátopkovo i samotného závodu bylo
podnětem pro to, aby se jej pořadatelé pokusili nějak
ozvláštnit. „Už mohu oznámit, že na start závodu se
postaví známý moderátor a propagátor běhu Dalibor
Gondík. Ten nejen že závod poběží, ale několikrát se
přímo z trati spojí s cílovým prostorem a bude komen-
tovat závod přímo z trati a po doběhu bude také pro-
vázet slavnostním vyhlášením vítězů,“ prozradil Radim
Holiš, hejtman Zlínského kraje, který je jedním z part-
nerů závodu. Velkolepější má být taky samotný program
s vyhlášením výsledků závodu, jehož součástí bude i vy-
stoupení kapely Support Lesbiens.

Na Ko-projekty je letos vy len no 600 tisíc, podávat návrhy lze od 2. kv tna
Kopřivnice (hod) – Letos je v roz-

počtu města vyčleněno na realizaci
Ko-projektů 600 tisíc korun, což je
o sto tisíc víc než vloni. Kopřivnická
radnice vyhlašuje Participativní roz-
počet již čtvrtým rokem. O tom, který
z přijatých návrhů do letošních Ko-
projektů se dočká realizace, rozhodují
ve veřejném hlasování jako každý rok
sami obyvatelé města.

Díky Ko-projektům vzniklo nové
dětské hřiště s pétanquem na sídlišti
Korej, obnovil se a znovuotevřel ska-
tepark a v brzké době budou na síd-
lišti Sever instalovány terénní nere-
zové skluzavky. „Je dobře, že občané
sami přicházejí s různými návrhy, a to
nejen ve městě, ale i v místních čás-

tech. Spolu se zájmem o Ko-projekty
se zvyšuje i počet samotných návrhů.
Zatímco v prvním roce jsme obdrželi
deset návrhů, ve druhém roce jich už
přišlo 15 a vloni 12,“ uvedl místosta-
rosta René Lakomý, garant Zdravého
města. Ten upozornil, že návrh pro-
jektu nemá být běžnou opravou ma-
jetku města, s výjimkou zhodnocení
majetku města za účelem rozvoje
sportovního nebo volnočasového vy-
žití dětí a mládeže. „Stále se setká-
váme s tím, že občané navrhují do Ko-
projektů návrhy na běžné opravy
komunikací či chodníků, což je v roz-
poru se schválenými pravidly, a proto
jsou vyřazovány,“ dodal místostarosta
Lakomý. 

V letošním roce budou lidé moci
své návrhy na projekty podávat od 2.
května do 30. června. „Návrh bude
moci podat občan s trvalým bydliš-
těm na území Kopřivnice včetně míst-
ních částí starší 18 let s tím, že projekt
musí být realizován na území města
a na pozemcích ve výlučném vlast-
nictví města, což lze snadno ověřit na
webu města, kde je mapa pozemků
města zveřejněna v sekci Ko-projekty.
Další podmínkou je to, že projekt
musí být v souladu se schváleným
územním plánem a nesmí kolidovat
s jiným záměrem města. Finance na
realizaci včetně případného zpraco-
vání projektové dokumentace samo-
zřejmě nesmí překročit částku 600 ti-

síc korun,“ upřesnila Ivana Holubová,
koordinátorka Zdravého města
a místní Agendy 21. Na ni se mohou
zájemci obracet, a to elektronicky
prostřednictvím e-mailu ivana.holu-
bova@koprivnice.cz nebo telefonicky.
Podrobné informace najdou zájemci
na webu města v sekci Ko-projekty. 

„Návrhy zpracované na předepsa-
ném formuláři, doplněné o povinné
přílohy, bude možné posílat elektro-
nicky na e-mailovou adresu koordi-
nátorky Zdravého města a MA21,
nebo je v papírové podobě podat přes
podatelnu. Došlé návrhy projdou
kontrolou, zda obsahují vše potřebné.
Pokud ne, budou předkladatelé oslo-
veni k doplnění,“ upřesnila Ivana Ho-

lubová.
V průběhu letních prázdnin pro-

jdou došlé návrhy kontrolou formální
správnosti a budou posouzeny od-
bornými zaměstnanci úřadu, pří-
padně dotčenými organizacemi, zda
jejich realizaci nic nebrání. Na pře-
lomu srpna a září pak komise Zdra-
vého města vybere ty, jež postoupí do
veřejného hlasování. „Občané mohou
podávat samozřejmě i projekty v nižší
hodnotě, než je 600 tisíc korun. Když
se vítězem stane projekt v částce nižší,
mohou být realizovány i další projekty
až do celkového objemu vyčleněných
financí. Věřím, že se i letos objeví za-
jímavé náměty,“ dodal místostarosta
Lakomý.

p l a c e n á   i n z e r c e
Školky si mohou vybrat digi hra ky

Kopřivnice (hod) – Aktivita projektu Místní
akční plán ORP Kopřivnice III (MAP) podpořila
rozhodování mateřských škol při zajištění jejich
vybavení logickými, digitálními a robotickými
hračkami pro rozvoj dětí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy vyhlásilo Národní plán obnovy k pod-
poře digitalizace a digitálních kompetencí ve
školství pro období let 2022–2024. „Proto jsme
v rámci MAP III zjišťovali aktuální potřeby ma-
teřských škol v oblasti využívání robotických
hraček a pomůcek na území ORP. Následně na
základě skutečných podnětů z MŠ proběhlo
5. dubna na radnici společné setkání zástupců
mateřských škol napříč územím, na kterém si
pedagogové předávali své poznatky i zkušenosti
s využíváním těchto pomůcek a digi vybavení,“
uvedla Eva Kytková, manažerka řízení platfo-
rem a rozvoje MAP III, s tím, že z průzkumu
vyplynulo, že se aktuálně ve výuce ve školkách

používají zejména tablety, Bee-boty, Blue-boty
nebo Albi tužky.

Na setkání se diskutovalo i o tom, jaké ro-
botické i logické hračky jsou na trhu a jaké mají
splňovat podmínky, aby byla zajištěna prová-
zanost přípravy na digitální myšlení dětí v ma-
teřských školách s novou výukou informatiky
na základních školách. „Paní učitelky na setkání
viděly pomůcky, které s sebou přinesly jejich
kolegyně, a měly možnost vyzkoušet si práci
s Bee-boty a Blue-boty. Nyní mají zástupci ma-
teřských škol prostor, aby si vybrali vhodné po-
můcky, kterými by vybavili své školky. Nákup
musí být zrealizován do konce letošního roku,“
poznamenala Eva Kytková a dodala, že účast-
níci semináře se shodli také na tom, že při vy-
užívání digitálních pomůcek je prioritou dbát
na zdravý vývoj dětí formou rozvoje pohybu,
jemné motoriky, činnostního učení, vztahu
k přírodě i zdravému životnímu stylu.

Dva mosty, které jsou ve špatném...
(Dokončení ze strany 1)
Pro most na ulici Husově se počítá se zpracováním pro-

jektové dokumentace v příštím roce a realizací o rok později.
„Při realizaci opravy mostů na ulicích Kpt. Jaroše, Husově či
Erbenově nesmí dojít k uzavření dvou mostů najednou, neboť
by došlo k dopravním kolapsům,“ poznamenal místostarosta
Krompolc.

Odbor majetku města nyní aktuálně řeší problém na mostě
na ulici Hřbitovní s přeložkou elektrického vedení. „Vydání
stavebního povolení se předpokládá v červenci letošního roku,
zda se oprava mostu provede letos nebo v příštím roce, se
bude odvíjet v návaznosti na financích,“ upřesnil Dušan Krom-
polc. Ten poznamenal, že v obdobné situaci je i most přes Ba-
bincův potok ve Vlčovicích. Aktuálně se dokončuje projektová
dokumentace, ale i v tomto případě se realizace dočká v zá-
vislosti na financích, nejpozději v příštím roce.

