í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo tajemníka MěÚ
Vážení a milí spoluobčané, koloběh života je nezastavitelný a s něčím, co končí,
obvykle začíná něco nového. Vypršel čas
roku 2020 a nový rok 2021 zaklepal na
dveře. Ještě, než uvolníme stavidla všemu, co nám přinese, bývá dobrým zvykem vzpomenout na to, co se stalo minulostí. Uplynulý rok byl zajisté pro mnohé
časem příjemným a prodchnutým úspěchy, pro některé třeba ne tak dobrým, ale
do budoucna třeba zlepšitelným…
Nepochybně všechny nás ovlivňovala
s větší či menší pravidelností vydávaná
krizová opatření vlády vzhledem k šířící
se pandemii Covid-19, která z velké části
omezovala naše životy a měnila zavedené
činnosti. Do značné míry vše ovlivňovalo
i práci městského úřadu, kulturního a informačního střediska, Technické správy města Klimkovic, městské knihovny, městské
policie i příspěvkových organizací města.
Knihovna a kulturní informační středisko

Vítejte na úsvitu nového roku!

leden 2021
byly po určitou dobu zcela uzavřeny, úřední hodiny MěÚ a technické správy omezeny a pedagogové a žáci si měrou vrchovatou „užili“ distanční formy výuky. Chtěl
bych alespoň touto formou poděkovat
všem zaměstnancům města, ale i našim
dobrovolným hasičům, za nezměrnou vůli
co nejméně omezit všechny pracovní činnosti a vycházet vstříc občanům a jejich
požadavkům a především těm, kteří byli
ochotni i vysoce nad rámec svých povinností pomáhat potřebným, ať už šitím
a distribucí ochranných roušek, či třeba
distribucí dezinfekčních prostředků. Všem
občanům a žadatelům se omlouváme za
některá zdržení při vyřizování vyjádření
a úředních záležitostí a děkujeme za trpělivost a pochopení.
Zaměstnancům městského úřadu a technické správy se podařilo realizovat povícero investičních akcí, přípravných prací
a oprav. Nepochybně jim vévodí dokončení
druhé největší investice za posledních 10
let, a to ČOV a kanalizace pro obec Klim-

kovice–Josefovice a jejího uvedení do zkušebního provozu v měsíci květnu. Do konce roku 2020 už proběhlo napojení téměř
všech nemovitostí na kanalizační řad.
Z velkého rance dokončených akcí bych
rád vypíchnul alespoň některé: utěsnění
dna velkého bazénu sportovně-rekreačního areálu, dokončení aktualizované projektové dokumentace pro stavbu chodníku
na ul. 28. října podle podmínek dotace,
výsadba větrolamu v lokalitě Farské doly,
dokončení projektové dokumentace a pasport malého bazénu, přičemž v současné
době je v běhu stavební řízení, Technická
správa v součinnosti s rybáři opravili hráze
rybníka v parku Petra Bezruče, dokončení
studií na posouzení variant chodníku přes
Josefovice a cyklostezku Klimkovice–Josefovice, dokončení projektové dokumentace na kanalizaci pod chodníkem na ul.
28. října u Polanky či zpracování projektové dokumentace na opravu hrází a odbahnění rybníků v parku Petra Bezruče s již
probíhajícím stavebním řízením.
Město Klimkovice se v novém roce, při
předpokládaném ﬁnančním krytí, dočká
mimořádně rozsáhlé investiční výstavby.
Mezi největší a nejdůležitější bude patřit
realizace Rekonstrukce malého bazénu
sportovně-rekreačního areálu, Zateplení
mateřské školy, realizace kanalizace pod
chodníkem na ul. 28. října na rozhraní
Klimkovic–Polanky, Rekonstrukce fasád
objektu č. p. 35 a 36 na náměstí v Klimkovicích, Výsadba aleje Za Záhumenicí coby náhradní výsadba (bez nákladů
města), po předpokládaném dokončení
projektové dokumentace na výměnu střechy sokolovny (30. 4. 2021) a po vydání
stavebního povolení bude realizována její
výměna a s tím související přeložka VN,
nejpozději do 30. 4. 2021 začne úplná
výměna zateplení hlavní budovy základní školy (objekt „C“) tak, aby byla vč.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
opravy prasklin fasády a výměny parapetů dalších budov ZŠ dokončena do konce
prázdnin, po dokončení projektové dokumentace bude započato s rekonstrukcí
nádvoří zámku, dále budou realizována
Protipovodňová opatření města Klimkovic
a rovněž Realizace části chodníku na ul.
28. října u Polanky.
V novém roce nás čeká značný rozsah
práce, nezbývá než věřit, že stavební ani
speciální stavební úřady, dotčené orgány, projektové a stavební ﬁrmy ani další

