a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo radního
Milé sousedky, milí sousedé,
když jsem před pár týdny dostal nabídku oslovit vás na stránkách Zpravodaje,
netušil jsem, jak těžký úkol to bude. Stejně tak netuším, jaký bude náš svět za pár
dní, až tyto řádky budete číst.
Přesto si dovolím začít tak, jak jsem si
původně naplánoval, totiž tím, že se představím: jmenuji se Petr Jiříček, je mi rovných padesát let a už přes dvě desetiletí
podnikám v oboru výpočetní techniky. Do
Klimkovic jsme se s rodinou přestěhovali
před necelými třinácti lety. K veřejnému
působení mě přivedla manželka, která
se zapojila do činnosti v rodinném centru
Želvička. „Zdivočelé matky“ dokázaly do
svých obdivuhodně širokých aktivit umně
zapojit i otce, a tak jsem se stal zpočátku
nedobrovolným účastníkem mnoha skvě-

duben 2020
lých projektů a postupně začal vymýšlet
i své vlastní. Na brigádě při stavbě parčíku se začal rodit ochotnický soubor, se
kterým jsme odehráli už pěknou řádku
představení, zapojil jsem se do organizace masopustních průvodů, Tátafestu
a dalších akcí. Nespokojenost se správou
věcí veřejných mě vedla ke kandidatuře
v obecních volbách a v roce 2014 jsem
byl na druhý pokus zvolen členem zastupitelstva. V roce 2018 jsem mandát obhájil a před rokem jsem byl zvolen do rady
města. Současně jsem se stal předsedou
dopravně bezpečnostního výboru města,
kde se snažím využít zkušenosti z původního vzdělání dopravního inženýra.
Naše sžívání s Klimkovicemi však nebylo tak idylické, jak by se mohlo zdát
z předešlých řádků, spíše naopak. Týden
po stěhování jsme po návratu z víkendu
našli dům vykradený. Vylomené dveře,
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rozházené věci, cizí šlápoty na nových podlahách, dalších nechutných podrobností
vás ušetřím. Ale tím to teprve začalo.
Pořídili jsme bezpečnější dveře a zámky, alarm, namontoval jsem velký halogen s pohybovým čidlem na dvorek, přes
který zloději přišli. Před usnutím jsem si
k posteli chystal zapnutý mobil, velkou
baterku a sekerku. Měli jsme strach vyjít na zahradu, ze spaní nás budil každý
neznámý zvuk. A když se v noci na dvorku rozsvítilo světlo, běhal jsem v pyžamu
se sekerkou kolem domu a naháněl...
kočky.
Zloději sice odnesli jen pár kusů elektrického nářadí a nějaké oblečení, ale
to největší, co nám ukradli, byla radost
z nového domova, klid a důvěra. Naštěstí
jsme časem přišli na to, že většina lidí
domy nevykrádá a kočky nebo vítr už
teprve ne. Ale deﬁnitivně jsem se tísně
zbavil až v okamžiku, kdy jsem si připustil,
Naše posvátné návrší Na Láni nad námi snad bdí…

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
že se tento nepříjemný zážitek může kdykoli opakovat. A rozhodl se, že si nějakým
blbcem nenechám kazit život.
Proč vám to tady tak sáhodlouze, ale
snad zajímavě vyprávím?
V uplynulém měsíci bylo asi největší
místní událostí 15. zasedání zastupitelstva města. Nejvýraznějším bodem jednání bylo projednávání zprávy o havarijním stavu sokolovny. Jednání proběhlo
za velké účasti veřejnosti a občané dost
důrazně vyjádřili nespokojenost s našimi
výkony při rekonstrukci sokolovny i dalšího městského majetku. Je obdivuhodné, jak přesný obraz situace lze získat
studiem usnesení rady a zastupitelstva
a dalších veřejných materiálů. Také si
dokážu představit, kolik to dalo práce.
Bohužel musím s kritickými názory
souhlasit. Míra zmatků a pochybení je
neúnosná a náprava probíhá mnohem
pomaleji, než bychom potřebovali.
Zdá se mi, že s kolegy radními, zastupiteli i pracovníky města prožíváme podobné pocity, jaké jsem měl po zážitku se
zloději. Řada z nás také přišla do nového prostředí a našla nepořádek, jako by
zde řádil nezvaný návštěvník. Obrazně
řečeno, běháme se sekerkou kolem úřadu, naháníme kočky a ve strachu vidíme
podraz nebo nebezpečí i tam, kde žádné

není. Netroufnu si to kritizovat, protože
jsem si kdysi také myslel, že je to rozumné. Ale ve stavu strachu a nedůvěry se
nedá žít dlouho. Většina lidí je poctivých,
zaslouží si úctu a důvěru. V atmosféře
důvěry stačí k domluvě slovo nebo podaná ruka, v atmosféře nedůvěry sepisujeme smlouvy, jednáme, podezíráme,
kontrolujeme a dohadujeme se. Smlouvy samozřejmě mají smysl, můžou nám
pomoci k odškodnění, ale měli bychom
se držet jednoduché pojišťovácké kalkulace: náklady na sjednávání a vymáhání
by neměly překročit hodnotu možné škody násobenou pravděpodobností vzniku
škody. A mezi náklady bychom měli počítat i ztracený čas.
Svobodnou společnost nezvládne řídit
ani ten nejschopnější vůdce s nejlepšími
úmysly, naši společnost posouvá vpřed
důvěra, spolupráce a úcta k práci i názorům druhých. Byl bych rád, kdyby se nám
to povedlo i na klimkovickém zámku,
zvlášť proto, že v podzámčí to tak funguje
už dlouho.
V těchto dnech nás ohrožuje nezvaný
návštěvník úplně jiné ligy, mikroskopický
virus, který dokázal změnit naše životy.
Přišli jsme o možnost setkávání u piva
nebo u kávy, nemůžeme společně slavit, bavit se, učit nebo sportovat. Jsme
uvěznění ve svých domovech a stres

a vykolejení ohrožuje i vztahy s našimi
nejbližšími. Mnoho z nás přichází o své
živobytí, ekonomické důsledky bezesporu pocítíme všichni. Jsme také ohroženi
na zdraví i na životě. Ani v této situaci ale
nepomůže běhat se sekerou a nahánět
kočky. Pomůže nám vzájemná pomoc,
solidarita a obětavost.
Prosím abychom se nenechali strhnout k obviňování těch z nás, kdo novým
virem onemocní, na tom, jestli infekce přišla zprava nebo zleva nezáleží. Prosím
o zvláštní ohleduplnost ke starším spoluobčanům, protože jsou nejvíce ohrožení.
Děkuji všem, kdo nečekali na pokyny
a věnují svou energii pomoci druhým. Ať
už je to šití roušek, pomoc s nákupem
nebo uklidňující slovo. Chtěl bych se připojit i k poděkování zdravotníkům, hasičům a policistům. Díky ale patří i ženám
a mužům v obchodech, lékárnách a na
dalších mnohdy přehlížených pracovních
pozicích, protože vlastně dělají totéž, bez
jejich práce se neobejdeme. A díky patří
i všem, kdo dodržují nařízená opatření,
protože i tím zachraňují ostatní.
Věřím, že společně všechno zlé překonáme.
, pevné
Přeji nám všem hodně
zdraví i nervy.
Na shledanou v lepších časech se těší
váš soused
Petr Jiříček

Informace z městského úřadu
Vážení spoluobčané,
v jižní části Klimkovic, v blízkosti ulice
Čs. armády, vzniká nová bytová zástavba, součástí které bude i nová ulice. Obci
přísluší rozhodovat o názvech částí obce,
ulic a jiných veřejných prostranství. Chtěli
bychom využít této příležitosti a vyzýváme
občany, aby zaslali svůj námět na název

nově vznikající ulice. Svůj návrh můžete
zaslat na e-mail: jahnova@mesto-klimkovice.cz, a to do konce dubna 2020.
Budeme rádi za vaše podněty, které
budou podkladem pro rozhodování v zastupitelstvu města. Děkujeme za spolupráci.
Rada města Klimkovic

Dezinfekce
V souvislosti s přijetím krizových
opatření v důsledku šířícího se koronaviru a z důvodu nutnosti ochrany
zdraví občanů města Klimkovic zajistilo vedení města nákup dezinfekce
rukou prostřednictvím Krizového
štábu Magistrátu města Ostravy. Po
obdržení dodávky bude dezinfekční prostředek ve spolupráci s hasiči
poskytován zdarma občanům s trvalým bydlištěm v Klimkovicích.
Pro upřesnění termínu, místa
a způsobu vydávání dezinfekce sledujte webové stránky města: www.
mesto-klimkovice.cz a městský rozhlas.
Mimo jiné i pro tyto účely doporučuji využít aplikaci „V obraze“ nebo
využít funkci Informace e-mailem na
našich webových stránkách.
Jaroslav Varga,
starosta
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Informace k hotovostním
úhradám
Místní poplatek ze psů
a místní poplatek z pobytu
S ohledem na současnou situaci, kdy
vláda České republiky rozhodla o přijetí
krizových opatření včetně vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu
osob, žádáme poplatníky, kteří nemají
možnost uhradit shora uvedený poplatek
bezhotovostním převodem, aby posečkali s hotovostní úhradou v pokladnách
městského úřadu, který byl s účinností
od 17. 3. 2020 do odvolání z důvodu zvyšujícího se výskytu koronaviru a nutnosti
ochrany života a zdraví občanů Klimkovic
a zaměstnanců MěÚ dočasně uzavřen.
Místní poplatky lze bez obav z navýšení
poplatku o příslušenství správcem tohoto
poplatku v letošním roce mimořádně hradit až do 31. 7. 2020.
Při rozhodnutí zaplatit poplatek převodem na účet města: 19-1764769359/0800
je pak nutno kontaktovat ﬁnanční odbor
MěÚ na telefonním čísle: 556 420 079
nebo e-mailem (rattmanova@mesto-klimkovice.cz) pro sdělení variabilního a speciﬁckého symbolu ke správné identiﬁkaci
vaší platby.
Zároveň děkujeme všem poplatníkům,
kteří již takto splnili svou poplatkovou
povinnost před uplynutím doby splatnosti. Poplatníkům sdělujeme, že metodika řešení této situace nebyla do doby

uzávěrky tohoto Zpravodaje krajským
úřadem MSK zpracována a tedy ani známa.