„Stav lávky pro pěší na ulici Nádražní byl v roce 2019 hod-
nocen jako uspokojivý, neboť o rok dřív prošla opravou. Na
jaře příštího roku, kdy končí záruka provedené rekonstrukce,
se plánuje mimořádná prohlídka, abychom zjištěné závady
mohli nechat opravit v rámci záruky,“ konstatoval Dušan
Krompolc.

Město od roku 2020 zcela zrekonstruovalo most na ulici
Severní, most M-01 v Lubině a v nejbližší době se rozjedou
stavební práce na opravě mostu přes Lubinku v Mniší.
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Tři sestry v čele se zpěvákem Lou Fanánkem Hagenem svou dryáčnickou poetikou potěšily vypro-
daný kulturní dům.                                                                                                     FOTO: DAVID MACHÁČEK

Místní neformální skupina nadšených fotografů vystavuje své práce v podkroví Muzea Fojtství
na akci nazvané Třetí salón kuřpivnických fotografů.                            FOTO: DAVID MACHÁČEK

Zelený tvrtek nabízí premiéru
programu v sadu E. Beneše 

Kopřivnice (dam) – Velikonoční obdobu Mikulášského nebo
pouťového Starodávného jarmarku dnes premiérově pořádá
kulturní dům v sadu E. Beneše. Akce Zelený čtvrtek aneb Veli-
konoce v Kopřivnici začíná v deset dopoledne a potrvá do 17
hodin. Kromě jarmarku s řemeslnými a rukodělnými výrobky
a občerstvením se příchozí mohou těšit na ukázky práce hrnčíře
a kováře. Lidé si rovněž budou moci sami vyzkoušet pletení
velikonoční pomlázky nebo v tvůrčích dílnách namalovat svou
vlastní kraslici. Připraveny jsou i ukázky velikonočních tradic
nebo hry po děti. V programu nebude chybět představení lašské
divadelní společnosti Gigula a městská knihovna do něj při-
spěje pohodovým předčítáním pohádek pod stromy. O pravou
jarmareční atmosféru se pak budou starat přítomní kejklíři
a reprodukovaná dobová hudba.

Odložená koncertní show T í sester

zat ásla kulturním domem
Kopřivnice (dam) – Kopřivnický kulturní dům už roky ne-

hostil v jeden okamžik tolik lidí jako minulý pátek, kdy po víc
jak dvouletém čekání konečně dorazily Tři sestry. Vyprodaný
koncert si nenechalo ujít 650 diváků a na všechny zájemce se
zdaleka nedostalo, a ještě před devátou večerní postávali před
kulturním domem lidé, kteří chtěli od příchozích koupit vstu-
penky. 

Pub-rockový večírek zahájili Synové výčepu, souputníci Tří
sester zhruba čtyřicetiminutovým setem naladili publikum a to
nevychladlo ani v technické pauze. Tu fanoušci využili nejen
k občerstvení, ale i k tomu, aby se navzájem chlubili tím, jak
dlouho lístky na koncert v době covidových restrikcí opatrovali.
Kolem půl desáté se už zaplněný velký sál kopřivnického kultu-
ráku dočkal. Tři sestry vrazily na pódium a bez dlouhých řečí
začaly sázet v rychlém tempu písničky z prvních tří desek kapely.
Tempo i energie Třem sestrám vydržely bezmála další dvě ho-
diny, během kterých odehrály na třicet songů. Lou Fanánek Ha-
gen hrnul do publika jednu starou pecku za druhou a to vděčně
reagovalo a zpívalo spolu s ním. Těm nejzapálenějším fanouš-
kům dokonce kapela kromě hitů jako Ztráta imunity, Divný
stavy, Večírek, Kovárna nebo Sovy v mazutu a Život je takovej
nabídla i pár panáků ze svého občerstvení, kterým nebylo nic
jiného než typický zelený peprmintový likér, jenž má
místo i v textech legendární kapely.

4tet znovu p iveze pátou verzi svého programu
Kopřivnice (dam) – Před třemi lety

takřka vyprodali kulturní dům a vysloužili
si dlouhotrvající ovace vestoje. Nyní se
gentlemani v cylindrech vracejí na místo
činu a v úterý 19. dubna od devatenácti
hodin se místní publikum může těšit na
4tet a pátou verzi jeho koncertního pro-
gramu.

Vokální kvarteto, které letos v říjnu
oslaví dvacet let svého působení, dal do-
hromady Jiří Korn. Populární zpěvák po-
zval k acapella zpívání hudebního produ-
centa a zpěváka Jiřího Škorpíka, který je
dnes autorem většiny úprav a aranží v rep-
ertoáru čtveřice, původem slovenského
herce a zpěváka Dušana Kollára a teno-

ristu Davida Uličníka a jejich spolupráce
trvá doposud. 4tet to jsou především vy-
cizelované čtyřhlasy a netradiční aranžmá
známých skladeb. Všichni interpreti bez
ohledu na známost svého jména mají
v souboru stejně důležitou pozici a bez
upřednostňování vlastního ega slouží cel-
kovému dojmu z 4tetu. Svým originálním
způsobem čtveřice zpěváků zpracovává
veškerou myslitelnou hudbu, kromě hitů
Kornovy sólové kariéry a řady českých
i světových popových písniček nebo seri-
álových melodií má 4tet v repertoáru na-
příklad i osobité zpracování naší státní
hymny nebo skladby nebo si po svém
upravil pro orchestr napsané klasické

skladby jako Ravelovo Bolero nebo Bachův
„Vzduch“. V páté verzi koncertního pro-
gramu 4tetu posluchači uslyší písně z rep-
ertoáru Beatles, stejně jako Eda Sheerana
a Andrey Bocelliho, Karla Gotta i Karla
Kryla. Členové souboru se představí jak
v sólových číslech, tak především jako oso-
bité kvarteto. 

Přestože hudba je to hlavní, za čím lidé
na koncerty přicházejí, 4tet jim nabízí i ne-
vtíravý humor, herecká a taneční čísla,
osobité kostýmy, což všechno dohromady
dává plnokrevnou pódiovou show
a zhruba sto minut opravdu dobré zábavy,
která má potenciál oslovit publikum na-
příč generacemi.

Desítka fotograf

znovu obsadila

Fojtství

Sál v Katolickém dom  poslucha m

dvou místních orchestr  nesta il

Kopřivnice (dam) – Minulý
pátek večer se v Muzeu na Fojt-
ství otevřel už Třetí salón kuř-
pivnických fotografů. Nefor-
mální skupina místních nad-
šenců do fotografie po třech le-
tech znovu vystavuje své práce.
Návštěvníky výstavy čeká velká
všehochuť, ať už z pohledu
žánru, či techniky použité pro
pořízení snímků. K vidění jsou
portréty, akty, zátiší, krajiny, re-
portážní a sociální fotografie,
snímky automobilových zá-
vodů nebo makrofotografie
hmyzu a mnoho dalšího. Z po-
užitých technologií dominují
sice fotografie pořízení digi-
tální technologií, ale jsou zde
i analogové snímky včetně ta-
kových pořízených skutečně
archaickými metodami. Svou
práci na Fojtství prezentuje de-
set kuřpivnických fotografů.
Konkrétně Janka Burgetová,
Magda Kaplánková, Lenka Kr-
hovjáková, Irena Řezáčová,
Hanka Šrajerová, Jan Babinec,
Miroslav Galia, Dalibor Kvita,
Roman Macura a Ivan Pilát. Jen
u některých snímků je ovšem
označen autor, a tak se návštěv-
ník výstavy může bavit detek-
tivním pátráním a na základě
stručných medailonků
u vstupu do výstavního pro-
storu zkusit spojit jména s vy-
stavenými snímky. Výstavu
bude možné na Fojtství navští-
vit až do 29. května.

