a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Krásný den, vážení spoluobčané,
jsme na začátku krásného období, období
jara, které vždy slibuje rozpuk a rozmach.
Nevím, jestli i my můžeme mluvit přímo
o rozpuku a rozmachu, který nás čeká,
ale věřím, že i ve městě se toho bude dít
hodně. Začátkem měsíce se uskuteční
zasedání zastupitelstva, jehož výsledek
ovlivní dění v Klimkovicích v následujícím období. Bude se totiž schvalovat plán
oprav a investičních akcí. Toto je vždy
trochu ošidné. Je spousta věcí, které se
již realizují a spousta návrhů, které by se
mohly udělat. Je však potřeba přemýšlet
o tom, zda je reálné danou akci zajistit
po stránce inženýrských činností a zajistit její ﬁnancování. To vše je potřeba pro
to, abychom mohli investici dotáhnout do
úspěšného konce. V neposlední řadě je
potřeba myslet na to, že naše město disponuje majetkem, který je v naší správě,
a tak i on potřebuje ﬁnance na opravu,
údržbu a případný rozvoj. Najít tedy kompromis mezi oběma pohledy není vždy
jednoduché. Není možné předjímat roz-

Masopustní veselí v Klimkovicích.
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hodnutí zastupitelstva, ale věřím tomu, že
dojde ke shodě a schválený plán investic
a oprav bude pro město přínosem.
V minulých Zpravodajích jsem vám slíbil bližší informace o akcích, které se vás
občanů přímo týkají, a svůj slib dodržuji.

Sokolovna
Jednou z významných událostí, která
hýbe naším městem, je uzavření sokolovny z důvodu havarijního stavu střechy. Toto opatření bylo přijato s ohledem na bezpečnost všech uživatelů sokolovny. Uvnitř
tohoto čísla najdete k celé situaci bližší
vysvětlení. Mohu vás však ujistit, že osud
sokolovny nám není lhostejný a děláme
vše pro její zprovoznění.

Městská policie
V průběhu února jste již mohli zaznamenat v našich ulicích pohyb prvního
klimkovického strážníka městské policie.
Již plní první úkoly, které mu byly přiděleny. Je možné ho vídat ráno u základní
školy, kde dohlíží na bezpečnost našich
dětí. Zatím je sám, ale v měsíci dubnu
jej v činnostech podpoří nová kolegyně
a městská policie v Klimkovicích bude mít

plný stav. Další informace k její činnosti
najdete na dalších stránkách Zpravodaje.

Chodník 28. října
Jednou z velmi hojně skloňovaných
akcí v Klimkovicích je chodník do Polanky, pracovně chodník 28. října. Je to velká bolest našeho města, že strategicky
významné silnice v Klimkovicích nejsou
chodníky dávno doplněny. Věřím však,
že se nám toto podaří změnit. Již loni
jsem měl ambici začít s výstavbou tohoto
chodníku, z čehož nakonec sešlo, neboť
se nám nepovedlo získat tak potřebnou
dotaci na stavbu. To však neznamená, že
bychom tento chodník odložili k ledu. Momentálně probíhají přípravné práce před
vlastní stavbou, které nejsou vidět, ale
jsou nezbytné.
Toto je jen velmi malý výčet investic,
které běží. Další důležitou investicí je například příprava projektové dokumentace
a následné získání dotace na rybníky
v parku Petra Bezruče. Realizace opravy
malého bazénu, nezbytná oprava plotu
sportovního areálu. Zajištění projektové dokumentace rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Opravy domu drogerie a večerky na náměstí. Je toho opravdu mnoho.
Věřím však, že práci zvládneme.
Závěrem bych rád poděkoval člověku,
se kterým jsme se v únoru navždy rozloučili. Dovolte mi na tomto místě vzpomenout na pana Jaroslava Strakoše,
kapelníka místní kapely a výborného hráče na trubku. Ten svou hudbou doprovázel dlouhé roky klimkovické akce. Uctěme jeho památku krátkou vzpomínkou.
Byl to člověk, který se podílel na kultuře
v našem městě a mnohým z nás písničkou rozsvítil den. Jsem rád, že jsem měl
možnost poznat ho osobně a děkuji za
vše, co pro město udělal.
S přáním krásných březnových dnů
váš starosta Jaroslav Varga
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Čerpání rozpočtu v roce 2019 a schválený rozpočet města na rok 2020
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text

2

Skutečné příjmy 2019
po konsolidaci

Rozpočet
2020

0000

Daňové příjmy

72 224 210,00

63 017 000,00

0000

Ostatní daňové příjmy a transfery

23 788 755,00

12 220 195,00

2141

Vnitřní obchod (příjmy z prodeje KIS)

118 214,00

80 000,00

2144

Ostatní služby (příjmy z pronájmu movitých věcí)

6 897,00

8 000,00

2212

Silnice

26 423,00

0,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

117,00

0,00

2292

Dopravní obslužnost veřejnými službami

44 010,00

0,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

5 175 768,00

4 900 000,00

3113

Základní školy (investiční odvody)

600 000,00

600 000,00

3311

Divadelní činnost

183 910,00

100 000,00

3312

Hudební činnost

30 955,00

10 000,00

3313

Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.

464 210,00

105 000,00

3314

Činnosti knihovnické

43 261,00

40 000,00

3322

Zachování a obnova kulturních památek

52 244,00

40 000,00

3341

Rozhlas a televize

2 000,00

2 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

54 050,00

50 000,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

191 026,00

196 000,00

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

55 775,00

61 200,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

0,00

10 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

337 679,00

425 000,00

3612

Bytové hospodářství

1 333 472,00

970 000,00

3613

Nebytové hospodářství

2 639 684,00

2 330 000,00

3631

Veřejné osvětlení

46 797,00

0,00

3632

Pohřebnictví

80 869,00

72 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

530 989,00

213 500,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

2 374 395,00

2 220 000,00

3725

Využívání a zneškodňování komun. odpadů

572 215,00

500 000,00

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

36 399,00

60 000,00

4350

Domovy pro seniory (investiční odvody)

200 000,00

200 000,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

28 097,00

5 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

23 500,00

0,00
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6171

Činnost místní správy

23 712,00

0,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

14 096,00

50 100,00

6320

Pojištění funkčně nespeciﬁkované

50 223,00

0,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

0,00

1 100 000,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

8 181,00

0,00

6409

Ostatní činnosti j. n.

0,00

0,00

111 362 133,40

89 584 994,72

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text

Skutečné výdaje 2019
po konsolidaci

Rozpočet
2020

1014

Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vet. péče

135 099,67

95 000,00

2141

Vnitřní obchod

339 666,67

307 500,00

2143

Cestovní ruch

0,00

20 000,00

2212

Silnice

3 213 636,66

990 000,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 915 162,00

5 441 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

20 495,00

60 000,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

0,00

0,00

2292

Dopravní obslužnost veřejnými službami

1 308 923,00

1 500 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

38 956 556,00

12 278 010,00

2331

Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků

0,00

0,00

2339

Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j. n.

0,00

100 000,00

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

17 037,00

640 000,00

3111

Mateřské školy

2 307 801,00

2 103 000,00

3113

Základní školy

6 759 610,00

5 249 900,00

3231

Základní umělecké školy

110 000,00

0,00

3311

Divadelní činnost

204 109,00

210 000,00

3312

Hudební činnost

144 829,00

97 500,00

3313

Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.

2 382 342,31

1 089 000,00

3314

Činnosti knihovnické

1 087 161,00

1 251 200,00

3317

Výstavní činnosti v kultuře

8 584,00

29 500,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

23 175,00

30 000,00

3322

Zachování a obnova kulturních památek

465 009,00

75 000,00

3341

Rozhlas a televize

531 257,00

534 640,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

228 612,00

266 300,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

2 176 436,00

2 193 600,00

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

1 473 920,00

2 622 500,00
Pokračování na další straně
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3419

Ostatní sportovní činnost

1 286 867,00

1 252 000,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

288 936,00

268 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

2 864 154,00

1 881 000,00

3543

Pomoc zdravotně postiženým

0,00

100 000,00

3611

Podpora individuální bytové výstavby

500 000,00

200 000,00

3612

Bytové hospodářství

861 475,00

865 000,00

3613

Nebytové hospodářství

2 296 623,00

4 274 000,00

3631

Veřejné osvětlení

1 435 603,00

1 680 000,00

3632

Pohřebnictví

193 096,00

271 000,00

3635

Územní plánování

247 812,00

552 010,40

3639

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

7 061 741,00

6 258 925,00

3713

Změny technologií vytápění

247 810,00

550 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3 817 994,00

4 200 000,00

3729

Ostatní nakládání s odpady

44 577,00

50 000,00

3733

Monitoring půdy a podzemní vody

30 000,00

30 000,00

3741

Ochrana druhů a stanovišť

0,00

3 000,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 680 019,00

1 850 000,00

4341

Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs.

