í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, je to jako včera, co
jsem psal úvodník do minulého zpravodaje. Je to asi tím, že je venku už déle světlo
a dny utíkají velmi rychle. Lidé tráví každodenní život na zahrádkách a venku v přírodě, jen to počasí zase ukazuje, jak dokáže
měnit naše plány a někdy je tedy dost
nepříjemné. Doufám, že se brzy vyčasí
a my zažijeme krásné slunné dny a budeme si užívat příjemných teplot. Jsem velmi rád, že se naplňují předpoklady, které
jsem psal v minulém zpravodaji – rozvolňování se pomalu daří a pandemie je na
ústupu. Chce to jen ještě chvíli vydržet
a snad nás vláda brzy zbaví i testování
a nakonec i těch nepříjemných respirátorů.
S přibývajícími teplotami to bude náročné,
avšak věřím, že někdo rozumný navrhne
po zhodnocení reálné situace zrušit ve
správný okamžik toto únavné opatření.

červen 2021
V měsíci květnu se nám povedly dokončit první tři větší letošní investiční akce.
Jednou z nich je přeložka vysokého napětí
u naší sokolovny. Ač se to zdá býti nepodstatné, je to zásadní investice, která má
návaznost na v tuto chvíli již probíhající
stavební řízení pro vybudování nové střechy sokolovny. Ochranná pásma okolo
vysokého napětí by budoucí práce nejen
výrazně prodražila, ale i zkomplikovala.
Střecha se nyní nachází ve fázi 2 týdny
hotové projektové dokumentace a hned
po vydání stavebního povolení začneme připravovat realizaci výměny včetně
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele tak, aby naše děti mohly co nejdříve
zpátky do sokolovny.
Druhou investicí je dokončená výměna výtahu pro seniory v naší DPS, kde
výtah již nutně potřeboval výměnu. Vše
se povedlo podle harmonogramu a věřím,
že výtah bude užitečným a příjemným

Dominanta Klimkovic prochází rekonstrukcí.
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společníkem klientů Domova pro seniory
Klimkovice při každodenním používání.
Třetí akcí je dokončení investiční
akce „protipovodňová opatření“, včetně
výměny rozhlasu v našem městě. Investice je kompletně dokončena a rozhlas
nyní může dobře sloužit. Chtěli bychom
záznam hlášení městského rozhlasu
ukládat na stránky města tak, aby byly
informace na webu dostupné všem, i těm,
kteří živé hlášení nestihli.
Všechny tyto tři akce nás vyšly na bezmála 7,5 milionu korun a povedly se v první polovině roku, což je s ohledem na délku zimy vynikající výsledek. Navíc se nám
povedlo na výtah a rozhlas získat dotaci,
a to ve výši 4,75 milionu korun. To vše by
nešlo bez vysoce kompetentních lidí. Vše
se povedlo především zásluhou důsledné a precizní práce paní vedoucí odboru
hospodářsko-technického Ing. Dity Jalůvkové, vedoucího Technické správy města
Klimkovic pana Milana Glomba, tajemníka
městského úřadu Ing. Bc. Ladislava Vaška a jejich týmů. Tento pracovní kolektiv
má pro mě, ale především pro přípravu
a realizaci investic města, nezastupitelnou pozici. Podrobnější informace o shora uvedených investicích jsou na dalších
stránkách zpravodaje.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Nyní pracujeme na dalších investicích,
jako je reklamované zateplení na základní škole nebo oprava domů 35, 36 na
náměstí. V realizaci je také rekonstrukce
rozvodů vody a trysek ve velkém bazénu
a příprava sportovně-relaxačního areálu
na sezonu. Nově nám brzy přibydou další
investice. Jedná se např. o opravu schodů k našemu kinu a výměna chodníku do
parku P. Bezruče.
Největší letošní investicí je kompletní rekonstrukce mateřské školy na ulici
28. října neboli „Pastelky“. Její realizační
cena je okolo 12,5 milionu korun. Hlavní práce v budově bychom měli stihnout
během prázdnin, kdy je provoz ve školkách omezen. Bude to velmi náročné
a výsledek bude vidět až koncem září. Je
až neuvěřitelné, že se povedlo při výběrovém řízení najít ﬁrmu, která se pokusí za
tak krátkou dobu realizovat mimořádně
rozsáhlou rekonstrukci.
Další akcí jsou dlouho očekávané kompostéry. Nejedná se o typickou investici,
je to spíše nakoupení drobného majetku,
ale i to je důležité, a pokud se to povede
z dotace, bude to dobrý počin. Pan místostarosta na nákupu intenzivně pracuje
a brzy se jich snad dočkáme. Poslední
aktuální akcí je nákup nového traktoru pro
TS, který již také brzy proběhne, a bude

Poděkování bývá velice často opomenuto, snažím se to tedy aspoň trochu napravit
i v našem zpravodaji. Menší, ale krásnou investiční akci dokázala zajistit také
vedoucí KIS paní Alice Chlebovská a její
tým. Jednalo se o obnovení božích muk
v oblasti nad písečným rybníkem. Vše je
popsáno na jiné stránce zpravodaje a tímto jí za přístup, který zvolila, moc děkuji.

si řidiči dají v Klimkovicích pozor a dají
nohu z plynu. Pokuta se může zdát jako
šikanující nebo účelná pro zvýšení příjmů
města, ovšem toto je naprostý omyl. Kdyby lidé jezdili pomalu a ohleduplně, neměřili bychom. Práce strážníků je potřeba na
jiných místech. Výsledky měření však
ukazují pravý opak a měření je opravdu
důležité. Rád bych vás také upozornil na
změnu stavu dopravního značení u našeho kostela, kde byla umístěna žlutá čára.
Důvodem bylo nevhodné parkování některých řidičů, kteří bránili plynulému průjezdu. Čára je na místě i proto, že někteří
parkovali až úplně u zdi nemovité kulturní památky a pokud by mohli, tak snad
i v ní. Prosím, dejte si pozor a neparkujte
u této čáry. Naši strážníci to budou muset
řešit, a to je pak pro mnohé lidi opět velice nepříjemné. Do budoucna se připravuje také změna reorganizace parkování
na náměstí a věřím, že zastupitelé tuto
situaci vyhodnotí a budeme moci bojovat
s auty majitelů, kteří naše město zneužívají jako odstavné parkoviště.

Jak jste si určitě všimli, naše městská
policie začala intenzivněji měřit rychlost.
Praktiky řidičů, jezdit v našem městě
jako na závodní dráze, bez ohledu na
chodce nebo vběhnutí dítěte do vozovky,
nemůžeme tolerovat, a proto jediný osvědčený způsob je měřit rychlost. Věříme, že

Váš starosta Jaroslav Varga

také z dotace, stejně jako kompostéry.
Obě akce nás přijdou přibližně na 4,75
milionu korun a z dotace nazpět získáme
3 miliony. Konečné vyúčtování bude až
na konci roku, ale bude to v těchto přibližných částkách. Jsem velmi rád, že se
nám daří naše plány plnit. Ve spolupráci s krajem se pustíme do poslední fáze
investice ČOV Josefovice, jíž je kompletní
výměna povrchu hlavní komunikace. Celá
investiční akce proběhne v období letních
prázdnin, bude znamenat pro občany
zásadní omezení, ale výsledek bude po
dlouhé době, kdy zůstaly výkopy nejen po
kanalizaci, ale i po plynu, úžasný. Děkuji
předem za vaši trpělivost a shovívavost.

Závěrem tohoto úvodníku mi dovolte popřát vám krásný červen, který již
většinou bývá příslibem nadcházejících
dovolených a odpočinku. Věřím, že si ho
zasloužíme všichni. Přeji krásné pohodové a prosluněné dny.

Informace z městského úřadu

Domov pro seniory má nový výtah
Celá investice vznikla na základě žádosti paní ředitelky Domova pro seniory Klimkovice Bc. Marie Zetkové, která na konci roku 2019 požadovala řešit neutěšenou
situaci, kdy současný výtah již dosloužil a nesplňoval jak provozní potřeby, tak
požadované normy.
Starý výtah byl pořízen už v roce 1988,
kdy byl na ulici Jarmily Glazarové zbudován dům s pečovatelskou službou.
Původní dům s pečovatelskou službou se
během let změnil na domov pro seniory.
Tuto změnu bylo nutné provést v důsledku zvýšeného věku a změny zdravotního
stavu obyvatel. Většina klientů domova
používá invalidní vozík, hole nebo chodítko.
Žádost o výměnu výtahu byla předložena zastupitelstvu města a zastupitelé jednohlasně odsouhlasili realizaci investiční
akce. Dále bylo doporučeno prověřit možnost získat ﬁnanční podporu z Moravskoslezského kraje (MSK). Žádost o dotaci
byla podána na MSK a následně byla
naše žádost úspěšně podpořena. Financování tohoto projektu bylo tedy zajištěno
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jednak z dotace Moravskoslezského kraje a dále z příspěvku zřizovatele, jímž je
město Klimkovice. V červnu roku 2020
jsme zahájili přípravy a v součinnosti
s velitelem naší jednotky hasičů byl učiněn závěr, že evakuační výtah by byl
nadbytečný a bude postačovat obslužný
výtah o nosnosti 1 600 kg. Následně bylo
ve spolupráci města a paní ředitelky DPS
zahájeno výběrové řízení, které obsahovalo nejen dodávku samotného výtahu,
ale i vypracování kompletní projektové
dokumentace pro demontáž stávajícího
výtahu a instalaci výtahu nového.
Vzhledem k nesmírné důležitosti předrealizačních úkonů jednali za město na
pravidelných kontrolních dnech ředitelka DPS Bc. Zetková, starosta města
Jaroslav Varga, ve věcech technických

vedoucí HTO Ing. Jalůvková a ve věcech
obchodních tajemník MěÚ Ing. Bc. Vašek.
Vítězná ﬁrma NOVA LIFT s. r. o., se úkolu
zhostila velice zodpovědně a do půl roku
předložila projektovou dokumentaci, která po odsouhlasení zástupci města byla
podána na stavební úřad, který dne 28. 4.
2021 vydal stavební povolení.
Od počátku května proběhla v Domově pro seniory samotná výměna výtahu,
který byl vyměněn za nový, moderní. Od
17. 5. 2021 je výtah již plně využíván po
jeho uvedení do zkušebního provozu.
Klientům DPS přijde vhod, že nový výtah
má automaticky otevíratelné dveře. Stačí výtah pouze přivolat. I taková „maličkost“ jako správně umístěná tlačítka pro
vozíčkáře, jim umožní samostatný pohyb
po domově. Nový výtah je nejen účelný
a bezpečný, ale i velice pěkný, a domov
zase trochu prokouknul.
Jaroslav Varga, starosta města
Bc. Marie Zetková, ředitelka DPS
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Přehled schválených usnesení z 23. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 5. 5. 2021
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání:
schválilo
• upravený program 23. zasedání zastupitelstva města a rozhodlo, že pořadí projednávaných bodů programu může být od
bodu 6 operativně měněno (mimo body
s pevně stanoveným časem v pozvánce)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpočtové opatření č. 11/2021, kterým se:
zvyšují příjmy
§