Faktury za stočné
V posledním březnovém týdnu byly roznášeny aktuální faktury za stočné. Ještě
mnoho z vás využívá jejich úhradu v pokladnách městského úřadu. I když jsme
záměrně zadali 30denní splatnost, nevíme v těchto dnech, kdy se riziko nákazy koronavirem zastaví... Proto si vás
dovolujeme požádat prioritně zvolit
úhradu faktury převodem z účtu (připomínáme – bez zaokrouhlení!).
Kdo opravdu nemá jinou možnost, než
hradit v hotovosti, nechť posečká několik
týdnů do zlepšení stávající mimořádné
situace, a znovuotevření pokladen městského úřadu. Ani v tomto případě nebude
počítán úrok z prodlení.
Děkujeme za pochopení.

Buďte
v obraze
Provozovatel webových stránek
města Klimkovic www.mesto-klimkovice.cz ﬁrma Galileo Corporation
s. r. o. vzhledem k současnému nouzovému stavu a potřebě být neustále
informováni zdarma pro Klimkovice
rozšiřuje nabídku svých služeb. Kromě zavedené Informace e-mailem
(pravý sloupec webu) si majitelé
chytrých telefonů mohou nyní stáhnout aplikaci „V obraze“.
Aplikace majitele upozorní na jakékoliv nové příspěvky na webu města.
Aktualizuje se co 60 minut, žádná
nová zpráva vám tedy neunikne.
Alice Chlebovská

Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ
Vladislava Králová,
referentka odboru ﬁnančního MěÚ

Zhodnocení čtvrtletní práce městské policie
Vážení občané, přišel čas zrekapitulovat první čtvrtletí působnosti Městské policie Klimkovice a podělit se o některé poznatky z výkonu služby. Momentálně není
lehká doba a všichni se obáváme viru, který sužuje skoro celý svět. Apelujeme na
občany, aby dodržovali vládní nařízení a doporučení. Jedině tak můžeme pomoci
v boji s tímto zákeřným virem. Pevně věříme, že se situace zanedlouho zlepší,
a všichni budeme zase klidní, spokojení a hlavně zdraví.
Co se výkonu týče, dovoluji si poděkovat občanům, kterým není lhostejné, jak
město funguje, a zasílají nám různé podněty, oprávněné stížnosti, nebo si chtějí
jen pohovořit o místní situaci. Problémů je
zde dost, jako v každém městě. Se všemi občany se vždy snažíme co nejrychleji
spojit a problémy řešit. Z hlediska veřejného pořádku máme v katastru Klimkovic
několik lokalit, na které se více zaměřujeme, a to z pohledu vandalismu, ničení
dopravních značek, neoprávněných záborů veřejného prostranství, zakládání
černých skládek, znečištění místních

komunikací exkrementy, které po svých
koních nechávají jezdci na zvířeti. Kdo
se tímto způsobem chová, dostává se do
konﬂiktu se zákonem, v případě zjištění
viníka bude věc řešena.
Samostatnou kapitolou je pak dopravní
situace ve městě. Chtěli bychom vyzvat
všechny řidiče, kteří mohou svá vozidla
parkovat v zahradách svých domovů,
aby tak činili. Mezi četná oznámení patří
i stání na křižovatce ve vzdálenosti kratší
než pět metrů od hranice křižovatky. Upozorňujeme také na stání vozidel při okraji
vozovky, kde musí zůstat volný alespoň

jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy, tedy dalších 6
metrů. Zachovávejte prosím průjezdnost
i z důvodu náhlého zásahu záchranných
složek. Velikým nešvarem je také porušování dopravních značení. Například u prodejny Hruška na ulici Lidická 218 dochází
běžně k porušování DZ B1 (zákaz vjezdu
všech vozidel) s dodatkovou tabulkou –
Mimo zásobování. Při řešení přestupku
(zatím domluvou) řidiči používají různé
výmluvy typu „já se zde jen jedu otočit,
nevšimnul jsem si té značky“ apod. Přestupkem je také stání v protisměru jízdy.
Dbejte prosím na dodržování zákonů
a pravidel. Děkujeme. S pozdravem
velitel MP Klimkovice
Martin Jandura
Telefon: 725 380 749
E-mail: policie@mesto-klimkovice.cz
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Plán investic a oprav města
Klimkovic na rok 2020
Ve středu 4. března 2020 proběhlo zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo,
mimo jiné, jedním z bodů také schvalování plánu investičních akcí a oprav na rok
2020.
Vzhledem k zodpovědnému hospodaření města v předchozím roce, ale také
z důvodu nerealizace některých naplánovaných akcí, byl zůstatek ﬁnancí z roku
2019 rekordní, a to ve výši 52 818 804
Kč. Část tohoto obnosu je použita na
ﬁnancování dlouhodobých půjček města, a tak k ﬁnancování investičních akcí,
oprav a k doplnění určitých položek rozpočtu roku 2020, byla k dispozici částka
39 775 228 Kč.
Dříve, než se dostaneme ke schváleným akcím na rok 2020, vraťme se krátce
také k realizovaným investicím a opravám
v roce 2019. V roce 2019 byly schváleny
v plánu investic a oprav akce v celkové
výši 81 099 064 Kč, realizovány byly akce
za 56 087 000 Kč (69 %). Z toho byla jedna opravdu velká akce ve výši 40 000 000
korun, a to realizace ČOV a kanalizace

v Josefovicích. Dále byly například realizovány akce jako výstavba centrálního
kruhového objezdu, výstavba chodníku
a pokládka asfaltového povrchu na ulici
Lagnovské, koupě pozemků u základní
školy a koupě pozemků po bývalém lihovaru, oprava a obnova sedadel a podlahy
v kině Panorama a mnoho dalších drobnějších akcí a nákupů. Ovšem plánované
akce za 23 miliony korun zůstaly v roce
nezrealizovány, a to z různých důvodů.
Zejména pak z důvodů kapacitních, jak
už na straně města, tak i na straně dodavatelů. Rok 2019 byl pro hospodářsko-technický odbor našeho úřadu, který má
na starosti převážnou část investičních
akcí, personálně velmi speciﬁcký. Věřme,
že v roce 2020 bude odbor již, zejména
personálně, stabilizován a nerealizovaných akcí bude minimum, ideálně vše,

co je naplánováno, bude i zrealizováno.
Zvolenou strategií, koncepcí s prioritami
a zodpovědností k tomuto cíli budeme
směřovat.
Plán akcí na rok 2020 je ještě více
ambiciózní než v roce předchozím. Je
v plánu celkem 65 akcí v celkové ﬁnanční výši 46 128 250 Kč. V tabulce najdete jejich výčet a stav jejich realizace ke
dni sepsání tohoto článku (18. 3. 2020).
Jsem rád, že 71 % celkových plánovaných prostředků je určeno na realizační
akce, čili na výstavby, nákupy, opravy,
prostě hmatatelné věci, a zbylých 29 %
na projekty a studie. Tento poměr je myslím téměř ideální.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta města

Plán investic a oprav města Klimkovic na rok 2020
Název akce

Typ

Finance

Stav

1 Služební vozidlo pro městskou policii – koupě

REALIZACE

300 000 Kč

Hotovo

2 PD – Služebna Policie ČR ve zdravotním středisku

PROJEKT

250 000 Kč

Hotovo

3 Archeologický průzkum nádvoří zámku

PROJEKT

190 000 Kč

Hotovo

4 Studie – Řešení opravy velkého bazénu

STUDIE

100 000 Kč

Hotovo

5 Aktualizace PD – malý bazén – plast

PROJEKT

100 000 Kč

Hotovo

6 Koupě pozemku u hřiště v Josefovicích

REALIZACE

10 000 Kč

Hotovo

7 PD – Rekonstrukce sokolovny

PROJEKT

2 390 250 Kč

Rozpracováno

8 Digitalizace protipovodňového plánu a rozhlas – podíl na dotaci

REALIZACE

1 650 000 Kč

Rozpracováno

9 PD – Digitalizace protipovodňového plánu a rozhlas

PROJEKT

230 000 Kč

Rozpracováno

10 ČOV + kanalizace Josefovice – dokončení stavby

REALIZACE

1 115 000 Kč

Rozpracováno

11

REALIZACE

1 000 000 Kč

Rozpracováno

12 PD – Kanalizace Hýlov

PROJEKT

1 250 000 Kč

Rozpracováno

13 PD – Oprava hrází a odbahnění rybníků v parku

PROJEKT

640 000 Kč

Rozpracováno

14 Zabránění havarijnímu stavu střechy sokolovny

REALIZACE

700 000 Kč

Rozpracováno

15 PD – Kanalizace pod chodníkem 28. října u Polanky

PROJEKT

300 000 Kč

Rozpracováno

16 PD – Chodník od Josefovic k Jistebníku

PROJEKT

250 000 Kč

Rozpracováno

17 Studie – Chodníky přes Josefovice

STUDIE

210 000 Kč

Rozpracováno

18 Provizorní opravy hrází rybníků v parku (rybáři)

REALIZACE

150 000 Kč

Rozpracováno

19 Studie – Cyklostezka Klimkovice–Josefovice

STUDIE

100 000 Kč

Rozpracováno

20 Aktualizace PD – schody ke kinu

PROJEKT

70 000 Kč

Rozpracováno

21 Studie – varianty chodníku na Olbramické Jižní / Severní

STUDIE

65 000 Kč

Rozpracováno
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22 PD – Snížení hlučnosti z dopravy v osadě Václavovice – lokalita I.