instituce již nebudou paralyzovány dalšími pandemickými opatřeními, a podaří se
nám naše cíle dotáhnout v co nejkratším
čase a co největším rozsahu.
Vážení občané, senioři města Klimkovic, zastupitelstvo města na sklonku roku
2020 rozhodlo, že z rozpočtu města uvolní částku 50 000 Kč na zajištění slev na
veřejnou dopravu pro občany seniory
města Klimkovic ve věku 70 let a starší,
a to ve výši poměrné části 300 Kč z hodnoty roční jízdenky. V současné době je
dokončováno připomínkové řízení návrhu

příslušné směrnice tak, aby v co nejkratším termínu od počátku roku 2021 mohly
být příspěvky poskytovány.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte
mi, abych vám jménem vedení města
Klimkovic, jménem zaměstnanců města
i jménem svým poděkoval za spolupráci
v uplynulém roce 2020 a do roku 2021
popřál především pevné zdraví, hodně
osobní a rodinné spokojenosti, pracova splnění malých
ních úspěchů,
i větších přání a tužeb.
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ

Informace z městského úřadu
Přehled schválených usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic – 16. 12. 2020
Zastupitelstvo města po projednání:
vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení 20. zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady města a dalších
orgánů města od 20. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
zprávu kontrolního a ﬁnančního výboru
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
odložilo
návrh dopravního opatření ulic Palackého, Polní, Pionýrů, 9. května, Dělnická
navržené dopravně-bezpečnostním výborem formou snížení rychlosti a přednosti
zprava do doby prověření názorů občanů
žijících v dané oblasti
Hlasování: pro 12, proti 3, zdržel se 1
vzalo na vědomí
hospodaření města 1–10/2020
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
schválilo
předložený rozpočet města Klimkovic pro
rok 2021 s úpravami dle zápisu v členění
dle paragrafů.
daňové příjmy
57 585 000,00 Kč
nedaňové příjmy
18 159 200,00 Kč
kapitálové příjmy
0,00 Kč
přijaté transfery
12 533 868,38 Kč
konsolidační položky
1 259 090,00 Kč
příjmy celkem
89 537 158,38 Kč
příjmy celkem po konsolidaci
88 278 068,38 Kč
běžné výdaje
87 883 937,40 Kč
kapitálové výdaje
35 923 062,00 Kč
konsolidační položky
1 259 090,00 Kč
výdaje celkem
125 066 089,40 Kč
výdaje celkem po konsolidaci
123 806 999,40 Kč
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ﬁnancování
35 528 931,02 Kč
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
schválilo
závazné ukazatele pro rok 2021 příspěvkovým organizacím města Klimkovice,
a to v tomto rozsahu:
Základní škola Klimkovice, příspěvková
organizace IČ 60609397 5 089 900 Kč
Mateřská škola Klimkovice, příspěvková
organizace IČ 70986703 1 803 000 Kč
Domov pro seniory Klimkovice, příspěvk.
organizace IČ 70867844 2 100 000 Kč
Centrum volného času MOZAIKA
přísp. org., IČ 21551375
1 498 000 Kč
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
schválilo
uložení odvodu Základní škole Klimkovice, příspěvkové organizaci, z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v roce
2021 ve výši 600 000 Kč. Splátky jsou
doporučeny takto: 31. 7. 2021 – 120 000
Kč, 31. 8. 2021 – 120 000 Kč, 30. 9.2021
– 120 000 Kč, 31. 10. 2021 – 120 000 Kč,
30. 11. 2021 – 120 000 Kč
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
schválilo
uložení odvodu Domovu pro seniory Klimkovice, příspěvkové organizaci, z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele pro rok
2021 ve výši 200 000 Kč. Splátky jsou v r.
2021 doporučeny takto: 30. 6. – 40 000
Kč, 31. 7. – 40 000 Kč, 31. 8. – 40 000 Kč,
30. 9. – 40 000 Kč, 31. 10. – 40 000 Kč
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
schválilo
rozpočet peněžních fondů města pro rok
2021 dle zápisu v návaznosti na rozpočet
města pro rok 2021
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
schválilo
rozsah prováděných rozpočtových opatření radou města v roce 2021 takto:
u jednotlivých paragrafů a položek schvá-