pol

Název

Částka

1335 Poplatky za odnětí
pozemků plnění funkcí
lesa
o 219 133,00 Kč
6330 4xxx Převody vlastním fondům
v rozpočtech územní
úrovně o 3 400 000,00 Kč
Celkem se příjmy zvyšují
o 3 619 133,00 Kč
zvyšují výdaje
§

pol

6409 5xxx
6330 5xxx

3613 6xxx
3412 6xxx

3639 5xxx

4359 5xxx

3113 5xxx
3639 5xxx

3322 5xxx

Název

Částka

Ostatní činnosti j. n.
o 219 133,00 Kč
Převody vlastním fondům
v rozpočtech územní
úrovně o 3 400 000,00 Kč
Nebytové hospodářství
o 40 157,48 Kč
Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce
o 200 000,00 Kč
Komunální služby
a územní rozvoj j. n.
o 20 000,00 Kč
Ostatní služby a činnosti
v oblasti soc. péče
o 150 000,00 Kč
Základní školy
o 350 000,00 Kč
Komunální služby
a územní rozvoj j. n.
o 86 000,00 Kč
Zachování a obnova
kulturních památek
o 300 000,00 Kč
Celkem se výdaje zvyšují
o 4 765 290,48 Kč

snižují výdaje
§

pol

6409 5xxx
3412 6xxx

Název

Částka

Ostatní činnosti j. n.
o 796 157,48 Kč
Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce
o 350 000,00 Kč

Celkem se výdaje snižují
o 1 146 157,48 Kč
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
• zprávu o činnosti rady města a dalších
orgánů města od 22. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o plnění usnesení 22. zastupitelstva města
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o ověření zápisu z 22. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic, přednesenou Bc. Lukášem Lyčkou
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• zprávu kontrolního a ﬁnančního výboru
a dopravně-bezpečnostního výboru
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Klimkovice a zprávu
o stavu požární ochrany ve městě – úseku požární prevence za rok 2020
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• hospodaření města 1–3/2021
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Ve věci osadního výboru Hýlov
odvolalo
• člena Osadního výboru Hýlov pana Ing.
arch. Thanase Kotupase a
jmenovalo
• novou členku paní Barboru Homolovou
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Ve věci projednání vrácení / ponechání
daru – ul. Augustinova
vzalo na vědomí
• podrobné informace o výsledcích jednání starosty města, tajemníka městského
úřadu a vedoucí hospodářsko-technického odboru ohledně řešení zjištěných vad
na ul. Augustinova, kterou město nabylo
do vlastnictví na základě přijetí darů od
pana xxx, bytem xxx
rozhodlo,
• že v případě, nebude-li nejpozději do
31. 5. 2021 uzavřena s dárcem panem
xxx, bytem xxx, dohoda o odstranění všech vad, jež byly či budou zjištěny
na přijatých darech, pověřit právního

zástupce města k řešení možného vrácení výše zmíněných darů
ruší
• usnesení č. 21/365.1
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
pověřilo
• kontrolní výbor ke kontrole „Chodník
28. října“
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
• poskytnout dar 150 000 Kč paní xxx,
a uvolňuje z rezervy částku 150 000 Kč
a uzavřít darovací smlouvu
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• vybrat variantu 3, podle předloženého
výsledného znění studie „Požární zbrojnice Klimkovice – Studie proveditelnosti“, vypracovanou společností ROAD2
architekti s. r. o., se sídlem Na Hradbách
118/9, 702 00 Moravská Ostrava, IČO:
06957358 v 4/2021, jako závazný podklad pro vypracování navazující projektové dokumentace
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• že město má záměr směnit část pozemku parc. č. 1620/2 k. ú. Klimkovice, ostatní plocha, ostatní komunikace, za části
pozemku parc. č. 1615/1 k. ú. Klimkovice,
zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví
xxx, adresa trvalého pobytu xxx, v rozsahu podle situačního snímku uvedeného
v zápisu s tím, že přesná výměra směňovaných částí pozemků bude stanovena geometrickým plánem, cena pozemků
bude stanovena znaleckým posudkem
a rozdíl v ceně bude doplacen; náklady
se směnou spojené ponese město z ½;
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• neakceptovat avizovaný návrh dohody s xxx, adresa trvalého pobytu xxx,
předložený jeho právní zástupkyní JUDr.
Zuzanou Běťákovou – Advokátní kancelář Běťáková, Stoček a partneři v. o. s., se
sídlem K Nemocnici 168/18, Nový Jičín,
přípisem ze dne 8. 3. 2021
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1
• že město má záměr prodat pozemek
parc. č. 3180/3 k. ú. Klimkovice, zahrada, o výměře 330 m2, a pozemek parc.
č. 3180/5 k. ú. Klimkovice, zahrada,
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
o výměře 119 m2, za cenu min. 150 Kč/
m2, s tím že náklady s převodem spojené
ponese kupující; zdůvodnění nízké ceny:
jedná se o zbytkový pozemek města bez
přístupu
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout Římskokatolické farnosti
Klimkovice, Křížkovského 74, 742 83
Klimkovice peněžitou dotaci ve výši
300 000 Kč a uzavřít s farností veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve
výši 300 000 Kč
Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 3
• že zasedání zastupitelstva města bude
dne 5. 5. 2021 pokračovat i po 22.00
hodině
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1
• uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č.
2020209 o poskytnutí návratné ﬁnanční
výpomoci z Programu města Klimkovice
pro poskytování NFV na předﬁnancování výměny kotle na pevná paliva v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ pro pana xxx,
adresa trvalého pobytu xxx
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít smlouvu na NVF (návratnou
ﬁnanční výpomoc) s panem xxx, adresa
trvalého xxx, ve výši 150 000 Kč a vyplatit
předmětnou ﬁnanční výpomoc
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1764769359/21 k běžnému účtu ve
výši 4 000 000 Kč s čerpáním od 30. 6.
2021 do 30. 6. 2022 s Českou spořitelnou,
a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
4, IČO 45244782, podle předloženého
návrhu smlouvy.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• doplnit usnesení č.13/230.1 tak, že nově
zní: vybrat „Studie prostoru u ZŠ“ vypracovanou společností Made 4 BIM s. r. o.,
se sídlem Varšavská 1866/103, 709 00
Ostrava, IČ: 06923321 v 11/2019 jako
závazný podklad pro vypracování navazující projektové dokumentace řešící
umístění sportovní haly a dalších sportovišť v areálu základní školy a na přilehlých
pozemcích parc. č. 4448 a 4449/2 k. ú.
Klimkovice, a to ve variantě 3.1; a rozšířit
a zkoordinovat tento podklad o základní
parametry dotační výzvy NSA č. 14/2020
a technické detaily navržené zainteresovanými členy zastupitelstva města podle
přílohy zápisu.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
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Jmenovalo
• nového člena do Pracovní skupiny pro
žlutou školu pana Luďka Otiska
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
Vydalo
• Obecně závaznou vyhlášku města
Klimkovic č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu podle přílohy tohoto materiálu
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Ve věci investičního úvěru na pořízení
traktoru s čelním nakladačem a příslušenstvím
schválila uzavření:
• Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví
č. 2058030261 (dále jen jako „Smlouva
o úvěru“), a to podle jejího návrhu, který
je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00
Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako
„PGRLF“) poskytne městu Klimkovice
investiční úvěr ve výši 1 260 000 Kč, na
pořízení:
• nový traktor….. s příslušenstvím
• nový čelní nakladač…. s příslušenstvím
a město je povinno peněžní prostředky
z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru
• Smlouvy o poskytnutí ﬁnanční podpory
snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2059030261 (dále
jen jako „Smlouva o podpoře“), a to podle jejího návrhu, který je přílohou zápisu
z jednání zastupitelstva, na základě které
PGRLF poskytne městu ﬁnanční podporu
maximálně ve výši 630 000 Kč na snížení
jistiny úvěru podle Smlouvy o úvěru, a to
za podmínek uvedených ve Smlouvě
o podpoře,
• Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č.
2058030261–11 (dále jen jako „Budoucí
smlouva“), a to podle jejího návrhu, který
je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva,
na základě které se město zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění
pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru,
Smlouvu o zajišťovacím převodu práva
a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě,
• Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 2058030261–3 (dále jen
jako „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), a to podle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na