92 682,00

100 000,00

4350

Domovy pro seniory

3 592 680,00

1 200 000,00

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

94 501,00

85 000,00

5212

Ochrana obyvatelstva

0,00

0,00

5213

Krizová opatření

0,00

10 000,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

560 467,00

1 727 500,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

401 199,00

413 000,00

5519

Ostatní záležitosti požární ochrany

23 400,00

40 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

2 577 511,00

2 930 000,00

6117

Volby do Evropského parlamentu

85 666,00

0,00

6171

Činnost místní správy

11 597 714,00

14 148 250,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

255 816,00

250 000,00

6320

Pojištění funkčně nespeciﬁkované

414 320,00

450 000,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 296 079,80

1 100 000,00

6399

Ostatní ﬁnanční operace

2 843 391,00

4 010 000,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

99 284,00

31 000,00

6409

Ostatní činnosti j. n.

0,00

1 621 659,60

110 600 839,11

89 584 994,72

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

Zpracoval: Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta města
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Aktuální téma

Sokolovna
Vážení spoluobčané, dovolte mi sdělit vám nezbytně nutné informace k budově
sokolovny.
Sokolovna je historická budova v našem
městě, postavená již v roce 1923. Zub
času se na budově podepsal i s ohledem
na poslední 30leté období, kdy se vyjasňovaly povinnosti, kdo bude budovu opravovat a zda investovat nezbytně nutné
ﬁnance do cizího majetku. Když se v roce
2015 povedlo přesvědčit obec sokolskou,
aby převedla budovu do majetku města,
nebylo možné prodlužovat dlouhé období
bez velkých investic do budovy.
Zastupitelstvo města se okamžitě rozhodlo, že budovu začne opravovat. Byly
možnosti budovu začít opravovat postupně, anebo celou najednou. S ohledem na
možnosti rozpočtu města se zastupitelé
rozhodli investovat postupně. Na celkovou rekonstrukci nebylo dostatek ﬁnancí, protože se město nacházelo v období
po dokončení stavby rozsáhlé kanalizace města v hodnotě 150 milionů korun,
a musela se navíc přednostně opravit
spousta komunikací v hodnotě 20 milionů
Kč. Jsou investice, které nejsou tak vidět,
ale ovlivňují náš každodenní život.
Další investice už nezbytně čekaly na
svou realizaci. Troufnu si tvrdit, že největším problémem naší doby je spousta neziskových budov v majetku města, které
je nutno opravit. Základní škola prošla
velkou rekonstrukcí, zdravotní středisko
bylo z části opraveno, stejně tak Domov
pro seniory. V roce 2017 se začala stavět

kanalizace v Josefovicích s realizační
cenou 35 milionů korun.
Zpět k situaci v sokolovně. Z důvodu
rozhodnutí postupných investic do budovy se povedlo opravit šatny, pódium a klubovnu fotbalistům plus opravit parkety
a izolaci v budově. To vše bylo realizováno z konkrétní dotace, která však neřešila
opravu střechy. Město se pokusilo získat
dotaci na opravu přední stěny a opravu
krovu podle připraveného projektu v roce
2017.
Bohužel dotace městu nebyla poskytnuta a vyhodnocení důvodů, proč město
neuspělo, vedlo zastupitelstvo města
k tomu, aby zadalo zpracování projektu
na opravu celé budovy. Zastupitelstvo
bohužel na opravu střechy neuvolnilo
potřebné prostředky. Střecha je dnes ve
stavu, kdy její sanace nesnese žádného
odkladu, a oprava nebo stavba nové střechy je fakticky spjata s budoucností celé
budovy sokolovny.
V životě se na slovo „kdyby“ nehraje,
proto si myslím, že řešit dnes pochyby
slovy kdyby, co kdyby, je zcela zbytečné.
Rozhodnutí statika, který s ohledem na
bezpečnost občanů Klimkovic doporučil
budovu uzavřít, je nezpochybnitelné. Je
nutno vnímat i skutečnost, že současný
stav nevznikl nárazově a až nyní, ale je
souborem vícero faktorů, přičemž prvotní příčina spočívá přímo v konstrukci

krovu, který je zásadním způsobem oslaben stářím jeho prvků, když v době jeho
stavby byl proveden z poměrně štíhlých
dřevěných hranolů, a skýtal velmi malou
rezervu v pevnosti a tuhosti pro časovou
degradaci běžným stárnutím materiálů. Ve spojení s následným napadením
dřevokazným hmyzem a houbami bylo
„zaděláno“ na současný problém. Další
kroky města vycházejí z jasných pokynů
statika, a to zabezpečit a následně opravit střechu tak, aby se v budově mohl v co
nejkratší době obnovit provoz.
Rada města dne 12. února 2020 na
svém zasedání přijala zcela nezbytná
rozhodnutí k odstranění havarijního stavu
objektu sokolovny, včetně snížení stálého zatížení stropní konstrukce, která je
součástí nosného krovu. Tyto práce –
odtěžení jílové podlahy půdy a podepření
stropu nad velkým sálem sokolovny již
byly objednány a v průběhu několika dní
budou zahájeny. Na zajištění nezbytných
prací byla radou města uvolněna částka
700 000 Kč. Bylo zadáno zpracování kontrolního statického výpočtu 3D krovové
soustavy objektu sokolovny, posouzení
pevnosti a tuhosti podle dnes platných
norem a předpisů tak, aby následná oprava krovu byla zahájena co nejdříve. Rada
města se bude maximálně snažit pomoci
spolkům v souvislosti s uzavřením objektu sokolovny.
Vážení spoluobčané, doufám, že se
mi povedlo nastínit vám alespoň rámcově vcelku složité souvislosti, týkající se
sokolovny za poslední roky. Věřím, že
teď, když je budova v majetku města,
a uzavření budovy nám ukázalo, jak je
pro společenský a spolkový život důležitá, bude průběh opravy rychlejší a plynulejší.
Jaroslav Varga, starosta města
5
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Rybníky v parku už si říkají o větší pozornost
Park Petra Bezruče je zeleným srdcem našeho města. Hrají si tady děti, scházejí
se milenci, můžete si zde užít pravé vesnické zábavy nebo tichý klid za rybářským prutem.
V počátečních letech 18. století byla
tato lesní obora, přičiněním tehdejšího
majitele zámku i celého panství, hraběte
Jindřicha Viléma Wilczka (1665–1739)
upravena tak, že v horní svahovité části
byla založena zámecká (tzv. dolní) zahrada a v její spodní části po celé délce levého břehu potoka Polančice byla postavena
sypaná hráz, osázená po obou stranách
vysokými kaštany, duby a štíhlými habry.
Nová hráz o délce 420 metrů, díky tomuto stromořadí a takto nově vytvořenému
romantickému prostředí, byla pojmenována Stromovkou. V „zahrazeném“ prostoru dolní části odlesněné obory byla poté
vybudována soustava tří na sebe navazujících rybníků o celkové výměře téměř
1,85 hektaru vodní plochy. Pro napájení rybníků nechala vrchnost v Lagnově
vybudovat až 300 metrů dlouhý podpovrchový vodní náhon z odbočky na výše
položeném místě potoka Polančice. Na
dnes již nedochovaném místě, ležícím
patrně přímo u vody největšího z rybníků,
stávala v minulosti, podle dochovaných
historických záznamů, malá dřevěná chaloupka panského porybného. Posledním
z porybných, kteří v ní bydleli, měl být
podle Pamětí města Klimkovic, zdejší deputátník Josef Klapuch. Nová soustava
rybníků postavených na jediné společné
hrázi dostala pak i vskutku příznačné pojmenování – Na Hrázi. Zámecká vrchnost
rybníky využívala především pro chov ryb.
(Převzato z https://kis.mesto-klimkovice.cz/

