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Boj s covid-19 městu snižuje příjmy a přidává výdaje

K o p ř i v n i c e (dam) – Černá
vlajka zavlála minulé úterý na budově
kopřivnické radnice. Kopřivnice se
tím jako dlouholetý člen Svazu měst
a obcí ČR symbolicky připojila ke
kampani samospráv. Představitelé sa-

mospráv jí před schválením příslušné
legislativy poslaneckou sněmovnou
protestovali proti tomu, aby kompenzační bonusy podnikatelům byly částečně hrazeny z peněz určených
městům a krajům. Vyplácení kompen-

začních bonusů pro OSVČ nebo malá
s. r. o. má být hrazeno i z daně ze závislé činnosti neboli z daně ze mzdy.
Tato daň je sdílená s obcemi i kraji,
66 % zůstává státu, zhruba 24 % jde
obcím a přibližně 9 % krajům. Podle

představitelů Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samospráv ČR
a Spolku pro obnovu venkova by jen
rozpočty obcí mohly díky kompenzačnímu bonusu přijít až o 12 miliard
z očekávaných daňových příjmů, a to

nad rámec očekávaného propadu sdílených daní.
Kopřivnice zatím předpokládá výpadek rozpočtových příjmů zhruba ve
výši 30 milionů korun.
(Pokračování na straně 2)

Ještě je možné přihlašovat
návrhy do Ko-projektů
K o p ř i v n i c e (hod) – Už jen do konce června je možné
přihlásit svůj projekt do participativního rozpočtu s názvem
Ko-projekty 2020. Na záměry, které může navrhnout každý
Kopřivničan na zlepšení veřejného prostranství, je v rozpočtu
města vyčleněno půl milionu korun.
V loňském roce bylo podáno deset návrhů, z nichž po posouzení možnosti jejich realizace čtyři postoupily do elektronického hlasování. „Letos nás prozatím kontaktovaly dvě osoby,
které se dotazovaly na další podrobnosti a podmínky. V jednom
případě jsme řešili, že projekt musí být realizován na pozemcích
ve výlučném vlastnictví města a musí být v souladu se schváleným územním plánem a dalšími strategickými dokumenty.
Proto jsme žadateli navrhli, aby projekt přemístil jinam. Druhý
člověk potřeboval poradit s formulářem,“ uvedla Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.
(Pokračování na straně 3)

Poplatek za odpady je nutno
uhradit do konce června

K o p ř i v n i c e (hod) – Do konce měsíce června je
splatný poplatek za odpady. Dle schválené vyhlášky musí poplatek uhradit všichni občané mající na území města Kopřivnice
trvalý pobyt a také cizinci s přechodným pobytem včetně azylantů. Povinnost se vztahuje i na osoby, které na území města
trvalý pobyt nemají, ale vlastní zde byt či rodinný dům, v němž
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Stále platí, že osvobozeny od poplatku jsou děti do jednoho roku svého věku.
Při prvotním průzkumu prameniště Svěceného potoka napájejícího Větřkovickou přehradu využili odborníci z VŠB-TU i mobilní
(Pokračování na straně 2) georadar.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Začal průzkum Svěceného potoka, přítoku přehrady Radnice reviduje seznam míst,
L u b i n a (dam) – Obhlídkami
v místě hlavního prameniště i na dalších
místech toku Svěceného potoka byl zahájen hydrogeologický průzkum, který
by měl odpovědět například na to, proč
je Svěcený potok, hlavní přítok Větřkovické přehrady, podstatně méně vydatný než v minulosti. Průzkum, který
si zadala společnost Tatra Trucks jako
majitel zmíněného vodního díla provádějí odborníci z VŠB TU Ostrava
v čele s hydrogeoložkou Monikou
Ličbinskou.
V polovině minulého týdne se
hydrogeologové společně se zástupci
majitele přehrady, rybáři i města Ko-

přivnice vydali přímo do terénu
k pramenům Svěceného potoka. Obhlídka přímo na místě potvrdila, že voda
ze Svěceného potoka není využívána
pro vodárenské účely, přestože v minulosti se tak dělo, ale valná většina jí
končí v korytu Svěceného potoka a míří
k přehradě. Určité, ne příliš významné
procento vody sice z pramene do koryta
neodchází, přesnějšího vyčíslení ale budou hydrogeologové schopni až po případném provedení stopovací zkoušky.
V době obhlídky po několika dnech
dešťů bylo prameniště kousek pod vrcholem kopce Kazničova v uzavřené
části Hukvaldské obory ve velmi dobré

kondici. Šlo ale spíše o výjimečný stav.
Přestože pramen podle znalců místních
poměrů nevysychá ani v létě, tak vydatný jako po delším období dešťů
běžně není. To, že se množství vody
v krajině po deštích krátkodobě výrazně
zvýšilo, se koneckonců projevilo i na
hladině Větřkovické přehrady, která
v minulém týdnu vystoupala asi o půl
metru. Podle mluvčího Tatra Trucks Andreje Čírtka by výsledky zadaného průzkumu měly být k dispozici během letošního roku a zadání odborného
průzkumu je součástí snahy Tatry zajistit
podmínky pro to, aby hladina přehrady
byla co nejvýše.

kde je zakázáno pít alkohol

K o p ř i v n i c e (dam) –
I podněty občanů stěžujících si
například na konzumaci alkoholu a s ním spojené nešvary
v některých částech města možná povedou k revizi stávající podoby vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku.
„Chceme se podívat právě na ta
ustanovení vyhlášky, která zakazují konzumaci alkoholických
nápojů v různých plochách veřejného prostranství ve městě,“

říká místostarosta Adam Hanus.
Omezení konzumace alkoholu
na ulicích mimo například zahrádky restaurací v určité podobě platí už od roku 2008. Stávající podoba vyhlášky byla
schválena v prosinci 2016. Zóny,
kde je zakázáno na veřejných
místech pít alkohol, jsou především v širším okolí všech zdejších
školských zařízení a rovněž
v centrální části města.
(Pokračování na straně 2)

Koncertní pauzu
ukončily Logarytmy

Trúba letos prochází omlazovací
kúrou, v létě ale přivítá návštěvníky

K o p ř i v n i c e (dam) –
První živý koncert v Kopřivnici po
koronavirem vynucené pauze si
v pátek 29. května užili hosté baru
Queens.
Lenka Hrůzová s kapelou Logarytmy svým vystoupením mimo
jiné děkovala provozovatelům
baru, který se během uzavření kulturního domu stal improvizovanou
zkušebnou kapely.
Kapela Logarytmy v čele s vítězkou druhé řady pěvecké show
Hlas Československa nabídla kvůli
trvajícím omezením početně limitovanému publiku výběr už dříve
uváděných kousků, ale také hned
několik novinek.
(Pokračování na straně 3)

Š t r a m b e r k (dam) – Symbol
a dominanta Štramberka, věž tamního hradu Trúba, prochází omlazovací kúrou. To společně s koronavirovou epidemií zásadně ovlivní
i návštěvnickou sezonu na jednom
z turisty nejvyhledávanějších míst
v regionu.
Trúba se na rozdíl od jiných hradů
návštěvníkům otevřela už 29. února.
Návštěvníky vítala i během jarních
prázdnin od 2. do 6. března. Plány
na víkendový provoz v březnu pak
zhatila protiepidemiologická opatření. Osmnáctého března byla uzavřena věž a od 3. dubna dokonce obě
hradní brány a celý areál na Zámeckém vrchu osiřel až do 11. května,
kdy byly brány znovu otevřeny.
Přestože návštěvníci se do areálu

Na první koncert Logarytmů po karanténě se nedostali všichni zájemci. Kapela
v případě zájmu hodlá hrát i tuto sobotu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

hradu nedostali, zcela pustý nebyl.
V druhé polovině března totiž začaly
práce na největší opravě Trúby z posledních let. Město Štramberk se do
oprav pustilo poté, co si vloni nechalo
vypracovat stavebně technický průzkum Trúby. V rámci rekonstrukce
dojde na obnovu a doplnění vnitřního
schodiště. Vyměněny budou poškozené prvky dřevěného vyhlídkového
ochozu. Opravy se dotknou také střechy, kde budou doplněny poškozené
nebo chybějící šindele a proveden její
nátěr.
Lidé, kteří Trúbu vídají pravidelně, si zřejmě všimli, že věž v posledních týdnech znatelně zesvětlela,
což souvisí se sanací zdiva samotného kamenného tubusu věže.
(Pokračování na straně 2)
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Areál budoucího muzea budují čtyři firmy najednou Radnice reviduje seznam míst, kde...
K o p ř i v n i c e (dam) – Čtyři
realizační firmy, čtyři související, ale
samostatné stavební projekty v režii
tří investorů, i to je aktuální výstavba
nového muzea nákladních automobilů v Kopřivnici.
V hale historické slévárny jen
kousek od zdejšího vlakového nádraží vzniká samotné muzeum, které
financuje kraj s přispěním evropských dotací. Před rekonstruovaným
historickým objektem roste moderní
výstavní depozitář pro Slovenskou
strelu, kterou opět s významnou
evropskou podporou buduje Tatra
Trucks. Automobilka navíc v pří-

zemním objektu stojícím souběžně
s výstavní halou vlastním nákladem
buduje restauraci pro návštěvníky
muzea.
Posledním hráčem je pak město
Kopřivnice, které na základě předchozí dohody s Moravskoslezským
krajem buduje přístupové komunikace, veřejná prostranství a parkovací
plochy. „Taková kumulace stavebních projektů na relativně omezeném
prostoru je samozřejmě logisticky
a organizačně náročná. I proto každé
dva týdny probíhá koordinační den,
aby se všechny práce sladily,“ říká
starosta Miroslav Kopečný. Práce po-

dle jeho slov zatím pokračují víceméně podle časového plánu a do
konce roku by měly být všechny stavební projekty v oblasti ukončeny.
Přesto zcela hladce stavby, které dohromady vyjdou na víc než čtvrt miliardy korun, neběží. Aktuálně se například zjistilo, že po demolici
přístavků a ramp v okolí slévárny zůstaly v zemi části zdí a betonových
základů. „Projektanti o nich nevěděli
a nyní to samozřejmě komplikuje
práci. To je jeden z problémů, který
aktuálně s dalšími partnery zástupci
našeho odboru rozvoje města řeší,“
doplnil Miroslav Kopečný.

(Dokončení ze strany 1)
„V tomto týdnu projedeme společně se strážníky místa, kde zákaz
platí, a také několik takových, kde
konzumace alkoholu zakázaná není,
ale ukazuje se to jako problém. Cílem
bude posoudit a případně upravit aktuálně nastavené hranice oblastí, kde
se alkohol pít nesmí. Někde je možná
omezení nadbytečné, ale naopak jsou
lokality jako například v okolí ubytovny Včelín nebo na části ulice Alšova, kde toto omezení neplatí a působí to problémy,“ vysvětlil místostarosta Adama Hanus, pověřený
mimo jiné i řízením městské policie.