základě které město zřizuje ve prospěch
PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze
Smlouvy o úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění.
pověřuje
• starostu města Klimkovic podpisem
všech výše uvedených smluv, jejichž uzavření se schválilo tímto usnesením.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Ve věci vegetačních úprav vybraných
lokalit – Klimkovice
• vzala na vědomí zpracovanou projektovou dokumentaci „Vegetační úpravy
vybraných lokalit – Klimkovice“
• souhlasila s realizací úpravy středového
objektu okružní křižovatky Lidická x Čs.
armády (smíšený trvalkový záhon) a s
úpravou lokality Na Láni (památné lípy)
dle předloženého návrhu v letošním roce
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Ve věci návrhu na zrušení usnesení
Zastupitelstva města – zklidnění dopravy
vypustila
• slovo „bezodkladné“ v usnesení Zastupitelstva města Klimkovic č. 22/399.1 a
zrušila
• 22/399.2 ze dne 24. 2. 2021
Ve věci záměru na směnu části pozemku města parc. č. 2956/109 k. ú. Klimkovice za pozemky parc. č. 2305/2
a 2479/7 k. ú. Klimkovice ve spoluvlastnictví fyzických osob
rozhodlo,
• že město má záměr směnit části pozemku města parc. č. 2956/109 k. ú. Klimkovice označené na situačním snímku uvedeném v zápisu {varianta č. 4, písmena
A) a C)}, za pozemky parc. č. 2305/2
a parc. č. 2479/7 oba k. ú. Klimkovice, ve
spoluvlastnictví xxx, oba adresa trvalého
pobytu xxx, s tím, že přesná výměra směňovaných částí pozemku města parc. č.
2956/109 k. ú. Klimkovice bude stanovena geometrickým plánem; cena pozemků
bude stanovena znaleckým posudkem
a rozdíl v ceně bude doplacen; náklady
se směnou spojené ponese každá smluvní strana z ½, ke směně dochází z důvodu narovnání vztahů: neoprávněný dlouhodobý zábor města pozemku manželů
xxx a
uložilo
• radě města zajistit vyhotovení znaleckého posudku o ceně částí pozemku
města parc. č. 2956/109 k. ú. Klimkovice
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označených na situačním snímku uvedeném v zápisu {varianta č. 4, písmena A)
a C)} a pozemků parc. č. 2305/2 a parc.
č. 2479/7, oba k. ú. Klimkovice ve spoluvlastnictví xxx, oba adresa trvalého
pobytu xxx; znalecký posudek bude vyhotoven ve variantách uvedených v zápisu
Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 4
Ve věci projekčních prací pro realizaci
stavby „Nová střecha sokolovny, Tyršova 276, 742 83 Klimkovice“
rozhodlo
• rozšířit rozsah investiční akce „Nová
střecha sokolovny“ podle navrženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku: „Projekční práce pro realizaci stavby
„Nová střecha sokolovny, Tyršova 276,
742 83 Klimkovice“ se společností CONSTRUCTUS s. r. o., IČO: 268 47 779, se
sídlem Raškovice č. p. 285, 739 04 Raškovice
• uložilo radě města uzavřít dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zakázku: „Projekční
práce pro realizaci stavby „Nová střecha
sokolovny, Tyršova 276, 742 83 Klimkovice“ se společností CONSTRUCTUS
s. r. o., IČO: 268 47 779, se sídlem Raškovice č. p. 285, 739 04 Raškovice, v rozsahu podle přílohy tohoto materiálu
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Ve věci doporučení pořizovatele změny č. 2 Územního plánu Klimkovic na
rozšíření obsahu Změny č. 2 Územního
plánu Klimkovic
zrušilo
• usnesení č. 21/373.1
schválilo
• rozšíření podnětu návrhu obsahu změny
č. 2 ÚP Klimkovice o vypuštění vymezených zastavitelných ploch označených
Z / 158 VP-Z, Z / 163 VP-Z a o vypuštění
vymezené trasy technické infrastruktury
označené jako tv / 15 z územního plánu
Klimkovic
rozhodlo
• vypustit vymezené zastavitelné plochy
označené Z / 158 VP-Z, Z / 163 VP-Z
a vypustit vymezenou trasu technické infrastruktury označenou jako tv / 15
z územního plánu Klimkovic, za podmínky, že podle ust. §55a odst. 3 stavebního
zákona, po projednání s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství
a příslušným úřadem z hlediska nutnosti
posuzovat návrh změny z hlediska vlivů
na životní prostředí, taktéž Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem

životního prostředí a zemědělství bude,
že návrh změny územního plánu nebude
posuzován podle ust. § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí
a nebude nutné zpracovávat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
• že se již dále nebude rozšiřovat obsah
změny č. 2 územního plánu Klimkovic
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Souhlasilo
• s opravou vodovodního potrubí a čerpadla Domova pro seniory Klimkovice,
příspěvkové organizace a s čerpáním
ﬁnančních prostředků ve výši 39 654 Kč
vč. DPH k úhradě faktury za provedení
této opravy, z prostředků rezervního fondu Domova pro seniory Klimkovice, příspěvkové organizace.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• s návrhem nové koncepce trasování
linek MHD č. 64, 59 a 76 s tím, že rozložení spojů na těchto linkách bude po
projednání se zainteresovanými stranami
schvalováno samostatně na nejbližším
zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 4
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová,
referentka odboru správního

Dokončení investice přeložky nadzemního vedení 22 kV
nad budovou sokolovny – nové podzemní vedení vysokého
napětí 22 kV „Klimkovice, parc. č. 343/1, Tyršova, přeložka VNk“
Říká se, že kde jedno končí, druhé začíná. V našem případě se však vše prolíná a vzájemných souvislostí a návazností se zajímavou historií, je téměř
na román… A začalo to požadavkem
na „velkorysou“ rekonstrukci budovy
sokolovny.
Město Klimkovice se zhotovitelem
projektové dokumentace uzavřelo dne
9. 4. 2018 smlouvu o dílo na provedení
projektových prací a autorského dozoru „Dokončení stavebních úprav budovy
sokolovny v Klimkovicích“ („rekonstrukce
sokolovny“) a dne 19. 7. 2018 následně uzavřelo dodatek č. 1, kterým došlo
k rozšíření předmětu smlouvy, mimo jiné
o „Přeložka VN“ v rozsahu vypracování
kompletní projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí (DÚR).
S ohledem na potřebu koordinace stavby rekonstrukce sokolovny se stávající
trasou nadzemního vedení vysokého
napětí nad budovou sokolovny, požádalo město Klimkovice dne 12. 11. 2018

Provozovatele distribuční soustavy, společnost ČEZ Distribuci a. s., o přeložku
tohoto nadzemního vedení ve vzdušné
délce cca 120 m.
Následně Zastupitelstvo města Klimkovic na svém 3. zasedání, konaném dne
19. 12. 2018, rozhodlo rezervovat ve fondu sportu částku 1 300 000 Kč na úhradu
nákladů spojených s realizací této přeložky a souhlasilo s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Tato smlouva byla podepsána dne
30. 1. 2019 a následně byly zahájeny
projekční práce.
Ve smlouvě se město mimo jiné zavázalo, že uhradí cenu realizace, neboť se
jedná o městem vyvolanou investici v délce cca 150 m nového podzemního vedení.
Cena nákladů vycházela z odhadu a byla
stanovena na cca 1 150 000 Kč bez DPH
s tím, že bude upřesněna po vypracování
projektové dokumentace.

V návaznosti na učiněné podání na stavebním úřadě pro stavbu „Dokončení stavebních úprav budovy sokolovny v Klimkovicích“, pro zajištění koordinace všech
staveb, Zastupitelstvo města Klimkovic
na svém 4. zasedání, konaném dne 27. 2.
2019, schválilo předložený situační koordinační výkres zhotovitele projektové dokumentace „Dokončení stavebních úprav
budovy sokolovny v Klimkovicích“ pro
společné územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení s jednou retenční a jednou akumulační nádrží o objemu
35 m3 a jedenácti parkovacími místy, která
byla také podkladem pro projektovou dokumentaci „Klimkovice, parc. č. 343/1, Tyršova, přeložka VNk“, kterou pro společnost
ČEZ Distribuce vypracovala společnost
NOVPRO FM, s. r. o. (naše přeložka VN).
S touto stavbou „Klimkovice, parc. č.
343/1, Tyršova, přeložka VNk“, na své
36. schůzi, konané dne 13. 11. 2019,
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
souhlasila rada města Klimkovic, což bylo
významným krokem pro budoucí vydání
územního rozhodnutí, které nabylo právní
moci dne 12. 2. 2020.
Jenže, jak už to tak někdy v životě
bývá, fázi očekávání realizace přeložky
VNk střídá fáze zklamání a statik nám
z důvodu havarijního stavu střechy sokolovny, nečekaně dne 6. 2. 2020, budovu
uzavřel. Smutek a rozčarování se šířily
jako lavina a město čekalo nelehké rozhodnutí jak dál – nová střecha nad stávajícím půdorysem budovy sokolovny,
pokračování ve velkorysé rekonstrukci,
nutnost přeložky VN, časová koordinace
staveb, délka uzavření sokolovny, přerušení udržitelnosti projektu u již proběhlých
stávajících úprav s hrozbou částečného
vrácení dotace?
Zastupitelstvo města Klimkovic se
k celé problematice postavilo čelem
a s ohledem na potřeby sportovců a našich dětí na svém 18. zasedání, konaném
dne 12. 8. 2020, rozhodlo o nové střeše
sokolovny. Na následujícím zasedání,
konaném dne 23. 9. 2020, přijalo návrh
smlouvy o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické
energie a zavázalo se uhradit náklady
na realizaci, jejíž předpokládaná hodnota
se zvýšila na 1 604 470,00 Kč bez DPH.
Takto se vyřešila velmi komplikovaná situace s opravou střechy, která by musela
jinak probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení, a to přímo pod vodiči
vysokého napětí.

Provozovatel se zavázal, že zajistí realizaci přeložky do 5 měsíců od úspěšného
předání a převzetí staveniště společnosti
ELTOM, s. r. o.
Předání staveniště proběhlo dne
1. 4. 2021 a společnost ELTOM, s. r. o.,
odvedla výbornou práci, a to i přes komplikace s navrženou trasou přeložky VNk.
Trasa v původní délce cca 150 metrů
musela být, po vytyčení trasy v terénu, na
základě kolize s jinými prvky přeřešena,
a to v délce úctyhodných cca 110 metrů.
Všechny změny bylo nutné odsouhlasit
radou města a výsledkem je stav, kdy

datum 20. 5. 2021 je datem úspěšného
dokončení investice, která je důležitým
předpokladem pro následné bezproblémové uskutečnění výměny střechy sokolovny.
Zahrada mateřské školky, svah hřiště i zahrada domova pro seniory již jen
čekají na zazelenění se vyseté trávy po
výkopech a její tiché šumění, kdy za pár
týdnů nikdo nepozná, že se tam něco
dělo. A to je dobře…
Ing. Dita Jalůvková,
vedoucí odboru
hospodářsko-technického

Kompostéry pro město Klimkovice
Nestihli jste požádat o kompostér v prvním ani druhém termínu? Nevadí, je zde
i třetí šance. V minulých vydáních zpravodaje města jsme vás informovali, že
žádost města o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí na projekt
Kompostéry pro město Klimkovice byla úspěšná, byl vybrán dodavatel a dnes již
máme podepsanou smlouvu a známe termíny dodávek kompostérů. Tyto termíny
dodávek jsou ve druhé polovině měsíce června.
Takže již brzy začne distribuce kompostérů mezi občany, která bude probíhat
postupně podle lokalit. Občané budou
vyzváni prostřednictvím sdělovacích prostředků města (zpravodaj, web, facebook,
rozhlas…), aby se v dané termíny dostavili k osobnímu vyzvednutí kompostérů.
Při osobním vyzvednutí kompostéru na
jednom místě občané podepíší smlouvu
o výpůjčce a následném darování kompostéru, dostanou předem připravené
materiály (průvodce správným kompostováním, návod na složení) a poté jim bude
předán kompostér.
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Smlouva o výpůjčce a následném darování bude schvalována na zastupitelstvu
města až po uzávěrce tohoto vydání
zpravodaje. Občané se s ní tak budou
moci s předstihem seznámit v elektronické podobě na webu města Klimkovic,
předpokládáme od počátku června.