lených jako závazné ukazatele rozpočtu
do výše 200 000 Kč v jednom závazném
ukazateli v jednom rozpočtovém opatření
a současně do celkové výše 3 000 000 Kč
za rok 2021 s tím, že tato omezení neplatí
v případech:
a) zapojení přijaté dotace do příjmové
části rozpočtu a s tím i zapracování souvisejících výdajů ve výši přijaté
dotace do výdajové části rozpočtu,
b) technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů pokud mají vliv na rozpočet (např. zavedení nového paragrafu
pro volby apod.),
c) v případech, kdy je výdaj nutný
- k zajištění chodu obce v případě havárií
nebo stavu nouze
- k odvrácení možných škod
- k úhradě pokut, penále a daňových povinností,
d) zvýšení výdajů § 6409, tj. převedení ﬁnanč. prostředků do rezervy města.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
schválilo
Střednědobý výhled rozpočtu města na
období 2022–2024
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
přijmout nabídku fyzické osoby xxx,
xxx, Ostrava, a tedy nabýt do vlastnictví města Klimkovic formou bezúplatného převodu stavbu dešťové kanalizace
včetně retenční nádrže dle skutečného
zaměření stavby uvedeného v kolaudačním souhlasu č. 82/19/VH/K vydaném
Magistrátem města Ostravy, odborem
ochrany životního prostředí, dne 30. 5.
2019, č. j. SMO/313916/19/OŽP/Pls, sp.
zn. S-MO/245636/19/OŽP/7, za těchto
podmínek:
1. retenční nádrž bude oplocena / bude
kolem ní vysazen živý plot ve skladbě
výsadby stanovené městem,
2. bude městu předána veškerá doku-
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mentace ke stavbě včetně manipulačního (provozního) řádu,
3. veškeré náklady s převodem spojené
ponese převodce.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
že má město záměr směnit pozemek města parc. č. 3188/15 k. ú. Klimkovice za část
pozemku parc. č. 2178/34 k. ú. Klimkovice, o výměře max. 14 m2, ve vlastnictví
xxx, xxx, Klimkovice, dle situačního snímku s tím, že přesná výměra směňované
části pozemku bude stanovena geometrickým plánem; pozemky budou směněny
za cenu 300 Kč/m2 s tím, že do výsledné
ceny bude započtena úhrada za zřízení
stávajících věcných břemen sjezdů a vodovodních přípojek speciﬁkovaných na LV
č. 2412 vedeném v katastru nemovitostí,
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, v celkové výši 8 000 Kč; rozdíl ceny
bude doplacen; náklady se směnou spojené (tzn. úhrada geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a správní poplatek do
katastru nemovitostí) ponese město z ½.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
že město nemá záměr prodat části pozemků parc. č. 2377/1 k. ú. Klimkovice,
orná půda, a parc. č. 2377/20 k. ú. Klimkovice, orná půda, v rozsahu dle situačního snímku.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
• souhlasit s provozováním vodního díla – kanalizačního řadu umístěného na
pozemcích parc. č. 2143/1, 1723/28,
1723/38, 3798/3, 3798/5 a 3799/1 vše
k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice, okres
Ostrava-město, zapsaného Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava na listu vlastnictví č. 10001 (2143/1), č. 223
(1723/28, 3799/1), č. 2737 (1723/38,
3798/3, 3798/5), městem Klimkovice
za podmínek uvedených ve Smlouvě
o úpravě vzájemných práv a povinností
dle zákona o vodovodech a kanalizacích
č. SoPk 1/2020-MK/HTO
• ukládá radě města uzavřít „Smlouvu
o úpravě vzájemných práv a povinností
dle zákona o vodovodech a kanalizacích
č. SoPk 1/2020-MK/HTO“ s vlastníky vodního díla – kanalizačního řadu umístěného
na pozemcích parc. č. 2143/1, 1723/28,
1723/38, 3798/3, 3798/5 a 3799/1 vše
k. ú. Klimkovice
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Klimkovice za r. 2020
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

rozhodlo
prodloužit platnost Strategického plánu
rozvoje města Klimkovic do 31. 12. 2025
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2
ve věci elektromobilu
• souhlasí s provozem elektromobilu v roce 2021 a
• ukládá radě města uzavřít dodatek příkazní smlouvy s ﬁrmou DAJMND BRAND
s. r. o. , Janovice 10, 742 83 Klimkovice,
IČ 06474454 na prodloužení provozu
elektromobilu od 1. 1. do 31. 12. 2021
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu řešení reklamace díla Snížení emisí a energetické
úspory základní školy Klimkovice
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
souhlasilo
se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi městem Klimkovice a členem zastupitelstva města Bohumírem Kaštovským,
a to na základě dohody o provedení práce, s účinností od 2. 1. do 31. 12. 2021.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
• poskytnout členu zastupitelstva města Ing. Radomíru Homolovi mimořádnou
odměnu za značný osobní angažovaný
výkon činností při koordinaci realizačních
prací v rámci investiční akce ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice–Josefovice
a významný podíl na podstatném zkrácení termínu uvedení ČOV a kanalizace do
zkušebního provozu, a to dle zápisu
• poskytnout členovi zastupitelstva a současně starostovi města Jaroslavu Vargovi
mimořádnou odměnu za zcela zásadní osobní přínos při jednání se Státním
fondem životního prostředí a dalšími
institucemi ve věci odvrácení hrozícího
vrácení dotace v rámci investiční akce
ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice–
–Josefovice a mimořádně významný podíl
v rámci vyjednávacího týmu města Klimkovic na odvrácení hrozby vrácení dotace
prosazením dohody o bezplatném odstranění vad reklamované stavby Snížení
emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice, a to dle zápisu.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 2
rozhodlo
že usnesení zastupitelstva města
č. 14/247.1 ze dne 22. 1. 2020 ve vztahu
k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva včetně období od 1. 1. 2020 do
21. 1. 2020 zůstává v platnosti s ohledem
na dobrou víru přijatého plnění a dodržování principu nediskriminování neuvolněných členů zastupitelstva ve vztahu ke
členům zastupitelstva uvolněným.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