Další, v pořadí už čtvrtá novelizace
vyhlášky by podle něj mohla dát strážníkům lepší nástroj, jak řešit některé
problémy v oblasti dodržování veřejného pořádku, na které si obyvatelé
města stěžují.
Po omezeních postupně ožívající
město je už také pod větším dohledem. Městská policie se s koncem
nouzového stavu 17. května vrátila
k běžnému modelu fungování. Každá
směna strážníků tak disponuje dvěma
hlídkami v terénu – jednou pěší a druhou motorizovanou. Běžný režim
hlídkové služby v ulicích v pondělí
1. června znovu zavedla i Policie ČR.

Do Mateřské školy Polárka
přijali 16 dětí z 35 přihlášených

Bazén na Libotíně
obsadí stavbaři

K o p ř i v n i c e (hod) – Letos probíhaly zápisy do mateřských škol korespondenčně. Rodiče mohli podávat přihlášku v době od 4. do 15. května. Zpracování přijatých žádostí nějakou dobu trvá. Zatímco výsledky zápisů do devíti
zařízení Mateřských škol Kopřivnice budou známy až 12.
června, výsledky Mateřské školy Polárka už vedení školy
vyvěsilo 20. května.
Mateřská škola Polárka, která patří pod ZŠ a MŠ 17. listopadu, obdržela celkem 35 žádostí, což je v porovnání
s loňským rokem téměř dvojnásobný počet. Všem žadatelům
nebylo ale vyhověno. „Přijali jsme 16 dětí do nového školního roku. Při přijímání jsme dodržovali stanovená kritéria,
při shodě bodů jsme vybírali podle věku dítěte. Pro velký
zájem jsme letos bohužel museli odmítnout celkem 19 dětí,
mezi nimi jsou už i děti tříleté,“ upřesnila Zdeňka Havlíková,
ředitelka ZŠ a MŠ 17. listopadu. Mateřská škola už žádné
volné místo nemá. „Předpokládáme, že se může situace
ještě změnit po zveřejnění výsledků zápisu do ostatních
kopřivnických mateřských škol. Někteří rodiče podali žádost
o přijetí na více školek. Pokud dostaneme od rodičů informaci, že dávají přednost jiné MŠ, takto uvolněné místo nabídneme dalším nepřijatým zájemcům v pořadí dle stanovených kritérií,“ dodala ředitelka ZŠ a MŠ 17. listopadu.

Š t r a m b e r k (dam) – Štramberští radní v polovině května vybrali firmu, která by měla provést
rekonstrukci koupaliště na Libotíně.
Oblíbený areál už druhé léto po sobě
nepřivítá žádné návštěvníky, důvodem je havarijní stav jak samotné
bazénové vany, tak technologie
úpravy vody. „Rada města Štramberka 14. května rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost COMMODUM,
spol. s r. o., z Valašské Bystřice.
V současné době běží lhůta pro podání námitek,“ sdělila starostka
Štramberka Andrea Hlávková. Samotné zahájení prací na Libotíně
bude závislé na ukončení procesu
výběru dodavatelské firmy. Radnice
nicméně přepokládá, že by firma
mohla na Libotíně začít 1. července.
Termín dokončení rekonstrukce je
pak plánován zhruba v květnu 2021.

Dělníci už pracují na opravách vyhlídkového ochozu Trúby. První etapa prací by měla skončit
v polovině června a pokračovat se bude po prázdninách.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Trúba letos prochází omlazovací kúrou, v létě ale přivítá... Poplatek za odpady je nutno...
(Dokončení ze strany 1)
„Součástí obnovy Trúby je celoplošné
osekání zbytků omítek. Budou rovněž odstraněny všechny zbytky dřeva ponechané
ve fasádě a kompletně budou vyspárovány
styčné i ložné spáry mezi kameny a provedeny lokální dozdívky poškozeného
zdiva,“ vysvětluje starostka Štramberka
Andrea Hlávková. Takto rozsáhlá oprava
věže ze 13. století je i poměrně nákladná.
Celá oprava by měla přijít zhruba na 4,8
milionu korun. „Na opravu přispělo částkou 1,9 milionu korun ministerstvo kultury z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských pa-

mátkových zón. Dalších 600 tisíc je z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí,
zbývající část, tedy zhruba 2,3 milionu
korun, je hrazena z rozpočtu města Štramberka,“ uvedla starostka Hlávková. To přitom není v poslední době jediná větší investice do Trúby. Už vloni na podzim byla
provedena kompletní výměna osvětlení
vnitřních prostor věže včetně nových silnoproudých rozvodů a kamerového systému, za což město zaplatilo víc než milion korun.
Aktuální rekonstrukční práce jsou roz-

děleny do dvou etap. První z nich má být
dokončena 15. června, poté budou práce
přerušeny. Druhá etapa naváže v září a celková obnova by měla být dokončena do
konce listopadu. Rozdělení prací do dvou
etap je motivováno snahou umožnit návštěvnický provoz alespoň v hlavní turistické sezoně. „Věž bude návštěvníkům
zpřístupněna od 16. června a navštívit ji
bude možné do konce prázdnin. Poté bude
opět uzavřena. I když budou hlavní stavební práce přerušeny, bude nutno ze
strany návštěvníků dbát zvýšené bezpečnosti v celém areálu hradu,“ doplnila starostka Andrea Hlávková.

(Dokončení ze strany 1)
„Při bezhotovostní platbě
musí být poplatek uhrazen samostatně s příslušným variabilním
symbolem, který je pro každého
člena domácnosti jiný. Při platbě
v pokladně městského úřadu
může být poplatek uhrazen najednou za všechny nahlášené
členy domácnosti,“ upozornila
Lenka Pítrová, pracovnice odboru
financí.
Vloni v závěru roku schválilo
zastupitelstvo zvýšení poplatku
o 42 korun, a nově tak je stanoven

na částku 540 korun na osobu
a rok. O třicet korun méně zaplatí
majitelé vlastní popelnice, kteří
tuto skutečnost ohlásili. Poplatek
za odpady lze uhradit bezhotovostním převodem nebo v pokladně
městského úřadu hotově či
kartou. Provozní doba pokladny
je v pondělí a středu od 8 do 17
hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do
14 a v pátek od 8 do 10 hodin.
V případě dotazů mohou občané
kontaktovat pracovníky odboru
financí na telefonních číslech 556
879 742 nebo 556 879 743.

Přehrada je připravena na letní provoz, řídit se bude novým návštěvním řádem
L u b i n a (hod) – Provoz
areálu vodní nádrže ve Větřkovicích se letos bude řídit novým
návštěvním řádem. Hlavní sezona se rozjede v závislosti na
počasí. Nejen vloni vybudované objekty, ale i nádrž
a okolní pozemky má v pronájmu Český rybářský svaz,
z. s., územní svaz pro Severní
Moravu a Slezsko. Provoz na
přehradě ve Větřkovicích bude
letos zajištěn zhruba ve stejném
režimu jako v předchozích letech, kdy úklid, údržbu a sečení

trávy v okolí vodní nádrže zajišťuje Místní organizace Českého rybářského svazu Frenštát
pod Radhoštěm, která na zdejším rybářském revíru od
prvotního napuštění hospodaří.
Ve středu 27. května proběhlo na radnici jednání k letnímu provozu za účasti všech
zainteresovaných subjektů,
které vykonávají na nádrži nějakou činnost. „Kromě diskuze
k provozu areálu se hodnotil
stav hladiny vody a její kvalita.
Hovořilo se o možných hygie-

nických rizicích, svozu odpadů,
sečení, příjezdech vozidel a jejich parkování, kulturních
a sportovních akcích, které jsou
v plánu na letošní sezonu,“ poznamenal Radek Harabiš, předseda Místní organizace ČRS
Frenštát p. R.
Účastníci schůzky se shodli
na novém návštěvním řádu areálu. „Původní řád vznikl před
30 lety a už neodpovídal dnešní
situaci a předpisům. Nový řád
přebral některá původní ustanovení a stanovil nové zákazy.

Zakázáno je například stanování a rozdělávání ohně včetně
grilování v grilech. Dále je zakázáno používání plavidel se
spalovacími motory, koupání
psů a hospodářských zvířat.
Nadále bude platit zákaz vjezdu
všech motorových vozidel. Na
dodržování bude dohlížet jak
městská policie, tak členové
rybářské stráže. Cedule s novým návštěvním řádem budou
osazeny jak na příjezdu od Hájova, tak u vstupu na pláž. Tam
už je nyní umístěna i nástěnka

s hygienickými doporučeními,
které instalovala Krajská hygienická stanice,“ upřesnil Radek
Harabiš.
Jak na schůzce zaznělo,
kvalita vody v přehradě je i přes
její nízký stav dobrá. „Pracovníci hygieny už odebrali první
vzorky vody a budou tak činit
po celou koupací sezonu,“
upřesnil dále předseda Místní
organizace ČRS Frenštát p. R.
Občerstvení na hrázi je
otevřeno už od začátku měsíce
května. „V době otevření bu-

fetu bude v provozu i sociální
zařízení. Podle sdělení provozovatel plánuje, podobně jako
v loňském roce, hudební produkce, ale spíše pro střední
a starší generaci. V souladu
s platnou vyhláškou města budou akce končit ve 22 hodin.
Ze sportovních akcí by se měl
uskutečnit koncem srpna triatlon. Pokud ovšem potrvá nízký
stav vody, nepočítáme kvůli
ochraně ryb s konáním závodů
ledové ploché dráhy,“ dodal na
závěr Radek Harabiš.

Boj s covid-19 městu snižuje příjmy a přidává neplánované výdaje

(Dokončení ze strany 1)
„Pracujeme s materiály z ministerstva financí a ministryně Schillerová tvrdí, že v číslech, která městům
její úřad poskytl, už byly započítány
i peníze, které vláda využije k vyplácení kompenzačního bonusu.
K iniciativě jsme se jako dlouholetí
členové Svazu měst a obcí připojili,
byť naše odhady výpadku rozpočtových příjmů se od prvotních v souvislosti s kompenzačním bonusem
a jeho dopadem do rozpočtového
ručení daní nezměnily,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný s tím, že

doufá, že tomu tak skutečně bude
a daňové příjmy obcí nebudou podobným způsobem dále snižovány.
Kopřivnice počítá, že výpadek
daňových příjmů bude zhruba desetiprocentní, což odpovídá zmíněným
30 milionům korun. Město už nějaký
čas intenzivně hledá úspory a na
červnovém jednání by úpravu rozpočtu měli schvalovat zastupitelé.
„Situaci samozřejmě bedlivě sledujeme a projednáváme i s finančním
výborem. Kromě odhadů už můžeme
pracovat i s konkrétními čísly. Za necelých prvních pět měsíců roku se

daňové příjmy meziročně propadly
o asi 9 milionů korun. Jaký bude další
vývoj, ukážou až další měsíce,“ říká
starosta Kopečný.
Výpadek daňových příjmů, ať už
způsobený změnou přerozdělení
peněz, nebo samotným prudkým
zbrzděním ekonomiky, není jediným
aspektem, který rozpočty samospráv
včetně toho kopřivnického zasáhnou.
Náklady spojené s epidemií covid19 jsou předem neplánovanou položkou městských a obecních rozpočtů
a nejde o zanedbatelné částky. Na
přímá opatření jen Kopřivnice v uply-

nulých měsících a týdnech vydala
přes 800 tisíc korun a částka rozhodně není konečná. Další statisíce
bude rozpočet stát například snížení
či odpuštění nájmu provozoven a veřejných prostranství, které má pomoci
zdejším podnikatelům, a další plánovaná opatření.
Zatím nejvyšším přímým výdajem města v souvislosti s opatřením proti šíření nemoci bylo cca
333 tisíc korun na úpravu a zprovoznění prostor, kde by mohli být
umístěni v karanténě lidé bez domova
či osoby vykázané z bytu pro domácí

násilí. Přestože prostor nakonec doposud nikdo nevyužil, město jej muselo na příkaz hejtmana vybudovat,
a to navíc ve velmi krátkém čase.
Další významnou položkou byl nákup ochranného materiálu, jen město
Kopřivnice vydalo na mimořádné nákupy respirátorů, rukavic či ochranných štítů asi 290 tisíc korun. Dalších
170 tisíc stál nákup dezinfekce a na
13,5 tisíce přišel ozonový generátor
pro dezinfekci vnitřních prostor, například ve veřejných budovách. Je
přitom velmi pravděpodobné, že účet
ještě není konečný.
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Již brzy zahájí provoz koupaliště Bazény je lépe napouštět v noci, nebo si nechat vodu dovézt