turistika/co-u-nas-muzete-objevit/turistikapriroda/park-petra-bezruce-0_432.html).
Toliko trocha historie o našich rybnících
v zámeckém parku. A teď k současnosti. Každý, kdo se prochází tímto zeleným
a krásným srdcem Klimkovic, stejně jako
já na svých téměř každodenních vycházkách s kočárkem, jistě zpozoroval, že
břehy obou rybníků, dá se říct, rok co rok,
možná už měsíc co měsíc, mění svůj tvar
a rybníky tak, z důvodu upadávajících
kusů břehů, neúmyslně zvětšují svou plochu a mění svůj tvar. Stromy, kdysi zasazené v dostatečné vzdálenosti od břehu
rybníků, jsou dnes již na pokraji hrází
a prudce nakloněny do vody. Ne jeden už
skončil spadlý v rybníce. I laik rozpozná,
že tento stav je dlouhodobě neudržitelný
a pokud se s tím nezačne v nejbližší době
něco dít, voda pohltí i zbylé stromy, možná v budoucnu i cyklostezku a v tom nejhorším případě protrhne hráz. Tento stav
jistě nevznikl ze dne na den. Není ovšem
cílem tohoto článku patlat se v tom, kdo
kdy co udělal nebo neudělal, ale řešit
a informovat, co s tím provést nyní.
Prvním větším impulzem byl pro mne
osobně květen roku 2019, kdy se tři
stromy na hrázi mezi velkým rybníkem
a cestou u házenkářského hřiště během
dešťů naklonily natolik, že svými kořeny
významně poškodily kus hráze. Ono se
v ten okamžik snadno řekne, okamžitě
skácet, aby nevznikly větší škody, bohužel
vždy to má své „ALE“. Pokácet jakýkoliv

strom v zámeckém parku nepodléhá totiž
stejnému režimu, jako pokácet strom
kdekoliv jinde. Zámecký park je za prvé
památkově chráněný a za druhé se jedná také o významný krajinný prvek. Což
obnáší větší množství žádostí a razítek
než běžně. Nicméně, určitě jste si při procházkách všimli, že některé stromy, mělo
by jich být celkem 19, jsou již označeny
oranžovým sprejem. Jsou to ty v nejhorším stavu. Dnes již máme veškerá povolení v rukou a kácení stromů, i když je
každého z nich škoda, proběhne snad
v nejbližších dnech. Zabrání se tak, alespoň dočasně, dalšímu poškozování hrází
rybníků.
Již v roce 2018 provedl místní spolek
rybářů, za ﬁnanční prostředky města,
provizorní opravu části jižní hráze (okolo
cyklostezky) velkého rybníka. V listopadu
roku 2019 uvolnilo zastupitelstvo města
na žádost rybářského spolku další ﬁnanční prostředky pro pokračování provizorních oprav jižních hrází obou rybníků.
Určitě jste si opět všimli v parku několika
hromad kulatých kůlů, které budou k této
opravě použity a práce budou členy místního spolku rybářů zahájeny, jen co to
počasí trošičku dovolí.
Toto jsou ovšem vše jen provizorní,
dočasné opravy, které neřeší komplexně a do budoucna tuto krásnou zelenou
oázu klidu a pohody v Klimkovicích.
Hráze obou rybníku potřebují opravit ze
všech stran, odbahnění je také zapotřebí
a zeleň okolo rybníků také snese revitalizaci. Vždyť všude okolo slyšíme, jak stát
podporuje zadržování vody a revitalizace
rybníků a nádrží. Na konci roku 2019 tak
bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace zahrnující opravy hrází obou rybníků
v celém rozsahu ze všech stran, odbahnění rybníků a i následnou revitalizaci
zeleně a cestiček okolo těchto rybníků.
V současné době se podepisuje smlouva
s vítězem veřejné zakázky a podle předběžného harmonogramu bychom měli mít
projektovou dokumentaci, včetně všech
povolení, k dispozici do konce tohoto roku.
V roce 2021 bychom tak mohli požádat
o příslušnou dotaci a revitalizace rybníku
v plném rozsahu by tak mohla následně
proběhnout. Doufám a věřím, že už se
žádné „ALE“ nevyskytne...
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta města Klimkovic
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Městská policie

Vzpomínka

Klimkovice mají městskou
policii

V sobotu 15. února jsme se v chrámu Páně v Klimkovicích rozloučili
s naším kamarádem, dlouholetým
kapelníkem a hráčem na křídlovku
a trumpetu panem Jaroslavem Strakošem.

Vážení a milí spoluobčané, chtěl bych vás touto cestou informovat o činnosti
Městské policie Klimkovice, která byla v nedávné době zcela nově zřízena a bude
dohlížet na bezpečnostní situaci ve městě.
Nejvíce se budeme zaměřovat na dodržování veřejného pořádku, na bezpečnost osob a majetku, občanské soužití,
na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města a budeme se podílet
na prevenci kriminality. V neposlední řadě
budeme dohlížet na bezpečnost a plynu-

Životní jubileum
Dne 23. 4. 2020 oslaví
diamantovou svatbu

Jaruška a Pepa DOBEŠOVI
K 60 letům společné cesty životem
a zároveň k březnovým
80. narozeninám přejeme oběma
pevné zdraví, lásku a spokojenost!

lost provozu na pozemních komunikacích.
Osobně se budu snažit zvýšit bezpečnost dětí a mládeže na rizikových místech, a to hlavně u škol a školek. Pro
bezpečí občanů a jejich dětí projdu s detektorem kovů všechna venkovní sportoviště, pískoviště a jiné plochy, kde by
se mohl nacházet nějaký ostrý předmět
nebo jehla, abychom předešli nepříjemným úrazům.
Další úkoly budou vyplývat z aktuálních
potřeb města a jejich občanů. Věřím, že
pro život v našem krásném lázeňském
městečku budeme přínosem a zkvalitníme život všem slušným občanům.
Nechceme jít cestou okamžité represe.
Chápeme celou záležitost i lidsky a víme,
že městská policie je zde takovou „novinkou“, lidé by si měli nejprve trochu přivyknout na naši přítomnost ve městě. Nicméně pokud někdo nebude chtít respektovat
naši práci a ani po vysvětlení či domluvě
nezanechá protiprávního jednání, přijdou
na řadu pokuty a jiná opatření v rámci
zákona.
Městská policie Klimkovice je novou
složkou města, která se bude snažit vždy
pomáhat v rámci zákona lidem. Pokud
máte nějaký problém z výše uvedených
oblastí, který vás trápí, neváhejte nás
kontaktovat. Najdete nás v nádvoří zámku, kde bývala prodejna Zdravé výživy.
K dispozici jsme zatím od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. V těchto hodinách je
k dispozici i níže uvedené telefonní číslo.
Martin Jandura,
velitel MP Klimkovice
Telefon: 725 380 749
E-mail: policie@mesto-klimkovice.cz

Jeho muzikantské srdce dotlouklo
doma 9. února mezi svými nejbližšími. Jarda vedl kapelu Veselka od roku
1983, tedy plných 37 let a svou obětavostí a pílí se nesmazatelně zapsal
do kultury města Klimkovic a širokého
okolí, ale třeba i za hranicemi naší
vlasti, kde kapela pod jeho vedením
koncertovala – v partnerských městech Mikolow a Ilava. Všichni, kdo jsme
ho znali, si vybavujeme jeho oblíbenou
větu „synci, uvijajtě se, iděm hrať“.
Z našich srdcí a mysli už nikdy nevymizí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte na
něj, jak uměl rozdávat muziku i radost
plnými doušky.
Muzikanti z Veselky, Polanky
a širokého okolí

PRONAJMU
OBCHODNÍ PROSTORY
v centru Klimkovic na ul. Lidická,
bývalá tzv. „malá Hruška“

Blahopřejeme

vedle ZUŠ Klimkovice.

Vítáme nové občánky
našeho města:

Lze i po částech.

Dora Kalusová
Pet Zbořil

Vhodné pro obchod, služby, dílnu...
Cena dohodou.