schválilo
úpravu rozpočtu pro rok 2020 – rozpočtové opatření č. 25/2020, kterým se:
zvyšují příjmy
§ pol
Název
Částka
4122 Neinvestiční
přijaté transfery
od krajů UZ 680
o 14 432,00 Kč
4116 Ostatní neinvestiční
přijaté transfery ze SR UZ
104513013 o 789 886,30 Kč
4116 Ostatní neinvestiční
přijaté transfery ze SR UZ
104113013
o 92 927,80 Kč
4116 Ostatní neinvestiční
přijaté transfery ze SR UZ
103533063 o 356 079,44 Kč
4116 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR UZ
103133063
o 62 837,56 Kč
Celkem se příjmy zvyšují
o 1 316 163,10 Kč
zvyšují výdaje
§
pol
Název
Částka
4350 5xxx Domovy pro seniory
o 200 000,00 Kč
2141 5xxx Vnitřní obchod
UZ 680
o 14 432,00 Kč
3429 5xxx Ostatní zájmová činnost
a rekreace UZ 104513013
o 789 886,30 Kč
3429 5xxx Ostatní zájmová činnost
a rekreace UZ 104113013
o 92 927,80 Kč
3111
5xxx Mateřské školy
UZ 103533063
o 356 079,44 Kč
3111
5xxx Mateřské školy
UZ 103133063
o 62 837,56 Kč
3113
6xxx Základní školy
o 300 000,00 Kč
Celkem se výdaje zvyšují
o 1 816 163,10 Kč
snižují výdaje
§
pol
Název
Částka
6409 5xxx Ostatní činnosti j. n.
o 200 000,00 Kč
3412 6xxx Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce
o 300 000,00 Kč
Celkem se výdaje
snižují
o 500 000,00 Kč
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
že se již dále nebude rozšiřovat obsah
změny č. 2 územního plánu Klimkovic
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová,
referentka odboru správního
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Svatební a slavnostní obřady v roce 2020
V roce 2020 si před Městským úřadem Klimkovice řeklo své ANO 46 párů. Oproti
předcházejícímu roku je to o 12 párů méně. Jako každý rok je velmi oblíbeným
místem kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém proběhlo 20 obřadů. V poslední době
bývají velmi atraktivní obřady v přírodě nebo venku na zahradě. Díky této oblibě jsme oddávali v Parku Petra Bezruče, v areálu u kostela Nejsvětější Trojice,
dvě svatby proběhly doma u snoubenců na zahradě a jedna v krásném prostředí
zbyslavických rybníků. Zbylých 21 svateb se uskutečnilo v obřadní síni města
Klimkovic.
Svatební sezóna roku 2020 byla, bohužel jako ostatní oblasti našeho života,
ovlivněna koronavirovou pandemií. V průběhu měsíců března a dubna se nesmělo
oddávat a svatby musely být přeloženy.
Následovalo období, kdy se obřadu mohlo účastnit pouze 10 lidí, a to včetně oddávajícího a matrikářky.
Letní období svatební sezóny proběhlo už bez větších omezení. Na podzim
se omezující opatření vrátila a opět jsme

oddávali pouze za účasti 10 lidí. Některé
svatby byly přesunuty na rok 2021, některé byly úplně zrušeny. Snoubencům,
kteří museli svatbu přesunout na jiný
vhodný termín, jsme se snažili vždy vyjít
vstříc, a tak se stávalo, že jsme oddávali
i ve středy, čtvrtky a pátky, anebo soboty,
které nebyly určeny k oddávání.
V loňském roce si před oddávajícím
neřekli své ANO jen snoubenci, kteří svůj
společný život začínají počítat od nuly,

ale také manželé po 50 a 60 letech. Mohli
jsme tak spolu s nimi oslavit tři zlaté svatby a jednu diamantovou. Další dvě zlaté
svatby musely být přeloženy na příští
rok.
Vítání občánků probíhala v loňském
roce ve velmi omezeném režimu. Konala
se pouze tři a na spoustu našich malých
občánků se nedostalo a nebyli tak oﬁciálně přivítáni do svazku našeho města. Věřím tomu, že v letošním roce vše
doženeme a děti přivítáme, i když už
budou větší, neboť z řad rodičů je o tento
slavnostní akt velký zájem.
Touto cestou bych zároveň chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
sňatků a slavnostních obřadů. A nebylo
jich málo! Oddávající, hudebníci, ceremoniářky, další lidé podílející se na úklidu
a výzdobě, a v neposlední řadě kolegové
z Technické správy. Těm všem patří mé
velké díky.
Mgr. Hana Lazecká, odbor správní