V současné chvíli město eviduje 636
žádostí na celkem 700 kompostérů, což
je 91 %. Ještě je tedy pár kompostérů
volných pro další žadatele. Pokud jste
tedy z jakýchkoliv důvodů v prvním
ani druhém kole nevyjádřili svůj zájem
o bezplatné přidělení kompostéru, je
zde i třetí šance.
Máte-li zájem o bezplatné přidělení
kompostéru, napište e-mail na adresu:
mistostarosta@mesto-klimkovice.cz, do
předmětu zprávy uveďte: „KOMPOSTÉR“ a do textu zprávy napište: „Mám
zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru o velikosti (800 l, 1 000 l
nebo 1 400 l), jméno, příjmení, ulice, číslo
popisné“.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta
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Technická správa informuje

Halóóó, halóóó… několik informací o městském rozhlasu
V průběhu měsíců dubna a května docházelo různě po sloupech na celém katastru našeho města k instalaci přijímacích zařízení (hlásičů) a tlakových reproduktorů. Je to už vlastně ﬁnální fáze rozpracovaného projektu z poloviny roku 2019
s názvem Protipovodňová opatření města Klimkovic.
Projekt podporovaný Evropskou unií
– Fondem soudržnosti je součástí výzvy
Operačního programu Životní prostředí
2014–2020 a poskytovaný Ministerstvem
životního prostředí. Tento projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová
opatření, spočívající v instalaci lokálního
výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.
V současné době jsou zastaralá zařízení, sloužící k informování obyvatelstva,
nevyhovující a stávající prvky lokálního
výstražného systému neposkytují dostatečné informace pro včasnou výstrahu,
která navíc nesplňuje aktuální požadavky na napojení do jednotného systému
varování a vyrozumívání obyvatelstva
(JSVV). Díky realizaci navrhovaných
protipovodňových opatření a digitalizaci
povodňového plánu dojde k modernizaci
místního informačního systému (digitální bezdrátový rozhlas) s pokrytím téměř
celého katastru města, umožňujícího
poskytování včasných informací obyvatelstvu o charakteru ohrožení a provedení
nezbytných opatření k ochraně obyvatelstva, zvýšení informovanosti obyvatel
a zainteresovaných institucí o aktuálním
stavu povodňových rizik.

Digitální bezdrátový rozhlas je nejnovější technologie s digitálním přenosem
verbální komunikace pro města a obce
s možností napojení JSVV a lze jej používat jako elektronickou sirénu v systému
Integrovaného záchranného systému
(IZS).
Kvalitně řešený systém bezdrátových
rozhlasů poskytuje výhody nejen ve zlepšené srozumitelnosti hlášení, ale také
schopnosti systému monitorovat jednotlivé přijímače. Je možná vzdálená kontrola
hlásičů (funkčnost, stav baterie, hlasitost
hlášení). Digitální vysílání má vůči analogovému systému řadu výhod, kterými jsou
například vysílání na privátním digitálním
kmitočtu o výkonu 5W na patce antény
(analog 2W), čistý zvuk bez šumu a jiných
rušivých elementů, šíří se lépe oproti pásmu VKV-FM, vyžaduje pro stejné pokrytí
o více než jeden řád nižší výkon vysílače
než analogové vysílání.
Přijímač je schopen kvalitně přijímat i při dost slabém nebo zkresleném
vysokofrekvenčním signálu a vyloučení
rušení ze strany okolních obcí díky využití
nových frekvencí pro digitální provoz.
Ovládání rozhlasu je zajištěno pomocí PC se softwarem CITY RADIO, který

např. umožňuje hlásit do celého města
nebo do vybraných lokalit, případně pouze do jednotlivých hlásičů. Umožňuje připravit si hlášení dopředu a v přednastaveném čase jej odvysílat do nastavených
lokalit.
Také umí poslat potvrzující SMS o provedeném hlášení, poplachu JSVV nebo
po nastavení v systému může být odesláno nahrané hlášení na webové stránky.
Mezi hlavní prioritu celého vysílacího pracoviště, včetně PC, patří zálohování proti
výpadku napětí až po dobu 72 hodin.
Dalším velkým plus, které se nabaluje
na instalaci bezdrátového digitálního rozhlasu je to, že časem dojde k demontáži
starých „tlampačů“, konzol a zejména
těch drátů (vodičů), které jako pavučina
protínaly celé město a bez kterého by
provoz původního rozhlasu nebyl možný,
což zase trošku přispěje k celkovému lepšímu vzhledu našeho města.
Na projektu Protipovodňová opatření
města Klimkovic se podílely společnosti
ENVIPARTNER, s. r. o., z Brna a společnost EMPEMONT s. r. o., z Valašského
Meziříčí.
Celkové výdaje projektu
5 773 012 Kč
Dotace (70 %)
4 041 108 Kč
Vlastní podíl města (30 %) 1 731 904 Kč
Milan Glomb,
vedoucí Technické správy
města Klimkovic

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
V sobotu 19. 6. můžete nechat naočkovat svého psa proti vzteklině.
• před městským úřadem 8.00–8.30
• u čerpací stanice OMV 8.45–9.00
• na ul. Fonovické
9.15–9.30
• na Hýlově U Hasičů
9.45–10.00
• na ul. U Lesa
10.15–10.30
• v Josefovicích
10.45–11.00
Očkovat se může pes klinicky zdravý, od půl roku věku. Vezměte košík
a očkovací průkaz, cena je 100 Kč.
MVDr. M. Andrle, tel.: 603 735 160

Děkujeme manželům Martině a Rostislavu Maternovým, kteří městu Klimkovice
darovali funkční klavír. Klavír bude umístěn na jevišti kina Panorama a těšíme se
na jeho využití při tamních kulturních akcích. Děkujeme.
KIS Klimkovice

Český červený kříž děkuje všem
za pomoc na charitu. Šárka Kočí
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Městská policie informuje

Máme nového strážníka
Zastupitelstvo města Klimkovic rozhodlo o vytvoření nového pracovního místa
na pozici městského strážníka. Proběhlo výběrové řízení a nyní má naše městská
policie nového kolegu.

C

KL

IM

E

MċSTSKÁ
POLICIE

KOV

I

Od práce u MP Klimkovice očekávám
víceméně klidnější maloměstské prostředí. Jiný styl práce než v Ostravě, protože
v posledních letech jsem podle mého
názoru v Ostravě policejní práci moc
nevykonával. Nebylo to z toho důvodu, že
bych nechtěl nebo odmítal, ale zaměstnavatel nám přiděloval práci, která neodpovídala práci policisty nebo strážníka
městské policie.
V neposlední řadě se mi lépe pracuje v menším pracovním kolektivu, což
tady v Klimkovicích určitě je a oba dva
nynější kolegy znám ze svého působení
u MP Ostrava, kde jsme spolu pracovali
v Ostravě-Porubě.
V Ostravě se služebny centralizovaly na
velká integrovaná výjezdová centra, kde
jsme byli spojeni s hasičským záchranným sborem a záchrannou službou. Toto
spojení nebylo vždy úplně ideální. Malých
tzv. místních služeben bylo pár a já jsem
sloužil vždy na integrovaném výjezdovém
centru.

Jmenuji se Tomáš Hruška, narodil
jsem se v malé vesničce na Hlučínsku.
Po střední škole jsem nastoupil základní vojenskou službu a poté jsem začal
vykonávat povolání strážníka městské
policie v Ostravě, kde jsem působil 18
let, až do 30. dubna 2021. Za tuto dobu
jsem sloužil téměř v celé Ostravě, takže
jsem měl možnost poznat výkon služby

na vesnici, ale také v centru Ostravy, a to
včetně vyhlášené Stodolní ulice.
V posledních letech jsem nebyl u MP
Ostrava příliš spokojen, proto jsem vyhledával změnu zaměstnání, která se dostavila od 1. 5. 2021, kdy jsem nastoupil
jako strážník MP Klimkovice. Sice změna
povolání to není, ale aspoň změna zaměstnavatele.

Důležité upozornění pro řidiče!
Městská policie Klimkovice upozorňuje občany na nové dopravní značení,
které se nachází na ulici Křížkovského
č. p. 74 v Klimkovicích u kostela. Jedná se o vodorovné dopravní značení
V12d (žlutá čára přerušovaná).
Zákaz stání zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je
doba nezbytně nutná k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení
a vyložení nákladu.
Následující informace se týká změny
e-mailu na Městskou policii Klimkovice.
Nový e-mail, na který nám můžete zasílat
své podněty a poznatky, je: mestskapolicie@mesto-klimkovice.cz.
Martin Jandura,
velitel MP Klimkovice
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Jsem člověk, který nemá rád zásadní
životní změny. Celé dva měsíce, kdy mi
běžela výpovědní lhůta, jsem uvažoval,
zda jsem udělal správné rozhodnutí, že
odcházím od MP Ostrava a proto doufám, že zde naleznu to, co od této práce
očekávám a v Ostravě mi scházelo. Pro
mou spokojenost, je také velmi důležitý
dobrý pracovní kolektiv, který zde v Klimkovicích máme.
Tomáš Hruška, MP Klimkovice
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Městská knihovna

Klimkovická knihovna před 75 lety
V červnu 1946 strávil knihovník svoji dovolenou v knihovně, kde prováděl roztřídění a zkatalogizování knih. Práce šla
pomalu od ruky, ježto byl na práci sám, a proto došlo k očíslování a zinventarizování 400 knih.
Ustavující schůze knihovní rady konána dne 6. září 1946.
Místní národní výbor jmenoval do knihovní rady Aloise Dobeše, úředníka a Aloise Odvršu, přednostu berního úřadu. Na této
ustavující schůzi, kterou zahajoval knihovník, zvoleni byli: předsedou Vojtěch Karnovský, učitel, knihovníkem Antonín Řezáč,
pokladníkem Alois Dobeš, dalšími členy byli Anna Straková,
ředitelka státní hospodyňské školy, Alois Odvrša a Oldřich Vavrečka, řídící učitel v Josefovicích. Zástupce místní osvětové rady
se do schůze nedostavil.
Byl sestaven také rozpočet na rok 1947, jenž
vykazuje potřebu 18 500
Kč, místní národní výbor
tuto částku do svého řádného rozpočtu zařadil,
zemský národní výbor,
expozitura v Ostravě, ji
však snížil na 15 000 Kč.
Do rozpočtu na rok 1946
byla zařazena pro knihovnu částka ve výši 8 600
Kč.
Po osmileté přestávce
zahájila konečně knihovna svoji činnost v neděli
dne 22. září 1946 a měla
při svém zahájení již
1 220 knih zábavných a knihy pro mládež. Půjčování stanoveno
na každou neděli od 9 do 10 hodin dopoledne po mši, jak tomu
bylo před válkou, kterážto výpůjční doba se osvědčila.
Při zpracovávání knih koncem srpna vypomáhali Vojtěch Karnovský, Vlastimil Rozehnal, Marie Bíbová a po dva dny také
ředitelka hospodyňské školy s chovankami.