Tel.: 777 239 303
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Z redakční pošty

Balada o Zpravodaji
Je barevný, s dobrou graﬁkou, nepřebernou nabídkou fotograﬁí a jakoby ani
nepatřil k malému městu. Každý měsíc přináší pravidelné rubriky i pár aktuálností ze života. Je to náš Zpravodaj.
Starosta či jeho zástupce v úvodníku
shrne ve stručnosti, co se během měsíce událo, poděkuje pracovníkům města
za zaplacenou práci, což je jistě potěší.
Škola pravidelně a podrobně informuje
o dění ve škamnách, lze tušit, že napsat
příspěvek je prestiží pedagoga a ředitelství na to dbá. Hodně a v detailech se
toho dovídáme o sportu, jak se mladí
snažili, jak propotili dresy, zvítězili či byli
kousek od medaile. Je to pochopitelné
zvláště u badmintonu, kde patří borci ke
špičce. I kulturně v obci žijeme, stále se
něco koná, připravuje a Zpravodaj o tom
přináší pravidelně informace.
Zpravodaj by měl přinášet zprávy. Vždyť
je to Zpravo -daj. Ale těch zpráv ze života
obce je tam pramálo. Jako by se u nás nic
nedělo, nic neplánovalo, nic nepokazilo,
jako bychom byli již hodně dlouho v cíli.
Před časem jsme zvolili 17 zastupitelů, pravidelně velmi dlouho jednají, rokují

a rozhodují o záležitostech obce, ale volič
se nic o tom nedozví. Nebýt strohých zpráv
nejvyšších představitelů obce, „zmocněnce“ pro sport a divadelního ochotníka, ani
bychom nevěděli, že obec žije, někdo ji
řídí a spravuje. Jistě, jsou zápisy, je internet, ale ne každý ze starších občanů je
přes počítač gramotný, ne každý má čas
hledat a pročítat suchý zápis. Kdyby každý ze zastupitelů napsal měsíčně něco
zajímavého z jednání a střídali by se, vyšlo by to dvakrát na každého za volební
období. Připomenul by se tak voličům, že
ještě žije a jedná ve prospěch obce.
Na úřadě pracují referenti, každý den se
potí nad přemírou úkolů a zadání a přece
se nesvěří Zpravodaji. Svěřená bolest je
poloviční a radost dvojnásobná. Podělte
se s námi a spadne vám kámen ze srdce.
Občan by měl být seznámen třeba s rozpočtem obce, strohá zpráva o schválení rozpočtu zastupitelstvem je platná

občanu jako mrtvému hubertus. Občan
by měl vědět, za co utratíme obecní peníze, kde a kdy bude nový chodník (třeba
k Polance), co s bývalou hospodářskou
školou, zda již po několikáté „zrevitalizujeme“ městský park, či jen podepřeme
stromy nad rybníkem, kde nám tečou
splašky do potoka a proč, kdy opravíme
hráze obecních rybníků, je nebo není
nutno opravit schody ke kinu. Je toho na
román a to ve Zpravodaji chybí. Nedostatek textu a článků je nahrazován fotograﬁemi, přemírou plošné reklamy (méně je
někdy více), graﬁk se snaží, dělá, co umí,
ale chybějící text nevymyslí. Vedlejší obec
taky vydává Zpravodaj. O dění v obci je
tam 55 % textu a zpráv, u nás jen 23 %.
Ve zprávách z kultury jsme rovnocenní,
ale v reklamě v procentech vedeme 18
ku 4. A mají tam celý rozpočet obce na
stránku.
Zpravodaj je zrcadlem dění, vizitkou
zdravého patriotismu a sounáležitosti
s naší obcí. To výše není výtka, spíše
stesk a smutek. Tak vzhůru do psaní. Není to těžké, chce to jen překonat stereotyp
a pohodlí. Vždyť to není zadarmo, ve hře
jsou peníze.
Ladislav Besta

Třídění odpadů v našem městě
Vážení občané, dovolte mi, abych zareagoval na článek z minulého Zpravodaje
(únor 2020) s názvem Třídění odpadů. Třídění odpadů je jistě velmi důležitá věc
v ochraně životního prostředí, o tom není žádných pochyb. Při troše dobré vůle
by se ale dalo udělat pro životní prostředí mnohem více!

Abych to upřesnil: v únorovém článku
Zpravodaje jsem se dozvěděl, že je v našem městě umístěno 117 barevných kontejnerů.
Bohužel, z toho deset procent je umístěno jenom na jednom místě, za Základní
uměleckou školou (dále jen „hudebka“).
Jak říkal náš minulý pan starosta „NEJVĚTŠÍ KONTEJNEROVÉ HNÍZDO“. Na8

opak, některé oblasti, jako například hustě
obydlená oblast od „hudebky“ směr Hýlov,
je bez kontejnerů. Lidem nezbývá nic jiného než nasednout do auta a zavézt odpad
za „hudebku“, místo toho, aby mohli dojít
k blízkým kontejnerům pěšky.
Ptám se, je to ekologické? Když se
v dnešní době prodávají auta, která po
10 vteřinách stání automaticky vypínají

motor, aby nečoudily? Je ekologické,
když před velkoobchodem Hruška jsou
jen 3 kontejnery? Lidé před nákupem
musí zajet k jiným kontejnerům, protože
tyhle tři absolutně nestačí. Většinou zajedou za „hudebku“, tam se dá vyhodit
všechno, ani 12 kontejnerů nestačí.
A ráno přijede z provozovny čoudící
traktor, který „nejde vypnout“, dlouho se
uklízí a nakládá vše, co do kontejnerů
nepatří, pak se vše odveze. Co na tom,
že jedna rodina se pro velký hluk (hlavně
v nočních hodinách) a velký provoz aut,
radši odstěhuje. Lidé by se měli o tyto
negativní důsledky třídění odpadů trochu
podělit. A navíc, takováto velká „HNÍZDA
ODPADŮ“ by se neměla zřizovat lidem
pod okny, obzvlášť ne na tak frekventovaném místě jako je za „hudebkou“, kde chybí parkovací místa (akce v kostelíku sv.
Trojice, v Základní umělecké škole, svatby, el. nabíječka automobilů, nábytkářská
ﬁrma, hospoda, sklady městského úřadu
atd.). Trochu hodně na jedno místo!
Jen to jsem vám chtěl říct. Prosím,
zkuste se nad tím zamyslet. Děkuji.
Miroslav Peterek
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Fotbalisté a sportovci se ptají: Kde domov můj?
Ve čtvrtek 6. 2. 2020 zasáhla všechny klimkovické sportovce nečekaná zpráva
– sokolovna je z technických důvodů uzavřena a zřejmě dlouhodobě. V ten okamžik zněla klimkovickým sportovním prostředím slova jako „tragédie, katastrofa,
co budeme teď dělat?“ Teprve v tuto chvíli jsme si totiž všichni naplno uvědomili,
že sokolovna je náš sportovní, ale i kulturní domov a bez ní se prostě dlouhodobě neobejdeme.
Tento článek píšeme sice za nás,
za fotbalisty, ale myslíme si, že se týká
všech klimkovických sportovců, badmintonistů, pingpongistů, házenkářů, ﬂorbalistů a dalších...
Nás, fotbalisty, navíc tato zpráva zastihla necelé dva dny před konáním, již
vyprodaného Fotbalového plesu. V ten
okamžik, kdy je vše našlápnuto, spousta
lidí již odpracovala hromadu přípravné
práce... máte chuť se vším seknout a vše
zrušit. Jsme ale rádi, že máme bezva partu lidí, kteří se hned sešli, řekli si, porveme se s osudem a ples přeorganizovali
do Zbyslavic (o tom na jiném místě Zpravodaje). První, okamžitý krok byl učiněn,
ale co dál?
Klimkovičtí sportovci přišli ze dne na
den o 50 hodin sportovního prostoru –
tělocvičny týdně. Jak to nahradit? Tělocvičny v ZŠ jsou také plně obsazeny.
Tímto děkujeme paní zástupkyni ředitelky Základní školy Mgr. Hance Škutové
za spolupráci a otevření tělocvičen v ZŠ
i o víkendech. Alespoň z malé části jsme
tak okamžitě nahradili některé ztracené hodiny. Fotbalistům a házenkářům
za malý okamžik začne jaro a přesunou
se na venkovní hřiště, ale pingpongisté
a badmintonisté jsou na tělocvičně závislí
celoročně, snad tedy také najdou vhodné
řešení této komplikace.
Pro nás fotbalisty ovšem příchodem
jara trable nekončí. V sokolovně máme
veškeré své zázemí, sklady, šatny, klubovnu. Bez těchto prostor si jen těžko