Osadní výbor
Hýlov
Vážení spoluobčané, velmi Vám
děkujeme za aktivitu a podněty,
které zlepšují náš společný prostor
i život. Věříme, že v následujícím
roce se budeme moci setkávat
častěji, a to nejen na procházkách
v blízkém okolí.
Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Oznámení o výši ceny vodného
a stočného od 1. ledna 2021
Město Klimkovice sděluje na základě informací, převzatých od vodárenských společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října
1235/169, Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 28/3114, Ostrava
a usnesení Rady města Klimkovic 66/996.1 ze dne 7. 12. 2020 nové ceny vodného
a stočného na území města Klimkovic, a to s účinností od 1. ledna 2021 takto:
Cena bez DPH

Cena vč. 10 % DPH

Voda pitná (vodné) SmVaK Ostrava a. s.

43,52 Kč/m3

47,87 Kč/m3

Voda pitná (vodné) OVaK Ostrava a. s.

37,35 Kč/m3

41,09 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) město Klimkovice

40,54 Kč/m3

44,59 Kč/m3

Vypracovala: Ing. Helena Malásková
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Osadní výbor Hýlov

Osadní výbor
Polanecká
Vážení a milí sousedé, vítám Vás
v novém roce 2021 a doufám, že
bude lepší a zdravější, než ten
uplynulý. Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit loni ani jedno setkání
a činnost výboru byla omezena na
minimum, tak si to snad v tom novém
roce vynahradíme.
Přeji Vám mnoho úspěchů a hlavně zdraví v roce 2021.
Za osadní výbor Polanecká
předseda Jiří Mrhálek
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Městská policie
Vážení spoluobčané, věříme, že jste si
Vánoce i Nový rok užili po boku těch
nejbližších a vstupujete do roku 2021
plni síly a elánu.

C

IM

E

MċSTSKÁ
POLICIE

KL

Závěr roku byl náročný, plný akcí, které jsme v prosinci ještě před Mikulášem
pořádali. Za dětmi jsme zajeli na návštěvu
do prvních tříd Základní školy v Klimkovicích a do Mateřské školky v Josefovicích
s drobnými dárky, poskytnutými krajským
koordinátorem panem Blahutem za Besip
s podporou Moravskoslezského kraje.
Rozdávání dárků bylo spojeno s besídkou na téma Jak bezpečně přecházet
vozovku.
Dětem jsme vysvětlovali, jak je důležité
být dobře viděn při přecházení přes vozovku, a jak v tom pomáhají reﬂexní prvky
umístěné na oděvu, aktovkách, taškách
či batozích.
Reﬂexní dárečky, které děti obdržely, je
velmi potěšily a vykouzlily úsměv na tvářích, sice schovaných pod rouškou, ale
byl poznat na rozzářených očích. Největší úspěch si u dětí získal určitě roztomilý
přívěsek pro zvýšení viditelnosti – vánoční sobík Besipáček, pro holčičky s červenou a pro kluky samozřejmě s modrou
šálou.
Také v tomto roce určitě budeme
pokračovat v besídkách pro předškolní
děti a školáky na různá užitečná dopravně bezpečnostní témata.

KOV

I

Nezapomněli jsme ani na naše seniory
a připravili jsme i pro ně vánoční balíčky
s přispěním drobných dárků z Besipu,
České průmyslové zdravotní pojišťovny
předané paní Marhevskou, a také ručně
vytvořené andílky, které pro ště stí všem
připravila paní Stružková. Tyto balíčky jsme klientům domova pro seniory
v Klimkovicích rozdali za přísného dodržení všech bezpečnostních podmínek
spojených s ochranou klientů i personálu domova před nákazou Sars-Cov-2.
Věříme, že klientům domova seniorů
naše návštěva, která proběhla společně

s panem starostou a zástupci městského
úřadu Klimkovice, udělala radost.
Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a navodili jsme tak příjemnou
předvánoční atmosféru. Snad jsme všem
i tímto způsobem zpříjemnili předvánoční čas. Už teď se těšíme na další setkání v tomto roce. Věříme, že tento rok už
snad bude o něco klidnější, bez různých
omezujících opatření.
Závěrem bychom chtěli všem popřát
hodně optimismu a zdraví v roce 2021.
Str. Monika Staňková,
Městská policie Klimkovice
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Český zahrádkářský svaz

Zahrádkářský rok 2020
Loňský rok byl pro zahrádkáře v Klimkovicích přelomový. Ne proto, že zaútočil
Covid-19 a zcela ochromil veškerou, nejen společenskou, ale hlavně spolkovou
činnost. Z plánovaných akcí se neuskutečnilo téměř nic. Nicméně ani tato „vyšší
moc“ nás nezastavila. Můžeme říci, že za celou historii jsme podobnou situaci
nezažili, není v kronice dosud zaznamenána, ale přesto po poměrně krátké přípravě, navzdory osudu, se podařilo pořídit novou technologii moštování v naší
moštárně.