Pro pohodlí čtenárů z osady Josefovice byla zřízena v tamní
obecné škole pobočka knihovny, která ke konci roku měla již 155
knih. Z větší části byl to zbytek knih po Vzdělávacím a ochotnickém kroužku, který se rozhodl, že knihovnu svou dále doplňovati nemůže pro nedostatek ﬁnančních prostředků, a že proto
bude výhodnější, když knihy věnuje veřejné knihovně. Vedením
pobočky byl pověřen učitel Oldřich Vavrečka a pobočka zahájila
svou činnost dne 10. listopadu 1946.
Zemská osvětová rada v Ostravě poskytla knihovně podporu
5 000 Kč na inventář. Politický okres bílovický a novojický měl
tehdy společného knihovnického inspektora, jímž byl Stanislav
Lakota, učitel v Novém Jičíně.
Dne 18. července 1946 převzalo hlavní město Praha kmotrovství nad Klimkovicemi. V pamětním spise, který u této příležitosti
byl odevzdán primátorovi Václavu Vackovi, bylo uvedeno, jaké
škody knihovna okupací utrpěla a co k řádnému vybavení bude
potřebovat.
Do knihovny docházely během roku knižní dary, o Vánocích,
došel dar 75 knih od Sboru československých dam v Praze.
Ministerstvo školství poslalo knihovně dar v hodnotě 3 000 Kč,
z akce Svazu českých knihkupců a nakladatelů našemu pohraničí obdržela knihovna darem 32 knih.
Od Františky Korbelové, vdově po lékaři z Ostravy-Mariánských Hor obdrželi jsme asi 100 knih, většinou starších autorů,
a několik ročníků Zlaté Prahy. Františka Korbelová je rodačka
klimkovská, bombardováním přišla o dům a bytové zařízení,
a neměla kam zbytek knih, jež se zachránily, uložit. Rozhodla se
proto, že je věnuje naší knihovně.
Do konce roku 1946 byly zařazovány pravidelně další přírůstky, takže ke konci prosince bylo již v knihovně 1 450 knih, z toho
1 289 zábavných, 118 pro mládež a 43 veršů a dramat. Vypůjčeno bylo celkem 970 knih. Čtenářských průkazů bylo vydáno
celkem 89, v Josefovicích 29.
Zaznamenal a zapsal v roce 1946
knihovník Antonín Řezáč
(archiv knihovny)

Půjčovní doba knihovny v době letních prázdnin
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, neděle

9.00–12.00
zavřeno
zavřeno
9.00–12.00
9.00–12.00
zavřeno

13.00–17.00

13.00–17.00

Milí čtenáři, i přes letní prázdniny vám bude městská knihovna k dispozici. Výpůjční doba je nezměněna, při organizační
změně provozní doby vás budeme včas informovat. Přijďte si
vypůjčit knihy na dovolenou. Fungujeme již v normálním provozu, netřeba knihy dopředu objednávat k odložení. Vše sledujte na webových stránkách knihovny nebo na Facebooku.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Zuzana Konvičková, knihovnice
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Novinky

Novinka v KIS – Bedýnky z Poodří
OVOCE A ZELENINA JAKO Z VLASTNÍ ZAHRÁDKY
Od června 2021 zajišťujeme výdej Bedýnek z Poodří,
které rozváží Farma Lička ze Sedlnice i do některých okolních měst a obcí.
Jedná se o bedýnky plné sezónního ovoce a zeleniny,
vypěstované v našem regionu.
Bedýnky obsahují v průběhu roku téměř vše, co je možné v Poodří vypěstovat v polních podmínkách.
Pokud máte o bedýnky zájem, kontaktujte farmu Lička, sjednáte si s nimi podmínky.
KIS slouží jen jako výdejní místo.
Telefon: 556 745 105, 737 923 822

Objednávka bedýnek: bedynky@centrum.cz

V Klimkovicích budou bedýnky předávány každou lichou středu od 9. 6. 2021.
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Historie

Kde se pivo vaří(valo), tam se dobře...
Klimkovice přišly v minulosti kvůli několika rozsáhlým požárům o velkou většinu archivních dokumentů, a tak se stěží občas dopátráváme konkrétnějšího obrazu života a dění
v našem městě, zejména z období pozdního středověku.
K atributům rozvoje města nepochybně patřila mimo jiné
i činnost pivovarnická.
Tu můžeme v jednoduché organizační podobě předpokládat
možná ještě před povýšením Klimkovic na město ve druhé polovině XIV. století. Nedokládají to sice žádné archivní dokumenty,
nesporná je ale informace některých historiků (J. Zukal) o tom,
že v r. 1373 měla sousední vesnice Jistebník uloženou povinnost brát pivo z Klimkovic. Pivovar jako zdroj příjmů by u takové informace jistě byl uveden, a tak nezbývá než předpokládat
vaření piva po domech jednotlivých „právovárečníků“, a to ještě
dlouhá desetiletí po založení města. V roce 1545 dostali klimkovičtí od své vrchnosti „právo vinného šenku“, k jistě již v té době
zaběhlému „právu vaření piva“ (doposud však písemně nepodloženému).
Zásadním mezníkem v nám dosud známé pivovarské historii
Klimkovic se stal rok 1564, přesněji jeho 19. červenec. Tehdy
Hynek II. Bruntálský z Vrbna osvobodil zdejší měšťany od všech
robot mimo šesti dnů v roce na vláčení, žetí a sečení a za tyto
odpuštěné roboty stanovil majitelům právovárečných domů stálý
poplatek (1 zl.) a řemeslníkům (½ zl.) ročně. Téhož roku 24. prosince povolil právovárečným měšťanům vařit pivo ve svém pivovaru postaveném uprostřed náměstí (rynku). Z každé pivní várky
také stanovil poplatek (6 gr.), určený na běžné opravy pivovaru.
V Klimkovicích se v té době, podle věrohodných historických
pramenů (V. Prasek), uvádí padesát majitelů právovárečných
domů. Následujícího roku o svátku sv. Jiří zrušil zmíněný majitel
města právovárečníkům povinnost naturálních dodávek sladu
a místo nich stanovil peněžní náhradu. Tento krok evidentně
souvisel s rozvojem vrchnostenského hospodaření na klimkovickém panství, kde si nechala vrchnost vyrábět svůj vlastní slad
levněji než samotní právovárečníci, a tak raději místo něj nařídila
vyplácet hotovost. Zjednodušeně řečeno, je to potvrzení a důkaz
toho, že se v pivovaru vařily samostatné várky určené pro zámeckou vrchnost a pivní várky měšťanských právovárečníků.
V roce 1566 udělil Hynek II. Bruntálský z Vrbna klimkovickým
další významné městské právo – „právo mílové“, čímž významně podpořil budoucí rozvoj řemesel v Klimkovicích, a když v roce
1597 k tomu právovárečníci získali výsadu svobodného vaření,
šenkování a vystavování bílého piva, provoz ve zdejším pivovaru byl rok od roku intenzivnější. Měšťané měli ale povinnost
slady pro výrobu piva… „v panské sladovně nechat dělati a za
slad ku várce vrchnosti platili jeden zlatý počtu Opavského“ …

(V. Prasek). Panská sladovna tehdy stávala v místě dnes již
neexistujícího lihovaru. Poměrně velmi příznivý rozvoj klimkovického panství takřka ze dne na den utnula třicetiletá válka. Po
ní v roce 1665 hrabě Mikuláš mladší Vlček potvrdil měšťanům
jejich dřívější privilegia a válečným strádáním zubožené město
mohlo začít opět lépe prosperovat. V pivovaru uprostřed náměstí měšťané v uvedeném roce uvařili cca 200 hl piva a o patnáct
let později to bylo již 350 hektolitrů ročně. Vrchnostenské várky
v tomto období nevýrazně převyšovaly 60 hl za rok, což rozhodně nebylo mnoho pro vlastní potřebu samotné vrchnosti vč.
úředníků sloužících celému rozlehlému panství.
Situace se však rapidně změnila za hraběte Jindřicha Viléma
Wilczka (1665–1739), kdy na počátku XVII. stol. vařívali právováreční měšťané v klimkovickém pivovaru až 350 hl piva ročně,
přitom klimkovická hraběcí vrchnost svařovala tehdy své pivo
(až 420 hl/rok) v několika vlastních panských pivovarech (Velká Polom, Třebovice a další). Produkce měšťanského pivovaru
v Klimkovicích tak v následujících letech začala postupně klesat
a podle údajů, které jsou k dispozici, byla v počátečních letech
19. stol. na úrovni značně nižší než obvyklých 250 hl ročně, a to
při spotřebě 200 měřic sladového ječmene, jednoho centýře
chmele a 15 sáhů tvrdého palivového dřeva. Provoz měšťanského pivovaru v Klimkovicích v té době zabezpečoval jeden dělník.
Navíc se v Klimkovicích již nikde nepěstoval chmel, naopak panský pivovar ve Velké Polomí dokázal vyrobit až 700 hl piva ročně
a rozlehlou chmelnici měl svoji vlastní.
Tragickou a osudovou, v historii měšťanského pivovaru v Klimkovicích, se stala noc z 29. na 30. srpna 1848, kdy rozsáhlý
požár zachvátil domy měšťanů po celém náměstí i s pivovarem,
ten vyhořel úplně až do základů. Největším paradoxem tohoto
neštěstí bylo, že oheň z neopatrnosti vzplál v obecní hospodě
v domě čp. 67, kde se snad nejvíce čepovalo pivo z místního
měšťanského pivovaru. Byl to jeden z největších požárů, který
zničil téměř celé centrum města (shořelo při něm až 98 domů).
Bohužel o pár let později další velký oheň zachvátil i farní kostel
a celý hraběcí zámek. Wilczkové se poté z Klimkovic odstěhovali na zámek Kreuzenstein (Rakousko) a na místě, kde předtím
stával pivovar, byla za pár let postavena budova městské radnice zv. „buduněk“. V měšťanském pivovaru se tedy klimkovické
pivo vařívalo v období 1564–1848, bezmála téměř 300 let. Další
osudy vaření piva v režii právovárečné obce klimkovické jsou
však nejasné. (Pamětní kniha města Klimkovic uvádí, že pivo se
podomně vařilo do roku 1856.) Podle neověřených informací se
údajně s vařením piva dále pokračovalo ve sklepení jednotlivých
šenkovních domů, a to patrně až do roku 1892. A tak jediným
pozůstatkem existence měšťanského pivovaru v Klimkovicích
je dochovaná středověká kamenná studna uprostřed náměstí.
Bohužel, před zraky současníků ji na východním okraji tzv. „středového objektu“ ukrývá zaštěrkovaný okrouhlý poklop. Škoda!!!
Bývalá stará panská sladovna v Klimkovicích fungovala do
roku 1859, pak byla přestavěna na palírnu s lihovarem a později na družstevní sušárnu mléka a brambor. Tento historicky
významný objekt, jemuž vévodil vysoký cihlový komín, byl až do
roku 1988 dominantou dolní části Parku P. Bezruče.
Použité prameny:
Sborník Muzea Beskyd F-M, č. 23/2011 (autor Milan Starec)
Zpracoval: Ing. Jiří Pillich
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Novinky ze základní školy