Kopřivnice (dam) – Velký sál Katolického domu může být
malý, pokud do něj své posluchače sezvou dva místní amatérské
orchestry. Přesně to se stalo v pátek 8. dubna, kdy Komorní or-
chestr Kopřivnice a žákovský orchestr ZUŠ Zdeňka Buriana Nota
pořádaly Koncert bez hranic, který měl být mimo jiné i hudební
poctou Emilu Zátopkovi.

První polovina programu byla v režii Komorního orchestru
Kopřivnice. Pod taktovkou Petra Lichnovského zazněl Koncert
c-moll Johanna Christiana Bacha, v jehož interpretaci se na pó-
diu vystřídali hned tři mladí violoncellisté. Kromě této skladby
zazněla také dvě tanga Ástora Piazzolly a několik dalších skladeb.
Druhá polovina koncertu pak patřila žákovskému orchestru ve-
deného Tomášem Sochou. Jeho svěřenci zahráli v úvodu ro-
mantickou suitu Z časů Holbergových Edvarda Griega, předehru
k legendárnímu Webberovu muzikálu Fantom opery a posílení
o dechovou sekci i Williamsovo téma Hedviky ze soundtracku
k filmu Harry Potter a kámen mudrců, nebo melodie, které John
Powell složil pro animovaný film Jak vycvičit draka. V závěrečné
suitě Pán prstenů, pro kterou hudební myšlenky Howarda Sho-
rea upravil Pedro Gilabert, se pak oba orchestry spojily v jediné
těleso a monumentální filmové melodie hrálo skoro padesát
muzikantů najednou.

Koncert měl také svou charitativní rovinu a výtěžek z do-
brovolného vstupného byl věnován Armádě spásy. Pro potřeby
v Kopřivnici usídlených rodin ukrajinských uprchlíků se vybralo
přes šest tisíc korun. Vlasák v Otec zvedl diváky ze sedadel

Kopřivnice (dam) – Po dlouhém čekání se
kopřivnické publikum minulý týden dočkalo
slibované inscenace Otec z repertoáru praž-
ského Divadla Rokoko. Jak se ukázalo, čekání
se vyplatilo a je jen dobře, že právě toto před-
stavení nebylo zrušeno nebo nahrazeno jiným
titulem. 

Hra francouzského dramatika Floriana
Zellera je totiž pozoruhodná a její pražská in-
scenace velmi zdařilá. Během bezmála dvou-
hodinového představení se publiku dostalo
opravdu pestré směsice emocí, které člověka
dostihnou, když mu nebo jeho blízkým do ži-
vota vstoupí Alzheimerova choroba. Na jevišti
a v sále se rychle a nečekaně střídaly pocity
mrazivého strachu ze zákeřného nepřítele,
bezmoci a frustrace z marného úsilí vynaklá-
daného na boj s nemocí, ale také dojemné
okamžiky a chvíle, kdy se člověk neubrání
úsměvu, byť mu za pár vteřin poněkud
zhořkne. K tomu, aby dali nahlédnout divákovi

do hlavy člověka stiženého demencí, používá
autor a inscenátoři řadu jednoduchých, ale
účinných metod, jako je zpřeházení časové
souslednosti jednotlivých scén, střídání růz-
ných herců v jedné postavě nebo i neustálé
pomalé proměňování scény, kdy se nejdříve
mění jen barvy potahů polštářů, přesunuje
a mizí nábytek a nakonec se obývací pokoj
promění v pokoj v sanatoriu. Svou významnou
roli hraje také použitá hudba a stroboskopická
světla, která na scéně odhalují klíčová slova
celého příběhu. To vše ovšem klade velmi vy-
soké nároky na herecké obsazení. Především
Jan Vlasák, který je věkovým souputníkem své
postavy, dokládá, že jeho paměť je v takové
kondici, že by strčila do kapsy lidi o generace
mladší, jeho výkon byl autentický a strhující.
Veronika Gajerová v roli dcery Anne i další čle-
nové obsazení se svých rolí zhostili na výbor-
nou, ale hvězdou představení byl jednoznačně
právě Vlasák, který se dočkal i ovací vestoje.

Muzeum bude

krátce uzav ené
Kopřivnice (dam) – Po-

slední dubnový týden se náv-
štěvníci nedostanou do Muzea
nákladních automobilů Tatra.
V pracovních dnech od pondělí
25. do pátku 29. dubna bude
probíhat instalace wi-fi zaří-
zení a další práce v expozici.
Podle vedoucího muzea Lu-
káše Filipa tím vrcholí práce na
dokončení expozice tak, aby
muzeum bylo plně připraveno
na nadcházející hlavní turisti-
ckou sezonu. „Uzavření expo-
zice chceme kromě instalace
wi-fi využít i k dalším pracím,
které není možné dělat za běž-
ného provozu. Mimo jiné by
mělo dojít k instalaci moto-
cyklů ze sbírky Miroslava Ry-
bičky na galerii,“ uvedl Lukáš
Filip. Interaktivní část expozice
je už v tuto chvíli po technické
stránce zcela funkční a náv-
štěvníci s pomocí tabletu nebo
mobilního telefonu dostanou
přímo v expozici řadu doplňko-
vých informací a multimediál-
ního obsahu. Samotná obsa-
hová stránka se bude
pravidelně aktualizovat.
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KINO KOP IVNICE

Čt 14. – pá 15. dubna v 16.30 hodin
komedie ČR Vyšehrad: Fylm.

Čt 14. – pá 15. dubna v 19 hodin ko-
medie ČR Známí neznámí.

So 16. – ne 17. dubna ve 14 hodin
animovaný USA Zlouni.

So 16. – ne 17. dubna v 16.30 hodin
komedie ČR Známí neznámí.

So 16. – ne 17. dubna v 19 hodin fan-
tasy USA Fantastická zvířata: Brumbá-
lova tajemství.

Po 18. dubna v 19 hodin komedie
ČR Mimořádná událost.

Út 19. dubna v 19 hodin animovaný,
fantasy Japonsko Belle.

Čt 21. – pá 22. dubna v 16.30 hodin
komedie ČR Po čem muži touží 2.

Čt 21. – pá 22. dubna v 19 hodin
akční, historický USA Seveřan.

So 23. – ne 24. dubna ve 14 hodin
animovaný ČR Mimi & Líza: Zahrada.

So 23. – ne 24. dubna v 16.30 hodin
komedie ČR Vyšehrad: Fylm.

So 23. – ne 24. dubna v 19 hodin ko-
medie ČR Po čem muži touží 2.

Po 25. dubna v 19 hodin detektivní
drama USA Smrt na Nilu.

Út 26. dubna ve 13.30 hodin kome-
die ČR Šťastný nový rok 2.

Út 26. dubna v 19 hodin drama Írán
Na cestě.

KULTURNÍ D M

KOP IVNICE

Út 19. dubna v 19 hodin koncert
4TET Verze V. Legendární kvarteto zpě-
váků – gentlemanů v cylindrech se
chystá se svou novou show i do Kopřiv-
nice. Precizní, dechberoucí podívaná,
propletená obdivuhodnými pěveckými
výkony i jevištními kreacemi.

Čt 21. dubna v 17 hodin Jarní seni-
orské odpoledne. Zábavné odpoledne
pro starší generace plné tance, zpěvu
a tomboly. K pohodové atmosféře za-
hraje skupina Meteor.

So 30. dubna od 15 hodin Filipoja-
kubská noc. Odpolední a večerní pro-
gram nejen pro rodiny s dětmi. Přijďte
si připomenout tradici pálení čaroděj-
nic. Připraveny jsou historické hry pro
rytíře i princezny, mincovní a katovská
dílna, střílení z luku či kuše, zapálení
symbolické vatry, ohňová show a mno-
hem více. Pohodou atmosféru doplní
středověká kapela Clamortis (sad E. Be-
neše).

M STSKÁ KNIHOVNA

KOP IVNICE

Aktuální výstava Nevidět neznamená
nevnímat. Lubomír Pavelčák svými foto-
grafiemi dokazuje, že i s nemocnýma
očima lze vnímat krásy světa (do 26.
dubna, čítárna).