K o p ř i v n i c e (hod) –
Pokud bude přát počasí, mohlo by
v závěru příštího týdne zahájit letošní sezonu kopřivnické koupaliště.
„Areál jsme letos připravili
dřív, ale z důvodu koronaviru jsme
museli čekat, jaké hygienické podmínky budeme muset splnit a kdy
budeme vůbec moci otevřít. Podle
nich jsme vše připravili a teď už
čekáme na teplejší počasí,“ uvedl
Milan Gilar, ředitel Správy sportovišť Kopřivnice, která má areál
ve správě.
Ceny vstupného se letos nezvyšují, zůstávají ve stejné výši
jako vloni. „Dospělý zaplatí za ce-

lodenní vstupné 55 a za odpolední
45 korun. Děti budou platit 40 korun za celodenní a 30 za odpolední.
Lidé, kteří si chtějí zaplavat nebo
se slunit jen do 13. hodiny, budou
platit vstupné ve stejné výši jako
návštěvníci, kteří přijdou po 14.
hodině, tedy 45 korun a děti 30 korun. Také letos bude rodinné
vstupné, které je určeno pro dva
platící dospělé a tři děti, zdarma,“
okomentoval ceny ředitel Správy
sportovišť Kopřivnice s tím, že lidé
budou moci využívat permanentky,
které mají i pro bazén.
Koupaliště bude i letos otevřeno za příznivého počasí od 9 do
20 hodin až do konce srpna.

Klienti i pracovníci Racka
sbírali odpad na Bílé hoře
K o p ř i v n i c e (hod) – Ve středu 27. května se uklízela
Bílá hora. Pracovníci centra Racek a Armády spásy zorganizovali
brigádu v rámci Dne Země. Akce byla odložena o měsíc
z epidemiologických důvodů, ale také proto, že se o uspořádání
podělily dvě zmíněné organizace.
Počasí od začátku týdne nedávalo naději, že se akce vůbec
uskuteční. „V pondělí vydatně pršelo a v úterý dokonce padaly
kroupy, ale akce byla naplánována, a předpověď slibovala zlepšení, a tak jsme čekali na středu a vyplatilo se. Slunce přivítalo
účastníky brigády a provázelo je po celou dobu sbírání. Do úklidu
se zapojilo šest uživatelů Nízkoprahového denního centra Racek
a jeho pracovníci. V lese na Bílé hoře jsme posbírali a z něho vynesli cca 100 kg biologicky nerozložitelného odpadu,“ uvedl Michal Raška, vedoucí Nízkoprahového denního centra Racek.
Akci financoval spolek „Máš čas?“ z peněz, které získává na
provoz z ministerstva práce a sociálních věcí a také od města
Kopřivnice. Letošní akce na úklid, kterou Racek organizuje, byla
již dvanáctá. „V průběhu 11 let se zúčastnilo přes 110 lidí a dohromady bylo posbíráno a vyneseno z lesa kolem 1,1 tuny odpadu.
Tradiční jarní úklid je jedním ze způsobů, jak se sociální služba
Racek snaží aktivizovat své klienty a zároveň udělat něco
užitečného pro životní prostředí v okolí Kopřivnice,“ dodal Michal
Raška.

K o p ř i v n i c e (hod) – Napouštění
bazénů u rodinných domů či chat může
způsobit problém ve vodovodní síti
i vést k sousedským sporům.
Česká republika je premiantem
z hlediska počtu bazénů na počet obyvatel. Bazénů u domů v našich městech
a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do
krajiny stále přibývá, a to i v současné
době, kdy lidé nemohou cestovat.
„Problémy mohou přijít v momentě,
kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé
ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru
může dojít ke změnám hydraulických
poměrů vyvolaným vysokou rychlostí

proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal
vody, který se může dostat do poměrně
širokého okolí. Nárazové odběry mohou
také způsobit pokles tlaku vody. To se
negativně projeví u ostatních odběratelů,
kteří můžou být omezeni v odběru ze
sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti
SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít
dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně
mezi odběrovými špičkami. Nejlépe
přes noc ve všední den.
Další možností je si nechat vodu dovézt, čímž se napouštění bazénu urychlí.
Opatrnost je na místě také v případě, že

si lidé napouštějí bazén ze své studny.
Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda
ke koupání vhodná.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se
SmVaK Ostrava rozhodly nabízet dovážku vody i v letošním roce, poznamenaném v naší zemi od března
epidemií nového typu koronaviru.
Služba bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní
riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek
v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo o bezkontaktní způsob platby.

Ještě je možné...
(Dokončení ze strany 1)
Na koordinátorku Zdravého města se mohou zájemci
obracet, a to elektronicky prostřednictvím e-mailu ivana.holubova@koprivnice.cz, nebo
telefonicky na tel. číslo 556
879 671.
Inspiraci mohou zájemci
najít na webu Ko-projektů, na
kterém jsou uvedeny podrobné
informace, co všechno musí
návrhy obsahovat. Zpracované
návrhy je možné posílat elektronicky na e-mailovou adresu
koordinátorky Zdravého města
a MA21, nebo je v papírové
podobě podat přes podatelnu.
„Finance na jeho realizaci
včetně případného zpracování
projektové dokumentace nesmí překročit částku 500 tisíc
korun,“ upozornila Ivana Holubová s tím, že i loňští nePrvní lidé si nově otevřenou expozici Muzea Šipka prohlédli při slavnostním otevření v pondělí úspěšní žadatelé mohou své
1. června. Nyní už je muzeum přístupné veřejnosti.
FOTO: DAVID MACHÁČEK projekty přihlásit znovu.

Radim Ulmann – Reklamní V novém muzeu se snoubí geologie, paleontologie a archeologie
Š t r a m b e r k (dam) – Bez- kami tisíc let, tak ještě mnohem před 140 lety objevil Karel Jaro- náškovým sálem, tak prostorem
poutač pro firmu Tatra
mála dvě století stará budova mas- delší období geologického vývoje slav Maška. Ta je k vidění jako pro krátkodobé výstavy galerijZcela samostatnou kapitolu výtvarných realizací
v kopřivnickém veřejném prostoru tvoří díla čistě propagačního charakteru. Tím nejznámějším je firemní
poutač automobilky Tatra, umístěný krátce po dokončení správní
budovy
Tatry na její
střechu.
Autorem návrhu je významný ostravský architekt Radim Ulmann, který se
specializoval především na návrhy interiérů veřejných
budov. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří například
interiér ostravského Divadla Jiřího Myrona či návrh
sedadel pro Stavovské divadlo v Praze.
Poutač ve tvaru červené kostky s logem automobilky Tatra musel být kvůli svým rozměrům na budovu
instalován pomocí vrtulníku. Vydržel zde, s drobnou
úpravou, až do roku 2004. Poté byl nahrazen logy společnosti Terex-Tatra, a když se z ředitelské budovy stal
v roce 2006 městský úřad, zmizely reklamní poutače
zcela.
Pavel Dvořák, Lašské muzeum

ných krámů kousek pod náměstím
ve Štramberku je od začátku tohoto týdne znovu muzeem. Objekt, ve kterém svého času sídlilo
Muzeum Zdeňka Buriana a turistické informační centrum, je od 1.
června nově otevřeným Muzeem
Šipka. Provoz zbrusu nové expozice probíhá pod hlavičkou Muzea
Novojičínska a Moravskoslezský
kraj do rekonstrukce objektu a vytvoření muzea investoval 6,4 milionu korun.
Zaměření Muzea Šipka je zakódováno už v jeho názvu. Jde
o mezioborový projekt na pomezí
geologie, paleontologie a archeologie a zachycuje nejstarší dějiny
Štramberka, a to jak z pohledu člověka, který zde žil už před desít-

tohoto místa. „Na poměrně omezeném prostoru se snažíme prezentovat velmi dlouhé dějiny. Snažili jsme se expozici pojmout co
nejplastičtěji, a tak se návštěvníci
mohou projít kopií jeskyně Šipky
s audiovizuální projekcí, která by
jim měla navodit pocit období,
kdy ji obýval neandrtálský člověk,
ale je zde i akvárium rekonstruující život v jurském moři,“
říká Zdeněk Orlita, ředitel Muzea
Novojičínska.
Replika Šipky je klíčovým
prvkem i podle spoluautora expozice Pavla Stabravy. Právě ona je
totiž pojítkem mezi geologií, paleontologií a archeologií. „Klíčovým nálezem byl úlomek čelisti
neandrtálského dítěte, kterou zde

kopie a kromě ní je zde mnoho
dalších zajímavých sbírkových
předmětů, ať už fosílií dávných
živočichů, tak nálezů, které nám
zde zanechal člověk, který tuto lokalitu prokazatelně obýval někdy
od doby středního paleolitu,“ láká
k návštěvě muzea Stabrava. K zajímavým dějinným etapám, o kterých se v expozici dá dozvědět
více, je období lidu popelnicových
polí, kteří v době před asi dvěma
tisíci lety vybudovali na Kotouči
mohutné prosperující hradisko
s čilými obchodními styky s Pobaltím i Středomořím.
Zatímco přízemí masných
krámů patří zmíněné stálé expozici, v patře vznikl multifunkční
prostor, který může být jak před-

ního typu. Aktuálně je zde instalována panelová výstava o práci
příborského paleontologa Maurice
Remeše a historické snímky zobrazující těžbu na Kotouči, a to
jak člověk horu proměnil.
Od úterý veřejnosti přístupné
Muzeum Šipka stejně jako jiné obdobné instituce zatím funguje za
určitých omezení, mezi které patří
i to, že do expozice se v jeden čas
nepodívá víc než pět návštěvníků.
„Pevně věřím, že brzy opatření
spjatá s koronavirovou pandemií
odezní a že si návštěvníci muzeum
budou moci náležitě užít i ve větších skupinách,“ nechal se slyšet
Lukáš Curylo, který v pondělí dopoledne muzeum slavnostně otevřel.