Blíží se konec školního roku...
Na konci školního roku se vrátili žáci do školy k prezenční výuce. Konečně skončilo období on-line výuky, rotačního střídání žáků ve škole. Je to sice na krátkou
dobu, ale zdá se, že se vracíme k normálnímu provozu. Zaměřujeme se na ověřování zvládnutého učiva, rozvoj komunikačních dovedností, obnovu pravidelných
školních rituálů.
Plánujeme uskutečnit:
• 3. 6. v 15.30 hod. schůzka rodičů
budoucích žáků 1. ročníku,
• 8. 6. v 16 hod. schůzka rodičů přestupujících žáků 6. ročníku,
• 25. 6. ukončení školní docházky žáků
9. tříd ve škole
Další akce jako školní výlety jsou do
konce školního roku zrušeny.
V měsíci dubnu proběhl on-line zápis
do prvních tříd. Rodiče přihlásili ke školnímu vzdělávání 46 žáků. Plánujeme tedy
ve školním roce 2021/2022 dvě první třídy po 23 žácích. Podle počtu přestupujících žáků budou v novém školním roce
3 šesté třídy. To znamená, že se navýší
počet tříd na 23.
Postupně se celkový počet žáků zvyšuje, narůstá počet tříd a je problematické je v budově školy umístit. Zrušili jsme

některé odborné učebny. Škola se obrátila na zřizovatele, aby zvážil možnou přístavbu prostor ZŠ.
S přípravou nového školního roku
plánujeme na prázdniny provozní opravy a realizaci projektu z dotace IROP
Modernizace laboratoře a technických
učeben (dílny a pěstitelské práce) ve výši
3 500 000 Kč.
O prázdninách organizujeme péči
o školní zahradu. Každé pondělí se setkávají pedagogové a žáci na školním
pozemku, pečují zde o bylinky, květiny a zeleninové výpěstky. Nejaktivnější
žáci jsou odměněni vstupenkami do Zoo
Ostrava, z níž jsme obdrželi vstupenky
v rámci projektu Adopce zvířete (hrocha).
Přeji všem pevné zdraví, harmonické
vztahy a krásné letní dny.

Vážení občané, žáci základní školy, rodiče žáků a zaměstnanci ZŠ,
v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi z důvodu reklamovaných vad díla
„Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“, včetně montáže
nového zateplovacího systému na skelet celé hlavní budovy „C“ v areálu Základní školy Klimkovice, příspěvkové organizace, si vás dovoluji požádat o zvýšenou
pozornost při pohybu v areálu školy. Předpokládáme, že stavební práce budou
dokončeny nejpozději v průběhu měsíce srpna 2021. Děkuji za maximálně možnou míru ostražitosti.
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ

Jarní sběr papíru pro hrocha
Ve dnech 10. a 11. května 2021 proběhl v naší základní škole jarní sběr papíru.
Celkem jsme vybrali cca 8 100 kg. Prostředky získané ze sběrové aktivity jsou
využity k ﬁnancování projektu Adopce zvířete Zoo Ostrava, ve kterém podporujeme chov hrocha obojživelného.
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Našeho tradičního projektového dne
– Dne Země, který probíhal letos celý
měsíc duben netradiční formou, se
zúčastnilo asi 150 žáků naší školy.

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka ZŠ

Upozornění na probíhající stavební práce
v areálu Základní školy Klimkovice

Velmi milým překvapením byla skutečnost, že se do sběrové aktivity zapojili
i občané Klimkovic, kteří nemají ve škole
děti, ani vnoučata. Moc si toho vážíme.
Všem, kteří podpořili dobrou věc a zapojili se, děkujeme.
Mezi nejlepší sběrače patří Dominik

Ukliďme svět aneb
Den Země on-line

Bárta 3. A – 678 kg, Nikola Přikrylová 1. A
– 569 kg, Vojtěch Vaníček 1. A – 283 kg,
Jan Honěk 7. A – 280 kg, Matyáš Martiník
– 9. B – 241 kg, Edita Navrátilová 6. C –
211 kg.
Mgr. J. Petrušková,
Mgr. V. Richterová, Mgr. D. Kuráková

Kromě individuálních úklidů v okolí
Klimkovic a Vřesiny děti o naší planetě
také přemýšlely, pracovaly s básničkou
Řeka, kreslily, modelovaly a lepily, soutěžily s Déčkem, natáčely videa a dokonce i pekly.
Velké poděkování patří všem pedagogům za motivaci žáků a také rodičům
a sourozencům, kteří se zapojili s dětmi
do úklidu a podporovali jejich aktivity.
Mgr. Kateřina Chrapková
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Projektový den ve čtvrtých třídách
Na podzim loňského roku měli čtvrťáci absolvovat projektový den mimo školu.
Kvůli uzavření škol se bohužel veškeré aktivity zrušily. Třídní učitelky se tedy statečně chopily první příležitosti rozvolňování a ve dnech 18. a 19. května vyrazily
se svými třídami konečně tuto akci realizovat.
Žáci čtvrtých tříd se vydali autobusem
do centra města Příbor. Sice bylo v tyto
dny deštivo, ale nikomu to vůbec nevadilo, jelikož se všichni opravdu těšili. Heslo dnů bylo jasné: „Zážitkem k poznání“.
Ocitli jsme se v budově centra Rikitan,
kde pro nás měli na míru nachystaný program, zaměřený na pohybové dovednosti
a zdraví.
Organizátoři akce okamžitě zaujali
všechny žáky, i ti největší pozéři a puberťáci hltali každé slovo. Po úvodu nás
hlavní vedoucí Jirka provedl budovou
a vše dostatečně vysvětlil. Pak už stačilo
jen rozdat bodovací archy a všechnu přebytečnou energii nechat vypustit.
Děti v první části programu porovnávaly a měřily svou rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost. K měření těchto hodnot používaly interaktivní stroje. Klukům
se nejvíce líbil boxovací pytel, kde měřili
svou sílu. Oproti tomu děvčata bojovala
o prvenství na balanční podložce. Bonu-

sem pak byla část o zdravém životním
stylu, kde si vlastním zážitkem žáci osvojili nové znalosti.
Po svačině už kluci nedočkavě hopsali
na židlích, protože věděli, co je čeká dále.
Opravdová adrenalinová zábava – Nerf
aréna! Přesunuli jsme se do dolní části
budovy, která byla vybavena překážkami,
úkryty a tajemnými zákoutími. Děvčata si
takticky domlouvala strategii, oproti tomu
kluci už měli nasazenou výstroj a byli
připraveni do boje. Nejprve probíhaly týmové souboje, kde jedna akce střídala
druhou. Někteří měli taktiku tzv. „splašeného pobíhání“ po aréně, jiní si zase zvolili strategii „tichého vyčkávání snipera“.
Nakonec proběhl poslední souboj všichni
proti všem, to byla poslední třešnička na
dortu a taky pořádná řacha.
Závěrečné hodnocení projektového
dne mimo školu? Nemohu napsat jinak,
než parádně užitá zábava pro všechny.
Jana Haasová

Fotosoutěž JARO OŽÍVÁ
Jednou z aktivit, kterými jsme se rozhodli zpestřit dětem distanční výuku,
byla fotosoutěž s názvem Jaro ožívá.
Jejím cílem bylo vyzvat děti k procházkám po okolí, aby pozorovaly a zachytily
na fotograﬁích nastupující jarní nálady
v probouzející se přírodě.
Mezi zaslanými fotograﬁemi byla celá
barevná paleta jarních květin, rašících

stromů, mláďat, ale i velikonočních dekorací. Jaro skutečně ožilo a porota měla
nelehký úkol.
Děti byly velice kreativní, bylo velmi
těžké vybrat ty nejzajímavější práce. Fotograﬁe dětí oživily vestibul školy a vnesly
tak optimistickou jarní náladu i do budovy
školy (viz další strana zpravodaje).
Děkujeme všem žákům za jejich nápa-

ditost a zapojení do aktivity. Poděkování
směřuje také k paní Cronové, která pro
nejaktivnější třídy připravila za symbolickou cenu zmrzlinové osvěžení. A které třídy se mohou těšit? Třída 8. A, 6. C, 7. B,
3. B a 1. B.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Zita Nyklová,
Mgr. Monika Richterová
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Základní umělecká škola

S klesající vlnou snad pozvolna míříme
k normálu ve výuce v ZUŠ
V předcovidových časech jsem na tomto místě pravidelně prováděl shrnutí aktivit
za celý školní rok. Ze známých důvodů však byla činnost školy již od října notně
omezena, před Vánoci jsme se na krátký čas nadechli, abychom se po svátcích
ponořili do úplné distanční výuky, ve které jsme setrvali až do 12. dubna.
Díky mírnému rozvolnění jsme poté
mohli aplikovat alespoň individuální výuku a konzultace. S očekáváním jsme
vyhlíželi termín, kdy budeme moci přivítat
žáky bez omezení. Toho se již pravděpodobně do konce školního roku nedočkáme, nicméně od 24. května byla za stanovených podmínek povolena i kolektivní
výuka. K tomuto datu se upínal zrak učitelů kolektivů ve všech oborech, neboť tak
dlouhá doba distanční výuky se podepsala na zcela pochopitelné ztrátě motivace
žáků a častější neochotě být přítomen
online. Doufáme, že se nenaplní katastroﬁcké scénáře dalších vln a vytvoří se
podmínky pro udržitelnost prezenční výuky na všech typech škol.
S blížícím koncem školního roku chystáme i v naší škole zápis nových žáků pro
příští školní rok. Vzhledem k tomu, že nyní
máme omezenou prezentaci na veřejnosti, dovolte mi pár střípků z pedagogické
činnosti školy. V naší škole poskytujeme
žákům vzdělání v hudebním, tanečním

a literárně-dramatickém oboru. Výuka
probíhá jako zájmová činnost po vyučování v základní či střední škole.
Nejvíce žáků navštěvuje hudební obor,
kde se zaměřujeme kromě sólové hry i na
souborovou hru, kde žáci, kromě hudebních dovedností, rozvíjejí i vzájemnou
spolupráci či odpovědnost za společné
dílo. V souborech hrají žáci hlavně na
akordeony, dechové nástroje (zobcová
ﬂétna, ﬂétna, klarinet, saxofon), kytary.
Dále vyučujeme i hru na basovou kytaru,
klavír a sólový zpěv. Vzhledem k tomu, že
máme naplněnou kapacitu žáků ve hře
na klavír, tak jistě nebudeme moci vyhovět všem zájemcům o studium na tento
nástroj.
Kromě oboru hudebního se těšíme na
nové žáky v oboru Tanečním, kde se žáci
seznámí s různými druhy tanců, včetně
moderních (break dance, hip hop), protáhnou si tělo u taneční gymnastiky, pro
zájemce o klasické taneční techniky máme
i nepovinný předmět tanec na špičkách.