PROJEKT

50 000 Kč

Rozpracováno

23 PD – Změna dopravního značení v oblasti Fifejdy

PROJEKT

20 000 Kč

Rozpracováno

24 Realizace rekonstrukce malého bazénu – plast

REALIZACE

4 400 000 Kč

V přípravě

25 Utěsnění dna velkého bazénu

REALIZACE

200 000 Kč

V přípravě

26 PD – Nádvoří zámku a studna

PROJEKT

1 000 000 Kč

V přípravě

27 Realizace nádvoří zámku a studny

REALIZACE

3 000 000 Kč

V přípravě

28 Aktualizace PD – výměna elektrických rozvodů – zámek

PROJEKT

250 000 Kč

V přípravě

29 Realizace výměna elektrických rozvodů – zámek

REALIZACE

3 250 000 Kč

V přípravě

30 Studie a PD – přemístění / přestavby pro muzeum

PROJEKT

300 000 Kč

V přípravě

31 Zahájení realizace chodníku kolem ulice 28. října

REALIZACE

2 000 000 Kč

V přípravě

32 Administrace VŘ + dotace k chodníku kolem ulice 28. října

PROJEKT

150 000 Kč

V přípravě

33 Realizace kanalizace pod chodníkem, ul. 28. října

REALIZACE

1 500 000 Kč

V přípravě

34 Oprava chodníku na ul. Čs. Armády (Hruška–park)

REALIZACE

1 000 000 Kč

V přípravě

35 Realizace nové fasády, oken, výkladců domů čp. 35, 36 na náměstí

REALIZACE

1 550 000 Kč

V přípravě

36 Oprava mostku přes ulici Kotkova

REALIZACE

2 000 000 Kč

V přípravě

37 PD – podle Studie prostoru u ZŠ var 3.1 (sportovní hala)

PROJEKT

1 500 000 Kč

V přípravě

38 PD – Kino Panorama

PROJEKT

1 500 000 Kč

V přípravě

39 PD – Hasičská zbrojnice

PROJEKT

775 000 Kč

V přípravě

40 PD – Mateřská škola 28. října – zateplení, okna a další požadavky

PROJEKT

500 000 Kč

V přípravě

41 Realizace dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy

REALIZACE

500 000 Kč

V přípravě

42 Výsadba aleje Za Záhumenicí

REALIZACE

357 000 Kč

V přípravě

43 Radar na měření rychlosti pro Městskou policii – koupě

REALIZACE

330 000 Kč

V přípravě

44 Rozmetadlo posypového materiálu na Multicar – koupě

REALIZACE

310 000 Kč

V přípravě

45 Realizace opravy propustku ve Václavovicích

REALIZACE

250 000 Kč

V přípravě

46 Pokládka asfaltového koberce na ul. U Rybníčku

REALIZACE

200 000 Kč

V přípravě

47 Geograﬁcký informační systém a související pasporty

REALIZACE

200 000 Kč

V přípravě

48 Realizace oprav v Parčíku na ul. B. Němcové

REALIZACE

200 000 Kč

V přípravě

49 Realizace drobných oprav kapliček na katastru města

REALIZACE

200 000 Kč

V přípravě

50 PD – Chodník kolem ulice Olbramické

PROJEKT

150 000 Kč

V přípravě

51 PD – Propojení ulic U Statku – Fonovická

PROJEKT

150 000 Kč

V přípravě

52 PD – Balastní kanalizace – Orelské hřiště

PROJEKT

100 000 Kč

V přípravě

53 Geodetické zaměření a vyznačení lesních pozemků města

PROJEKT

150 000 Kč

V přípravě

54 PD – Cestičky v parku Petra Bezruče

PROJEKT

100 000 Kč

V přípravě

55 Koupě 2 ks zařízení technologie odvlhčení zdiva

REALIZACE

100 000 Kč

V přípravě

56 Realizace čekáren na autobusových zastávkách v Josefovicích

REALIZACE

80 000 Kč

V přípravě

57 Studie – parkování před MŠ 28. října

STUDIE

16 000 Kč

V přípravě

Dotace, půjčky, převody ﬁnancí – příspěvkovým a jiným organizacím
58 Realizace modernizace výtahu v Domově pro seniory

REALIZACE

1 300 000 Kč

V přípravě

59 Realizace opravy střechy na MŠ Glazarové

REALIZACE

450 000 Kč

V přípravě

60 Realizace nového vstupu a plotu u MŠ Josefovice

REALIZACE

500 000 Kč

V přípravě

61 PD – Přístupová cesta a záliv u ZŠ (o variantě rozhodne ZM)

PROJEKT

200 000 Kč

V přípravě

62 Modernizace PC učeben v ZŠ Klimkovice

REALIZACE

3 000 000 Kč

V přípravě

63 Renovace povrchu fotbalového hřiště u ZŠ

REALIZACE

300 000 Kč

V přípravě

64 Pokračování v opravách fasády kostela sv. Kateřiny (dotace)

REALIZACE

300 000 Kč

V přípravě

65 Realizace nové technologie moštárny (dotace a půjčka)

REALIZACE

670 000 Kč

V přípravě
5

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2020

Ocenění významných osobností za rok 2019
Vedení města Klimkovic si je vědomo toho, že v našem městě žijí lidé, jejichž
života či záslužného činu je třeba si povšimnout.
Vyzýváme zájmové organizace, spolky,
kluby, sdružení apod., aby z řad svých
členů nominovali osobnost, o které se
domnívají, že by si ocenění zasloužila.

s pádnými argumenty mohli nominovat na
Významnou osobnost roku 2019? Můžete
tak učinit pomocí jednoduchého dotazníku.

Výzva zároveň platí i pro řadové občany – máte ve svém okolí člověka, který
nějakým záslužným činem ovlivnil váš
život, život někoho jiného či chod města?
Máte ve svém okolí člověka, kterého byste

Elektronicky nebo papírově, případně
jakýmkoliv jiným způsobem doručte svou
informaci do Kulturního a informačního
střediska, e-mail: kis@mesto-klimkovice.
cz, tel.: 556 420 005.

Uzávěrka přijímání vyplněných dotazníků je středa 29. 4. 2020. Nominace budou
doručeny Radě města Klimkovic, která
rozhodne o předání ocenění Významná
osobnost roku 2019. Předání ocenění
proběhne v červnu tohoto roku.
Dotazník: https://www.survio.com/survey/d/B4D6R8U5U2A6H6K7G nebo pod
článkem (vyplňte, vystřihněte).
Město Klimkovice děkuje všem, kteří se
do této společenské události zapojí.
Alice Chlebovská

Já, navrhovatel (jméno, adresa, telefon nebo e-mail):
…………………………………………………..............……........................................................................……………………………
navrhuji udělit ocenění za zvlášť významnou a záslužnou, případně dlouholetou činnost či ojedinělý záslužný čin pro město
Klimkovice níže uvedené osobě – titul, jméno a příjmení, kontakt (telefon nebo e-mail):
………………………………………………………………......................................................................................……………………
Zdůvodnění návrhu, charakteristika výjimečné a zvlášť významné činnosti (případně použijte samostatný list):
………………………………………………………………......................................................................................……………………
………………………………………………………………......................................................................................……………………

Může se hodit

Během sucha může zahrádku zavlažit voda
z čistírny odpadních vod
Nepolevující vedra a sucha zažíváme rok od roku častěji a předpověď na léto
říká, že letošek nebude výjimkou. Pro spoustu zahrádkářů je dlouhodobé sucho
doslova pohromou. Skoro každý si sice vytváří vlastní zásoby dešťové vody,
jenže když ne a ne zapršet, zdroje brzy vyschnou.
Využívání dešťové vody začíná dnes
být samozřejmostí. Pořídit si jakoukoli nádrž a čerpadlo je poměrně snadné,
náklady lze navíc částečně pokrýt dotační
podporou. Pokud však jeden, dva měsíce nespadne ani kapka deště, je bohužel
i toto zařízení k ničemu. Málokdo by
čekal, že se skvělým pomocníkem může
stát i domácí čistírna odpadních vod. Toto
zařízení nabízí ekologické bezúdržbové
čištění odpadních vod, které splňuje přísná kritéria pro kvalitu vyčištěné vody. Díky
tomu není problém po získání potřebných
povolení vypustit vyčištěnou vodu do
veřejné kanalizace, která není napojená
na obecní čističku, nebo do přilehlých
6

potoků, rybníků a jiných povrchových
vod. Můžeme tuto vodu nechat zasáknout
do půdních vrstev, aby stekla do podzemních vod.
Zařízení čistí vodu natolik dokonale,
že se tato voda skvěle hodí i na zalévání. Rodina s dětmi denně vyprodukuje až
600 litrů vody, kterou bychom museli jinak
pracně nastřádat během srážek nebo
natočit z kohoutku. Když si uvědomíme,
kolik znovu využitelné vody získáme, jeví
se toto řešení jako efektivní. Poté, co
zahrádku zalijeme, a nějaká voda zbyde,
bez problémů ji můžeme použít např. pro
napuštění okrasných rybníčků.
Jak to funguje? Nejprve se v jímce na-

shromáždí odpadní voda, usadí se všechny nerozložitelné látky, rozředí a postupně
vypaří běžné čisticí prostředky a tím dojde
k předčištění. Následuje čištění pomocí
aerobních mikroorganismů stejně jako
v jednostupňových systémech. Nicméně
v této čistírně se aktivovaný kal snadněji
odděluje od vyčištěné vody. V poslední
fázi vodu dále přečistí speciální bakterie,
tentokrát umístěné na pevném kotouči. Správně fungující čističky není nutné
neustále kontrolovat a měsíčně vyvážet.
Čistička vyžaduje odvoz směsného kalu
pouze jednou za tři až deset let podle
zátěže. Za běžného provozu tříčlenné
rodiny není třeba ani pravidelně doplňovat enzymy a mikroorganismy.
Využíváním přečištěné vody na zálivku v období sucha není třeba používat
vodu z veřejných vodovodů, která by
mohla chybět jinde. Šetřeme nejen své
peněženky, ale i cennou přírodu!
Martin Beseda
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Z redakční pošty