Koncertní pauzu ukončily Logarytmy
(Dokončení ze strany 1)
Písně Malíř vzpomínek, Prstýnky z provázků nebo Podivín svět, které návštěvníci pátečního koncertu mohli slyšet v premiéře, jsou
důkazem toho, že v koronavirové pauze muzikanti nezaháleli a myslí vážně rovněž plány na
vydání debutové desky, která by měla vyjít ještě
letos na podzim.
„Zhruba tři čtvrtiny desky máme natočené,
ale další materiál ještě vzniká. Získali jsme
úžasného nového skladatele a textaře. Jde jim
to spolu skvěle a produkují velké množství výborných písniček. Nakonec to může dopadnout
tak, že budeme muset složitě vybírat, které písničky se na desce objeví a které tam nebudou,“
říká Honza Szabó, kapelník Logarytmů a manžel Lenky Hrůzové.
Kromě autorských věcí, vznikajících přímo
na zkouškách kapely, nyní repertoár pro Lenku
Hrůzovou tvoří i ostravský skladatel Vladimír
Figar ml. Člen Rock&Roll Bandu Marcela
Woodmana a autor, který má psaní hitů v krvi.
Dlouhá léta byla krychle s logem Tatry na střeše správní budovy jednou z dominant Kopřivnice. Zatímco on sám psal písně pro Věru Špinarovou
Jejím autorem byl architekt Radim Ulmann.
FOTO: ARCHIV MUZEA FOJTSTVÍ nebo Karla Gotta, jeho otec napsal několik zná-

mých písní pro Marii Rottrovou. „Má velmi
pěkný rukopis. Jeho písničky jsou takové „malované“. Rozhodně nejde v současném trendu
popových písniček: Hlavně aby to bylo pitomé
a co nejjednodušší. Jeho muzika je taková hezky
obrazotvorná tak, jak se to dělávalo dřív,“ chválí
autora několika svých písní Lenka Hrůzová.
Svého nového textaře Jana Matěje Krninského zase zpěvačka poznala v jižních Čechách
při přípravách historického televizního seriálu
Krčín. Pro ten Hrůzová nazpívala úvodní píseň
a měla by si v něm i zahrát jednu z rolí. U toho
ale nezůstalo, protože scenárista seriálu pro ni
začal psát i písňové texty.
Nemožnost veřejného vystupování Logarytmům v určitém směru přišla vhod, kapela se
mohla lépe soustředit na přípravu pro další nahrávání. Fanoušci ale přitom nepřišli zkrátka.
Prvního května Lenka Hrůzová uveřejnila v online premiéře svůj druhý videoklip k singlu
Píseň hvězd. Na koncertě minulý týden pak
svým fanouškům prozradila, že se začínají rodit
plány na třetí klip, který by měl obrazem doprovodit písničku Podivín svět.
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SUCHO: Dostatek vláhy je jen zdánlivý, odborníci nadále varují
Stav vody v hlubších vrstvách půdy je i přes intenzivní deště velmi vážný
K o p ř i v n i c e (cab) –
Slovo sucho se v poslední době
skloňuje snad stejně často jako
koronavirus. Sucho v České republice se prohlubuje již od
roku 2015, a odborníci dokonce tvrdí, že je nejhorší za
posledních pět set let.
Od roku 2015 je území
střední Evropy zasaženo periodou sucha, kdy již na podzim
předchozího roku vznikl významný deficit srážek a ten byl
prohlubován i v následujících
letech. Samozřejmě se v těchto
obdobích vyskytovaly i periody, kdy srážkové úhrny odpovídaly normálu, nedošlo však
k obnovení normálního stavu
oběhu vody ve všech jeho částech. Průměrný deficit srážek
se za pět let, od roku 2015 do
konce dubna 2020, pohybuje
celostátně na úrovni zhruba
400 milimetrů. Aby však byla
vodní bilance stejná jako v období 1961-2000, byl by jich potřeba dvojnásobek.
Významný podíl na přetrvávajících a prohlubujících
dopadech má nadnormální teplota vzduchu, kvůli které se
voda z povrchu rychleji vypařuje. Pro ilustraci hloubky
deficitu se vyjadřuje tzv. evapotranspirací, což lze definovat
jako vrstva vody v milimetrech,

která se za určitý čas uvolní do
atmosféry. Současně z hlediska
doplňování podzemních vod je
nepříznivý i průběh zim, kdy
se netvoří významnější zásoby
sněhu, nebo se jejich výskyt
omezuje na horské oblasti. Nedochází tak k postupnému tání,
které je zásadní pro doplnění
zásob podzemních vod.

Letošní zima suchu výrazně
napomohla, sněhu bylo uprostřed tohoto ročního období
desetkrát méně než před rokem. K tomu se ale přidaly
vyšší teploty, takže voda
odtekla již v lednu a únoru.
Poté přišly srážkově podprůměrné měsíce březen
a hlavně duben, navíc vegetace

začala bujet dříve než obvykle.
Biomasy tak bylo o 10-20 %
více, než je na přelomu dubna
a května běžné. Ta spotřebovává více vody a do
hlubších vrstev jí propustí jen
málo.
Z analýzy měsíce dubna (za
měsíc květen ještě data zpracována nebyla) vyplývá, že

tento měsíc byl nejspíše druhý
nejsušší za posledních 60 let.
Moravskoslezský kraj v tomto
období neměl ani pětinu toho,
co obvykle v dubnu naprší. Po
tomto extrémně suchém měsíci
přinesl květen více než dvacet
deštivých dnů. Napršelo přes
70 litrů vody na metr čtvereční,
což je čtyřnásobně více než

v dubnu. Jenže tyto srážky pronikly pouze do svrchních
vrstev půdy a do hloubky
40 cm je půdní vlhkost prakticky v normálu, metr pod zemí
je situace stále velmi vážná.
Zásoby podzemních vod se
zvedly jen mírně, jejich stav
však zůstává nadále na silně
podnormální úrovni.

Úprava koryta Kopřivničky se
zvažovala, byla by však drahá
K o p ř i v n i c e (cab) – Trnem v oku mnohým občanům
Kopřivnice je zregulované koryto vodního toku Kopřivničky. To
bylo v době panelové výstavby města notně zahloubeno a na
mnohých místech vybetonováno. Nemovitosti a obyvatelé Kopřivnice jsou tak na jedné straně ochráněni před pětisetletou
vodou, na straně druhé došlo k tvrdému zásahu do koryta, které
je vlastně stavbou. Kopřivnička je však ve správě státního podniku
Povodí Odry Ostrava, který se stará o jeho údržbu, sečení apod.,
a veškeré změny související s tímto vodním tokem tak musí být
Povodím Odry schváleny.
„Úprava Kopřivničky je určitě možná, alespoň v některých
úsecích, také se o tom uvažovalo, ale byla by to velmi nákladná
záležitost. Navíc má Kopřivnička rozkolísaný průtok vody a především při přívalových srážkách může tento průtok velice rychle
a podstatně stoupnout. Případná revitalizace vodního toku by
tedy musela respektovat a zajistit stabilitu nového koryta, aby
nedošlo k jeho poškození. Z hlediska boje proti suchu by však
úprava koryta výrazný přínos neměla,“ objasnil vedoucí oddělení
vodoprávního úřadu města Kopřivnice Jiří Sopuch. Odbor životního prostředí radnice uvažoval alespoň o vytvoření městského
Při projektování a stavbě nových parkovacích míst v Kopřivnici je myšleno na zadržování parku podél tohoto toku od Vanaivanu až na sídliště Sever, ale
a vsakování dešťových vod.
FOTO: DAVID MACHÁČEK tento projekt jako celek neprošel právě přes Povodí Odry.

Dešťovku mohou pro další účely využívat nejen jednotlivci, ale i obce a firmy

K o p ř i v n i c e (cab) – Boj se
suchem se v příštích letech stane jedním z hlavních problémů celého světa
a o to více je potřeba s vodou umět
hospodařit. Jedním ze způsobů je zaměřit se na zachycování dešťové vody.
V tom má pomoci dotační program
Dešťovka, který vyhlásilo v rámci Národního programu Životního prostředí,
spravovaného Státním fondem životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí na podporu udržitelného
hospodaření s vodou v domácnostech.
Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému
a efektivnímu hospodaření s vodou
a snížit tak množství odebírané pitné
vody z povrchových a podzemních
zdrojů.
Ministerstvo životního prostředí
navrhlo do novely vodního zákona po-

vinnost u jakékoliv nové výstavby dešťovou vodu buď akumulovat a následně využívat, vsakovat na pozemku,
nebo umožnit její výpar. Odvod dešťové vody do kanalizace bude umožněn jen v případech, kdy bude prokazatelně doloženo, že jiné hospodaření se srážkovou vodou není možné. Novela zákona by po projednání
ve sněmovně mohla začít platit od roku
2021.
Běžných lidí se týká především dotační program tzv. Malá dešťovka,
která je vyhrazena pro rodinné či bytové domy. Konkrétně existují tři varianty podpory, o kterou mohou lidé
žádat – na nádrž pro akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady, na
nádrž pro akumulaci srážkové vody
pro splachování WC a zálivku zahrady
a také na systém na recyklaci odpadní
vody z domácnosti s možným využi-

tím srážkové vody. Kromě toho si lidé
mohou vybudovat zelenou střechu, na
niž stát přispívá z dotačního programu
Nová zelená úsporám. Tzv. Velká
dešťovka se pak týká obcí, krajů či
státních organizací a je financována
prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí i z evropských fondů.
V obci tak lze, třeba pod dlažbou na
náměstí, vybudovat nádrž, ze které se
dá zavlažovat blízká zeleň nebo zásobovat jezírko v parku.
Město Kopřivnice má v projektu
na revitalizaci centra města zařazeny
dvě retenční nádrže, do nichž bude
sváděna voda a ta se bude využívat na
zalévání zeleně v centru města. „O podání žádosti na dotaci z Velké dešťovky jsme v tomto případě zatím neuvažovali. Pro její přípravu bychom
část projektu týkající se jejich vybudování museli z celkové projektové

dokumentace vyjmout a bylo by to
administrativně náročné a zdrželo by
to proces stavební realizace projektu.
Není však vyloučeno, že se k posouzení získání dotace na tuto dílčí část
projektu vrátíme,“ dodala vedoucí oddělení strategického plánování odboru
rozvoje majetku kopřivnické radnice
Lenka Šimečková. Dostat dotaci
z Velké dešťovky se pokouší odbor
u parkoviště na ulici Družební, ale žádost, jíž se město snažilo získat finance
jak na povrchovou úpravu parkoviště,
která bude z dlažby s širokými
spárami, umožňující mělký vsak, tak
na podzemní retenční nádrž, zpomalující odtok vody do jednotné kanalizace, musela být dle požadavků poskytovatele dotace upravena. „Po
obdržených připomínkách jsme museli
žádost omezit pouze na příspěvek na
retenční nádrž. Nyní čekáme na vyjá-

dření hodnotitelů žádosti,“ upřesnila
Lenka Šimečková.
V současné době je zpracována
studie na využití dešťové vody a vody
z koupaliště pro závlahu na letním stadionu. „Předmětem řešení je úprava
dešťové kanalizace, která jímá vodu
z lokality u Husovy lípy a při přívalových deštích bývá zahlcována nadměrnými srážkami. Po přečištění by
tato voda mohla jít do retenční nádrže,
stejně jako ta z koupaliště, která je každodenně vypouštěna v rámci obměny
vody v bazénu a v současné době
odtéká bez dalšího užitku do Kopřivničky. Z této retenční nádrže by pak
mohla voda sloužit na zalévání trávníků na letním stadionu i tréninkovém
hřišti a na kropení ploché dráhy,“ vysvětlila Lenka Šimečková s tím, že
v plánu je i zadržování vody ze střechy
tribuny letního stadionu.

Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice funguje i v praxi

K o p ř i v n i c e (cab) – Projevy
změny klimatu, mezi něž patří samozřejmě i dlouhotrvající období sucha,
se dotýkají celého světa, Českou republiku a Kopřivnici nevyjímaje. Město
Kopřivnice se proto rozhodlo reagovat
na tento vývoj vytvořením adaptační
strategie na změnu klimatu.
Společně s městem Hlučínem a ve
spolupráci s obecně prospěšnou společností CI2, která se touto problematikou již delší dobu zabývá, se zapojilo
do Programu na podporu nevládních
neziskových organizací pro rok 2016
podporovaného Ministerstvem životního prostředí s názvem Adaptace měst
na změnu klimatu – výběr opatření
a účast veřejnosti. Obecným cílem projektu bylo přizpůsobení se českých
měst změně klimatu. Tohoto záměru
mělo být dosaženo zapojením expertů
a občanů dvou měst v ČR do výběru
vhodných adaptačních opatření pro
tato města, sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe mezi městy a aktivním šířením informací o změně klimatu a jejích dopadech do měst.
Práce na tomto strategickém dokumentu byly zahájeny v roce 2015

a podíleli se na něm nejen pracovníci
radnice a organizací města, ale i zdravotníci, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a odborných firem a institucí, či místní zemědělci.
„Dokument vznikl na základě zkušeností a informací jednak přímo ze zdejšího prostředí, a pak také ze seminářů
a konzultací v rámci projektu Zdravé
město a místní Agendy 21. Adaptační
strategii jsme zpracovávali jako jedno
z prvních měst v ČR,“ podotkl Hynek
Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice.
Dokument kombinuje dva základní
typy opatření na změnu klimatu. Tím
prvním jsou mitigační opatření, což
jsou přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů (např.
efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení
budov atd.), tím druhým pak adaptační
opatření, tedy opatření k přizpůsobení
přírodního nebo antropogenního systému skutečné nebo předpokládané
změně klimatu včetně jejích dopadů.
V návrhové části dokument obsahuje řadu oblastí pro adaptaci od technické infrastruktury a rizikového ma-

nagementu přes tzv. modrou infrastrukturu a hospodaření s dešťovou vodou, zelenou infrastrukturu a půdu.
Mitigační opatření mají podporovat
využívání obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných opatření a snižovat
environmentální zátěž města a městského úřadu. Poslední dva oddíly se
pak věnují tématům změna klimatu
a člověk a implementačním opatřením.
„V této části jsou u jednotlivých oblastí
uvedeny adaptační cíle, navržená adaptační opatření, časový horizont jejich
řešení a kdo za uskutečnění daného
opatření nese odpovědnost,“ upřesnil
Hynek Rulíšek.
Z adaptačních opatření se městu
daří realizace parkoviště s propustným
povrchem, a to za městským úřadem
a u Komerční banky. Nedávno bylo
dokončeno parkoviště na sídlišti Sever,
kde jsou vzhledem k málo propustným
jílovitým půdám vybudovány podzemní vsakovací boxy, z nichž je voda
postupně vypouštěna až do propustného horninového prostředí. Součástí parkovišť je i zeleň, která vytváří
stín, odráží sluneční záření, udržuje
příjemnou teplotu apod.

„Jedno z důležitých opatření této
strategie je i, tak jako v jiných městech,
která se touto problematikou delší
dobu zabývají, koncepce hospodaření
s dešťovou vodou. V první fázi by
mohla pomoci řešit využití dešťové
vody ve městě, následně pak i v krajině
v okolí města. Zatím nám téměř všechna dešťová voda teče společně se splašky do jednotné kanalizace a na čistírnu odpadních vod. To by bylo dobré
postupně měnit,“ dodal Rulíšek.
Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice byla i podnětem pro spolupráci s brněnským
ekologickým institutem Veronica na
Analýze zranitelnosti města Kopřivnice podporované ze Státního fondu
životního prostředí ČR. „Nejdříve byla
provedena identifikace možných hrozeb, které by mohly nejvíce ohrožovat
Kopřivnici z pohledu četnosti a předpokládané velikosti dopadů a schopnosti našeho území se s nimi vypořádat. Pak jsme posuzovali, jak se jim
bránit. První možností bylo varování
před hrozbou, druhou prevence a již
existující opatření a třetí připravenost
na případné mimořádné události. Jako

jedny z nejpravděpodobnějších a nejvíce nebezpečných pro město nám vyšly vedro, dlouhodobé sucho, přívalové srážky a extrémní vítr,“ doplnil
Hynek Rulíšek.
Adaptační strategie byla impulzem
pro řadu dalších akcí, ve kterých byli
občané nejen Kopřivnice a jejích místních částí, ale i území obce s rozšířenou působností Kopřivnice seznamováni s tím, co by sami mohli pro zlepšení klimatu udělat. „V roce 2018 proběhla kampaň Klima se mění – změň
se i ty!, jejímž cílem bylo informovat
obyvatele o možnostech a aktivitách,
které jim pomohou připravit se na dopady změn klimatu ve městě a jeho
okolí. Z dalších aktivit organizujeme
Den Země a ten byl v loňském roce
zaměřen právě na vodu. Letošní
zrušený Den Země měl být zaměřen
především na změnu klimatu. Tak snad
to vyjde v příštím roce. Na podzim
roku 2019 jsme pak pořádali spolu se
Státním fondem životního prostředí
ČR seminář k dotačním titulům Nová
zelená úsporám a Dešťovka,“ vyjmenoval aktivity odboru životního prostředí Kopřivnice Hynek Rulíšek.
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SUCHO: Nedostatku vody se pozvolna přizpůsobuje i Kopřivnice
Prohlubování studní a budování nových Kůrovec místní lesy tolik nezdecimoval
o p ř i v n i c e (cab) – Vliv sucha na rost- matu poslední doby Jaroslav Jiřík, vedoucí odsucho nevyřeší, naopak jej ještě zhoršují linyKlidé
nejčastěji vidí na svých zahrádkách dělení lesního hospodářství a ochrany přírody
K o p ř i v n i c e (cab) – V posledních
letech stále více lidí z obavy před suchem buduje nové studny nebo prohlubuje současné
zdroje vody. Jenže kvůli poklesu hladiny podzemní vody vlastní studna či vrt problémy nevyřeší, často musí jít do výrazně větší hloubky
než dříve, a navíc celou situaci ještě zhoršují.
„Čím více je v území studní, tím je samozřejmě
větší odběr z podzemních vod a dochází k dalšímu poklesu jejich hladiny. Studny tak neřeší
problém se suchem, ale ještě jej dále prohlubují.
U domovních studní, které neslouží jako jediný
zdroj pitné vody pro zásobování obyvatelstva,
tak je prohlubování problémem,“ zdůrazňuje
Jiří Sopuch, vedoucí oddělení vodoprávního
úřadu města Kopřivnice.
Podzemní voda není součástí pozemku,
a není tak ve vlastnictví jeho majitele. Nemá
vlastně žádného vlastníka a s povolením stavby
studny se zároveň vydává povolení k odběru
podzemních vod. „Vodoprávní úřad povoluje
žadateli množství vody, které může prostřednictvím studny z podzemních vod odebrat, rov-

něž účel pro použití odebrané vody a zároveň
je její odběr časově omezen. Pokud má někdo
studnu, neznamená to tedy, že může odebírat
jakékoli množství vody a po neomezenou
dobu,“ doplňuje Jiří Sopuch.
Při vodoprávním řízení se zkoumá, zda nová
studna nebude mít vliv na již stávající studny
v nejbližším okolí a zda nezpůsobí pokles hladiny podzemních vod. „Z tohoto důvodu žadatel
při žádosti o vydání stavebního povolení na
studnu musí předložit hydrogeologický posudek
vypracovaný oprávněnou osobou, ve kterém
musí být zhodnoceno území, kde má být studna
povolena. Musí být zmapovány všechny studny
v okolí a posouzen vliv nové studny a požadovaného odběru z ní na hladinu podzemní vody
a na stávající studny. Nová studna nesmí negativně ovlivnit ty stávající ve svém okolí,“ vysvětluje Jiří Sopuch. Odebíraná podzemní voda
ze studní v současnosti nemusí být měřena
vodoměrem a není zpoplatněna, do budoucna
se však toto nedá vyloučit, aby byla podzemní
voda více chráněna.

a zemědělci na svých polích, podle Jakuba
Hrušky, přírodovědce z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, se však nedostatek
vody projeví nejvíce v lesnictví. Již od roku 2015
je v České republice obrovská kůrovcová
kalamita a právě lýkožroutu smrkovému svědčí
vyšší teploty a sucho. Na druhou stranu kůrovec
je sekundární riziko, primární je ono sucho.
Zdravý silný strom kůrovci odolá a zalije ho
pryskyřicí.
V kopřivnických lesích se sucho projevuje
již několik posledních let. „V České republice
se mluví o kůrovcové kalamitě, ale v našich lesích jsme se začali s tímto škůdcem více potýkat
již před sedmi osmi lety. Tím pádem jsme
o smrky nepřišli naráz, ale napadené kusy odstraňujeme postupně. V kopřivnických lesích se
tak nevyskytují souvislé kalamitní holiny o velikosti několika hektarů, jak to můžeme vidět na
některých místech v republice. Proti kůrovci za
stávající situace můžeme bojovat pouze tak, že
včas odstraňujeme napadené stromy z lesa. Na
celostátní úrovni k boji proti kůrovci přispělo
opatření obecné povahy ministerstva zemědělství, které povolilo nezpracovávat kůrovcové
souše, které již kůrovec opustil. Toto opatření
má ulehčit vlastníkům lesa, aby mohli soustředit
výrobní kapacity na zpracování čerstvě napadených stromů,“ dodal k hodně rozebíranému té-

města Kopřivnice.
Druhým důsledkem sucha v místních lesích
je jejich obtížná obnova. „Tento problém jsme
zaznamenali již v roce 2015, kdy perioda sucha
nastávala. Nasazené stromky není možno zalévat
a v jednom roce jsme měli obrovské ztráty po
jarním zalesňování v důsledku horkého a suchého jara. Proto jsme přešli na podzimní výsadbu a úhyny se nám od té doby výrazně
zmenšily,“ vysvětlil Jaroslav Jiřík. Zároveň se
změnou ročního období výsadby přistoupil také
odbor životního prostředí na výhradní nákup
obalovaných sazenic. Ty mají kořeny ve vlhkém
zemním balu, který se při výsadbě neporušuje,
a sazenice tak jsou schopny přečkat i určité období sucha.
Jako reakce na dlouhotrvající periodu sucha
se také postupně mění druhová skladba nově
vznikajících lesů. „Výrazně jsme omezili, byť
úplně nevyloučili, výsadbu smrku. Cílem je větší
druhová pestrost porostů s výraznějším zastoupením listnatých dřevin. Zatím lesní zákon
neumožňuje vysazovat v lesích cizokrajné dřeviny odolnější vůči suchu. Na toto téma se však
již na ministerstvu vede odborná debata o tom,
že by se změnila vyhláška o druhové skladbě
v porostech, a to zejména ve vztahu k obnově
velkých kalamitních holin po kůrovcové těžbě,“
uzavřel Jaroslav Jiřík.