Út 19. dubna od 9 hodin tvořivé od-
poledne pro rodiče s dětmi Velikonoční
Bookstart. Přijďte si užít velikonoční do-
poledne plné zábavy a knih. Budeme si
hrát, číst, povídat a vyrobíme si veliko-
noční zápich.

Pá 29. dubna v 16 hodin Vernisáž vý-
stavy výtvarného oboru První SZUŠ MIS
music, o. p. s., Kopřivnice. Přijďte si pro-
hlédnout díla místních talentovaných
mladých umělců (výstava do 23. června).

MUZEUM NÁKLADNÍCH

AUTOMOBIL  TATRA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice. Uni-
kátní sbírka 80 nákladních vozidel a pod-
vozků značky Tatra.

DEPOZITÁ

SLOVENSKÉ STRELY

Komentované prohlídky nutno za-
koupit předem na stránkách www.tatra-
museum.cz.

TECHNICKÉ MUZEUM

TATRA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice vě-
novaná historickému vývoji automobilky
Tatra.

Expozice Emila a Dany Zátopkových
– informace o sportovních úspěších man-
želů Zátopkových, autentické fotografie,
medaile, trofeje i osobní věci.

SAD DR. E. BENEŠE

Pá 29. dubna od 16 hodin Meziná-
rodní den tance. Jarní oslava tance, jejíž
součástí oslav bude nejen celostátní flash-
mob, ale i světová premiéra zábavné Ta-
neční štafety, nejen pro tanečníky, ale i ši-
rokou veřejnost.

GALERIE GALAXIE

Čt 28. dubna od 19.30 hodin koncert
Panenské plameny, Franzie. Básnivý,
oprýskaný noise rock z kopřivnické do-
moviny a experimentální těleso z Kromě-
říže rozezní Galaxii městského parku.

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice vě-
novaná historii města, archeologickým
nálezům, výrobě kočárů a významným
místním rodákům.

Aktuální výstava Třetí salon kuřpiv-
nických fotografů. Přehlídka tvorby de-
sítky kopřivnických fotografů sdružených
v neformální skupině. Příležitost porovnat
pestrou škálu témat, žánrů a přístupů
v podání místních umělců (do 29. května).

MUZEUM OLDTIMER

Po–ne 9.30–17 hodin stálá expozice
historických automobilů a motocyklů.

ŠTRAMBERK

Aktuální výstava: 145 let SDH Štram-
berk (do 29. května).

Pá 22. dubna v 19 hodin slavnostní
zakončení XXIV. štramberské divadelní
přehlídky amatérských souborů,vyhod-
nocení a závěrečné představení Matylda
a Emílie. 

Ne 24. dubna od 13.30 hodin Oteví-
rání hradu. Zahájení hradní sezony na
Trúbě. Na programu dobová hudba De-
větsil, šermíři ze spolku Allegros, sokolník
Monti, kejklíř Křupala či tvoření v Jaroň-
kově útulně.

So 30. dubna od 11 hodin Slavnosti
štramberských uší. Tradiční setkání
štramberských podnikatelů a pekařů
symbolické perníkové pochoutky. Pokus
o vytvoření světového rekordu v upečení
největšího štramberského ucha. K tanci
a poslechu zahrají Ostopět, Rockovi Lišáci
a The Syrup – Kabát revival.

KINO ŠTRAMBERK

Ne 17. dubna v 18 hodin Myši patří
do nebe.

Ne 24. dubna v 18 hodin Betlémské
světlo.

Hokejový turnaj 3. tříd 
„KOPŘIVNICKÝ MEGAPUK“

Dne 2. 4. 2022 se na ZS v Kopřivnici
uskutečnil turnaj 3. tříd (r. 2013) s názvem
„Kopřivnický megapuk“. Turnaje se zú-
častnilo šest hokejových klubů – domácí
tým HC Kopřivnice, z okolních klubů AZ
Havířov a HC Frýdek-Místek. Velice nás
potěšila účast vzdálenějších klubů, a to
HC Brumov-Bylnice, HC Technika Brno
a HC Moravská Třebová. Každý klub měl
zastoupení ve dvou výkonnostních sku-
pinách „A“ a „B“. V každé skupině hrál
každý s každým, systémem 3 na 3,
a všechny týmy si mohly porovnat své ho-
kejové dovednosti. 

Sponzorský dar ve formě ovoce do

všech šaten jsme obdrželi od supermar-
ketu Kaufland, penzionu Pod Bílou horou
a Autobusové dopravy Mniší.

Sestava HC Kopřivnice: brankáři – Ja-
kub Liška, Oliver Maša, hráči – Alex Číp,
Šimon Hruškovský, Christian Libiger, Ma-
rek Měhýš, Adam Planěk, Adam Polášek,
Horymír Rabyška, Damián Smolar, Jan Ši-
míček, Štěpán Šrubař, Antonín Štůrala,
Jan Tichavský, David Vašut, Sabina Oš-
merová, Filip Čechovský, Radomír Ja-
lůvka, Mikuláš Kuchař a Jaroslav Kriške.
Kluci vybojovali medaile také pro Edu
Konvičku a Borise Reka, kteří se nemohli
turnaje z důvodu nemoci zúčastnit. 

Děkujeme trenérům Bohuslavu Hruš-
kovskému a Romanu Libigerovi za celo-
roční práci a čas, který týmu věnují. Díky

jejich hokejovému srdci dovedli domácí
tým A i B ke zlatému vítězství. Celkové
výsledky: 1. HC Kopřivnice, 2. HC Frýdek-
Místek, 3. AZ Havířov, 4. HC Brumov-Byl-
nice, 5. HC Moravská Třebová, 6. HC
Technika Brno.

Věřím, že si rodiče, děti, trenéři i fa-
noušci sportovní sobotu užili a odnesli si
plno zážitků z vyrovnaných soubojů skvě-
lých hokejových týmů. Domácí tým mu-
sel bojovat až do poslední chvíle, ostatní
týmy mu vítězný pohár nedaly zadarmo.
Fanoušci zajistili skvělou atmosféru a tur-
naj byl pro kluky výjimečným zážitkem.      

Michaela Plaňková

Názory publikované v textu nemusejí
být v souladu s názory redakce.

DOPISY TENÁ   

Pátek 15. dubna – KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN
Pátek 22. dubna – KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN
Čtvrtek 28. dubna od 14 hodin PŘÍMÝ PŘENOS 21. ZASE-

DÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOPŘIVNICE
Pátek 29. dubna – KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN
Neděle 1. května od 14 hodin ZÁZNAM 21. ZASEDÁNÍ ZA-

STUPITELSTVA MĚSTA KOPŘIVNICE
Pondělí 2. května od 19 hodin ZÁZNAM 21. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOPŘIVNICE
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Soukromá inzerce je pro
občany Kopřivnice a místních
částí zdarma. Inzerci otisku-
jeme podle místa a v pořadí,
v jakém byla doručena.