Počtem žákům nejnižším, nicméně na
veřejnosti velmi viditelným, je Literárně-dramatický obor. Zde děti rozvíjejí tvořivost v oblasti dramatické výchovy. Základem jsou mluvní, slovesné, pohybové
tvořivé činnosti, které vedou žáky k přirozenému, kultivovanému projevu.
Svůj um předvádějí žáci všech oborů
na veřejných akcích v sále školy, v kině
Panorama či v Sanatoriích Klimkovice.
Těšíme se, až budeme moci opět
napříč obory vytvořit společné hudebně-dramatické dílo. Ideálním věkem pro
začátek studia hry na nástroj je 6 let, do
tanečního oboru přijímáme děti od 5 let.
Zajisté se mohou přihlásit i děti starší, pro
výuku sólového zpěvu je vhodný i věk od
13 let.
Součástí zápisu je i zjišťování předpokladů ke vzdělávání. Určitě není potřeba
mít ze zápisu obavy, paní učitelky se na
děti těší a objektivně posoudí jejich předpoklady. Termín zápisu je od 16. do 18.
června 2021 viz oznámení umístěné na
této straně zpravodaje. Kritéria a další
informace k zápisu naleznete rovněž na
webových stránkách školy: www.zusklimkovice.cz, případně se je dozvíte na telefonním čísle: 558 955 759.
MgA. Pavel Béreš,
ředitel ZUŠ Klimkovice

- aktuální informace k zápisu, kritéria pro přijetí jsou dostupné na:
www.zusklimkovice.cz
- elektronická přihláška s rezervací termínu je rovněž dostupná na:
www.zusklimkovice.cz
V ZUŠ Klimkovice poskytujeme komplexní vzdělání v uměleckých
oborech, které probíhá ve formě zájmové činnosti po vyučování v ZŠ.
Žáci se učí zvládnout nejen zvolený obor, ve skupinách se učí
rovněž spolupráci a společné dílo prezentují veřejnosti.
Díky mezioborové spolupráci se žáci mohou stát součástí zajímavých
divadelních představení s hudbou i tancem.
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Iniciativa občanů

Boží muka
„Co je to Bůh?“ „Co jsou to muka?“ Takové otázky kladly
děti, které pomáhaly tuto stavbičku přivést na svět. U první
otázky jsem se zastyděla, že naše děti o Bohu nic nevědí,
u druhé otázky jsem byla šťastná, že neznají ani to slovo,
natož jeho obsah. Jací byli asi lidé, kteří znali Boha a poznali i muka? Jaká to byla doba, kdy člověk z vděčnosti, pokory
a piety sáhl do vlastní kapsy a postavil boží muka?
Náš kronikář vyprávěl, že boží muka zde, na křižovatce polních cest, stávala od dob baroka a až do 50. let to byla nejstarší drobná sakrální památka na území Klimkovic. Zřejmě kolem
roku 1954 došlo k demolici této stavby, ať už bezpečnostních
nebo ideologických důvodů, možná nemá smysl po tom pátrat. Zůstaly jen vzpomínky pamětníků a jediná malinká omšelá
dobová fotka, zachycující jen část stavby. Ale pod hromádkou
listí byly v zemi ještě patrny základy. A pak zazněla ta památná
věta mých rodičů: „To by se mělo spravit.“
Chci věřit tomu, že nejsme horší, než lidé před pár stovkami
let. Jsme jenom línější, pohodlnější, za své ideály moc nebojujeme a už vůbec cokoliv nehodláme ﬁnancovat z vlastní kapsy.
Ale když lenost a pohodlnost vystřídá motivace a nadšení, když
máte důvod pro přání svých rodičů něco udělat, když všichni
kolem souhlasí a ještě vám na to dají peníze, když máte dost
přátel, kteří vám pomohou, nic vlastně nestojí v cestě.
Bylo vás mnoho, kteří jste pomohli a zasloužili se o to, že boží
muka dnes ze svého vršku shlíží na Klimkovice a věřím, že snad
pár dalších století ještě vydrží:
Moji rodiče Daria a Jan Sikorovi, kteří přišli s první myšlenkou.
Jiří Pillich, který vypověděl vše, co šlo o daném místě a božích
mukách z kronik vyčíst.
Ladislav Besta, kterého jsem požádala o jednoduchý nákres
původní stavby, a on přišel s vlastnoruční technickou dokumentací, na které později vše ostatní záviselo.
Bohumír Kaštovský a jeho snacha Zuzana mě dovedli až
k restaurátoru Pavlu Mrověcovi, který na dálku poradil, jakým
směrem při stavbě repliky památky jít.
Město Klimkovice, kterému patří pozemek nad. tzv. Hadím vrškem, souhlasilo s obnovou božích muk – děkuji radním Jaroslavu Vargovi, Lukáši Lyčkovi, Pavle Vavrošové a Petru Jiříčkovi.

Děkuji Lucii Mlýnkové, že byla v našem týmu a díky tomu, že
pracuje v České spořitelně, jsme dosáhli na grant Nadace VIA
v programu Dokážeme víc, podporovaného Českou spořitelnou.
Nadace poskytla grant, tedy všechny potřebné peníze.
Pak přišla moje rodina a parta mých kamarádů a jejich kamarádů, kteří z džungle na konci světa plné klíšťat, trnů, trnek
a kopřiv udělali čistý kousek přírody: rodina Muczkova, rodina
Sikorova, rodiny Habustovy, rodina Hoňkova, rodina Homolova,
rodina Benova, rodina Mlýnkova a Zdeněk Malura.
Firma Atrium Reality pana Oldřicha Suchánka se vrhla na
realizaci. Děkuji jim, že stavba stojí a hluboce se klaním před
řemeslníky, kteří bohužel vychytali opravdu nejsychravější období loňského roku. To bylo vázáno na sklizeň úrody na okolních
polích, děkuji tímto i zemědělcům, kteří komunikovali a spolupracovali.
A pak jste přišli vy, lidé, kteří do té doby nic netušili, a při svých
procházkách jste objevili zářivě bílou stavbu svítící do ponuré
zimy. Děkuji vám, kteří trávíte svůj čas v Klimkovicích a okolí,
všimnete si a líbí se vám, když tady máme něco staronového.
Na jaře tohoto roku přibylo ke stavbě atypické okénko z dílny
uměleckého kováře Libora Hajdučka a pak se do božích muk
nastěhoval život. Děkuji Haně Robenkové za krásně ztvárněnou
sošku Panny Marie, klimkovickým umělcům, se kterými si naše
boží muka zahrála v krátkém ﬁlmu Oheň (youtube Město Klimkovice) a panu Jiřímu Juřinovi, který zdarma poskytl poslední
kamínek do skládačky, přesněji kameny, které tvoří podstavec
božích muk. Mnohé z výše uvedených pracovitých rukou celé
prostranství ještě jednou upravily a tím celý tento „projekt“ …
nekončí, ale myslím, že začíná.
O původních božích mukách nevíme téměř nic. Ale snad jsme
vrátili do naší krajiny prvek, který tam byl, jistě z bohulibých účelů, stovky let. Měl svůj příběh. Nezažil už hluk z dálnice a výhled
jen na pusté lány, ale chodívaly kolem něj děti z Mexika do klimkovické školy a po stranách polní cesty voněly šípkové keře.
Viděl rozorávat remízky a hořet náš zámek, viděl dvě světové
války a znal lopotu zemědělců s dobytkem a valníky na malých
políčcích. Ze svého vršku viděl dvakrát hořet město a určitě kolem chodívali klimkovičtí mužové verbovaní „na Mexik“.
Bohužel nevíme nic o jejich staviteli a o jeho příběhu. Na naše
roční snažení se také brzy zapomene, ale snad jsme navázali na
kousek naší klimkovické historie.
Upřímně děkuji všem, kteří mi v tom pomohli.
Alice Chlebovská
Podpořeno z grantového programu České spořitelny
„Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via.
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Ozvěny Ohně a Vody
Komorního seskupení Generace dostalo nádhernou příležitost natočit první dva video pořady Oheň a Voda z cyklu
Živly. Přestože nám letošní jarní počasí příliš nepřálo (leckdy jsme museli točit doslova na poslední chvíli), podařilo
se splnit dané termíny včas.
Za necelé 3 týdny nasbíral na kanálu youtube města Klimkovic
1. díl Oheň už přes 1 tisíc zhlédnutí a Voda si vede ještě lépe...
Kromě „palců nahoru“, které označují spokojenost s pořady,
jsme obdrželi mnoho kladných komentářů a e-mailů. Dovolím si
citovat alespoň některé z nich.

Ohlasy na Oheň
Božena Bazalová: „To se vám opět povedlo, je to poetické,
malebné, jarní... prostě krásné. Leni, perlíš, Alešku, ty zraješ do
výšin a vy další „zpracovatelé ﬁlmoví“, povedlo se! Jste úžasní
a bylo mi potěšením vidět – palec nahoru!!!“ (Viz veřejné komentáře na YouTube.)

Ohlasy na Vodu
Bohumil Neuwirth: „Krásně zpracovaný projekt s jarní tematikou otvírání studánek. Modlitba za vodu ještě více umocňuje
zážitek, který by ocenil i Bohuslav Martinů. Fandím vám – jen tak
dál!“ (Viz veřejné komentáře na YouTube.)
A závěrem bych chtěla citovat Ludmilu Václavíkovou, která
prostřednictvím FB napsala následující slova: „Velký dík všem,
kteří tak pěkné pořady připravují v Klimkovicích a toto vše dělají ve svém volném čase a jistě ne za peníze! Prostě úžasné.