dovedeme představit dlouhodobé působení. Ano, tento okamžik jsme do budoucna očekávali v okamžiku zahájení
plánované kompletní rekonstrukce budovy, ale očekávali jsme ho s tím, že o něm
budeme vědět s předstihem a dostatečně
se na něj připravíme. Nyní jsme v situaci, že máme zamčenou a znepřístupněnou sokolovnu a nedostupný veškerý
náš sportovní materiál, jako jsou dresy,
míče a tréninkové pomůcky. Pevně věříme, že technická a organizační opatření
umožní městu v nejbližší době zpřístupnit alespoň zadní zrekonstruovanou část
sokolovny se šatnami. Pro fotbalisty je to
doslova „existenční“ rozhodnutí. Naděje
nám vkládá stavebník, který zadní část
sokolovny před dvěma lety rekonstruoval
a jeho tvrzení: „Je to uděláno tak kvalitně a s tak velkým množstvím železa, že
i kdyby dnes na střeše nad zadním traktem přistál vrtulník, nic by se nestalo.“
Momentálně ovšem musíme pracovat
se situací, že je sokolovna kompletně
uzavřena a nám za pár dní startují jarní
části fotbalové soutěže pro všech našich
šest věkových kategorií. Nechceme se
stěhovat do Olbramic, Zbyslavic, Polanky či jinam. Fotbal děláme pro naše klimkovické děti, pro klimkovické fanoušky.
Připravujeme si krizový scénář s pronájmem unimobuněk v kombinaci s házenkáři a jejich šatnami a zázemím. Prostě
se s osudem musíme porvat, co jiného
nám zbývá. I když to bude organizačně
a ﬁnančně velmi náročné. Věříme ale, že
nakonec krizový scénář nyní nevyužijeme a nastane na něj čas opravdu až ve
chvíli, kdy bude spuštěna kompletní stavba rekonstrukce celé nové sokolovny.
V azylu pronajatých unimobuněk chceme
totiž případně strávit co nejkratší časový
prostor.

Jsme bojovníci a pereme se s osudem,
který nemáme lehký. Infrastruktura sportu
v Klimkovicích již dlouhodobě pokulhává
za okolními obcemi. Je to asi historicky
dáno. Vzpomeňme si, když už všude
kolem nás byly krásné zelené fotbalové
trávníky a my v Klimkovicích stále hráli na
škváře. V okolních obcích už stojí nebo se
budují sportovní haly a my ji ještě nemáme ani na papíře. V okolních obcích už
budují hřiště s umělým povrchem, osvětlením, modernizují zázemí sportovních
oddílů a my stále čekáme. Kulturní domy
v Olbramicích, Zbyslavicích či Polance
jsou chloubou obce, v Klimkovicích prostě v tuto chvíli nemáme ani ten prostor
pro kulturní akce typu spolkového plesu. V roce 2014 schválilo Zastupitelstvo
města Klimkovic investiční akci výstavby
nových fotbalových šaten na pozemku
par. č. 193/1 (vedle házenkářského hřiště). V roce 2015 byla tato investiční akce
zrušena z důvodu získání sokolovny do
majetku města a s příslibem rekonstrukce
sokolovny a vytvořením moderního fotbalového zázemí v tomto objektu. Dnes
je rok 2020 a sokolovna je zavřená, fotbalové šatny nestojí... A my se proto ptáme: klimkovický fotbalisto, sportovče, kde
domov můj?
Tento článek je kolektivním dílem sportovců, trenérů a členů výboru našeho
spolku a chceme tímto upozornit na nelehkou situaci, která pro nás nyní nastala.
Za TJ Klimkovice, z. s.,
Václav Prašivka ml.,
předseda spolku

Ptejme se, chtějme informace!
Ve středu 4. března 2020 od 16 hodin zasedá Zastupitelstvo města Klimkovic.
Zastupitelstvo jsme požádali o vyjádření k současnému stavu a budoucímu řešení
situace sokolovny.
Věříme, že toto téma se týká nás všech, a proto doufáme, že se v hojném počtu
sejdeme na tomto zasedání.
Manželé Habustovi
9
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Knihovna

Březen – měsíc čtenářů
Milí čtenáři, březen je ten pravý měsíc na ohlédnutí se za minulým rokem a předložení pár čísel ze statistiky knihovny, kterou pečlivě sledujeme.
Registrovaných čtenářů v roce 2019
bylo celkem 712 (z toho 245 dětí do 15
let). Celkový počet návštěvníků (půjčovna, kulturní a vzdělávací akce, uživatelé
internetu) bylo 10 421. Uživatelé on line
služeb (návštěvy webových stránek,
vstupy do on line katalogu jak z knihovny, tak i z prostoru mimo využilo celkem
3 308 uživatelů. Knihovní fond má celkem
20 980 knih (13 439 beletrie a 7 246 naučné literatury, 56 audioknih a 19 docházejících periodik), vypůjčeno bylo 18 425 knih
(14 639 dospělí, 2 656 děti a mládež, 944
periodik, 75 audioknih).
V poslední době se ukazuje trend, že
čtenáři se rádi vracejí k tvorbě českých
autorů a objevují nové mladé autory současné české a slovenské literární scény.
Mezi ně patří např. Patrik Hartl, Alena
Mornštajnová, Alena Jakoubková, Radka
Třeštíková, Markéta Harasimová, Katarína Gillerová a nebo Táňa Keleová Vasilková a Jozef Karika.
Také v dětské tvorbě se objevují nová
jména jako Zuzana Pospíšilová, Lenka
Rožnovská, Naďa Pažoutová nebo Vratislav Maňák.
Rádi pracujeme s českými autory při
besedách s dětmi, protože příběhy vycházejí ze současného života dětí se všemi
jejich radostmi i starostmi.

TOP NEJČTENĚJŠÍCH KNIH
pro dospělé:
1. Hana: Alena Mornštajnová
2. Lakomec: Molière
(doporučená četba)
3. Tatér z Osvětimi:
Heather Morris
4. Nejlepší víkend: Patrik Hartl
5. Sama sebou: Jojo Moyes
6. Manželé od vedle:
Shari, Lapena

4. Eliška Buroňová (49)
5. Štěpán Richter (40)
6. Ela Kohutková (39)
7. Barbora Hoferková (39)
8. Aleška Plecháčková (37)
9. Tereza Langrová (32)
10. Markéta Bartáková (32)
Všem čtenářům gratulujeme a budeme
se těšit na jejich přízeň i v tomto roce.
Zuzana Konvičková, knihovnice

7. Smrt z minulosti: Stanislav Češka
8. Nespoutané dálky:
Tamara Mac Kinley
9. Lži: Táňa Keleová Vasilková
10. Bábovky: Radka Třeštíková

TOP NEJČTENĚJŠÍCH KNIH
pro děti a mládež:
1. Deník malého poseroutky:
Jeff Kinney (všechny díly)
2. Simpsonovi:
Matt Groening
3. Zvířátka z Kouzelného lesa:
Lily Small
4. Taneční studio: Crip
5. Z oříšku královny Mab:
Eva Vrchlická
(doporučená četba)

MEZI NEJLEPŠÍ ČTENÁŘE
ROKU 2019 se umístili
(v závorce počet vypůjčených knih):

DOSPĚLÍ
1. Oldřiška Edlerová (322)
2. Marta Burgerová (214)
3. Stanislava Martiníková ( 210)
Velmi oblíbené jsou mezi mládeží komiksové příběhy, které ale bývají na vysoké výtvarné úrovni a samozřejmě humoristické příběhy psané deníkovým stylem.
V oblibě zůstávají stále severské thrillery, napínavé příběhy podle skutečných
událostí, historické romány, military literatura, kuchařky a knihy o zdravém životním stylu.

4. Miroslava Martiníková,
Václav Smolík (170)
5. Dana Schönová (166)

DĚTI A MLÁDEŽ
1. Michal Popek (94)
2. Isabela Siudová (59)
3. Tereza Nešetřilová (51)
11
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Novinky ze základní školy

Projektový den se konal
v ostravském Světě techniky
Cílem projektového dne bylo propojit teoretické znalosti ze školního prostředí
s jejich využitím v praxi.