Podstav vody v Lubině ovlivňuje nejen ryby
K o p ř i v n i c e (cab) – Nedostatek srážek
či naopak jejich přívalový charakter a podstav
vody v řece Lubině a Větřkovické přehradě se
negativně odráží na vodních živočiších vázaných
na tento ekosystém. „Za poslední roky se potýkáme s nedostatkem srážek, dlouhodobými
tropickými teplotami, mírnými zimami, vyšší spotřebou vody a dalšími jevy. Podstav vody má vliv
na její kvalitu, neboť je nízký ředicí efekt, tedy
čím více vody, tím lépe se ekosystém vyrovná se
znečištěním. Zhoršují se fyzikálně-chemické parametry vody, které v kombinaci s vysokými teplotami zhoršují podmínky života ryb a živočichů,“ vysvětluje Daniel Gebauer, hydrobiolog
Územního svazu pro severní Moravu a Slezsko
Českého rybářského svazu.
Pro zdraví ryb a jejich dobré životní podmínky
je důležitý vztah mezi teplotou vody a nasycením
kyslíkem, který je přímo úměrný množství vody
Jedním z míst, kde lesníci i vlivem sucha bojují s opětovným zalesněním, je část svahu kopce a srážek. „Vztah má charakter nepřímé úměrnosti.
Pískovna.
FOTO: JAKUB COCHLAR Čím je teplota vyšší, tím se méně sytí kyslíkem

a naopak. Teplota vody však ovlivňuje nejen ryby,
ale i původce chorob a schopnost jejich množení
a patogenního působení. Proto je sucho, respektive
podstav vody pro ryby a vodní živočichy stresovým, nepříznivým obdobím, které může za
daných podmínek být i smrtelné,“ varuje hydrobiolog Gebauer.
A právě v posledních letech je rybáři
pozorován zvýšený úhyn ryb v důsledku dlouhotrvajícího období sucha, v kombinaci pak s některými abiotickými faktory a negativními vlivy
člověka. „Alarmující je vysychání kapilár a menších přítoků, kde celá ichtyofauna a vodní živočichové prakticky přestali existovat. Největším nešvarem je zvýšený odběr vody při tomto kritickém
stavu. Zvlášť v letních měsících řada zahrádkářů
a majitelů bazénů čerpá vodu z toku na hranici
minimálního průtoku, čímž není zajištěna ekologická funkce toku. Dochází tak k jeho degradaci
a likvidaci rybího společenstva a živočichů vázaných na tento tok,“ zdůraznil Daniel Gebauer.

V plánu byl park kolem Kopřivničky, jako celek ale Povodím Odry neprošel

K o p ř i v n i c e (cab) –
Sucho posledních let má negativní dopady mimo jiné i na
městskou zeleň a její kondici.
Tu nepříznivě ovlivňují také
teplotní výkyvy, používání
posypové soli a obecně vyšší
teplota v městském prostředí
(tzv. tepelný ostrov). Ani Kopřivnice není výjimkou. Správa
zeleně s těmito vlivy při plánování nových výsadeb počítá
a přizpůsobuje jim druhovou
skladbu, a to zejména v případě
stromů. „Vysazujeme dřeviny,
které lépe snáší sucho, zasolení
a obecně extrémní podmínky
městského prostředí. Ve větší
míře tedy vysazujeme introdukované (nepůvodní) dřeviny ze
sušších nebo přímořských
oblastí, které jsou ze své domoviny na sucho a zasolení
zvyklé (např. svitel, katalpa,
dřezovec). Domácí druhy jako
javory, lípy, jasany apod. vysazujeme spíše do parků nebo
okrajových částí města, kde nejsou vystaveny tak nepříznivým vlivům,“ popsal jednu
ze strategií adaptace na sucho
Jan Habr, správce zeleně města
Kopřivnice.
Sucho se zejména v letních
měsících projevuje i na travnatých plochách, které přechází

do letní dormance (nadzemní
části žloutnou, zasychají). „To
je zcela přirozená reakce trav,
díky které přečkávají suché období. Jakmile se ochladí a zaprší, opět vyraší a znovu vytvoří zelený travní porost. Aby
však nedocházelo k nadměrnému vysychání travnatých
ploch a jejich nevratnému poškození, sečeme je na vyšší strniště, tj. 7 až 12 cm. Pokud suché a horké počasí dlouhodobě
přetrvává, počkáme s další sečí
na příznivější podmínky,“ objasnil Jan Habr.
Problém s nedostatkem
vláhy mají i nově vysazené dřeviny, které ještě nejsou schopny
si samy vodu z půdy obstarat.
„V období dlouhodobě suchého počasí tedy provádíme
jednorázovou zálivku nově vysazených stromů v dávce 60–
100 l na jeden strom. Z tohoto
důvodu se při jejich výsadbě
vytváří tzv. zálivková mísa,
která zabraňuje odtoku vody
a zajišťuje její postupné vsáknutí do půdy,“ okomentoval
další opatření Jan Habr.
Velmi důležité v boji proti
suchu je vysazování zeleně do
zpevněných ploch, jakými jsou
například parkoviště. „Snažíme
se o vysazování stromů nejen

kolem parkoviště, ale i mezi
parkovací stání. Pro tyto účely
máme zpracován dokument,
který stanovuje požadavky na
výsadbu zeleně při budování
nových a při rekonstrukci stávajících parkovišť. V případě
stromů je to jeden strom na pět
až osm parkovacích stání. Rovněž povrch parkovišť se již většinou dělá z materiálů propustných pro vodu a vzduch. Jde
o zatravňovací rošty či dlaždice
prosypané štěrkem nebo zatravněné. Dále se snažíme rušit
staré nevyužívané zpevněné
plochy a nahrazovat je novou
zelení. Samozřejmě čím více
kvalitních zelených ploch ve
městě bude, tím příznivější
bude městské mikroklima,“
upozorňuje správce zeleně Jan
Habr.
Odbor životního prostředí
kopřivnické radnice obnovuje
také dožívající stromořadí, vysazuje nová tam, kde ještě
žádná nejsou, a zabývá se
i otázkou aplikace tzv. modrozelené infrastruktury, což je síť
prvků budovaných v harmonii
s přírodou pro řešení urbanistických a klimatických problémů. Jde o kombinované
užití vody a zeleně – zejména
té srážkové tak, aby ne-

odcházela do kanalizace, ale
aby ji městská zeleň mohla
čerpat, odpařovat a tak ve svém
okolí zvlhčovat vzduch, tedy
současně i snižovat teplotu
a prašnost. Do systému zelenomodré infrastruktury lze zařadit
např. zelené střechy a fasády,
různé tůňky a jezírka na srážkovou vodu, vsakovací průlehy

a další opatření.
„Vhodně zvolený typ zeleně na správném místě příznivě ovlivňuje městské mikroklima. Zeleň je velmi dobře
fungující přírodní klimatizací,
která své okolí v létě ochlazuje
a v zimě naopak ohřívá (brání
úniku tepla). Uvažovali jsme,
že vytvoříme jakýsi páteřní

městský park podél Kopřivničky od Vanaivanu až na sídliště Sever, ale bohužel tento
projekt jako celek neprošel přes
Povodí Odry, které je správcem
toku. Ti jsou ochotni akceptovat pouze dílčí úpravy na několika místech bez výraznějšího zásahu do koryta Kopřivničky,“ doplnil Jan Habr.

Většinu času protéká korytem Kopřivničky tak málo vody, že je možné jejím často vybetonovaným
korytem pohodlně projít.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
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kulturní servis
KINO KOPŘIVNICE
Čt 4. června v 19 hodin komedie Švédska
Volej mámu! Rodiče někdy čekají celý život,
než jim děti poví "Děkuji". A děti zase vytrvale čekají, až uslyší "Promiň". Tato neřešitelná rovnice je výchozím bodem ztřeštěné
švédské komedie o matkách a dcerách.
Pětatřicetiletá Niki, která svým chováním dokazuje, že dospělost není jen o věku, je okolnostmi donucena zrekapitulovat všechny své
dosavadní vztahy a životní rozhodnutí.
Pá 5. června v 19 hodin historické komediální drama VB, Francie Problémissky.
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss
World. Ta byla ve své době nejsledovanější
televizní show světa. Rozhodně ale neprobíhala hladce a ze soutěže se stala doslova
divoká jízda. Emancipované dámy prohlašovaly, že soutěže krásy dehonestují
a ponižují ženy. A to se rozhodly dát najevo
v přímém přenosu. Na diváky celosvětového
živého vysílání tehdy čekala víc než jen jedna
senzace.
So 6. června v 19 hodin akční thriller
USA Lov. Dvanáct lidí se probouzí na mýtině
uprostřed lesa. Navzájem se neznají, neví,
kde jsou, ani jak se tam dostali. Netuší, že
byli vybráni pro velmi specifický účel… stali
se lovnou zvěří. Crystal ale nechce umřít a ve
snaze přežít za každou cenu je hodně podnikavá. Tak podnikavá, že se role lovce a oběti
můžou nečekaně prohodit.
Ne 7. června v 19 hodin historické drama
Německa, Rakouska Trafikant. Sedmnáctiletého Franze vyšle maminka do Vídně, aby
zde vypomáhal v trafice jejího známého. Jedním ze stálých zákazníků trafiky je i doktor
Sigmund Freud. Navzdory rozdílnému věku
a množství zkušeností se oba hrdinové stanou
blízkými přáteli. Mladičký Franz, až po uši
zamilovaný do kabaretní tanečnice Anežky,
touží po radách, jak získat dívčino srdce. Ty
mu však neumí dát ani renomovaný Freud.
Út 9. června v 19 hodin drama Švédska,
Gruzie, Francie Dokud se tančí. V gruzínském národním tanci neexistuje žádná sexualita, pouze vyjadřuje duši národa. Nejen
striktní pravidla tance, ale i rigidně smýšlející
společnost ovlivňují život tvrdě trénujícího
mladíka Mareba. Když se ale na tréninku objeví Irakli, Marebův svět se otřese v základech... V senzuální romanci je zachycena
touha být volný i rozpor, který můžeme
pociťovat vůči svým kořenům. (Filmový
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aktuální informace MIC - 556 821 600
klub)
St 10. června v 19 hodin psychologický
thriller ČR Poslouchej. Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží na výlet, aby
jejich vztahu dodal novou energii, protože se
zdá, že už se vyčerpal a spěje k zániku. Dívka
má navíc silné podezření, že jí je partner nevěrný... Jak ale ubíhají kilometry, atmosféra
houstne a začne jít o život.
Čt 11. června v 19 hodin historické komediální drama VB, Francie Problémissky.
Pá 12. června v 19 hodin historické
drama Německa, Rakouska Trafikant.
Ne 14. června v 19 hodin romantická historická komedie USA Emma. Emma
Woodhousová je krásná, inteligentní a slušně
zajištěná mladá slečna na anglickém venkově
někdy na počátku 19. století. Je mírně
rozmazlená a neustále by ráda tlačila lidi kolem sebe (převážně chudší a méně inteligentní) do činů, které jsou pro ně podle ní
nejlepší. Což se ne vždycky ukáže být dobrým
nápadem.