Něco málo připomenutí historie – základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Klimkovicích byla založena v roce 1959 a od roku 1977 se může
pyšnit vlastním zázemím a budovou
moštárny na Ostravské ulici, která je již
po desetiletí centrem zahrádkářského
dění pro Klimkovice i blízké okolí.
V roce 2020 se zahrádkářům z Klimkovic povedl významný počin, který už
stihl zaznamenat živý zájem u obyvatel
z celého regionu. Realizací projektu v
rámci Programu rozvoje venkova byla do
budovy moštárny pořízena, jak je výše
uvedeno, zcela nová moštárenská technologie. Oproti starému moštovacímu
lisu je nový moderní lis od ﬁrmy Biopress
nesrovnatelně výkonnější a umožňuje
zpracovat jablka na mošt v krátkém čase,
pro představu – asi 100 kg jablek dokáže
sešrotovat a vylisovat během 10 minut.
Po vylisování šťávy mohou zájemci mošt
rovnou odvézt nebo využít i další možnosti konzervace, kterou nabízí zcela nový
pastér – mošt je v něm během několika
sekund šokově ošetřen teplotou 85 °C
a následně jímán a balen do plastových
pětilitrových sáčků Bag-in-boxů, ve kterých nepodléhá zkáze.
Samostatnou kapitolou je uvedení místního regionálního produktu na trh, a tím
6

je Klimkovický mošt, který má našlápnuto
stát se nejlepším místním suvenýrem pro
všechny návštěvníky Klimkovic, včetně
lázeňských pacientů. K dostání je v KIS
na zámku.
Sympatické na projektu je nejen to,
že zahrádkáři dokázali mílovým skokem
posunout služby, které nabízejí, ale že
pro personální zajištění obsluhy, které se

Přejeme
hodně úspěchů
v novém roce
a věř e, bude lépe!

Pf 2021

ve špičce sezóny ukázalo být nelehkým
úkolem, jsme využili mladé pracovní sily
z řad místních skautů a studentů a funguje zde krásná spolupráce.
Projekt s názvem Nová technologie do
moštárny Klimkovice byl v rámci 5. výzvy
PRV MAS Regionu Poodří z. s., podpořen
dotací 50 %. K ﬁnancování zahrádkářům
velkou měrou pomohlo i město Klimkovice, které nám umožnilo půjčku a poskytlo
taktéž částečnou dotaci.
Sezóna moštování je již pro letošek
v Klimkovicích ukončena, služby, které
vám mohou zásadním způsobem pomoci
zpracovat bohatou ovocnou úrodu v případě příznivé sezóny, budete moci využít
opět od léta příštího roku.
I přes celkové zastavení činnosti jsme
byli účastni na Jarmarku, kde jsme kromě
prodeje Klimkovického moštu, ve spolupráci se skauty, také prezentovali Zahrádkářské velkotopinkářství. Osvěžením
v činnosti byla účast na Dýňobraní v parku. Kromě toho jsme prezentovali Klimkovice na regionální zemědělské výstavě
v Bartošovicích.
Měli jsme, jak je výše uvedeno, naplánováno mnohem více akcí, ale ze známých důvodů byla celá spolková činnost
příkazem z ústředí zastavena. Věříme,
že nejhorší je za námi, a že se život opět
navrátí k normálu. Věříme, že bude líp.
Aktuální informace ohledně provozu
a činnosti můžete sledovat na webových
stránkách: https://zahradkari-klimkovice.
webnode.cz.
Za výbor ZO ČZS Klimkovice
Tomáš Macek
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Městská knihovna Klimkovice

Knihovna v roce 2020
Milí čtenáři a přátelé klimkovické knihovny, rok 2020 je za námi a přinesl mnoho překvapení a změn. Tyto změny, související s nám všem známou situací, se
dotkly i knihovny, a tak si budeme muset zvyknout, že se bude střídat období volného pohybu čtenářů po knihovně s výdejním pultem. I přes všechny překážky
jsme se snažili být k vám vstřícní a usnadnit vypůjčení knih.

V minulém roce došlo k mírnému poklesu výpůjček knih (vlivem jarní karantény),
ale přesto bylo vypůjčeno 14 828 titulů
(z toho 1 447 naučné literatury pro dospělé, 10 535 beletrie, 309 naučné literatury
pro děti, 1 584 beletrie pro děti, 743 periodik, 68 časopisů pro děti a 142 zvukových
knih).
Registrováno bylo 617 čtenářů, z toho
169 dětí do 15 let. Klimkovickou knihovnu
fyzicky navštívilo 3 864 uživatelů, z toho
830 dětí do 15 let.
Je nám samozřejmě líto, že nemohly
proběhnout všechny naplánované akce,
jak kulturní, tak hlavně besedy s dětmi
v knihovně. Ale nový rok přináší spoustu nových výzev a už se budeme těšit
na setkání se všemi. A jak si na tom stojí
oblíbené knihy?
Do top 10 nejčtenějších knih se dostaly: 1. Robert Bryndza – Temné hlubiny,
2. Jacobs Anne – sága Venkovské sídlo,
3. Sandra Brown – Zuřivost.
U dětských čtenářů si své první pozice
udržela kniha Deník malého poseroutky
(15 dílů) – Jeff Kinney a u dívek Zvířátka
z kouzelného lesa. Velmi oblíbené jsou