Projektový den byl rozvržen do dvou
částí:
1. výukový interaktivní program vedený
odborníkem
2. individuální rozvoj žáků v expozicích
s využitím interaktivních exponátů
Žáci 6. ročníků, 5. B a 7. B byli rozděleni do skupin podle svých zájmů a preferencí.
Mohli si vybrat program zaměřený na
matematiku a logiku Kostky jsou vrženy,
kde se blíže seznámili s obyčejnou hrací

kostkou a odkryli její vlastnosti. Dozvěděli
se, jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu, a že náhodné pokusy vykazují určité
zákonitosti a pravidelnosti. Žáci využili
své znalosti z hodin matematiky a objevili
jejich využití v reálných úkolech.
Další možností byl biologicky zaměřený
program Zelená fabrika. Program probíhal v laboratoři a skládal se z různorodých aktivit, díky kterým se žáci seznámili
s podstatou a principem fotosyntézy. Žáci
využili své znalosti z hodin přírodopisu
a ověřili si při mikroskopování a při práci s názornými modely podstatu a princip
fotosyntézy.
Projektový den pokračoval prohlídkou
expozice. Expozice nekladou jednoznačné odpovědi, jaký by měl náš vztah ke
světu být, ale nabízí informace, které
mohou rozhodování o našem chování
ke světu pomoci. Základní myšlenkou je,
že kdo chce změnit svět, musí začít sám
u sebe.
Mgr. Kateřina Chrapková

Olympiáda
v anglickém
jazyce
V prosinci a v lednu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Byli jsme rádi, že své schopnosti
a dovednosti v anglickém jazyce chtělo poměřit 30 žáků od 6. do 9. tříd.
Soutěž se skládala z písemné a ústní
části, po které následovalo vyhodnocení.
Žáci museli z písemné části získat
dostatek bodů a prokázat tak svou zdatnost ve čtení, gramatice a poslechu.
Následně mohli postoupit do části ústní.
V ústní části se zaměřujeme především
na plynulost mluvení, na schopnost samostatně a smysluplně se vyjádřit, mluvit na
různorodá témata bez přípravy. V závěrečném hodnocení neopomíjíme ani slovní zásobu a gramatickou správnost.
V letošním roce jsme opět byli mile překvapení vysokou úrovní našich žáků.
Do okresního kola postoupil vždy jeden
žák z každé kategorie. Jelikož výkony byly
vyrovnané, rozhodnutí nebylo snadné.
Za kategorii pro 6. a 7. ročník postoupila
Julie Premusová (třída 6. A) a za kategorii
pro 8. a 9. ročník Daniel Lochman (třída
9. C).
V okresním kole čekalo na naše žáky
obdobné schéma soutěže. Jsme rádi, že
jsme se opět mohli zúčastnit, a navíc na
tomto místě musíme pogratulovat Julii
Premusové, která obsadila ve své kategorii skvělé 3. místo.

V letošním školním roce se naši páťáci opět zapojili do matematické olympiády.
Školního kola se zúčastnili Petr Homola a Vojtěch Himlar z 5. A, Anna Veselá z 5. B
a Vojtěch Dlabaja z 5. C. Žáci ve svém volném čase řešili 6 logických úloh, z nichž
museli s podrobným popisem postupu řešení vypracovat alespoň 4. Všichni postoupili do okresního kola, kde se úspěšným řešitelem stal Petr Homola, který se umístil
na 23. místě.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Úspěch dětí v soutěžích nespočívá
jen ve školní přípravě, ale především
v každodenní domácí přípravě. Angličtina
je univerzální světový jazyk a pokud jím
vládnete, pak se domluvíte kdekoliv na
světě.
Doufáme, že i v příštích letech neztratí
děti zájem o anglický jazyk!
Mgr. Markéta Strakošová

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 3/2020

Lyžařský výcvik sedmáků
V době řádící chřipkové epidemie vyrazilo 49 žáků sedmých tříd spolu se třemi
učiteli, externím instruktorem a zdravotnicí do malebné vesnice Heroltice u Štítů.
Všichni se ubytovali v nově opravených
pokojích v penzionu Stará škola. K dispozici byla prostorná společenská místnost,
ve které probíhalo stravování, přednášky,
vzdělávací ﬁlmy a zábavné večery plné
her a tance.
Letošní skromná sněhová nadílka pozměnila charakter původně plánovaného
lyžařského výcviku. Jelikož na přilehlé

sjezdovce nebylo po sněhu ani památky, nesla se většina kurzu spíše v duchu
turistickém. Žáci i učitelé tak měli možnost
blíže prozkoumat romantické prostředí
v okolí a vyráželi na procházky např. do
Valteřic, na vrchol Špičáku, do městečka
Štíty nebo na Bukovou horu.
První a druhé družstvo pokročilých lyžařů vyjelo v úterý a čtvrtek autobusem
do střediska Buková hora. Tam proběhl
lyžařský výcvik za přijatelných sněhových
podmínek. Začátečníci byli na sjezdovce
v Herolticích pouze ve čtvrtek, kdy napadal čerstvý sníh, a mohli si tak i oni nakonec vyzkoušet některé základní prvky na
lyžích.
A jak hodnotí kurz žáci?
„Na Bukové hoře to bylo super, byla
tam čtyřmístná sedačková lanovka.“
„Nejlepší byly večery před večerkou,
hráli jsme hry a bavili se.“

„Chtěl bych tam jet znovu, bylo to dobré.“
„Nakonec jsme z vycházky došli celí
mokří a unavení, ale stálo to za to!“
„Lyžák jsem si velice užila, hlavně tancování.“
„Lyžák se mi líbil a budu na něj ještě
dlouho vzpomínat.“
„Můj nejlepší zážitek byla procházka,
kde jsme se koulovali s učiteli!“
Mgr. Václav Franczyk,
Mgr. Alena Kamarádová

Ve školní družině se stále něco děje
V 1. oddělení proběhl Pohádkový týden,
kdy jsme se věnovali českým pohádkám.
S dětmi jsme pohádky četli, poznávali

V projektu Jeden svět na školách děti
debatovaly o tom, jak pomáhají rodičům,
jaká pravidla mají doma nastavena a jak je
dodržují. Děti zhlédly i snímek o jedenáctiletém afgánském chlapci, který musel
tvrdě pracovat v cihelně, aby pomohl
uživit rodinu. Jeho velkou a jedinou touhou bylo chodit do školy a v dospělosti
mít svou vlastní restauraci. Ve tvářích dětí
byl patrný údiv a uvědomily si, že to, co

je pro některé nepříjemnou povinností, je
pro jiné životním snem.
V zimním chladném počasí se děti
4. oddělení zahřály v kuchyňce a společnými silami si usmažily krásně voňavé
palačinky. Někteří si přinesli na toto odpoledne i šlehačku a ovoce a zahráli si na
stolování v restauraci.
Lenka Buroňová,
vychovatelka ŠD

úryvky, hádali pohádkové hrdiny, soutěžili
ve znalostech, ale i v obratnosti. Kuchaři
Jiříkové házeli v soutěži bramborem do
hrnce, princové podlézali tyč a skláněli
se tak před nebezpečnými nástrahami,
princezny v soutěži házely kroužky. Děti
si mohly přinést masky, představit sebe
i své království, zatančit při písničkách
z pohádek a na závěr si každý svého
pohádkového hrdinu nakreslil.
Ve 3. a 4. oddělení děti zasedly k pracovním listům, které je vedly k zamyšlení nad jejich každodenními povinnostmi.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

březen

Neděle
Pondělí

1.
2.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

KONCERT

Pěvecký spolek Janáček

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

Judy

kino Panorama

17.00

HUDBA

K poslechu: Trumpetové duo HALATA

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

VERNISÁŽ

Fotograﬁe FAIR PLAY, vystoupí
skupiny Mentallica a Rytmy

SK, kolonáda

18.00–19.00

zdarma

100,-

Úterý

3.

KINO

Poslední aristokratka, ﬁlm ČR, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.20

60,-

Středa

4.

BESEDA

Barvy fotografa Martina Straky

knihovna

17.30

70,-

PŘEDNÁŠKA

Počítání starých civilizací
s Mgr. Dagmar Dlouhou, Ph.D.

SK, společenský sál

19.00–20.30

zdarma
150,- **

Čtvrtek

5.

ONE MAN
SHOW

IVO ŠMOLDAS
O všem, zejména pak o ničem…

SK, společenský sál

19.00–21.00

Pátek

6.

DIVADLO

Don Quijote de la Ancha

kino Panorama

19.00

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

Neděle

8.