KULTURNÍ DŮM
KOPŘIVNICE

vaná historickému vývoji automobilky Tatra
Expozice Emila a Dany Zátopkových –
informace o sportovních úspěších manželů
Zátopkových, autentické fotografie, medaile,
trofeje i osobní věci

Pátek 5. června – KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN
Pátek 12. června – KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN

MUZEUM FOJTSTVÍ
Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům,
výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům
Aktuální výstava Sochy, smalty, skici autorů Šárky Hyklové a Lukáše Grohmanna (do
14. června)

ŠUSTALOVA VILA
Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží
a kopřivnickým rodákům, například malíři
a ilustrátoru Zdeňku Burianovi
Aktuální výstava Tichá přítomnost – výstava grafik Lenky Falušiové (do 21. června)

MUZEUM OLDTIMER

So 13. června v 17.30 hodin J.
Massenet: Manon – záznam opery ze Státní
Po–ne 10–17 hodin stálá expozice histoopery v Berlíně
rických automobilů a motocyklů různých značek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna a čítárna v Kulturním domě
Kopřivnice otevřena ve dnech po, út, čt, pá
v čase 7.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin.
Čítárna bude otevřena pro půjčování časopisů,
denního tisku a poskytování reprografických
služeb. Přístup na internet a prezenční výpůjčky periodik nebudou poskytovány.
Pobočka knihovny na sídlišti Sever
(v Centru Pětka) otevřena ve dnech po a čt
v čase 8.30 – 11.30, 13 – 17 hodin.
Pobočky knihovny v místních částech
zůstávají do odvolání uzavřeny. Možnost
půjčit si knihy v knihovně v Kopřivnici.
Aktuální výpůjčky jsou prodlouženy
až do konce měsíce června.

ŠTRAMBERK
Muzeum Zdeňka Buriana otevřeno út
– so 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

KINO ŠTRAMBERK
Ne 7. června v 17 hodin animovaný film
USA Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Ne 14. června v 19 hodin drama ČR Abstinent

PŘÍBOR

Muzeum tradičních technologií otevMUZEUM TATRA
řeno úterý, středa, čtvrtek: 8.00 – 12.00; 13.00
Út–ne 9–17 hodin stálá expozice věno- – 16.00 hodin, sobota: 9.00 – 17.00 hodin

dopisy čtenářů
Nelegální skládky v okolí Větřkovické přehrady

Článek mého jmenovce v Kopřivnických novinách o Větřkovické přehradě, která mimo jiné tvoří významný krajinotvorný prvek, mne inspiroval k upozornění na nešvar spočívající
v nelegálních skládkách odpadu, který v okolí této přehrady se
snad stal obecnou zvyklostí. Je všeobecně známo, že nelegálně
uložený odpad ohrožuje životní prostředí. Životní prostředí je
prostor, který umožňuje společnosti podmínky k životu, a jeho
ohrožení je současně jedním z hlavních globálních problémů
lidstva.
Katastrem Větřkovic nad touto přehradou vede modře
značená turistická cesta na Hukvaldy, hojně využívána k rodinným vycházkám, dále turisty, cyklisty, pejskaři a kondičními
běžci. Za posledními domy Větřkovic se vpravo naskýtá překrásný pohled na panoráma Beskyd, od Velkého Javorníku až
po Smrk, před Vámi je další panoráma Kazničova, Větřkovické
hůrky, hradu Hukvaldy a Palkovických hůrek. Zde považuji
ze důležité poděkovat místním občanům, kteří pro potřeby uživatelů této trasy vybudovali tzv. „Pepíkovu lavičku“ a hned
kousek dále pod starou planou jabloní tzv. „Láďovu lavičku“.
Tato místa přímo lákají k posezení a výhledům na překrásné
okolí. Dle mého názoru je zde poslední přírodně zachované
místo ve Větřkovicích, poskytující příjemnou procházku
a relaxaci. Od těchto laviček pak cesta pokračuje přes návrší
Horečka k Hukvaldům.
Od tohoto návrší začnu s přehledem výše uvedeného nešvaru, který by se neměl tolerovat. Nějak na přelomu roku se
zde po pravé straně v příkopu objevily modré pytle s odpadem
– použitou střešní krytinou Onduline. Byť nakládání se stavebním odpadem na území Kopřivnice máme upraveno obecně
závaznou vyhláškou, původce tohoto odpadu se s tím nemazlil
a místo postupu podle uvedené vyhlášky bylo pro něj jednodušší
tento odpad dovézt na Horečku a zde je vzorově pohodit k potěšení turistů a dalších uživatelů.
Další okrasou na této trase jsou nelegální černé skládky,
které byly založeny v „Zadním lese“, dříve Řehákův, Kuběnův
a Tománkův les. V prvně jmenovaném lese u vjezdu do tohoto
lesa vznikla nová skládka, která obsahuje stavební suť, zbytky
zeminy, betonu a pod.
(Pokračování v příštím čísle)
JUDr. Karel Matula
Názory publikované v textu
nemusejí být v souladu s názory redakce.

kam za sportem
KRYTÝ BAZÉN: čt 4. 6. 6–12, 18–20, pá 5. 6. 6–12, 16–20, so
6. 6. 12–20, ne 7. 6. 10–18, po 8. 6. zavřeno, út 9. 6. 6–12, 16–20,
st 10. 6. 6–12, 18–20, čt 11. 6. 18–20, pá 12. 6. 6–12, 16–20, so 13.
6. 12–20, ne 14. 6. 10–18 hodin
MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin
SAUNA: červen: čt 10–20 ženy, pá 10–20 muži, upozornění: Kapacita snížena na 15 osob

DR(o)BEČKY Z KNIHOVNY
Thriller plný napětí a zvratů nabízí britská autorka Elly
Griffithsová. Clare Cassidyová je učitelka angličtiny, která
se specializuje na gotického autora R. M. Hollanda
a o zločinech v jeho díle přednáší denně. Když je ale zavražděna její kolegyně a u těla nalezen lístek s citátem
z povídky R. M. Hollanda, její skutečný život se začíná prolínat
s příběhem autora. Deníky cizince nabízí propojení současného příběhu s životem viktoriánského autora hororových
povídek.
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Inzerce
Soukromá inzerce je pro
občany Kopřivnice a místních částí zdarma. Inzerci
otiskujeme podle místa
a v pořadí, v jakém nám
byla doručena.

prodám
♦ chlapecké in-line brusle
zn. Tempish, nastavitelná velikost 29–32, cena 250 Kč. Tel.
737 811 329
♦ stolní počítač Fujitsu-Siemens Esprimo p5615, procesor AMD Athlon Dual Core,
2 GHz, 2 GB RAM, 320GB

INZERCE
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nemovitosti

pevný disk, DVD, Windows
XP, cena 500 Kč. Tel. 722 228
404
♦ staré natahovací hodiny
z mramoru a mosazi. Na jedno
natažení jdou týden. V chodu
byly jen několik let, jdou celkem přesně. Rozměry: výška
17 cm, šířka 12 cm, hloubka
6 cm, cena 800 Kč. Tel. 604
674 623

♦ Hledám pronájem garáže nebo garážového stání
v Kopřivnici a nejbližším
okolí. Nabídněte na tel. 777
017 799
♦ Koupím staveb. pozemek
do 600 m2 v okr. NJ, v dosahu
inž. sítí. E-mail: welleda@seznam.cz

koupím

auto-moto

♦ staré předměty s logem
Tatra, Škoda, Liaz a jiné - fotografie, prospekty, modely
aut, hračky, pohlednice aj. Tel.
736 181 270

♦ Prodám auto Škoda Favorit 136 L. STK do 9/2020,
najeto 116 050 km, rok výroby
1988. Stav odpovídá stáří
vozu. Cena dohodou. Tel. 725
886 691

Psi z útulku k odebrání

Z důvodu vyhlášení krizových opatření je útulek pro psy
v Kopřivnici-Vlčovicích pro veřejnost uzavřen.
Zájemci, volejte na tel. 736 614 207, 734 522 976
Provozní doba: po – pá 17 – 18.30, so, ne a sv. 10 – 11.30 hod.
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Ve středu zavítá do města cyklotour Na kole dětem Atletický potěr z přípravky
K o p ř i v n i c e (cab) – Ve středu
10. června dorazí do Kopřivnice peloton
cyklistů v čele s neúnavným Josefem
Zimovčákem na historickém vysokém
kole v rámci jedenáctého ročníku cyklotour Na kole dětem. Jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, který Josef Zimovčák,
desetinásobný mistr světa v jízdě na
velocipedu, držitel světového rekordu na
24 hod. a dalších neuvěřitelných výkonů,
v roce 2010 založil a mezi jehož účastníky
nechybí významné osobnosti, úspěšní
sportovci a známé tváře.
Součástí sportovního projektu Na kole
dětem je nadační fond, který finančně pomáhá dětem v boji proti zákeřnému one-

mocnění. Letošní ročník se vzhledem
k omezením v pořádání hromadných akcí
kvůli onemocnění covid-19 měl původně
konat ve velmi omezeném režimu, nakonec ale došlo k postupnému uvolnění opatření, a organizátoři tak mohou cyklotour
uspořádat jako veřejnou cyklojízdu. K pelotonu se tedy bude moci připojit každý,
kdo bude chtít a dodrží stanovená pravidla. Pořadatelé akce však ve své tiskové
zprávě uvádějí, že na kolo může sednout
každý sám nebo v menší skupině, ujet libovolně dlouhou trasu a poslat finanční
částku ve výši ujetých kilometrů na účet
nadačního fondu Na kole dětem.
Z poslaných fotek pak udělají organizátoři
akce report, jako by se jela hromadná vy-

jížďka.
Do Kopřivnice zavítá cyklotour hned
v prologu, kdy se na 70 km dlouhou trasu
vydá z Hlučína. Přes Ostravu, FrýdekMístek, Staříč, Fryčovice, Hájov a Větřkovice by se pak skupina cyklistů měla
objevit kolem 17. hod. před Ringhofferovou vilou v parku Edvarda Beneše, kde
budou slavnostně uvítáni starostou města
Kopřivnice Miroslavem Kopečným. Na
trať oficiálně první etapy se cyklisté vydají hned druhý den a to už je bude čekat
101 km až do Slopného nedaleko Vizovic.
Letošní ročník tour Na kole dětem bude
měřit 1 233 km, bude zahrnovat prolog
a deset etap, 60 zastávkových měst a 333
projetých měst a obcí.