komiksové příběhy a knihy z produkce
Marvel.
Oblíbenými se stali i regionální autoři

a literatura o regionu všeobecně. Můžeme
jmenovat např. Richarda Skláře a jeho
knihu Vila na Sadové nebo Karin Lednickou – Šikmý kostel.
V oblibě jsou také historické romány
Vlastimila Vondrušky, společenské romány mladých současných českých autorů,
nejvíce se těší oblibě skandinávské thrillery a detektivky.
Své místo si našly i audiovizuální nosiče – zvukové knihy.
Máme radost, že se nám podařilo zprovoznit box na vrácení knih v zadní části
budovy, který je hojně využíván. Současný interiér knihovny již ale nevyhovuje
požadavkům moderní vybavenosti, proto
dojde v letošním roce k úpravám, které si
vyžádají krátkodobé uzavření knihovny.
Budeme vás včas o všem informovat.
Přejeme vám všem dobrý rok 2021
a zachovejte nám, milí čtenáři, svou přízeň. My se budeme nadále snažit, aby se
vám u nás líbilo a byli jste vždy se službami knihovny spokojeni.
Zuzana Konvičková,
knihovnice

Mateřská škola

Návštěva v josefovické MŠ
V prosinci navštívila naši mateřskou
školu strážnice městské policie Monika Staňková.
Pro děti měla připravený program týkající se bezpečnosti na silnici, což je v době stále se zvyšujícího počtu aut velice
aktuální. Děti si zopakovaly základní
značky, barvy na semaforu, jak se chovat na přechodu, a to v případě, kdy jsou
chodci či cyklisty. Program byl pro děti
velmi zajímavý i tím, že viděly zblízka
uniformu policisty. Závěrem byly dětem
předány drobné dárky, které poskytnul
krajský koordinátor pan Blahut za BESIP
s podporou Moravskoslezského kraje.
Natálie Jakubová, učitelka
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Novinky ze základní školy

Distanční výuka II
V pondělí 30. 11. nastal očekávaný den
návratu dětí ZŠ zpátky do škol. Většina
rodičů i žáků to přivítala s úlevou.
Zde jsou postřehy žáků 4. C, kteří se už
školy nemohli dočkat. Tedy až na to ranní
vstávání, to se nechtělo nikomu. Myslím,
že děti, rodiče i učitelé už jsou v distanční výuce zběhlí a nic je už v budoucnu
nezaskočí. Každopádně patří všem velký
dík. Dětem za učení se samostatnosti,
odpovědnosti a práci na PC. Rodičům za
nekonečnou trpělivost a ochotu. A všem
pedagogům za dlouhé hodiny u počítače,
nadhled a empatii se všemi žáky.
Mgr. Hana Filipová, 4.C