Prý bude hodně medu
„Máte med? Chtěli bychom alespoň tři kila. V obchodech mají jen ten loňský.“
„Ale já taky mám jen med z loňské sklizně.“ „My bychom však chtěli čerstvý.“
„Ten bude až v červnu, pokud včely donesou.“ „To snad ne, jak dlouho trvá než
vezmete včelám med, vezměte ho hned, my bychom počkali.“ To je úsměvný
rozhovor zájemce o med a včelaře.
I tak se lidé dívají na med, včely a včelařství. Med je po celý rok v obchodech,
ale včely ho vyprodukují jen tehdy, když
jim to příroda umožní.
Letos prý bude hodně medu. Psali to
v Argentině, ale neuvedli kde. Zatím to
u našich místních včelařů vesele nevypadá. Do konce minulého roku uhynulo 30 %
včelstev a do jara určitě uhynou další.
Někteří včelaři přišli o všechna včelstva,
jiní o část. Pro ta včelstva, která přežijí,
bude tak více pastvy, to je jediná útěcha.
Naše krajina je v obydlených oblastech
převčelená. Zmizely louky s květinami,
zahrady jsou stále zelené, nezakvetou.
Chemizace zemědělství dělá své. Včelaři
se musí o včelstva starat více než v minulosti. Dříve stačilo uhlídat rojení, odebrat

začátkem léta med a ke konci léta včely
do zimy zakrmit. Co se včelám vzalo ve
formě medu, muselo se vrátit ve formě
cukerného roztoku, aby v zimě přežily.
Dnes již dávno neplatí úsloví „v září úl
zavři“. V současnosti včely stále více
ohrožuje kleštík včelí (varroa destruktor), který odsává včelám tělní tekutiny
a zejména ohrožuje včelí plod, ve kterém
se množí a vyvíjí a nese s sebou i virová onemocnění, která včely kosí ve velkém. Včelaři tak musí likvidovat kleštíka
a včelám pomáhat, protože bez pomoci
hynou. Na podzim, kdy se již med neodebírá, nastupuje u nás veterinárně doporučený postup chemické likvidace kleštíka
ve třech fázích, v únoru pak laboratorní
kontrola úspěšnosti zásahu a případně

ještě přeléčení na jaře. Kleštíka je nutno
likvidovat i v průběhu včelařského roku,
ale jen takovými postupy, které neohrozí
kvalitu medu, tvrdá chemie tu nemá místo. V tom je základ úspěšného včelaření
v dnešní době.
Na jaře a v létě, kdy příroda včelám poskytuje dostatek pastvy, jsou včely schopny, i přes devastující vliv kleštíka, přežít.
Je jich mnoho, v úle až 60 tisíc, matka
královna naklade denně až 2 tisíce vajíček. Mnoho včel donese med pro sebe
i pro včelaře a ten jim rád med v červnu
a červenci odebere. A tím končí medobraní, po odkvětu rostlin již příroda včelám
nic neposkytne, včelař je musí do zimy
zakrmit, včely proléčit a doufat, že vše
provedl úspěšně.
Včelař si myslí, že včelaří, ale včely si
vždycky dělají, co chtějí, takový je každoroční koloběh včelaření. Ale je v tom
uklidňující kouzlo sepětí s přírodou.
Ladislav Besta
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Koupaliště se již brzy dočká oprav, úprav
a investic
Vše, co se děje, má většinou svůj důvod a opodstatnění.
Původně jsem tímto článkem chtěl pouze reagovat na příspěvek Na co jsou ty „křaky“? od paní Mgr. Ivany Sikulové
Křížkové, ale řekl jsem si, že ho rozvedu rozsáhleji o tom,
co se na koupališti, nebo přesněji ve Sportovně rekreačním
areálu, plánuje, co se už děje, a co se dít bude. A dít se musí,
jestli chceme tento prostor dále nazývat Sportovně rekreačním areálem (dále jen koupaliště).

Pro rok 2020 jsou v plánu oprav a investic schváleny 4 položky, týkající se koupaliště. Dvě projekční a dvě realizační. První
projekční, týkající se aktualizace projektové dokumentace malého bazénu v provedení plastové fólie, je již hotova a projekt je
nyní na stavebním úřadě v Bílovci k vyjádření a souhlasu. Druhá projekční se týká studie řešení oprav velkého bazénu, ta je
již také vypracována a postupně budou návrhy realizovány. Ta
méně ﬁnančně náročná realizační akce na koupališti se týká velkého bazénu, kde bude provedena oprava dna se zatěsněním
8
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úniku vody. Finanční alokace na tuto akci je ve výši 200 000 Kč.
Tyto práce by měly být provedeny během jara a měly by zatěsnit
úniky vody z velké nádrže, a tím zajistit, že velký bazén budeme
schopni napustit až po vrch pouze přírodním zdrojem vody z pramene v Krči. Druhá realizační akce je již více náročnější, a to jak
ﬁnančně, tak i provedením. Investiční akce bude spočívat v komplexní rekonstrukci malého bazénu v provedení plastové fólie
s přepadovými kanálky a doplňky v nerezovém provedení, vybudování dechlorační jímky a kompletního vodního hospodářství
včetně ﬁltrací. Tato akce ve výši přibližně 4,4 milionu korun, bude
započata během první poloviny roku. Nyní čekáme na vyjádření
a souhlas stavebního úřadu, ihned po něm bude vypsaná veřejná soutěž na realizátora a věříme, že ještě stihneme letošní koupací sezónu nebo alespoň její část již v novém.
Dalším krokem k uvedení areálu do provozuschopného stavu, který bychom rádi realizovali ještě v letošním roce, je alespoň částečná výměna oplocení, které je v celém svém obvodu
v „katastrofálním“ stavu. Zřejmě se vydáme cestou postupnou,
protože nám zbývá vyřešit několik neobjasněných otázek. Například, co s přerostlými tújemi v areálu koupaliště u ulice Havlíčkovy? Na tuto otázku se nám nedaří najít shodnou odpověď ani
v komisi životního prostředí a ani v pracovní skupině pro koupaliště. Dá se říct, co člen to jiný názor. Vykácet / nevykácet /
ořezat / vysadit nové / nesadit / parkoviště / neprůhledný plot /
atd. Budovat parkoviště od ulice Havlíčkovy nebo od ulice Kotkovy? Jak řešit celkovou zeleň v areálu, kde co vykácet a kde co
zasadit? Nejdříve si musíme zodpovědět tyto otázky a až poté
začít budovat oplocení okolo celého areálu. Prozatím můžeme
provést opravu oplocení alespoň z jižní části od toku Polančice.
Další fází pro následné roky bude určitě rozhodnutí, co
s budovami šaten a sociálního zázemí? Opravit nebo zbourat
a postavit něco menšího dostačujícího pro potřeby současného areálu? Následovat bude rozhodnutí o realizaci sportovišť
v areálu. Určitě se bude muset minimálně opravit kurt na nohejbal či volejbal, ale také se nabízí možnost doplnit areál o další

možnosti sportování. Workoutové hřiště, venkovní posilovna,
dětské hřiště atd. To vše se dá v tomto areálu realizovat, ale
s jasnou koncepcí celého areálu, která těmto realizacím musí
předcházet a věřím, že se ji podaří zpracovat v nejbližší době.
Ideální úkol pro pracovní skupinu, která je pro areál koupaliště
zřízena.
Skončím tento článek tak, jak jsem jej započal. Vše, co se
děje, má většinou svůj důvod a opodstatnění. I ořezané keře
a stromy okolo jižní části plotu. Plot se musí opravit, a v těchto
místech za dřevěnou budkou s ﬁltračními jednotkami, je v rámci
investiční akce opravy bazénu, plánována výstavba dechlorační
jímky.
Nedokážeme nikdo nyní předpovědět, jak současná situace
okolo koronaviru ovlivní realizaci této investiční akce i jiných plánovaných investičních akcí ve městě. Zda dokonce vůbec umožní otevření koupaliště v této sezóně. Na tyto otázky nyní nezná
nikdo odpověď.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

Charita Ostrava
Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Součástí poradenského týmu je právník, který se specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení, spotřebitelské právo atd.
Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje,
všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let
v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8,
703 00 Ostrava-Vítkovice. Telefon: 599 526 906, 731 625 767,
e-mail: poradna@ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního
hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka
se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze

zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické
ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace
můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.
cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 22. 4.
2020, od 14.00 do 17.00 hodin v budově Hospice sv. Lukáše,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste
předem u Mgr. Alexandry Čubové, tel.: 599 508 533, mobil: 731
534 002 nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.
Těšíme se na vaši účast!

Hledáme lékaře a zdravotní sestry
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle
dohody.
Podrobnější informace na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista.
9
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Knihovna
Podle nařízení vlády České republiky je knihovna dočasně uzavřena. Knihy můžete
vracet prostřednictvím boxu v zadním vchodu do knihovny.
Děkujeme

Vznik veřejné knihovny v Klimkovicích
V roce 1919, rok po vzniku samostatné republiky, byl prezidentem T. G. Masarykem schválen první knihovní zákon č. 430/1919 Sb. O veřejných knihovnách
obecních, který nařídil všem obcím od počtu 400 obyvatel zřídit knihovnu.
V roce 1920 vznikla Veřejná knihovna
města Klimkovic. Byla umístěna na radnici na náměstí v budově zvané Buduněk,
čtenářům tak dobře známé z románů Jarmily Glazarové. V Klimkovicích působily
jěště spolkové knihovny, knihovna OOS
– vlastnila vědecké, tzv. poučné knihy
a OREL a DTJ. Dělnická tělovýchovná
jednota měla knihovnu složenou z knih
socialistického obsahu a půjčovala je jen
svým členům. Také OREL měl tzv. knihovnu zábavnou, cca 200 knih a půjčoval je
svým straníkům.
„Tyto knihovny nemohou poskytnouti
svým čtenářům takový výběr knih jako
naše knihovna, která jest pilně navštěvována čtenáři všech povolání a stranických
příslušností.“
(Antonín Řezáč, knihovník, 18. 9. 1932)

částkou 1 400 Kč, v roce 1930 1 700 Kč,
v roce 1931 2 200 Kč a v roce 1932 už
2 500 Kč. Celková částka, vyplacena obcí
na knihovnu, byla do roku 1932 20 152
korun. Obec platí, připomínáme, pouze
0,50 Kč na 1 obyvatele a teprve v posledních letech hradila ze svých prostředků
i náklady na knihovníka, v zimě poskytovala občas otop světnice.