KINO

Frčíme

kino Panorama

15.00

KONCERT

Všechny tóny lásky – AKOBAND

SK, kolonáda

15.00–16.00

Pondělí

9.

120,50,110 / 130,zdarma

KINO

Chlap na střídačku

kino Panorama

17.30

HUDBA

Swingové melodie pro klavír, J. Knápek

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

120,60,-

Úterý

10.

KINO

Ženská na vrcholu, ﬁlm ČR, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.19

Středa

11.

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

SK, společenský sál

18.30–19.30

50,-*

TANEC

K tanci i poslechu A. Weiss a saxofon

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

zdarma

BESEDA

Arnošt Vašíček: Fantastické záhady

SK, společenský sál

19.00–20.30

30,-

Čtvrtek

12.

Pátek

13.

DISKOTÉKA

DJ KARLSON

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

Sobota

14.

TRADICE

Lázeňská zabijačka
s Cimbálovou muzikou Polajka

Sanatoria Klimkovice

9.00–16.00

zdarma

Neděle

15.

KONCERT

Polanští písničkáři

SK, kolonáda

15.00–17.00

zdarma

KINO

3Bobule

kino Panorama

17.00

15.–22. 3.

130,-

VÝSTAVA

Kronika dobových i historických fotograﬁí

2. patro zámku

15.00–18.00

dobrovolný

Pondělí

16.

HUDBA

Hraje vám Evergreen boys

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

17.

KINO

Café society, ﬁlm USA, 2016

SK, společenský sál

18.30–20.06

60,-

Středa

18.

TANEC

K tanci i poslechu hraje Miroslav Pasz

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

zdarma

Čtvrtek

19.

PŘEDNÁŠKA

Trénování paměti

SK, společenský sál

18.30–19.30

zdarma

Pátek

20.

DISKOTÉKA

DJ Mašinka

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

Neděle

22.

KINO

Ledová sezóna: Ztracený poklad

kino Panorama

15.00

120,-

KONCERT

Swingový orchestr Evergreen band

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

23.

HUDBA

Evergreeny u klavíru s Lukášem Havířem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

24.

KINO

Teroristka, ﬁlm ČR, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.05

60,-

Středa

25.

BESEDA

Přírodní léčba pohybového aparátu

SK, salonek vedle SS A

15.00–16.00

zdarma

TANEC

K tanci i poslechu hraje Pete Sax

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

zdarma

Čtvrtek

26.

PŘEDNÁŠKA

LKPU: Dušan Jurkovič – moderní
tradicionalista, přednáší Mgr. D. Michalík

SK, společenský sál

18.30–19.30

zdarma

Pátek

27.

TANEC

Lázeňská tančírna s Lucky Bandem

SK, kolonáda

19.00–22.00

50,-

Neděle

29.

KINO

Princezna zakletá v čase

kino Panorama

15.00

KONCERT

Famózní klimkovické pjenice

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

130,-

Pondělí

30.

HUDBA

Zazpívejte si s Mirkem Krenželem
při harmonice

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

31.

KINO

Panství Downton, ﬁlm VB, 2019

SK, společenský sál

19.00–20.32

60,-

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2020 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz.
* vstupenky zakoupíte v předprodeji na recepci SK, ** prodej na recepci SK nebo na: eshop.sanatoria-klimkovice.cz
Změna v programu vyhrazena.
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Vesnické sportovní hry

Vesnické sportovní hry 2020 zahájeny
Ve středu 19. února jsme úspěšně vstoupili do dalšího, jubilejního ročníku Vesnických sportovních her. V lyžařském
areálu na Vaňkově kopci umožnili obětaví provozovatelé
i přes jarní počasí uspořádat první letošní disciplínu – závod
ve slalomu.
Přes velmi různorodé počasí, kdy druhé kolo doprovázel silný „liják“ spolu s hřměním a blesky, se odjela obě kola slalomu
a naši lyžaři se opět neztratili.
V celkovém hodnocení obsadili 2. místo v družstvech. Umístění je velmi cenné v soutěži, kde startuje velké množství registrovaných závodních lyžařů.
Děkuji celému družstvu, Tomáši a Radimu Janalíkovým, Jindřichu Komárovi a Liboru Matoušovi za reprezentaci města
a blahopřeji k medailové pozici.

Jste sportovci tělem i duší?
Nebo sport jen rádi sledujete?
Buďte účastníkem
nebo fanouškem Klimkovic
v jednotlivých soutěžích

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
Sledujte nás na: www.vshry.cz

Petr Večerka
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Badminton

Tereza Švábíková mistryní ČR
již počtvrté v řadě
Od roku 2017 je v historických tabulkách v kolonce mistryně ČR – badminton – dvouhra žen uvedeno pouze jediné
jméno – Tereza Švábíková z Klimkovic.
Letošní mistrovství České republiky v elitní kategorii se o prvním únorovém víkendu konalo v metropoli Plzeňského kraje.
Tereza na tento turnaj přicestovala z Dánska, kde se většinu
roku připravuje a trénuje, po trase Struer, Billund, Praha, cílová stanice Plzeň s jediným cílem, a to stát se ve svých teprve
19 letech počtvrté v řadě mistryní ČR v kategorii dospělých. Po
vleklém cca 6 měsíců trvajícím zranění se její záda umoudřila a byla po nějakou dobu konečně schopna akceptovat téměř
plnou zátěž a tak Tereza dorazila na turnaj v celkem dobré formě
a pohodě v doprovodu svého týmu.
Na kurtu to bylo od prvních okamžiků znát. Tereza po celý
turnaj podávala velmi kvalitní a soustředěné výkony. Postupně si
cestou herním pavoukem poradila s Šárkou Líbalovou, Terezou
Kobylákovou, Van Coppenolle, a to až do nedělního ﬁnále. Svým
soupeřkám cestou nepovolila zisk byť jediného setu. Samotné
ﬁnále mělo nádech derby, protože na jedné straně kurtu stála
Tereza a na druhé straně polanecká Kateřina Tomalová, která
je hráčkou kIimkovického Sokola. Výsledek jasně vyzněl v prospěch Terezy, která porazila svou bývalou oddílovou kolegyni ve
dvou setech 21:12 a 21:9.
„Měla jsem to pod kontrolou“, zhodnotila své působení na turnaji Tereza v rozhovoru po vítězném ﬁnále.

Velmi jistá výhra
v turnaji a dobré
výkony, doufáme,
budou pro Terezu povzbuzením
do dalších turnajů
včetně ME dospělých.
Na oslavy není
moc času. Tereza
coby
historicky
jediná česká badmintonová olympijská medailistka
z Olympiády mládeže z Buenos Aires 2019 nyní vstupuje do
poslední části kvaliﬁkace o účast na LOH, které se letos konají
v Japonsku.
Kromě tréninkových a závodních povinností také nezapomíná
při svém pobytu doma na předávání zkušeností mladším a začínajícím hráčům. Taktéž je spolupořadatelkou a patronkou série
dětských turnajů o Pohár rytíře Vítka, které se pravidelně konají
ve sportovním areálu Ridera sport v Ostravě.
Terezko, děkujeme a přejeme jen vše dobré.
Martin Růžička,
místopředseda oddílu B.O.CHANCE

Z Hradce Králové do francouzského Lievinu
na mistrovství Evropy kategorie U15
Klimkovičtí reprezentanti Honza Ptáček a Kateřina Osladilová se 8.–9. února zúčastnili GPA v Hradci Králové, kde se
Honza stal nejúspěšnějším hráčem turnaje. Bral 2x zlato
(singl, debl) a 1x bronz (mix). Katka Osladilová mohla hrát
jen dvě disciplíny a v deblu brala zlato, v singlu umístění
5.–8. Škoda, prohrála ve čtvrtﬁnále vyhraný zápas, nedokázala proměnit 5 mečbolů za stavu 20:15.
O tři dny později si museli připadat jako na jiné planetě, ze
školní tělocvičny z Hradce se přesunuli do francouzského Lievinu, dějiště ME – U15, do víceúčelové haly pro 2 000 diváků,
kde se souběžně konalo ME družstev dospělých. Nikde žádné
žebříky, kruhy, dokonce tam byly i plnohodnotné kurty na debly.
Pod palubovkou byl 50metrový plavecký bazén, a tak se čekalo,
jak tam naši mladíci budou plavat. Po příletu začal hon na evropské hvězdy, našim hráčům neunikl ani Axelsen, a tak se chudák
musel vyfotit.
Jako první nastoupil v mixu Honza s Katkou Koliášovou.
Estonskému soupeři nedali šanci, a tak se slavilo první vítězství. V singlu měl Honza první kolo volno, nicméně ve druhém kole ho čekal Rakušan Pascal Cheng, který byl nasazený 5/8. Honza zahrál svůj životní zápas a poslal Rakušana na
22