INZERCE

• novou postel s úložným
prostorem. Délka 2,1 m, šířka
1,2 m, výška 50 cm. Původně
12 000 Kč, nyní 5 000 Kč. Tel.
739 161 578
• světlý psací stůl se šuplíky.
Rozměr 120 × 60 cm. Cena do-
hodou. Tel. 604 463 778
• novou šatní skříň se zrcad-
lem. Hloubka 60 cm, šířka 1 m,
výška 2,05 m. Původně 7 500
Kč, nyní 2 000 Kč. Tel. 739 161
578
• sklápěcí psací stůl na rýso-

PRODÁM

vání. Rozměr 95 × 65 cm. Cena
180 Kč. Tel. 604 463 778
• dětské kolo 6–8 let, jako
nové. Cena dohodou. Tel. 604
463 778

NEMOVITOSTI

• Vyměním rodinný domek
3 + 1 s větší rovnou zahradou
v centru Kopřivnice ve slepé
ulici, za větší nebo velký dům
v Kopřivnici, Příboře nebo No-
vém Jičíně. Rozdíl doplatím.
Dům je ideální pro důchodce.
O prodej nemám zájem. Tel.
604 674 623
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FOTBAL: muži (17. kolo III. tř.): FK Štramberk/Spartak Lubina
– FK Hodslavice 1:2pk; ženy (11. kolo MSD sk. A): FC Kopřiv-
nice – FK Český Těšín 0:6; dorost (17. kolo KS sk. B): TJ Bystřice
– FC Kopřivnice 1:1, FC Vlčovice-Mniší – TJ Sokol Dobrá 1:2;
st. žáci (17. kolo KP): FC Slavoj Olympia – FC Kopřivnice 14:0;
st. žáci (1. kolo OP): TJ Odry – Spartak Lubina 9:0; ml. žáci (17.
kolo KP): FC Slavoj Olympia – FC Kopřivnice 0:5; ml. přípravka
(1. kolo OS sk. zlatá): Spartak Lubina – FC Libhošť 7:12.

FLORBAL: muži (MS přebor): FBC Vikings Kopřivnice B –
Z.F.K. Petrovice C 3:3.

HÁZENÁ: st. dorostenci (5. kolo I. ligy – sestupová část): SKKP
Handball Brno – KH ISMM Kopřivnice 30:25; ml. dorostenci
(5. kolo I. ligy – sestupová část): SKKP Handball Brno – KH
ISMM Kopřivnice 41:25; st. žáci (9. kolo MSL sk. I): KH Ko-
přivnice A – SKH Polanka n. O. 26:18, – HCB Karviná 26:5; ml.
žáci (7. kolo MSL sk. I): KH ISMM Kopřivnice – Pepino SKP
Frýdek-Místek A 29:21, – SKH Polanka n. O. A 25:20.

STOLNÍ TENIS: Divize mužů (27. a 28. kolo): ASK Tatra Ko-
přivnice – TJ Slavoj Český Těšín 10:6, – TJ Frenštát p. R. A 9:9.

VÝSLEDKY

FLORBAL: so 16. 4. od 8 hod. turnaj Ligy ml. žákyň – sk. 7 –
sportovní hala SOU

FOTBAL: KOPŘIVNICE: so 16. 4. od 10.15 hod. FC Kopřivnice
– FK Krnov (18. kolo KP st. žáků), od 12 hod. FC Kopřivnice –
FK Krnov (18. kolo KP ml. žáků), od 13.45 hod. FC Kopřivnice
– FC Vlčovice-Mniší (18. kolo KS dorostu sk. B), od 16 hod. FC
Kopřivnice – FC Vlčovice-Mniší (18. kolo I. B tř. mužů sk. D);
út 19. 4. od 16.30 hod. FC Kopřivnice – ŠSK Bílovec B (3. kolo
OP ml. a st. přípravky sk. B); st 20. 4. od 17 hod. FC Kopřivnice
–so 30. 4. od 10.45 hod. FC Kopřivnice – SK Brušperk (20. kolo
KP st. žáků), od 12.30 hod. FC Kopřivnice – SK Brušperk (20.
kolo KP ml. žáků), od 14.15 hod. FC Kopřivnice – TJ Václavovice
(20. kolo KS dorostu sk. B), od 16.30 hod. FC Kopřivnice – TJ
Mořkov (20. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: pá 15. 4. od 16
hod. Spartak Lubina – TJ Rybí (2. kolo OP st. žáků); čt 21. 4.
Spartak Lubina – TJ Slavoj Jeseník n. O. (3. kolo OS ml. přípravky
sk. zlatá); pá 22. 4. od 16.30 Spartak Lubina – TJ Mořkov (15.
kolo OS st. přípravky sk. A); pá 29. 4. od 16.30 hod. Spartak Lu-
bina – FK Nový Jičín B (4. kolo OP st. žáků); ne 1. 5. od 16.30
hod. FC Kopřivnice – FK Bílovec (14. kolo MSD žen sk. A);
ŠTRAMBERK: so 23. 4. od 10 hod. FK Štramberk – FK Primus
Příbor (15. kolo OP ml. žáků sk. A), od 14 hod. FK Štramberk –
FK Primus Příbor (17. kolo 3. tř. st. žáků sk. A), od 16 hod. FK
Štramberk/Spartak Lubina – TJ Petřvald n. M. B (19. kolo III.
tř. mužů); VLČOVICE: so 23. 4. od 16 hod. FC Vlčovice-Mniší –
SK Tichá (19. kolo I. B tř. mužů sk. D); ne 24. 4. od 10 hod. FC
Vlčovice-Mniší – TJ Lokomotiva Petrovice (19. kolo KS dorostu
sk. B)

HÁZENÁ: so 23. 4. od 11 hod. KH ISMM Kopřivnice – C.S.
Cargo HBC Jičín (6. kolo I. ligy st. dorostenců – sestupová část);
ne 24. 4. od 11 hod. KH ISMM Kopřivnice – TJ Dukla Praha
A (6. kolo I. ligy ml. dorostenců – sestupová část), od 15 hod.
KH ISMM Kopřivnice B – TJ Sokol Krmelín (12. kolo MSL
mužů); so 30. 4. od 8 hod. turnaj 10. kola MSL st. žáků sk. I; ne
1. 5. od 15 hod. KH ISMM Kopřivnice B – Meteor Orlová (13.
kolo MSL mužů) – sportovní hala ZŠ E. Zátopka

KRYTÝ BAZÉN: čt 14. 4. 6–8, 10–21, pá 15. 4. 10–21, so 16. 4.
10–21, ne 17. 4. 10–20, po 18. 4. zavřeno, út 19. 4. 6–16, 18–21,
st 20. 4. 6–8, 14.30–16, 19–21, čt 21. 4. 6–8, 12.30–14.30, 19–21,
pá 22. 4. 6–8, 16–21, so 23. 4. 10–21, ne 24. 4. 10–20, po 25. 4.
6–8, út 26. 4. 6–16, 18–21, st 27. 4. 6–8, 14.30–16, 19–21, čt 28.
4. 6–8, 12.30–14.30, 19–21, pá 29. 4. 6–8, 16–21, so 30. 4. 10–21,
ne 1. 5. 10–20 hodin

MALÝ FOTBAL: so 23. 4. od 9 hod. 1. kolo OP – hřiště ZŠ dr. M.
Horákové

SAUNA: út 14–20.30 ženy, st 14–20.30 muži, čt 10–20.30 ženy,
pá 10–20.30 muži, so 10–15 párovka, 16–20.30 společná, ne 9–
19.30 společná

KAM ZA SPORTEM
Kopřivnice (cab) – Finálový den za-

končil v neděli 3. dubna podzimní sezonu
Kopřivnické bowlingové ligy. Začínalo se
čtvrtfinálovými zápasy, v nich družstvo
Heimat porazilo 6:1 (645:578) a 5:2
(618:576) Lokotku a Škoti zdolali 6:1
(625:578), 1:6 (563:575) a 5:2 (630:604)
Havanu. V semifinále Pitbullové přehráli
6:1 (742:666) a 6:1 (692:595) tým Heimat
a Azurra vyhrála nad Škoty 4:3 (649:605),
5:2 (689:679) a 6:1 (641:576). Třetí místo
nakonec vybojovali Škoti ve složení Pavel
Nohavica, Stanislav Čulák, Josef Zátopek,
Vojtěch Zátopek a Jiří Turek, kteří porazili

Heimat 5:2 (580:505), 5:2 (648:564) a 2:5
(600:670). Ve finálovém zápase pak tri-
umfovali hráči Azurry Libor Hajduček,
Jiří Madecký, Pavel Madecký, Radim Po-
lášek a Libor Jurečka, kteří obhájili loňské
vítězství. Nad Pitbully Milanem Povalou,
Milanem Prokopem, Radimem Hruškov-
ským, Jindřichem Sovou a Petrem Pova-
lou vyhráli 4:3 (728:662), 6:1 (710:691)
a 5:2 (683:658).