Ustavující schůze knihovní rady se
konala 14. 2. 1921. Knihovna převzala od jednoty SOKOL v Klimkovicích asi
300 svazků knih, obsahem většinou už
zastaralým, vydaných v roce 1870–1913,
které už byly nevyhovující. Ani formát už
nevyhovoval tehdejším poměrům. Z tohoto důvodu byla část vyřazena a zbytek
knih – asi 100 svazků – se vyřadilo úplně.
Ročně přispívala obec až do roku 1929

Výpůjční doba – v neděli od 9 do 10.30
hodin nepřetržitě celý rok!
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Od roku 1920 až do roku 1927 byl
knihovníkem Antonín Böhm – okresní
školní inspektor v Klimkovicích. Od roku
1928 pak Antonín Řezáč – notářský úředník v Klimkovicích, který působil ve funkci
vypůjčovatele knih již od 1. 1. 1924. V prvních letech po založení se přes prázdniny
nepůjčovalo, protože většina tzv. vypůjčovatelů byla z řad učitelů (paní Lubojacká,
pan Slanař nebo pan Murla).

Události roku 1938,
jak je zaznamenal
knihovník Antonín Řezáč
Nyní se vrátíme na okamžik zpět do
minulosti do nešťastného roku 1938,
a oživíme trochu události. Německé okupační vojsko přišlo do Klimkovic v neděli
dne 9. října 1938 odpoledne. Po příchodu
a „uvítání“ obsadili v prvé řadě radnici, stojící tehdy uprostřed Masarykova náměstí,
v níž od svého vzniku v roce 1920 měla
knihovna stálé sídlo v zasedací síni,
jež sloužila městu pro schůze obecního
zastupitelstva, volby a podobně.
Po obsazení nastěhovali Němci do zasedací síně věci, zejména zásoby a místnost uzamkli, a proto nebylo možno bez
jejich vědomí z této místnosti nic odnést.
Proto všechny knihy a ostatní zařízení
knihovny muselo zůstat na pospas Němcům. O tom, že naše město a náš okres
budou okupovány Němci a od Československé republiky odtrženy, dovědělo se obyvatelstvo z rozhlasu dva dny
předem před obsazením a pro krátkost
času, nedostatek dopravních prostředků a vůbec mimořádné poměry, jež tehdy panovaly, nebylo možno z knihovny
nic odnést a zachránit. Každý z nás byl
událostmi deprimován a nezbylo času na
vlastní záležitosti.
Ještě jednu událost nutno poznamenat.
Přísloví „Boží mlýny melou pomalu, ale
jistě“ se dobře osvědčilo. V den obsazení
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Klimkovic německým okupačním vojskem, tj. 9. 10. 1938, se měl hrát ﬁlm Boží
mlýny na námět Jana Vrby. Film skutečně došel, ale poněvadž odpoledne už
zde dorazilo německé vojsko a Němci se
začínali ujímat vlády nad městem, nemohl se tento poslední český ﬁlm hrát a bylo
třeba k jeho promítání povolení. Svolení
po delším jednání bylo dáno, a uvedený
ﬁlm jako poslední český se pak večer promítal.
Nový německý starosta nařídil, aby
čtenáři vrátili knihovně vypůjčené knihy,
a proto bylo veřejně vybubnováno, že čtenáři jsou povinni knihy vrátit. Při půjčování
v neděli 16. října 1938 asistoval v knihovně ordner, leč přes tento dozor podařilo
se několikrát odnést v aktovce část knih
do bezpečí. Bylo toho málo, ale i to, co
se zachránilo, bylo podnikáno s úmyslem, aby zase po čase – po přejití bouře – sloužilo čtenářům pro jejich zábavu
a poučení. Mnoho knih však zůstalo mezi
čtenáři, někteří se s vypůjčenými knihami
vystěhovali z Klimkovic. Po osvobození se
vypůjčené knihy pomalu knihovně vracely.
Vyřazení knih provedli Němci sami. Za
oběť vyřazení padly všechny hodnotné
knihy v počtu asi 2 500. Knihovník, jenž
byl asi dvakrát volán na obec, aby podal
vysvětlení o majetku knihovny, byl náhodou přítomen při jedné vyřazovací akci
a viděl, jakým způsobem se knihy vyřazovaly. Knihy byly vyřazovány bez jakéhokoliv měřítka, stačilo, že obálka byla
nápadná nebo že autorem byl Rus, Angličan, Francouz nebo žid a kniha putovala
na hromadu určenou do stoupy. Samozřejmě stejný osud stihl české autory,
zejména Jiráska, Medka, Koptu, Sokola-Tůmu atd., jakož i knihy obou našich prezidentů, knihy o prvním československém
odboji, které byly v knihovně zastoupeny.
Později jistě dostali okupanti seznamy

závadných knih a ty knihy, jež snad při
první probírce proklouzly, byly při dalším
čištění odstraněny. Pomyšlení na to, že
tak se zachází s knihami, jež s takovou
láskou byly skoro za dvacetileté činnosti
knihovny shromažďovány, aby čtenářům
dávaly zábavu i poučení a které by v nové
republice byly značným kulturním přínosem a posilněním života v našem městě,
bylo bolestné.
Vyřazeny, anebo zničeny byly také
různé tiskopisy, seznamy knih, kartotéka
apod., které se nacházely ve skříních.
Němci provedli vyřazení knih co nejrychleji, poněvadž měli v plánu vyklizení
a zbourání radnice. Skříně a zbylé knihy neškodného obsahu přestěhovali do
budovy české obecní školy, kde zůstaly do konce války. Ke zbourání radnice
skutečně došlo na jaře v roce 1939. Po
přestěhování knih do obecné školy byly
knihy na nějaký čas i půjčovány. Půjčování prováděly učitelky Marie Vavrečková
a Ludmila Holanová. Knihy byly opatřeny
německým razítkem knihovny, ale zhoršující se politické poměry způsobily, že
brzy půjčování knih přestalo. Hlavní snahou bylo, aby knihy v největším počtu se
dostaly mezi čtenáře, knihovně se však
nevracely a tak zůstaly zachovány, poněvadž byly obavy, aby i ten neškodný zbytek českých knih nebyl zničen.
Mimo zbytek knih, jež zůstaly po přestěhování knihovny v české obecné škole, zachráněny zůstaly jedině písemnosti
tj. zápisní kniha o schůzích knihovní rady,
statistické deníky, veškerá korespondence za celou dobu činnosti knihovny,
účetní doklady, pokladní knihy a výkazy
o činnosti, které měl doma v úschově knihovník Antonín Řezáč a které mu gestapem při domovní prohlídce, vykonané
u něho v listopadu 1938 před jeho zatčením, nebyly zabaveny.

Poválečná doba – rok 1945
Jakmile jen trochu opadly válečné události, které se přes naše město přehnaly
v plné síle a zanechaly zde veliké škody
na majetku i na lidských životech, začínal
se opět život pomalu vracet do normálních
kolejí, bylo mimo jiné potřeba pomýšleti
i na obnovení a zřízení veřejné městské
knihovny, poněvadž hlad po dobré české
knize, který byl po dobu německé okupace potlačen, se projevoval a dožadoval
ukojení. Proto knihovník Antonín Řezáč,
který se přestěhoval v září 1945 nazpět
do Klimkovic, byl pověřen národním
výborem, aby knihovnu uvedl co nejdříve do chodu. Jako v roce 1920 začínala
knihovna z ničeho, tak i nyní po osvobození musí opět začínat od píky. Bohužel,

situace po osvobození je daleko horší, než byla po první světové válce, kdy
naše město a náš kraj neutrpěl žádných
válečných škod, a kdy přechod z poměrů
rakouských do nových československých
se děl hladce a bez rušivých zásahů.
V září 1945 vydal Svaz české mládeže
provolání k občanstvu a provedl sbírku
knih. Darem bylo vybráno na sto knih
dobré úrovně a také hodně čtenářů vrátilo knihovně knihy, které po celou dobu
okupace doma opatrovalo. S knihami,
které zůstaly v obecné škole, tvořily tyto
darované knihy základ nové obnovené
knihovny. Ještě za platnosti staré protektorátní měny uspořádal knihovník veřejnou sbírku pro účely knihovny, při níž bylo
vybráno 6 415 Kč, směnu na nová platidla provedl místní národní výbor. První
starostí pak bylo najít vhodnou místnost
pro umístění knihovny, kam by inventář,
tj. skříně a knihy, mohly býti přestěhovány. Pro knihovnu byla určena místnost na
náměstí v domě bývalé Občanské záložny č. p. 48. Místnost, jež záložně sloužila
za úřadovnu, však malými rozměry nevyhovovala. Mimo to bylo zapotřebí provést
mnoho oprav a úprav jak vnitřních místností, tak i zvenčí, ježto budova nebyla po
mnoho let, zejména za okupace, opravována.
Proto knihovník požádal národní výbor
o určení jiné vhodnější místnosti. Místní
národní výbor přidělil knihovně menší
místnost v domě č. p. 177 v Klimkovicích,
ve kterém měl své úřadovny. Budova byla
konﬁskátem po Němci Valentinu Lubojatzkem. Místnost v uvedeném domě byla
ve zvýšeném přízemí a malá. Má kamennou podlahu a je velmi studená. Jelikož
prozatím jiné vhodnější místnosti nebylo,
vzala knihovna zavděk tento svůj prozatímní útulek.
Zuzana Konvičková
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Novinky ze základní školy

Mimořádná situace přináší
nové výzvy a nové formy
práce...
Od 11. března jsou školní lavice prázdné, škola je uzavřena. Je zavřená školní
družina, nevaří se ve školní jídelně. Je přerušen pronájem tělocvičen. Provoz
školy běží v úsporném režimu. Je to pro všechny nová situace, která nás prověří
a posílí v oblasti spolupráce, ohleduplnosti a tolerance.
Neznamená to, že je přerušeno vzdělávání žáků. Učitelé komunikují prostřednictvím e-mailu, různých komunikačních
portálů. Na nástěnce v prostředí Bakalář – elektronické žákovské knížky jsou
zadávány úkoly pro domácí práci.
Pedagogové posílají odkazy na webové stránky a aplikace k procvičování
učiva, prezentace s výkladem učiva. Nyní
je na zákonných zástupcích, aby dohlédli na vzdělávání svých dětí v domácím

prostředí. Žáci školy nyní mají příležitost
rozvinout své dovednosti ve sebevzdělávání, odpovědnosti a samostatnosti.
Přestože neprobíhá standardní výuka,
některé zadané práce budou hodnoceny
a budou součástí klasiﬁkace.
Žáci nyní využijí své chytré telefony,
tablety a počítače, aby zadané úkoly splnili a odeslali ke kontrole. Pokud někdo
tu příležitost nemá, odevzdá práce podle
domluvy s vyučujícím.