Všichni plníte všechno více jak na výbornou. Obdivujeme vás
všechny! Ať se vám, celému kolektivu, daří i nadále!“
Jménem celé Generace velice děkuji vedení města Klimkovic
za podporu a KIS za pomoc při realizaci projektu.
Již nyní se těšíme na podzim, kdy by mělo vzniknout pokračování cyklu v podobě pořadů s názvem Země a Vzduch. Věříme,
že jsme udělali radost těm lidem, kteří to v této době potřebují…
Za Generaci Hana Petrová

Umělecký soubor Generace měl premiéru
Založit nové hudební těleso založené na zpěvu v loňském
roce byl docela husarský kousek. A přece v Klimkovicích
v tuto dobu jedno takové vzniklo. Pod vedením Lenky Večerkové a uměleckého vedoucího Aleše Pirnose už přes rok
pracuje umělecký soubor Generace.
Jeho posláním je sdružovat milovníky zpěvu všech generací
z Klimkovic a okolí a vytvářet programy podle aktuálních potřeb
organizátorů kulturních akcí.
Poprvé se Generace představila ve videoprojektech Oheň
a Voda, které se vzhledem k současné situaci zkoušely distančním způsobem.
Podobně soubor připravil i program Jako v pohádce, sestavený z ﬁlmových pohádkových písniček.
S výsledkem tohoto nastudování se soubor představí u příležitosti otevírání zámeckých zahrad v klimkovickém parku
v sobotu 12. 6. 2021 od 16.30 hodin.
Před dokončením je komorní pořad Pocta Haně Hegerové.
Další připravovaný program zahrne nestárnoucí písně 60. let
minulého století.
Pokud se mezi vámi najdou zpěváci jakékoliv věkové kategorie, které tento projekt zaujal, můžete se ucházet o účast na
dalších hudebních projektech.
Svůj zájem můžete projevit na e-mailové adrese: generace@
gmail.com nebo na telefonním čísle: 605 912 294.

Lenka Večerková
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Vážení a milí příznivci kultury v Sanatoriích Klimkovice, velmi se těšíme až vás všechny budeme moci přivítat na kulturních akcích
v našich lázních. V současné době připravujeme kulturní akce v souladu s platnými opatřeními, o kterých vás budeme včas informovat. Děkujeme vám za pochopení a brzy se těšíme na setkání s vámi.
Miluše Bílská
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Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Nová cyklostezka s kresleným slovníkem
moravskoslezského nářečí
V dubnu byla v TO Poodří dokončena 4,8 kilometru dlouhá
cyklostezka vedoucí z Jeseníku nad Odrou do Vražného i na
opačnou stranu do Hůrky. Cyklostezku, po které už teď jezdí nedočkaví cyklisté, čeká po květnové kolaudaci zásadní
změna.

Je tedy na co se těšit! Včetně toho, že v dlouhodobém plánu
je i napojení zmíněné trasy na další již známé cyklostezky a cyklotrasy vedoucí Moravskoslezským a Olomouckým krajem.
Turistická oblast Poodří
www.poodri.com
Před slavnostním otevřením, plánovaným na druhou polovinu
června, totiž bude cyklostezka opatřena nástřiky s populárním
designem – kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí.
Ten se zrodil před dvěma lety díky součinnosti Moravskoslezského kraje, krajské destinační společnosti MSTourism a společnosti UAX, výrobce ikonických triček s nenapodobitelným
rukopisem designéra Radka Leskovjana.
Od té doby originální slovník zdobí nejen trička a suvenýry,
které mají turistům vtipným způsobem připomenout jejich návštěvu zdejšího regionu, ale právě také cyklostezky. Jednou
z nich bude i zmíněná nová trasa, jež cyklisty vede mimo rušné
a tedy i nebezpečné komunikace. Úkolem nástřiků, které budou
zhotoveny podle návrhů společnosti UAX se sídlem v nedalekých Bernarticích nad Odrou, je cyklisty nejen pobavit, ale také
jim nabídnout zklidnění a soustředění se kromě jízdy i na půvabnou okolní krajinu. Zároveň je připravována také druhá část projektu, kdy by měl cyklostezku doplnit rovněž originální mobiliář
designově propojený s nástřiky.
22

FB Cyklostezka Kolem Jeseníku
www.kolemjeseniku.cz
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Základní kynologická organizace

Víme, jak z vašeho psa udělat parťáka
Vážení občané Klimkovic, v květnovém čísle zpravodaje
vyšla pozvánka na klimkovický cvičák. Jedná se o první
vlaštovku, kterou chceme navázat na 46letou činnost našeho spolku.
Naše organizace byla založena v roce 1975 pod svazarmem
dolu Hlubina, jako klub se sídlem v Klimkovicích. Zakladatelem
a čestným členem je pan Jaroslav Mrázek. V roce 1990 byla
založena samostatná základní kynologická organizace Klimkovice – Václavovice, která má svou základnu na adrese: Porubská 6, Václavovice, Klimkovice.
Naše organizace má v současné době 17 aktivních členů, kteří se v rámci svého volna starají a zvelebují areál cvičiště.
Práce v areálu není nikdy dost, proto budeme usilovně pokračovat ve zvelebování i v dalších letech. V plánu je také organizace zkoušek v podzimním termínu, které se v dobách minulých
pravidelně konaly v našem spolku.

Mezi naše aktivity patří pravidelné výcviky, vedené hlavním
výcvikářem organizace, nabízíme možnost individuálního výcviku, stopařský výcvik a jiné. Pravidelně probíhá výcvik obran,
vedený zkušeným policejním psovodem.
Pes není přítěž, pes je radost. Jsou pro vás procházky utrpením? Po zavolání nepřijde zpátky a trnete obavami, co zase
vyvede nebo roztrhá? Dělá si co chce a poslouchá sebe místo
vás?
Přijďte se navzájem pochopit, naučit základní ovladatelnost
psa, zasportovat nebo zasoutěžit.
Pravidelný výcvik probíhá vždy v pondělí, a to štěňata od
16.00 hodin, dospělí psi a pokročilí od 17.00 hodin.
Více informací nejen k výcviku naleznete na: www.zkoklimkovice.cz.
Nezáleží na ničem – stáří, barvě, velikosti, rase či povaze psa.
Neuděláme z vašeho psa světového šampiona, pomůžeme vám
z něho udělat parťáka, který vás bude ctít a poslouchat.
Ing. Roman Lazecký, člen ZKO

Může se hodit

Když dobře slyšet není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se
sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které si slyšící
veřejnost neumí ani představit.
Pro osoby se sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácejí
sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace v obchodech, s úřady i v nemocnicích. Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou.
Tlumí hlasový projev, možnost sledovat mimiku i výraz obličeje,
a může tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu a následnému
nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve a budou
muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud
máte i vy potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se
sluchovým postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, např. kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních událostí.

Nejen seniorům, kteří mají problémy se sluchem, pomáháme
např. při pořizování sluchadel, světelné signalizace, zesilovače
TV a jiných pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života.
Naši pracovníci mohou za klienty přijet kamkoliv v Moravskoslezském kraji, či se s nimi spojit on-line.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo
jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. Adresa pobočky:
Zeyerova 110/12, Ostrava, tel.: 702 158 110.
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Inzerce

KOMINICTVÍ

KOCOUREK Josef

RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz

nabízí

Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

• čištění koberců
a sedacích
souprav
• půjčování stroje
Kärcher

Šití oděvů na zakázku • Opravy oděvů • Zhotovení střihů
Výroba a prodej patchworkových výrobků
Vyhotovení záclon a závěsů
Hradilova 61, Klimkovice e-mail: barbora.balkova@seznam.cz
Tel.: 603 535 687
www.krejcovstvibaba.cz

• mytí oken
Tel.:

606 363 300

Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005
Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA do klimkovických domácnos !
24

Barbora Bálková

VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!
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Sport

Děti z oddílu házené trénují každý den od 15.30 do 17.00 hodin.

Z redakční pošty

Poděkování aneb Stezkou Pod Vinohrady
Lesní cesta údolím Polančice se stala již dávno vyhledávaným místem turistů, cyklistů i milovníků přírody.
Zvláště patrné je to v této „divnodobě“, kdy z důvodu pandemie mnozí z nás zůstali doma u svých počítačů a notebooků
v rámci tzv. home ofﬁce či distanční výuky, a ve volných chvílích
se vydávají do přírody, aby si odpočinuli od digitálního světa.
Tady, Pod Vinohrady, je totiž svět ještě v pořádku…
O to větší překvapení nás, časté návštěvníky údolí, čekalo na
jaře, kdy se objevily na některých místech vkusné dřevěné lavičky, sloužící k odpočinku chodců. Jsou zasazeny do rázu krajiny
velmi citlivě a korespondují s okolní přírodou a terénem.
Proto chci poděkovat vedení města Klimkovic za zvelebení
tohoto našeho oblíbeného místa a Kulturnímu informačnímu
středisku za realizaci a rozmístění tak krásných a funkčních laviček. Tuto stezku nám mohou ostatní jen závidět…
Mgr. Hana Petrová

Informace z ministerstva kultury
Ministerstvo kultury oznamuje, že v dubnu byl ukončen program Covid Kultura 3.1, ve kterém bylo podáno celkem 3
464 žádostí, například od hudebníků, herců, malířů či spisovatelů.
K poslednímu dubnu skončil také dotační program Covid Kultura 3.2, určený pro pracovníky z oblasti audiovize (režiséři, herci, kameramani…), ve kterém se ucházelo o dotaci 411 žadatelů.
Umělců ve vašich řadách se skrývala opravdu spousta! I když
programy 3.1 a 3.2 skončily, dohodli jsme se s ministerstvem
ﬁnancí na možnosti zapojení se umělců do Kompenzačního
bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s. r. o. –
https://1url.cz/XKJDi.

Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme
také spustili nový dotační titul COVID-Kultura 3.3 pro nestátní
organizace (spolky, OSVČ apod.), kteří podnikají v oblasti kultury – provozují hudební klub, výstavní síň, muzeum, pořádají
či zajišťují hudební, hudebně dramatické, taneční či např. divadelní programy – https://1url.cz/LK1Hj (žádosti se podávají do
30. června). Žadatelé z předchozích výzev mohou kombinovat
předešlé žádosti s nově vyhlášeným programem.
V případě zájmu se obraťte na níže uvedené kontakty:
tel.: +420 257 085 401, e-mail: jiri.vzientek@mkcr.cz
www.mkcr.cz, twitter.com/minkultury
Jiří Vzientek

Zpravodaj lázní a města 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 NEWS CENTER a. s.
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