Kung Pao, výsledek parádní, postup mezi 16 nejlepších hráčů
Evropy. Bohužel, atmosféra a možnost postupu mezi osmičku
se podepsala na dalším výkonu Honzíka a tak prohra s Maďarem hodně mrzela. Na druhou stranu, moc českých hráčů se
na takové akci do osmiﬁnále neprobojuje, takže Honzo, palec
nahoru.
Kačka byla nominována pouze do debla s Katkou Koliášovou proletěly prvním kolem a Polkám nedaly šanci. Velká úleva,
budeme hrát i v sobotu.
Druhý hrací den Rakušané vrátili v mixu Honzovi prohru, a tak
jsme se těšili na debla v podání K+K, los k nám byl milostivý.
Soupeřky z Moldavska občas kousaly, ale postup mezi 16 nejlepších párů byl na světě. V podvečer nás čekal mistr Francie, třetí
nasazený pár s podporou hlediště, 17:21, 21:18, 21:19. Nikdy

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 3/2020
jsem neviděl obě Kačky tak hrát, byl to zážitek, když hlediště
ztichlo a bylo slyšet 12 českých rodičů. Oslava nebrala konce,
postup mezi 8 nejlepších párů se v našich podmínkách nevidí tak často. Ve 20.00 hodin nastoupily proti Turecku, první set
neskutečná jízda, 21:16, bylo ale vidět, že každý bod neskutečně bolí. Další 2 sety již byly plně pod kontrolou holek z Turecka,
ten Kebab nešlo prosmečovat, medaile byla blízko, ale zároveň
hodně daleko. Soupeřky byly neskutečné, stálo nás to sice pár
slz, protože medaile byla už jenom za jeden set, nicméně se

údajně jedná o druhý nejlepší výsledek českého badmintonu
v párovkách v historii, takže konečné 5. místo je prostě super.
Tento turnaj byl pro naše mladíky a rodiče neskutečným zážitkem, samozřejmě byly vidět obrovské herní rozdíly mezi absolutní špičkou, o to více těší, že v Klimkovicích dokážou připravit
hráče, kteří jsou jim schopni pořádně zatopit. Honza i Katka byli
nejúspěšnějšími členy výpravy, o to více je nepochopitelné, že
formu, do které se dostala Kačka po zranění, využili trenéři pouze v deblu.
Za oddíl badmintonu Radim Osladil

GPC U13 – dvě zlaté
pro Vítka Oswalda
V sobotu 8. února proběhl v Olomouci turnaj GPC U13. Účast
na tomto turnaji dramaticky ovlivnila chřipková epidemie
a jarní prázdniny. Z osmi našich nominovaných děvčat se
turnaje nezúčastnila ani jedna. Z řad kluků jsme na turnaji
měli Víťu Oswalda, Kubu Häringa a Štěpána Lencse.
Singl probíhal v tříčlenných až čtyřlenných skupinách, takže
kluci si minimálně zahráli dva singly. Vítěz ze skupinky následně
pokračoval v pavouku.
To se povedlo Víťovi Oswaldovi, který ve své skupince porazil hráče Kropa a Krejčiříka. V semiﬁnále si zahrál s hráčem
Moravcem, s kterým si poradil na dva sety.
V samotném ﬁnále měl proti sobě hráče Stebela. Víťa minimálně chyboval, využil své přednosti, a to důrazný smeč a ten
ho dovedl až ke zlatu.
Nezůstalo ale jen u zlaté medaile v singlu, k této medaili přidal
Víťa zlatou medaili v deblu, kde hrál společně s Ondrou Kupcem
(TJ Orlová).
Jiří Halfar ml.

GPA U19 – deblový bronz pro Lucii Metzovou
Dne 25. ledna se Lucie Metzová, Klára Petrušková, Veronika
Dejlová a David Slíva zúčastnili GPA U19 v Praze (Hamr –
– Štěrboholy).
Lucka s Klárkou nastoupily ve všech disciplínách, zatímco David pouze v mixu a deblu. Verča nastoupila v singlu a deblu, ale
i když podala bojovný výkon, neměla ště stí na los a prohrála
v obou disciplínách v prvním kole.
Klárka v mixu s Jakubem Divišem dokráčeli až do čtvrtﬁnále, kde podlehli pozdějším vítězům turnaje Adéle Chadimové
a Tadeáši Brázdovi. V singlu se Klára probojovala také do čtvrtﬁnále, kde prohrála s kvalitní hráčkou Šárkou Líbalovou.

V deblu Klára spojila své síly s Šárkou, ale moc jim to spolu
neklapalo, a tak po třísetové bitvě prohrály hned v prvním kole
s Lucií Metzovou a Valérií Žurkovou, které se pak probojovaly až
do semiﬁnále a získaly bronzové medaile.
Lucka na tomto turnaji v singlu překvapivě prohrála v druhém
kole s Martinou Ševčíkovou. V mixu s Davidem Slívou prohráli
také v druhém kole s Martinou Ševčíkovou a Jakubem Reichmanem.
David v deblu s Jonášem Hurtíkem prohráli v prvním kole po
napínavém třísetovém zápase s Ladislavem Lešťákem a Adamem Vojtěchem.

GPA U13 – dobrá zkušenost pro klimkovické
Dne 25. ledna jsme vyrazili na GPA U13 do Prahy. Z klimkovických hráčů se tohoto turnaje zúčastnila Bára Holá a Vítek
Oswald.
Turnaj začal mixem. Bára hrála s Ondrou Kupcem, a i když
se snažili, tak prohráli v prvním kole. V singlu Bára hrála proti
Veronice Flusserové a prohrála 21:7 a 21:12.
Ve čtyřhře hrála Bára s Julií Konigovou a úspěšně vyhrály na
3 sety. Ve druhém kole pak už prohrály.

Vítek hrál mix s nějakou neznámou holkou a v prvním kole
vyhráli. V druhém kole už prohráli.
V singlu Vítek prohrál v prvním kole 21:16 a 21:16. V kole
poražených Vítek jednoznačně vyhrál.
Čtyřhru hrál Vítek s Ondrou Kupcem, hráli proti druhým nasazeným a prohráli 21:14 a 21:14.
Večer jsme nastoupili do vlaku a užili jsme si cestu zpět.
Jiří Halfar ml.
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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.

NÍZKÉ CENY

KOUPÍM
obrazy, fotky,
pohlednice
a jiné materiály
z historie
Klimkovic
WX
Tel.:

601 201 205

ČIŠTĚNÍ
KANALIZACÍ
A ODPADŮ
VÝVOZ ŽUMP
A SEPTIKŮ
ZJIŠŤOVÁNÍ
ZÁPACHU
V DOMECH
Tel.:

774 489 955

www.cistotapokora.cz
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Pozvánky

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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BURZA JARNÍHO, LETNÍHO
OBLEČENÍ A POTŘEB
HASIČSKÁ ZBROJNICE v Klimkovicích

16.–19. 3. 2020
pondělí

16. 3. příjem zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

úterý

17. 3. prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

středa

čtvrtek

18. 3. prodej zboží

19. 3. výdej zboží

8.00–11.00 hod.

Klub skalničkářů ADONIS Ostrava pořádá tradiční klubové jarní výstavy
Středisko přírodovědců KORUNKA, Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 10

14.00–17.00 hod.

Předjarní výstava je spojena s prodejem skalniček, trvalek a cibulovin.
středa 1. 4. od 900 do 1700 hod. a čtvrtek 2. 4. od 900 do 1700 hod.

13.30–15.30 hod.

Hlavní výstava je spojena s prodejem skalniček a trvalek
pátek 24. 4. od 900 do 1700 hod. a v sobotu 25. 4. od 800 do 1200 hod.

Zve výbor ČČK Klimkovice.

C

Vstupné na výstavu je 20 Kč.
Zajištěna je i poradenská služba z řad členů klubu.

C

Více informací na adrese: www.skalnickyostrava.netstranky.cz

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.
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