Školní zahrada v březnu
Vzhledem k mírnému počasí jarní práce na školní zahradě započaly brzy.
Žáci 9. A, k velkému překvapení všech,
sklidili na konci února zapomenuté ředkvičky z podzimního výsevu. Bylo jich hodně a kupodivu chutnaly dobře.
Do připraveného skleníku vysadily
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žákyně 6. A sazeničky salátu, květáku
a kedlubny. Také vysely ředkvičky.
Zahrada také slouží k výuce. Učitelé
a žáci využívají nové vzdělávací panely
a naučné expozice.
Mgr. Kateřina Chrapková

S největší pravděpodobností budou
zrušeny školní akce včetně výletů plánované do 30. června.
Zápis dětí do 1. třídy byl přesunut zatím
na 14. 4. 2020, je možné, že bude probíhat elektronicky. Přesné informace budou
včas zveřejněny na webu školy.
V této mimořádné situaci musíme najít nové biorytmy a vyrovnat se s novou
situací.
Buďme zdrávi a ohleduplní ke všem
kolem sebe.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Masopust v 5. C
V posledním únorovém týdnu si žáci 5. C připomněli tradice masopustu. Děti
se seznámily s historií a tradicemi masopustu, dozvěděly se mnoho informací
o třech masopustních dnech, které masopustní veselí provází.

Maškarní ples
Poslední týden v únoru proběhl ve
školní družině maškarní ples.
Děti ze všech oddělení si přinesly krásné masky a malé občerstvení. Maškarní
odpoledne začalo promenádou v maskách po škole, pak si děti spolu s vychovatelkami zatančily, zahrály hry a zazpívaly. Závěrem tohoto pěkného odpoledne
byly nejzajímavější masky vyhodnoceny
a samozřejmě náležitě odměněny. Malou
odměnu dostaly všechny děti, které se
plesu zúčastnily. Všem se maškarní
odpoledne moc líbilo a hezky jsme si ho
společně užili.
Mgr. Romana Matějová

Žáci byli během tohoto projektu velice aktivní, výtvarně zpracovali jednotlivé
masky, v informatice vyhledávali zajímavosti a podrobnosti o tomto svátku, ve
čtení pracovali s textem a plnili úkoly,
v matematice na ně čekaly záludné slovní
úlohy a v českém jazyce si zábavnou formou zopakovali pravopis.

Nejvíce se však děti těšily na koblihy,
které jsme společně v naší školní kuchyňce připravili ke svačině. Všem moc chutnaly a netradiční vyučování zaměřené na
připomenutí tradic a zvyků jsme si náramně užili.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice je v důsledku událostí v ČR do odvolání uzavřeno. Sledujte nás.
Přejeme všem pevné zdraví.
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Vaše MOZAIKA

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2020

15

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2020

Historie

75. výročí osvobození Klimkovic
od německé okupace
Letos si společně připomínáme již pětasedmdesát let, kdy
v dubnu 1945 vrcholil postup válečné frontové linie provázený těžkými boji při osvobozování našeho města od
německé okupace.
Již v březnu zmíněného roku se nad okrajem Klimkovic objevila první sovětská letadla, která svrhla několik bomb na blízkou
osadu Janovice. Při náletu zde zahynuly tři dospělé osoby a jedno dítě.
O velikonoční neděli dne 1. dubna 1945 se do areálu zdejší zemědělské školy přestěhoval z Třebovic německý vojenský
lazaret, do něhož pak v následujících dnech směřovala z válečné linie Ostravské operace nákladní auta s desítkami polomrtvých a stovkami raněných německých vojáků. Z blízkého okolí
stále zřetelněji doléhala k našemu městu dunivá dělostřelba,
nálety letadel a výbuchy bomb a den ode dne se přibližovalo
děsivé válečné peklo, a to hned ze tří stran, od Olbramic, Čavisova a Vřesiny. Čtyři dny probíhaly boje v okolí Hýlova. Při nich
rudoarmějcům účinně a aktivně pomáhali tankisté 1. čs. tankové
brigády gen. Janka.
Od 26. dubna zahájily jednotky RA vlastní osvobozování Klimkovic leteckými nálety a těžké pozemní boje pak pokračovaly
dnem i nocí až do časných ranních hodin dne 1. května 1945.
Německé vojsko rychle a zběsile prchalo z centra Klimkovic,
přitom vojáci za sebou zanechávali nepředstavitelnou spoušť.
Náměstí a okolní domy se ocitly v dohořívajících rozvalinách,
zcela zahaleny čpavým neprostupným dýmem. Následně byl
počátkem května v plamenech i historicky cenný zámek. Byl
zapálen úmyslně a při naprostém nedostatku vody nebyla k uhašení ohně žádná naděje.
Bilance válkou způsobených škod byla v Klimkovicích děsivá. Z 578 obytných domů a budov zůstaly nepoškozeny jen
43 domy, 78 rodin obyvatel města ztratilo úplně vlastní střechu
nad hlavou a bezpočet místních obyvatel přišel o veškerý svůj
skromný majetek.
V průběhu německé okupace skončilo ve věznicích a v koncentračních táborech několik desítek obyvatel města, z nich osm
se ke svým blízkým již nikdy nevrátilo. Třináct občanů židovské
národnosti se stalo oběťmi
kruté rasové persekuce. V bojích při osvobozování Klimkovic přišlo o život 13 obyvatel
města a přímo na bojišti padlo
35 rudoarmějců. Na válečných
bojištích II. světové války aktivně proti německému fašismu
bojovalo také několik našich
spoluobčanů v zahraničních
armádách i v partyzánských
oddílech.
Více než šestileté období německé okupace a tragické období druhé světové války nám současníkům
dnes připomíná jen Památník
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osvobození Klimkovic, postavený k uctění památky těch, kteří
obětovali své životy v boji proti německým vetřelcům a proti fašistickému režimu. Pískovcové sousoší rudoarmějců v nadživotní velikosti je zařazeno do Seznamu kulturních památek NPÚ
Ostrava (č. r. 8-1604). Letos si v našem městě připomínáme
60. výročí jeho odhalení. Památník je dílem pražského akademického sochaře, rodáka z Luže u Chrudimi, Zdeňka Němečka (1931–1989), na snímku. Podle letopisu kroniky města byla
socha o hmotnosti 1,8 t z Prahy do Klimkovic dovezena na dvou
nákladních autech a dne 11. prosince 1959 byly díly památníku pomocí jeřábu usazeny na připravený betonový podstavec.
Dokončovací práce pak provedl autor sousoší na jaře následujícího roku.
K slavnostnímu odhalení Památníku, jehož podstavec a sokl
je obložen deskami z leštěné slezské žuly, v nichž jsou vyryta
jména a příjmení padlých a oběti válečných bojů z Klimkovic,
došlo dne 30. dubna 1960 v rámci oslav 15. výročí osvobození
města od německé okupace.
Památník, na jehož vzniku, návrhu řešení i na ﬁnančním zajištění se podíleli obyvatelé a vedení MNV Klimkovice, byl k realizaci svěřen shora uvedenému pražskému umělci, a to v rámci
kmotrovské spolupráce hlavního města Prahy a Klimkovic při
poválečné obnově města. Za uplynulých šedesát let byl památník v režimu pravidelné provozní údržby a k částečné revitalizaci podstavce, soklu a k doplnění textu na deskách žulového
obložení došlo následně v letech 2007 a 2015. Památník je
symbolem úcty a piety ke všem padlým obětem a k válečným
veteránům druhé světové války.
NEZAPOMÍNEJME A UCTĚME JEJICH PAMÁTKU!!!
Ing. Jiří Pillich
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Badminton
Extraliga badmintonu skončila předčasně
– 5. místo pro Klimkovice

Sumář výsledků:

Extraliga byla vedením ČBaS v reakci na nouzový stav a bezpečnostní opatření vlády ČR ukončena, odehráno nebude čtvrtﬁnále ani ﬁnálový turnaj play-off. Platí tedy výsledky po základní
části: extraligový titul z loňska obhajuje tým BK 1973 Deltacar
Benátky nad Jizerou, stříbro bere Sokol Radotín Meteor A, překvapivý bronz pak putuje na západ Čech zásluhou BA Plzeň.
Náš tým obsadil velmi cenné páté místo. Připomeňme, kdo se
o pátou příčku extraligy zasloužil: Ausberegerová Berta, Budzelová Dominika, Tomalová Kateřina, Benbenek Jan, Bitman Jakub, Budzel Filip, Král Onřej, Rajaran Karan Rajan
a Somerlík Jan. Gratulujeme!
Team

TJ Sokol Klimkovice A – TJ Montas Hradec Králové

3:5

TJ Sokol Klimkovice A – SKB Český Krumlov

6:2

TJ Sokol Klimkovice A – BK 1973 DELTACAR Benátky nad J.
2:6
TJ Sokol Klimkovice A – Sokol Radotín Meteor Praha A

2:6

TJ Sokol Klimkovice A – BADMINTON FSpS MU A

4:5

TJ Sokol Klimkovice A – BA Plzeň A

4:5

TJ Sokol Klimkovice A – SK STAVOS Brno Slatina

5:3

Points

Played

Won

Draw

Lost

Matches

Games

Points

1 BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou

28

7

7

0

0

48–8

99–32

2 592–2 015

2 Sokol Radotín Meteor Praha A

25

7

6

0

1

43–14

93–33

2 435–1 903

3 BA Plzeň A

19

7

4

0

3

26–33

61–74

2 398–2 524

4 BADMINTON FSpS MU A

19

7

4

0

3

23–34

50–76

1 992–2 312

5 TJ Sokol Klimkovice A

13

7

2

0

5

26–32

61–74

2 344–2 455

6 SK STAVOS Brno Slatina

13

7

2

0

5

24–33

61–73

2 322–2 394

7 TJ Montas Hradec Králové

13

7

2

0

5

23–34

60–75

2 316–2 493

8 SKB Český Krumlov

10

7

1

0

6

16–41

40–88

2 120–2 423
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Klimkovice ovládly východní skupinu 1. ligy

Sumář výsledků:

Kvůli předčasnému ukončení všech soutěží známe vítěze obou
divizí 1. ligy. Na západě si medaile rozdělí TJ Slovan Vesec (zlato), SK Prosek Praha (stříbro) a BK TU v Liberci (bronz). Na východě vyhrál tým TJ Sokol Klimkovice B před TJ Orlovou Lutyní
a TJ Sokolem Dobruška. Klimkovický tým v celé soutěži základní skupiny vyšel naprázdno pouze v duelu s týmem BaC Kladno. V ostatních zápasech vždy dokázal bodovat a zaslouženě
skupinu vyhrál. O tento skvělý výsledek se zasloužili: Bláhová
Zuzana, Metzová Lucie, Petrušková Klára, Halfar Jiří, Horák
Adam, Horák Jakub, Somerlík Jan, Tomala Petr, Vašátko Michal. Tento výborný výsledek by mohl být korunován postupem
B týmu do extraligy. To je samozřejmě z ekonomického hlediska
nemyslitelné, ale ta šance tady je.
Děkujeme všem našim hráčům za příkladnou reprezentaci
naše oddílu a bezpochyby také města Klimkovic.