Hned druhý den začal nový ročník
Kopřivnické bowlingové ligy, ovšem s no-
vými pravidly. Hlavními změnami jsou
snížení počtu hráčů v zápase ze čtyř na

tři a místo dvou zápasů s každým týmem
se hrají tři (v jednom hracím dnu). Hraje
se jednokolově a finále ligy je napláno-
váno na 19. června. Zahájena již byla také
Liga dvojic. Z devatenácti týmů jich dva-
náct postoupilo do semifinále, v němž
byly rozděleny do dvou skupin. Druhý
hrací den byl na programu pro skupinu
B v pondělí 11. dubna, pro skupinu
A o den později (až po uzávěrce tohoto
čísla novin). První dvě družstva ze sku-
piny postoupila do finále přímo, další dvě
pak s nejlepším průměrem z obou sku-
pin. Zbylé týmy si zahrají finále útěchy.

Kop ivnickou bowlingovou ligu vyhrála Azurra

Kopřivnice (cab) – Skvěle
rozehranou sezonu mají juni-
oři kopřivnického florbalo-
vého klubu, kteří ovládli zá-
kladní část II. ligy sk. 7–B
(druhá nejvyšší soutěž). V 16
zápasech základní části ani
jednou neprohráli, v jedenácti
případech slavili vítězství
a pětkrát remizovali. Posbírali
tak celkem 38 b., o dva body
za nimi skončilo družstvo FBC
Intevo Třinec a třetí místo ob-
sadil s 32 b. tým FBC Letka To-
man Finance Group.

Mnoho juniorů FBC Vi-
kings Kopřivnice v letošní se-
zoně pravidelně nastupovalo
i za „áčko“ mužů, kde roz-
hodně nebyli jen do počtu.
„Hodně je to obohatilo, jak po
herní stránce, tak i co se týče
sebevědomí. V juniorské sou-
těži si pak více dovolí, jsou ry-
chlejší a silnější na balonku,“
shodli se oba trenéři junior-
ského družstva FBC Vikings
Libor Fojtík a Dušan Hejč. Své
zkušenosti nyní jejich svěřenci
prodávají v nadstavbové části,
kam postoupilo nejlepších pět
týmů soutěže. Hraje se turna-
jovým způsobem, dvakrát dva
zápasy. První část odehráli
kopřivničtí mladíci v neděli 10.
dubna na domácí palubovce.
V prvním utkání s ostravským
1. MVIL sice prohráli první tře-
tinu (hraje se 15 min.) 2:3, pro-
střední perioda však byla v je-
jich režii a nakonec zvítězili
9:4. Zápas s Letkou byl pod-
statně dramatičtější a o výsle-
dek se bojovalo do poslední
sekundy. Vikingové v polovině
utkání vedli 3:0, jenže hosté 14

sekund před koncem druhé
třetiny snížili a ve 41. min. dali
kontaktní branku. Minutu
před koncem navíc Kopřivnice
neproměnila trestné střílení.
Letce však nakonec nepomo-
hla ani poměrně dlouhá po-
wer-play a Vikingové se rado-
vali z další výhry.

Poslední letošní turnaj
bude 1. května hostit Třinec
a možná s jejich týmem se Ko-
přivnice utká o mistrovský ti-
tul. Do nadstavbové části se
totiž už nejspíše nezapojí Kr-
nov, takže jí odpadne soupeř.
Aktuálně druhý Třinec čekají
ještě dva zápasy a jedním

z nich je právě s Vikingy. Po-
kud tedy domácí porazí v prv-
ním utkání Letku, bude se
mezi nimi a Kopřivnicí rozho-
dovat o celkovém vítězi ligy.
„Jdeme od zápasu k zápasu,
chceme soutěž vyhrát a o po-
stupu do nejvyšší soutěže se
budeme bavit až po sezoně.
Každopádně máme hráče,
kteří jsou v této kategorii prv-
ním rokem, a byli bychom
rádi, kdyby si nejvyšší soutěž
příští sezonu zahráli. Bude ale
také záležet na ekonomické
stránce klubu,“ dodali oba
kopřivničtí trenéři, kteří se po-
kusí zopakovat úspěch z roku

2018, kdy junioři vyhráli tuto
soutěž naposledy.

Ze statistik zápasů kopřivnic-
kých juniorů (10. 4.): FBC Vikings
Kopřivnice – 1. MVIL Ostrava 9:4
(2:3, 5:1, 2:0), branky Kopř.: 3.
Michna (Socha), 9. Melčák
(Michna), 17. Melčák (Kríž), 17. B.
Janek (Küffer), 18. B. Janek, 23. So-
cha, 26. Küffer, 34. Holaň (Socha),
42. Holaň (Melčák); – FBC Letka
Toman Finance Group 3:2 (2:0,
1:1, 0:1), branky Kopř.: 9. Socha
(Michna), 10. Kríž (Socha), 19. Ho-
laň (Socha); sestava Kopř.: Grill,
Mikušek – Frýdl, Küffer, David, So-
cha, Simper, Michna, Holaň,
Pluta, Kríž, Monsport, Melčák, B.
Janek, Malcho, R. Janek.

Junioři FBC Vikings Kopřivnice doma vyhráli oba zápasy a na poslední turnaj do Třince pojedou
bojovat o mistrovský titul.                                                                                             FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Juniorští ßorbalisté sahají po titulu

Atleti AK EZ zahájili závodní
sezonu na dráze

Frýdek-Místek (cab) – Příjemné počasí vyšlo na první letošní
běžecký závod na venkovní dráze, kterým byl ve středu 6. dubna
ve Frýdku-Místku XXXI. ročník Trojky na dráze. Závod byl zařa-
zen do Frýdecko-místeckého běžeckého poháru i do Běžecké
ceny mládeže a zúčastnilo se jej celkem 303 běžců, z toho 210
v mládežnických kategoriích.

Z několika zástupců Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice
se na stupně vítězů prosadila Anna Slívová, druhá v běhu na
3 km kategorie žen do 34 let (19 běžkyň), a na trati 600 m byli
bronzoví Barbora Máchová v konkurenci 34 dívek r. 2009/10
a Michal Mazáč mezi 23 stejně starými chlapci. Těsně pod stupni
vítězů skončil David Hanke v mužích 45–54 let (3 km, 17 závod-
níků), v téže kategorii se pak na čtrnácté příčce umístil Pavel
Slíva. V kategorii mužů do 34 let (3 km, 13 závodníků) doběhl
devátý Ivan Karas, v kategorii dívek r. 2009/10 obsadila sedmou
příčku Elena Nováková a desátá skončila v konkurenci 32 děvčat
r. 2011/12 (600 m) Klára Máchová.
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Kopřivnice (cab) – Na dva
půldny byl letos rozdělen jarní
meziokresní přebor žactva
a dorostu, který v soboty 2. a 9.
dubna pořádal na místním kry-
tém bazéně plavecký klub SK
Kopřivnice. Děvčata ročníků
2006/07 pak kvůli blížícímu se
juniorskému republikovému
šampionátu startovala o uply-
nulé sobotě v České Třebové.

V obou půldnech “mezi-
okresek” startovala vždy
zhruba stovka plavců z domá-
cího oddílu, z Lašského spor-
tovního klubu Frýdek-Místek,
Plaveckého klubu Nový Jičín,
TJ Frenštát pod Radhoštěm
a Slezského plaveckého klubu.
Vypsána byla široká škála dis-
ciplín, od padesátkových
sprintů po čtyřstovku volným
způsobem. Vzhledem k nároč-
nosti chyběl jen 400 m polo-
hový závod. „Rozdělení na dva
půldny se vyplatil. Děti tak
mohly plavat více disciplín a ty
absolvovat naplno,“ pochvalo-
vala si kopřivnická trenérka
Petra Kahánková.