Minulý týden se vrátila do hry bowlingová družstva

K o p ř i v n i c e (cab) –
V pondělí 25. května se po téměř tříměsíční přestávce způsobené koronavirovou pandemií opět rozběhly místní
bowlingové soutěže, které se
hrají v Bowling Centru Kopřivnice. V Kopřivnické amatérské bowlingové lize bylo na
programu šesté kolo, to sedmé
proběhlo až po uzávěrce tohoto čísla novin v pondělí
1. června večer a v úterý
2. června. „Hráči mohli trénovat již od 11. května, ale moc
jich nechodilo, takže na výkonech v tomto kole bylo poznat, že měli delší pauzu. Do
letních prázdnin odehrajeme
ještě asi čtyři kola a samotné
play-off přijde na řadu až
v září, běžně jej hrajeme právě
koncem května,“ dodal k soutěži družstev Kamil Příhoda,
její organizátor.
Kopřivnické bowlingové
ligy se účastní celkem čtrnáct
družstev, z nichž do play-off
postoupí deset. Pouze první
dvě po základní části půjdou
přímo do semifinále, týmy na
3.-10. místě budou muset hrát
osmifinále a výherci pak absolvují čtvrtfinále. Po šestém
kole vedl tabulku s 56 b. tým
KMH Závišice, druhé místo
patřilo se 49,5 b. Frajerům,
třetí bylo družstvo Squadra
Azurra se 48 b., stejný počet
bodů získali také hráči Black
Horse na čtvrté pozici a o bod
zpět byl XXX Team na páté

plnil sérii Emílkových výzev

K o p ř i v n i c e (cab) – Několik desítek dětí Atletického
klubu Emila Zátopka Kopřivnice přišlo 12. března, kdy byla nařízením vlády z důvodu šířícího se nového typu koronaviru uzavřena sportoviště a zakázáno pořádání hromadných akcí, o možnost společně trénovat. U menších dětí je však v tomto sportu
kladen důraz na všestrannost, a tak se mu lze ve velké míře věnovat individuálně kdekoliv venku, ale třeba i doma
v panelákovém bytě (především posilování).
S postupným uvolňováním mimořádných opatření proto vyhlásil atletický klub Emílkovu výzvu přípravkám, v níž každý
týden vybízel tuto kategorii ke splnění určitého sportovního výkonu a poté vyhlásil závodníka s nejlepším výkonem. Vše samozřejmě probíhalo zcela individuálně, tzn. děti tyto disciplíny
plnily samy, nejčastěji však s rodiči.
První výzva se objevila v týdnu od 20. do 26. dubna, a to
přeskoky přes švihadlo, v níž si titul Švihácký skokan zasloužila
za 473 přeskoků Karolína Kašpárková. Ve druhé výzvě děti absolvovaly člunkový běh (10 m od sebe značky a běžet čtyři co
možná nejrychlejší přeběhy), v němž si titul Rychlíka týdne vybojovala časem 10,58 s Elena Nováková. V dalším týdnu Emílek
vyzval děti k hodu míčkem a titul Rychlá ruka tentokrát získala
za hod dlouhý 34,30 m Karin Fojtíková. Od 11. do 17. května
přípravky usilovaly o titul Žabák týdne a nejdále se v pěti skocích
z podřepu do podřepu dostala Elena Nováková (11,33 m). O týden později pak celou sérii Emílkových výzev zakončil
slalomový běh na dráze dlouhé 10 m, na nichž byly kuželky
rozestaveny ve vzdálenosti dva metry od sebe. Titul Slalomák
týdne nakonec připadl Michalu Mazáčovi časem 5,33 s.

Registrace na individuálního
Drtiče byla v neděli spuštěna

Po téměř tříměsíční přestávce se v kopřivnickém Bowling Centru mohla opět odehrát utkání
Kopřivnické bowlingové ligy a Ligy dvojic.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
C Gemini, Koulaři a Havana Meziříčí, pak postoupí první
příčce.
V minulém týdnu se také a ze sk. D Geofyzika, Black tři týmy finálové skupiny.
Výsledky 6. kola Kopřivdohrály zápasy ve skupinách Horse a Žraloci. První skupina
Ligy dvojic, v níž první dva má semifinále na programu 8. nické amatérské bowlingové
ligy
(25.-28.5.): Ferrari – Pitbull
týmy z každé skupiny po- června, druhá o den později,
stoupily přímo do semifinále, a právo finálové účasti získají 1 127:1 439 (2:12), Azzura – Elán
zbylá tři místa získala družstva dva nejlepší týmy z každé sku- 1 457:1 284 (12:2), Lokotka –
s nejlepším náhozem ze všech piny, další dva pak s nejvyšším Heimat 1 205:1 207 (7:7), KMH
– Black Horse 1 461:1
skupin. Ze skupiny A si zahrají průměrem z obou skupin. Do Závišice
336 (11:3), Baracuda – Lvi 1
semifinále Dream Team velkého finále, které se hraje 202:1 175 (11:3), Havana – Škoti
a Pitbull, ze sk. B BC Štram- společně s nejlepšími družstvy 1 303:1 230 (10:4), Frajeři – XXX
berk, Hrušky a Frajeři, ze sk. Frýdku-Místku a Valašského Team 1 265:1 246 (7:7).

Žactvo AK E. Zátopka Kopřivnice již znovu závodí

K o p ř i v n i c e (cab) – V České republice byl 12. března s vyhlášením nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie vydán zákaz pořádání hromadných
akcí, včetně těch sportovních. Po téměř
dvou měsících vláda opět povolila pořádání závodů do sta přítomných osob a prvního z nich se atleti Atletického klubu
Emila Zátopka Kopřivnice zúčastnili v sobotu 16. května v Ostravě-Martinově. Byl
jím 1. Porubské házení (hod oštěpem),
v němž sice byla ještě vcelku malá účast
závodníků, ale jistě potěšily osobní rekordy kopřivnických atletů i radost z toho,
že konečně mohou změřit síly se soupeři.
V kategorii žáků zvítězil v osobním rekordu Daniel Hanzelka, v žákyních vyhrála Sára Šebestíková před Veronikou
Vlčkovou, jež si vytvořila nové maximum.
Toho dosáhl také Dalibor Drda a ovládl
kategorii mladších žáků, mezi mladšími
žákyněmi dominovala rovněž v novém
osobním rekordu Barbora Udvarosová
před druhou Nelou Štefkovou. V pondělí
pak měly v Třinci zahajovací závody kategorie od žáků až po dospělé a Šimon
Bartoň zde zvítězil ve vrhu koulí, druhý
byl v hodu diskem a čtvrtý v hodu oště-

pem.
O dva dny později se čtyři závodnice
AK EZ Kopřivnice představily na zahajovacích závodech mladšího žactva
v Třinci, odkud si přivezly několik umístění na stupních vítězů. Kristýna Káňová
zvítězila v běhu na 60 m (v osobním rekordu) a ve skoku dalekém, Barbora Udvarosová byla druhá na šedesátce, v hodu
kriketovým míčkem (obě disciplíny OR)
a v hodu oštěpem, Anežka Juráková vyhrála skok vysoký a Nela Štefková vybojovala druhou příčku ve skoku dalekém
(OR) a třetí v hodu oštěpem. V sobotu
hostila Ostrava první kolo krajského vrhačského poháru mládeže, kde z AK EZ startovalo celkem 15 závodníků. Šimon Bartoň zvítězil ve vrhu koulí starších žáků
a třetí byl v hodu diskem (OR) a v hodu
oštěpem (OR). V hodu oštěpem triumfovali také Dalibor Drda v mladších žácích
(OR) a Daniel Hanzelka ve starších žácích.
Mezi staršími žákyněmi brala druhé místo
v hodu oštěpem Veronika Vlčková a třetí
místo Sára Šebestíková, v hodu diskem
pak skončila druhá Lenka Vrbancová
(OR).
Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. května

hostil Třinec krajský přebor ve vícebojích
všech kategorií a v prvním dnu absolvovalo pětiboj mladší žactvo. Atletický klub
Emila Zátopka Kopřivnice reprezentovala
v mladších žákyních čtyři děvčata a vedla
si na výbornou. V 31členném startovním
poli vybojovala druhé místo součtem 2 681
bodů Alexandra Huňková, jež dosáhla mj.
velmi kvalitního času 9,93 s v běhu na
60 m s překážkami, třetí skončila výkonem
2 560 b. Barbora Udvarosová, těsně pod
stupni vítězů se umístila s 2 484 b. Kristýna Káňová a osmou příčku obsadila ziskem 2 223 b. Nela Štefková. Mezi dvanácti
mladšími žáky dominoval Dalibor Drda,
jenž získal 2 063 b. a mj. zaznamenal výborných 503 cm ve skoku dalekém, na
třetí příčce se s 1 567 b. umístil Šimon
Holub a páté místo obsadil se součtem
1 299 b. Jakub Holub. Huňkové, Udvarosové a Drdovi by pak tyto dosažené výkony mohly stačit k nominaci na červencové mistrovství České republiky ve
vícebojích. Oba dny pak závodila v sedmiboji žákyň Michaela Bělunková a vybojovala nakonec mezi patnácti účastnicemi,
z nichž však celý víceboj dokončila jen
šestice, třetí místo se ziskem 3 302 b.

K o p ř i v n i c e (cab) – V jednom z dubnových čísel Kopřivnických novin pořadatelé poloorientačního nezávodního hobby
MTB maratonu Kopřivnický Drtič uvedli, že se tato akce letos
nejspíše uskuteční, pojede se však individuálně, případně v menších skupinkách. Celý květen řešili, jak Drtiče v tomto zcela výjimečném režimu zorganizovat, a v posledním dni měsíce nakonec
spustili registraci.
Zhruba šest až sedm stovek bikerů, kteří se pravidelně této
akce účastní, přijdou o zážitek hromadného startu a vzájemného
povzbuzování na trati, na druhou stranu si zase účastníci budou
moci vybrat datum, čas i počasí, které jim bude vyhovovat. Drtiče
lze letos absolvovat kterýkoliv den v rozmezí 1. června až 30.
září a trasa měří 125 km. Vede z Kopřivnice přes Ondřejník,
Lysou horu, Bílý Kříž, Švarnou Hanku, Grúň, Martiňák, Pustevny,
Radhošť, Pindulu a Velký Javorník zpět do Kopřivnice. Místo
tajných kontrol se v tomto roce budou hledat rozcestníky či jiná
místa.
Jelikož pořadatelé nemohou být na letním stadionu při startu
ani dojezdu účastníka, je třeba poslat na jejich e-mail záznam
trasy, a to jednou ze tří variant – klasická razítka z chat doplněná
fotkami, pouze fotky ze všech předepsaných míst, nebo elektronický záznam a fotky z vybraných míst. „Doporučujeme jet Drtiče
ve dvojicích nebo ve skupinkách, aby mohl v případě úrazu někdo
zavolat pomoc. Na druhou stranu není žádoucí, aby se domlouvaly
a tvořily příliš velké skupiny bajkerů. I když je letošní ročník
zvláštní, ve své podstatě zůstává stejný – není to závod, je to vyjížďka s náročností maratonu, poloorientační s hledáním trasy,
horských chat podle itineráře a mapy,“ zdůrazňují pořadatelé
Drtiče na webových stránkách, kde se můžete již nyní registrovat
a naleznete zde také podrobnější informace.
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