TJ Sokol Klimkovice B – Badminton FSpS MU B

5:3

TJ Sokol Klimkovice B – TJ Slavoj Český Těšín

5:3

TJ Sokol Klimkovice B – TJ Orlová Lutyně

5:3

TJ Sokol Klimkovice B – BaC Kladno

3:5

TJ Sokol Klimkovice B – BK Králův Dvůr

4:4

TJ Sokol Klimkovice B – TJ Sokol Polabiny Pardubice

4:4

TJ Sokol Klimkovice B – TJ Sokol Dobruška

5:3

Team

Points

Played

Pokračování na další straně
Won

Draw

Lost

Matches

Games

Points

1 TJ Sokol Klimkovice B

17

7

4

2

1

31–25

68–58

2 312–2 241

2 TJ Orlová Lutyně

16

7

3

3

1

34–22

71–50

2 278–2 026

3 TJ Sokol Dobruška

16

7

3

3

1

32–24

70–59

2 357–2 233

4 TJ Slavoj Český Těšín

14

7

3

1

3

30–26

66–55

2 213–2 053

5 TJ Sokol Polabiny Pardubice

14

7

2

3

2

30–26

68–62

2 382–2 351

6 BaC Kladno

13

7

3

0

4

26–30

60–72

2 301–2 479

7 Badminton FSpS MU B

12

7

1

3

3

24–32

61–70

2 286–2 410

8 BK Králův Dvůr

10

7

1

1

5

17–39

47–85

2 181–2 517
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Oblastní přebor smíšených žákovských
družstev 2010 – 1. kolo
Proběhlo první kolo družstev žáků do 15 let Severomoravského
kraje. Celkem se přihlásilo jedenáct družstev. Ty se rozdělily do
dvou skupin. Náš oddíl vyslal do soutěže klasicky dvě družstva.
Ty zkušenější kolem reprezentačních hráčů (Osladilová, Ptáček)
– Klimkovice „A“ a tým mladých nadějí v týmu Klimkovice „B“.
A-tým se vydal na první kolo do Orlové, kde byl stoprocentní,
když své soupeře porazil: Omegu Olomouc 7:0, B. O. Chance
6:1, Akademii Olomouc „B“ 7:0 a TJ Orlovou 6:1.
Vítězství A-týmu podpořili dobrými výkony Kateřina Osladilová, Veronika Čížová, Tereza Zvěřinská, Bára Holá, Jan Ptáček, Marek Waliszewski, Jaromír Kostka a Vít Oswald.

Střelci

Střelecká mládež
přivezla dvě zlaté
medaile z Karviné

Družstvo „B“, složené z hráčů Daniel Mrózek, Martin Kraus
a Boris Vařák, Tereza Dejlová, Silvie Demková a Bára Hanáčková, se zúčastnilo soutěže družstev žáků ve Vendryni. Čekalo nás pět kol po sedmi zápasech proti týmům BK Kopřivnice,
TJ Sokol Plesná, Ostrava Badminton Klub, SK Vitality a Badminton Olomouc.
Proti všem jsme jednoznačně prohráli, jelikož jsme nastupovali proti hráčům věkově starším a herně zkušenějším. Naši hráči to brali sportovně a snažili se získat alespoň co nejslušnější
výsledek a nedat to soupeři zcela zadarmo. Dařilo se Dankovi
Mrózkovi, kterému se jako jedinému podařilo vyhrát ve dvou singlech proti hráčům Ulčákovi (z BK Kopřivnice) a Slanému (z TJ
Sokol Plesná). Přesto musíme mladé nadějné „pušky“ pochválit
za bojovnost v každém zápase. Dáváme „mladým puškám“ rok,
maximálně dva. Pak budou své soupeře prohánět na kurtu zase
oni. Rozhodně jim patří velká poklona.
Jiří Halfar

Házená T. J. Sokol Klimkovice
Jediné slovo, které mě v tuto dobu napadá, je OHLEDUPLNOST. Výsledky utkání v dnešní době nejsou vůbec důležité.
Jediný vítězný výsledek je, že porazíme KORONAVIRUS.
Ten můžeme porazit jedině, když budeme jednotní a ohleduplní jeden k druhému. Jsme jako sportovci ohleduplní, a proto
všichni do jednoho NOSÍME ROUŠKY.
Vzkaz pro děti: jen jak virové onemocnění porazíme – hned
se na hřišti uvidíme :-)
Přidávám fotky pro povzbuzení z našeho oddílu házené.
Zdeněk Zbořil, předseda oddílu
HÁZENÁ T. J. Sokol Klimkovice a trenér mládeže

Mladí střelci se zúčastnili závodů Moravskoslezské střelecké ligy ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž probíhala od
prosince 2019 do března 2020 v Karviné.
Celkem se střílelo pět soutěžních kol na vzdálenost 10 metrů
vleže. Závodníci stříleli v každém kole 30 soutěžních ran. Střelci
byli rozděleni podle věku a pohlaví do jednotlivých kategorií.
V kategorii do 10 let vystřílel Lukáš Kasan 1. místo a v kategorii juniorů získal Marek Dostalík také zlatou medaili.
Všem dalším střelcům děkuji za bojovnost a přeji v dalších
závodech mnoho úspěchů.
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO Klimkovice p. s.
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Do házenkářského nebe odešel výborný
házenkář, kamarád, spolužák
Jsou zprávy, které vás hodně rozesmutní. Taková byla dne
24. února 2020 pro mne zpráva o náhlém úmrtí mého spolužáka ze základní školy a hlavně pak dlouholetého spoluhráče házené Jirky Surého, kterému neřekl nikdo jinak než
Sarka. Přesto, že jsem věděl o jeho delších zdravotních
problémech, které mu již v posledních letech nedovolovaly účastnit se v Klimkovicích setkání spolužáků ze základní
školy a také akcí oddílu házené, tak náhlý odchod Jirky byl,
a určitě nejen pro mne, hodně překvapující a zarmucující.
Sarka patřil bezesporu k velkým talentům a vynikajícím hráčům házené. Již od žáků na sebe poutal pozornost svým pohybem, rychlostí a technikou míče. Patřil ve všech věkových kategoriích k oporám a nejlepším střelcům.
V základní škole se v jednom ročníku a dokonce v jedné třídě sešel základ budoucího výborného družstva házené, které
pod vedením obětavého trenéra Jiřího Homoly začalo postupně zvládat taje tohoto krásného kolektivního sportu a postupně
patřilo k nejlepším na okrese Nový Jičín, v kraji a na republikové úrovni. Jmenuji jen některé naše spoluhráče – spolužáky
z té doby: Bohumil Adámek, Jirka Surý, Mirek Bárta, Jaroslav
Sojka, Jiří Hudeček, Josef Dostalík, Jiří Teichmann z Olbramic,

Jiří Surý

Na snímku z roku 1966: Petr Kaštovský, Jiří Hudeček a Jiří Surý.
Jan Rosypal ze Zbyslavic, Petr Kaštovský, o rok starší Čestmír
Dybal, Jan Michalčák, Zdeněk Podolský, o rok mladší Dušan
Adámek a další.
Reprezentovali jsme tehdy nejen oddíl házené Sokola Klimkovice, ale také naši základní školu na školních okresních olympiádách v házené, vybíjené, hokeji apod. A klukům z venkova byl
pohyb a všestrannost doslova vlastní, a když se k tomu přidala
práce trenéra a přístup hráčů, tak se toto družstvo po ukončení
základní školy již v dorostenecké kategorii v roce 1966 probojovalo mezi špičku tehdejší československé házené – do dorostenecké ligy.
Jirka Surý patřil i tady k jeho oporám a výborným střelcům.
Aniž by ho to někdo učil, vymyslel si sám na levém křídle ﬁntu,
kterou jsme po něm pojmenovali „ﬁnta S“. K obránci byl otočen
zády, naznačil s míčem rychlý pohyb na levou stranu a pak se
v mžiku doslova „na pětníku“ okolo obránce, kterého přinutil přenést váhu na levou nohu, otočil na opačnou stranu a měl cestu
ke střelbě volnou. A pokud se ho obránce snažil zadržet, tak
z toho byla většinou „sedmička“. Ale on to uměl nejen na křídle,
byl platným hráčem také v pivotu a na spojce, spoustu branek
dával z „trháků“, byl prostě univerzální hráč.
K oporám patřil také v mužích, kde se podílel v roce 1968 na
vybojování postupu do II. ligy. Pak již civil na dva roky vyměnil
za vojenský stejnokroj a hrál za Duklu Vyškov. Také zde patřil
k nejlepším střelcům. Po návratu z vojenské prezenční služby
hrál opět za naše družstvo mužů a až do ukončení aktivní sportovní činnosti rozdával svým házenkářským uměním radost příznivcům házené.
Jiří Surý se právem řadí k nejlepším hráčům mezinárodní házené v historii našeho oddílu. Vždy na něj budeme vzpomínat
jako na člověka, který rozdával radost nejen házenou, ale dovedl
pobavit spoluhráče, spolužáky a okolí vůbec svou veselou povahou.
Sarko, za to vše bych Ti chtěl nejen za sebe poděkovat.
Věnujme mu všichni, kdo jsme ho osobně poznali, tichou vzpomínku a uchovejme si Sarku v naší paměti.
Připomeňme si Jirku Surého na dvou fotograﬁích tak, jak jsme
ho znali po sportovní stránce. Na té první přímo na hřišti a na
druhé se svými spoluhráči v dorostu – Petrem Kaštovským a Jirkou Hudečkem.
Ing. Jiří Hudeček
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Blahopřejeme