Dosažené časy mohou
sloužit jako nominační na Po-
háry či MČR žactva a dorostu,
pokud by se již plavec do uzá-
věrky přihlášek na jiných závo-
dech nezlepšil. „S výkony dětí
jsem spokojená. Většině se zá-
vody povedly, jen někomu se
dařilo méně. Trochu pokulhá-
váme s technikou, musíme od-
stranit chyby, kterých by se
v tomto věku neměli dopouš-
tět. V prvním půldnu se moc
nepovedly znaky, v tom dru-
hém to bylo mnohem lepší. Ve-
lice bych ale chtěla vyzdvih-
nout výkon Matěje Kvity, který

jako handicapovaný sportovec
plaval 50 VZ a 50 Z se zdravými
dětmi a zvládl to na výbornou.
Mám z něj velkou radost,“ vy-
smekla chlapci poklonu tre-
nérka Kahánková.

Spokojený se svou skupi-
nou svěřenců v Kopřivnici byl
také trenér Jan Krysa. „I přes
vysokou nemocnost, která nás
v poslední době trápí, děti za-
plavaly pěkně a zlepšovaly si
časy. Byly kvalitnější, než kdyby
se závodilo v jeden den,“ i jemu
se zamlouvalo rozdělení zá-
vodu na dvě části. V České Tře-
bové pak startovaly čtyři kop-
řivnické dorostenky na Ceně

třebovské lokomotivy. 
„Vzhledem k věku už ne-

mohly závodit v Kopřivnici
a tohle byla poslední možnost
zlepšit si nominační časy na
mistrovství ČR. Adéla Kašpár-
ková překvapila, všechno pla-
vala v osobním rekordu. Její
ročník je ale hodně nabitý, tak
nevím, zda jí to bude na
mistrák stačit. Třeba na 200 VZ
skončila dvanáctá, přitom za-
plavala o sekundu rychleji než
Šárka, která byla ve svém roč-
níku 2006 čtvrtá,“ podotkl tre-
nér Krysa. V době uzávěrky to-
hoto čísla novin (11. 4.) ještě
nebyli plavci přijatí na MČR ju-

niorů známi.
Plavci SK Kopřivnice účast-

nící se jarního meziokresního
přeboru žactva a dorostu (Ko-
přivnice, 2. a 9. 4.): r. 2008: M. Ba-
bincová, M. Bortlík, A. Dvořáková,
N. Sudová, L. Šenkeříková; r. 2009:
K. Konvičková, K. Novák, D. Šupa,
A. Šupová; r. 2010: K. Kašpárková,
J. Kvita, M. Kvita, P. Lacina, K. La-
zebníčková, L. Monsportová, M.
Richterová, J. Růžička, S. Růžička,
J. Zátopek; r.  2011: R. Lacina,
N. Schneiderka; r. 2012: O. Galia;
plavkyně SK Kopřivnice účast-
níci se Ceny třebovské lokomo-
tivy (Česká Třebová, 9. 4.):
r.  2006: Š. Jadrníčková, B. Jalův-
ková, V. Schwarzová; r.  2007:
A. Kašpárková.
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Kopřivnický plavec Jiří Zátopek podal na meziokresním přeboru perfektní výkon a ve všech disci-
plínách, v nichž startoval, zvítězil.                                                                                     FOTO: PETR LIBERDA

Plavci po ádali meziokresní p ebor

Kopřivnice (cab) – První dubnový ví-
kend byl pro badmintonisty BK Kopřivnice
opět nabitý turnaji, v nichž nakonec získali
čtrnáct medailových umístění. Na přední
příčky se jim však nepodařilo prosadit ve
velké konkurenci celorepublikového tur-
naje GPA dospělých, který v Praze probíhal
od pátku 1. do neděle 3. dubna. Ve dvou-
hře se Jan Buček ani Martin Slíva nedostali
z kvalifikace, Petra Benišová spadající do-
konce ještě do kategorie U17 sice ano, ale
prohrála hned v prvním kole hlavního tur-
naje. Ve čtyřhře mužů Slíva s Bučkem po-
stoupili z kvalifikace do hlavního turnaje,
v něm ale vypadli ve druhém kole s nasa-
zenými jedničkami Pavlem Drančákem
(Sokol Radotín Meteor Praha) a Vojtěchem
Šelongem (TJ Orlová-Lutyně). Také Beni-
šová se Slívou se v mixu dostali z kvalifi-
kace do hlavního turnaje a ve druhém kole

ve třech setech prohráli s nasazenými
dvojkami Tomášem Skálou a Lucií Krpa-
tovou (oba TJ Sokol Polabiny Pardubice).

Mnoho mladých kopřivnických bad-
mintonistů se ve stejném čase představilo
ve Vendryni na turnajích GPC a nakonec
získalo výše zmíněná medailová umístění.
V sobotu 2. dubna měla turnaj kategorie
U11 a hrály se pouze dvouhry (chlapci
i dívky dohromady). Josef Mareš s bilancí
čtyř výher a dvou proher obsadil třetí
příčku. V sobotu se utkali také hráči kate-
gorie U13, kde Anna Pargačová brala zlato
ve dvouhře a Matyáš Kašpárek s Adamem
Krajčím obsadili ve čtyřhře chlapců třetí
místo.

Neděle patřila kategoriím U15 a U19.
V mladší se z dua Anna Pargačová a Ma-
tyáš Mužík na medailové příčky ani jeden
neprosadil, ve starší však uspělo několik

kopřivnických zástupců. Jakub Raška s Li-
borem Raškou ovládli čtyřhru a Libor
Raška přidal ještě vítězství v mixu s Tere-
zou Czajovou (TJ Orlová-Lutyně). Dělené
3.–4. místo obsadili Tomáš Dostál ve dvou-
hře i ve čtyřhře s Karlem Kozielkem (SK
Vitality Slezsko) a čistě kopřivnická dvojice
Filip Čermák s Adamem Kašpárkem.

Jakub Raška, Čermák a Natálie Krajčí
však ještě v sobotu sbírali úspěchy na tur-
naji GPC kategorie U17 v Olomouci. Zlato
získala Natálie Krajčí ve dvouhře a také ve
čtyřhře se Sarah Grednerovou (TJ Orlová-
Lutyně), kdy ve finále porazily nasazené
jedničky. Ve smíšené čtyřhře zvítězili Jakub
Raška s Lucií Šuhajovou (B.O. Chance Os-
trava), kteří ve finále zdolali 2:1 na sety Fi-
lipa Čermáka s Marií Wojewodovou (B.O.
Chance). Raška pak ještě získal zlato ve
čtyřhře s Čermákem a bronz ve dvouhře.

Badmintonisté op t posbírali adu medailí Mladí házenká i se podíleli

na výh e krajského výb ru
Velká Bystřice (cab) – Čtveřice kopřivnických házenkářů roč-

níků narození 2007/08 Jiří Štěpán, Vít Stoklasa, Šimon Knesl
a Vojtěch Polášek přispěli k vítězství krajského výběru chlapců
Moravskoslezského kraje na turnaji výběrových krajských druž-
stev, který ve středu 30. března hostila Velká Bystřice. Morav-
skoslezský kraj vedený trenéry z Kopřivnice Jaromírem Petřekem
a Frýdku-Místku Petrem Mazurem porazil Olomoucký kraj 22:16,
Jihomoravský kraj 21:20 a výběr Prahy 14:11. Zúčastnit se měl
ještě Zlínský kraj, na poslední chvíli se však odhlásil. V pondělí
4. dubna pak v Kopřivnici proběhl další ze série minikempů ta-
lentovaných hráčů a hráček (MITAH).