Ladislav Besta slaví životní jubileum
Ing. Ladislav Besta oslaví 18. 4. 2020 významné životní jubileum 80 let a určitě
nebudu přehánět, když podotknu, že je tato jeho životní pouť naplněna až do
těchto dnů pozoruhodnou a neustále aktivní činností, tolik prospěšnou pro naše
město a jeho občany. A rád bych mu chtěl popřát, aby mu tento elán a zdraví
vydržely ještě řadu let.
Láďa patří k dlouholetým hráčům
a funkcionářům oddílu házené. Prošel
všemi věkovými hráčskými kategoriemi
a ještě dlouho po skončení aktivní hráčské činnosti hrál za družstvo staré gardy,
se kterou absolvoval spoustu turnajů,
utkání a zájezdů. Pomáhal velmi ochotně zejména po revoluci v roce 1989 jako
trenér mládeže, kdy vychoval řadu velmi
dobrých hráčů. Má velkou zásluhu na
tom, že oddíl házené v té době znovu
postupně obnovoval svou činnost. Řadu
let vypomáhal na hřišti při organizaci turnajů, při mistrovských a přátelských utkáních, u zapisovatelského stolku ve funkci
časoměřiče a zapisovatele zápisů. Patří
mu za to u příležitosti životního jubilea
,
naše velké poděkování. Měl velké

že oporou mu byla jeho manželka Markéta, která sama házenou několik let hrála
a je dosud sportovně aktivní.
Nesmíme ale zapomínat také na Láďovu dlouholetou aktivní práci ve spolku
klimkovických včelařů. Můžeme jen obdivovat jeho úžasnou pracovitost a organizační schopnosti při pořádání včelařských
výstav v našem městě, a to i okresní
úrovně.
Ocenit je nutné také jeho angažovanost
ve veřejném a politickém životě města.
Jako neposlanec byl před rokem 1980,
a to až do roku 1986, členem Komise
pro mládež a tělovýchovu, zřízené radou
města. V roce 1986 byl zvolen poslancem
MěNV jako bezpartijní a působil i v dalších letech v uvedené komisi. Po revoluci

byl v roce 1990 zvolen poslancem MěNV
za Občanské fórum a od roku 1991 byl
v zastupitelstvu města. Ve volebním období 1994–1998 zastával funkci zástupce
starosty města. Do zastupitelstva města
byl opakovaně zvolen i pro další tři volební období (1998–2010). Pracoval ve
ﬁnančním výboru, jehož byl předsedou
od roku 2006. Jeho věcné připomínky
a návrhy byly vždy přínosem pro rozhodování zastupitelstva o důležitých otázkách
chodu a rozvoje našeho města. S jeho
věcnými názory a příspěvky se můžeme
stále setkávat na stránkách Zpravodaje.
Za svou dlouholetou a obětavou činnost na úseku sportu byl několikrát oceněn výborem oddílu házené a také výborem Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice.
V roce 2018 byl na návrh Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice oceněn městem
Klimkovice jako Osobnost města. U příležitosti životního jubilea byl opět navržen
na ocenění, které si za svou celoživotní
angažovanost ve prospěch našeho města opravdu zaslouží.
Chtěl bych mu jménem svým, jménem
oddílu házené a jménem Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice poděkovat a popřát
k jeho životnímu jubileu hodně sil, elánu
a hlavně co nejlepší zdraví a také ještě
řadu let hodně šťastných chvil v kruhu
rodiny, nejbližších přátel a známých a při
jeho velké zálibě – včelařství.
Připomeňme si Ing. Ladislava Bestu na
fotograﬁi, která byla pořízena v průběhu
slavnostní schůze oddílu házené k 70. výročí mezinárodní házené v Klimkovicích
v sokolovně dne 23. 11. 2019.
Ing. Jiří Hudeček,
starosta Tělocvičné jednoty
Sokol Klimkovice
a člen výboru oddílu házené

Vítáme nové občánky
našeho města:
Ladislav Besta je ve spodní řadě první zprava s bývalými dlouholetými hráči a spoluhráči.
Horní řada zleva: Josef Materna, Luděk Dobeš, Ondřej Hafera, Antonín Kukuczka.
Dolní řada zleva: Antonín Hrbáč, Aleš Rýdl, Ing. Ladislav Besta.

Jonáš Poremski
Veronika Kolarovská

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.

22

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2020

Inzerce

ČIŠTĚNÍ
KANALIZACÍ
A ODPADŮ

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

VÝVOZ ŽUMP
A SEPTIKŮ
ZJIŠŤOVÁNÍ
ZÁPACHU
V DOMECH

NÍZKÉ CENY

<

Vývoz fekálií ze septiků,
jímek, žump a ČOV

<

Likvidace lapolů
a odpadních vod

<

Autodoprava a čerpání
tekutých odpadů a fekálií

Tel.:

774 489 955

www.cistotapokora.cz
KOCOUREK Josef
vám nabízí

• čištění koberců
a sedacích
souprav
• půjčování stroje
Kärcher
• mytí oken
Tel.:
E-mail:

774 582 800
info@fekal.eu

NON-STOP !!
www.fekal.eu

E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005
Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj

Tel.:

606 363 300

KOMINICTVÍ TROUBKY

Prokopec Martin
IČO: 01423525
Nabízím kominické služby
všeho druhu, mám přes 6 let praxi v oboru.
Provádím kontroly/čištění komínů na tuhá,
plynná a kapalná paliva (LTO), včetně vystavení
zprávy o provedení kontroly/čištění komínů
dle vyhlášky č. 34/2016 sb.
Cena činí 400 Kč za průduch se zprávou na 1 rok,
dále provádím revize některých kotlů na tuhá
paliva. Cena pro kotel TP dle § 27a [K § 17
odst. 1 písm. h) a odst. 7 zákona] činí 1 000 Kč
s platností nově na 3 roky.
Po domluvě je možná menší oprava komínů,
dále možnost vyfrézování komínu od dehtu.
Dále jsem schopen zprostředkovat vyvložkování
komínu, jak na plyn, tak i na tuhá paliva.
Garance nejlepších cen!
! Pro objednávku/info – volejte nebo posílejte
SMS, a to s kompletní adresou, volání je možné
v době mezi 8–18 hod. = (Po–Pá). SMS je možné
zasílat nepřetržitě!
Tel.: 602 477 044

PRONAJMU
OBCHODNÍ
PROSTORY
v centru Klimkovic
na ulici Lidická,
bývalá tzv. „malá Hruška“
vedle ZUŠ Klimkovice.
Lze i po částech.
Vhodné pro obchod,
služby, dílnu...
Cena dohodou.
Tel.:

777 239 303

VYUŽIJTE
TUTO REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!
Měsíční náklad
2 000 kusů
ZDARMA
do klimkovických
domácností
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Pozvánky na kulturní akce

Vážení návštěvníci kulturních akcí,
v době uzávěrky tohoto zpravodaje je v České republice
vyhlášen stav nouze, a to předběžně do poloviny dubna.
Všechny kulturní a společenské akce jsou zrušeny, obchody a ﬁrmy jsou zavřené, veškerý ruch utichl, šijeme ochranné roušky, zůstáváme doma a doufáme, že nákaza, která
pomalu ale jistě obchází celý svět, co nejdříve pomine.
V době, kdy se vám tento zpravodaj dostává do rukou,
je možná situace jiná a za pár dalších týdnů bude, doufejme, mnohem lepší. S nadějí, že situace bude lepší, vám
předkládáme pozvánky na kulturní akce, které jsou naplánované a připravené vás potěšit a rozptýlit.
Chci věřit tomu, že co nejdříve budeme hrát ﬁlmy v kině,
že vás budeme moci pozvat na Jarní koncert nebo Rybářské závody. Jestliže to nebude možné, posunuji svou víru
dál do května, června, července...
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice
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Vážení a milí přátelé,
dne 18. 3. 2020 zpřísnila vláda České republiky bezpečnostní opatření a zakázala lázeňským zařízením přijímat
nové klienty komplexní i příspěvkové lázeňské péče na
pobyt.
Toto nařízení musíme respektovat.
O obnovení nejen kulturních akcí v Sanatoriích Klimkovice vás budeme informovat na našich webových stránkách.
Děkuji vám a přeji pokud možno pohodové dny.
Miluše Bílská,
referent kultury a volného času
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Při příležitos připomínky
75. výročí osvobození města
od fašis cké okupace
vás město Klimkovice
zve na

PIETNÍ AKT
před Památníkem osvobození u zámku
ve čtvrtek

30. 4. 2020 v 17.00 hodin

Zástupci města Klimkovic při této příležitos
položí ky ce také u dalších památníků
připomínajících obě 2. světové války –
Památník poručíku Staškovi, hrob neznámého vojína
a památník Adolfa Mihuly na Hýlově,
pietní místo v Josefovicích
a Památník obě válek u kostela Nejsvětější Trojice.
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Sdružení rybářů Klimkovice si vás dovoluje pozvat na

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
25. dubna 2020 od 7.00 do 13.00 hodin
v parku Petra Bezruče

Pořádáte-li v Klimkovicích
kulturní, sportovní či společenskou
akci pro veřejnost,
rádi vám pozvánku otiskneme zde

ZDARMA!

Zveme rybáře i nerybáře.
Prodej povolenek v parku u altánku
od 6. 4. 2020 vždy od 16.00 do 17.00 hodin.
Informace podá Jiří Kváš, tel.: 731 837 758.
Občerstvení zajištěno:
kapr, salát, grilované makrely, steaky, pivo, limo.

Informace: kis@mesto-klimkovice.cz

Sdružení rybářů se těší na vaši účast.

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
čtvrtek 7. května 2020 od 8.30 do 13.00 hodin
v budově mateřské školy na ul. 28. října 89.
V tentýž den se uskuteční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všech mateřských školách našeho města.
Tímto zveme rodiče a děti na jejich prohlídku.
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