Vzp ra i po dlouhých letech

postavili žákovská družstva
Havířov (cab) – Po dlouhých letech se kopřivnický klub vzpí-

rání zúčastnil Ligy žákovských družstev, jejíž první kolo hostil
v sobotu 2. dubna Havířov. Mladší žáci soutěžili ve čtyřboji (troj-
skok, hod medicinbalem a olympijský dvojboj – trh a nadhoz)
a Kopřivnici reprezentovali Viliam Naňák, Martin Frait a Adéla
Brzobohatá hostující ze Vzpírání Haná. Ta jako devítiletá však
ještě nemohla vzpírat (až od 10 let), soutěžila tak pouze v troj-
skoku a hodu medicinbalem, čímž samozřejmě přišla o velké
množství bodů. V hodnocení celé ČR pak skončilo kopřivnické
družstvo na 18. místě z 20 účastníků. Ve starším žactvu nastoupili
za ASK Tatra Kopřivnice Timotej Naňák, jeho bratr Matouš a opět
ze Vzpírání Haná hostující Ondřej Huňka, a v celkovém pořadí
ČR obsadili 14. příčku ze 17 zúčastněných družstev.

Z výsledků 1. kola Ligy mladších a starších žáků družstev ve vzpí-
rání (Havířov, 2. 4.): ml. žáci: V. Naňák 148,5 Sinclairových bodů (5 m
trojskok, 5 m hod medicinbalem, 15 kg trh, 23 kg nadhoz); M. Frait 146
Sinc. b. (5,1 m, 5,5 m, 25 kg, 30 kg); A. Brzobohatá 36,5 Sinc. b. (3,7 m, 3,6
m); st. žáci: T. Naňák 119,9 Sinc. b. (trh 30 kg, nadhoz 38 kg); M. Naňák
99 Sinc. b. (20 kg, 30 kg), O. Huňka 90,8 Sinc. b. (39 kg, 43 kg).

Velká cena Prost jova uzav ela

krasobrusla kám sezonu
Prostějov (cab) – Krasobruslařky FSC Kopřivnice úspěšně

zakončily závodní sezonu na Velké ceně Prostějova, závodu
Poháru ČKS, který se konal v sobotu 2. dubna. Všechna čtyři
děvčata si výrazně vylepšila bodové osobní rekordy a Natálie
Sopuchová díky tomu získala stříbro (27,41 b.) v konkurenci
25 nejmladších žaček. Desáté místo obsadila v téže kategorii
Žaneta Ella Kuběnová (25,12 b.) a na 17. příčce (21,36 b.) se
umístila Jana Navrátilová. Mezi 29 mladšími žačkami pak skon-
čila dvanáctá (27,40 b.) Izabela Libigerová. Nyní budou mít
kopřivnické krasobruslařky chvilku volna, než se vrhnou na
suchou přípravu proloženou soustředěním v Kravařích a pro
některá děvčata ještě v Trenčíně. Bronzová z republikového
šampionátu žactva Eliška Kubáňová pak bude na začátku
května sbírat velmi cenné zkušenosti na výběrovém kempu
v Ostravě s věhlasným trenérem Rafaelem Arutunianem.

V mezinárodní konkurenci

získala Benišová st íbro
Český Krumlov (cab) – Skvělého úspěchu v podobě stříbrné

medaile dosáhla kopřivnická badmintonistka Petra Benišová na
mezinárodním turnaji Czech U17 International 2022, který od
pátku 7. do neděle 9. dubna tradičně hostil za účasti hráčů a hrá-
ček z 16 evropských zemí Český Krumlov. V turnaji se představili
také další dva kopřivničtí zástupci Jakub Raška a Libor Raška.

Ve čtyřhře Petra Benišová s Terezou Cirókovou (SK Brno Sla-
tina) vstupovaly do turnaje jako nasazené čtyřky. Ve dvou setech
porazily páry Emily Chen a Carly Stevenson z Anglie v prvním
kole i Maria Lara de March a Carolin Rauner z Itálie v kole dru-
hém. Ve třech setech pak zdolaly ve čtvrtfinále německou dvojici
Lara-Sophie Dressen a Miya-Melayn Salaria i v semifinále hráčky
pražského Proseku Vandu Sedláčkovou s Ivanou Treperovou. Ve
finále však Benišová s Cirókovou ve dvou setech podlehly ukra-
jinskému páru Raiia Almalalha a Anastasiia Alymova. Ve dvouhře
kopřivnická badmintonistka porazila tři soupeřky, ve čtvrtfinále
ji ale zdolala Ukrajinka Daria Koshechkina. V mixu s Jakubem
Raškou vypadla již v prvním kole s anglickým párem Vlad Lewis
a Emily Chen.

Chlapci BK Kopřivnice Jakub Raška a Libor Raška tak velký
úspěch nezaznamenali. Ve čtyřhře porazili Italy Massima Grot-
tiho a Davida Messnera 2:1 na sety, poté ale prohráli ve dvou se-
tech s nasazenými čtyřkami Yuriem Choem a Markem Nieman-
nem z Německa. Ve dvouhře oba vypadli již v prvním kole, Libor
s rakouským badmintonistou Shangzu Zhanem a Jakub s Něm-
cem Lennertem Pompem. Také v mixu Libor Raška prohrál hned
první zápas, s Lucií Šuhajovou (B.O. Chance Ostrava) nestačili
na německou dvojici Jonas Schmid a Leonie Wronna.

Kopřivnice (cab) – Přímý souboj o ví-
tězství v Krajském přeboru družstev ša-
chisté ASK Tatra Kopřivnice zvládli.
V posledním kole, které odehráli v do-
mácím prostředí zimního stadionu v ne-
děli 27. března, porazili dosud vedoucí
celek tabulky SK Slavia Orlová „C“. Obě
družstva získala stejný počet bodů, Ko-
přivnice prohrála s celkově třetím týmem
soutěže BSŠ Frýdek-Místek „D“ a Orlová
právě s Kopřivnicí, ta však celý krajský
přebor vyhrála díky lepšímu skóre. Na
základě toho jí připadlo právo postupu
do II. ligy. Největšími oporami kopřiv-
nického družstva byli Vlastimil Veřmi-
řovský se ziskem 8 b. z 9 partií, Jiří Bříza
s bilancí 8,5 b. z 10 her a Marek Štefaník

s 8 b. z 11 partií. Pod vedením kapitána
Pavla Rosinského se o úspěch dále za-
sloužili Pavel Káňa, Petr Vysoglad, Pavel
Omamík, Jaroslav Vrubl, Rostislav Sla-
vinský, Jaromír Socha, Bohumil Boro-
vička a Pavel Smělý.

Kopřivnický šachový klub však má
ještě dvě družstva v Krajské soutěži sk. B
a jedno v Okresním přeboru Nového Ji-
čína. Poslední kolo se v KP hrálo v neděli
3. dubna, kopřivnické „béčko“, za něž
v sezoně aspoň jednou nastoupili Marek
Štefaník, Jiří Bříza, Cyril Papán, Pavel
Kadlec, Pavel Rosinský, Jiří Koleček, Pavel
Hlaváček, Pavel Smělý, Bohumil Boro-
vička a Petr Štusek, však prohrálo 3,5:4,5
s TJ Ostrava C a v konečném pořadí ob-

sadilo se ziskem 22 b. třetí příčku. Ani
„céčku“, které letos hrálo v sestavě Mar-
tin Kahánek, Jaroslav Novotný, Zdeněk
Káňa, Petr Štefaník, Lubomír Píša, Jan
Diviš, Bořivoj Zeman, Michal Janák, Jan
Kozohorský, Karel Zeman, Jitka Poláš-
ková, Filip Svoboda a Michael Ulumbe-
kov, se nedařilo a podlehlo 1:7 družstvu
BŠŠ Frýdek-Místek E. Bez zisku jediného
bodu v sezoně pak skončilo v této soutěži
poslední. Kopřivnice „D“ (Koleček, No-
votný, Janák, Šustek, Polášková, Kozo-
horský, Svoboda, Ulumbekov, P. Štefaník,
K. Zeman, Jiří Brabec, David Prokop
a Michal Prokop) odehrála své poslední
utkání v půlce března a s 10 b. skončila
v okresním přeboru pátá.

Kop ivni tí šachisté mohou postoupit do II. ligy