Díky online hodinám teď už znám zvuky
všech domácích mazlíčků mých spolužáků. Od Eliščina psa až po Matyho morče. Někdy je pruda, než se dostaneme
k čemu potřebujeme, protože někteří spolužáci nás musí ohromovat svými historkami, které jsou kolikrát úplně mimo. Být
doma je fajn, ale už to bylo fakt dlouho.
To, že jsem neviděla většinu spolužáků
a kamarádů těch pár týdnů mi vadilo asi
nejvíc. Už bych to znovu nechtěla.
Valentina Pitelová
Sedím doma a koukám na zprávy,
koronavirus už chytly i krávy.
Když se to dostalo k nám až z Číny,
promořilo to všechny věkové skupiny.
Sedím u kompu a koukám na Youtube,
i když mám poslouchat distanční výuku.
Píšu si s kámoši a kámoškami,
když mě někdo vyvolá, tak jsem v háji.
Do školy už zase půjdeme,
náramně si to tam užijeme.
Třetí vlna nám snad nehrozí,
Protože roušky se všude nosí.
Na Vánoce se moc těšíme
a hodně zdraví všem přejeme.
Hana Vargová
Online výuka se mi líbila, protože jsem
mohla chodit na WC. Ale neměli jsme
výtvarnou a pracovní výchovu, tak jsem
se nudila. Vůbec se mi nelíbí ten koronavirus.
Jana Kaštovská
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Z distanční výuky si odnáším samostatnost, trpělivost, lepší práci s počítačem
a Gmailem. Děkuji rodičům, že se na mě
nevykašlali a pomohli mi, když jsem si
s něčím nevěděl rady.
Martin Rýdl
Online výuka byla dobrá, mohli jsme vstávat později, a to se mi líbilo. Pavel Gráf
Děkuji rodičům za pomoc a paní učitelka
byla dobrá.
Saša Čapo
Na distanční výuce bylo málo učení, měli
jsme dostatek spánku. Také hodně času
s mým psem a Eli.
Anežka Pokorná
Děkuji rodičům, že mi půjčili počítač.
A paní učitelko, bylo to těžké, protože bylo hodně úkolů.
Maxmilián Hodulák
Z distanční výuky si odnáším lepší práci
s počítačem, vědomosti, násobení pod
sebou. Děkuji rodičům za pomoc u počítače a paní učitelce za lehko pochopitelné
online hodiny.
Terezie Langerová
Umím líp s počítačem a líp malovat. Doma
bylo pohodlí. Paní učitelce děkuji za online výuku, naučila jsem se toho dost, byla
to zábava.
Laura Pátková
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13. ročník Bobříka informatiky
Letošního Bobříka informatiky lovili naši žáci z domova. Do celostátní online
soutěže se zapojilo 118 žáků školy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet. Jde o soutěž rozvíjející informatické myšlení žáků
s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení.
V kategorii 8. a 9. tříd soutěžilo 46 žáků,
bobříků bylo celkem 8. Nejúspěšnějším
soutěžícím byl Jaromír Kostka z 9. B, na
druhém místě se umístil Jan Novák z 8. B
a na třetím místě skončila Tereza Matoušková z 9. A.
V kategorii 6. a 7. tříd se soutěže
zúčastnilo celkem 34 žáků, z nichž bobříka ulovilo 20. Na prvním místě se umístil Matěj Huspenina ze 7. C, druhé místo
získal Adam Kovařčík ze 7. A a třetí místo
obsadila Karolína Ochynská ze 7. B.

V kategorii 4. a 5. tříd soutěžilo 38 žáků, bobříků bylo celkem 17. Nejúspěšnějšími soutěžícími byli Matouš Ujfaluši
a Marek Horník z 5. A a Kristýna Kuncová
z 5. B, na druhém místě se umístila Mariana Jalůvková ze 4. A a na třetím místě
skončily Adéla Rečková ze 4. B a Daniela
Tomášková z 5. B.
Všem děkujeme za účast a úspěšným
řešitelům gratulujeme.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Beseda
s městskou policií
Klimkovice
V pátek 27. listopadu 2020 naše
prvňáčky navštívila zástupkyně
Městské policie města Klimkovic
paní Staňková.
S dětmi si povídala o bezpečném
přecházení přes přechod a respektování světelné signalizace. Přinesla
jim mnoho pěkných a užitečných dárků – reﬂexní pásky a klíčenky, omalovánky a pexesa.
Tímto bychom chtěli poděkovat za
ochotu naší městské policii.

Čertí den
V podvečer 5. prosince navštěvuje
všechny děti Mikuláš se svými pomocníky – andělem a čerty. Také do prvních tříd zavítali.
Nemohli se s námi bohužel vzhledem
k epidemii setkat osobně, ale poslali
dětem omluvný dopis z Pekelníkovy doliny od čertů Rohalínů. No a čerti děti provázeli po celý den.
Děti plnily mnoho úkolů ze čtení, psaní,
matematiky a prvouky. Skládaly puzzle,
plnily úkoly na stanovištích. Za odměnu
a pilnou práci jim čertíci za dveřmi nechali
kouzelné čokoládové dukátky v adventním kalendáři, které jim splní jejich tajná
přání. Stačí, když čokoládu jemně sevřou
v dlani, na dlaň fouknou a při tom budou
myslet na svá přání. Největší radostí byly
rozzářené oči všech prvňáků.
9
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Slavnostní předávání slabikáře prvňáčkům
Koncem listopadu se v prvních třídách udála velmi důležitá chvíle. Naši prvňáčci měli za sebou první písmenka i slabiky a mohli se
pustit do čtení svých prvních slov. Potřebovali k tomu ale důležitou knihu – Slabikář. Před předáním takto vzácné knihy museli všichni
svým podpisem slíbit, že budou pilně a pravidelně číst, vážit si všech knih, opatrně s nimi zacházet a opatrovat je jako nejvzácnější
poklad. Neuplyne mnoho času a všichni budou číst celé pohádkové knížky. Na závěr přikládáme velkou pochvalu všem našim malým
čtenářům za jejich snahu a píli.
Mgr. Božena Gamonová, Mgr. Renáta Ottová, Mgr. Jindřiška Riess
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Tip na výlet v turistické oblasti Poodří

Fenomén Galerijní ulice v Jistebníku
Již sedmým rokem si mohou návštěvníci Jistebníku prohlédnout unikátní Galerijní ulici. Je to jediná ulice, která je
v obci pojmenována a ne náhodou Galerijní. Po její téměř
300metrové délce jsou k vidění velkoformátové fotograﬁe,
které jsou umístěné na plotech a domech.
V současné době je to bezmála 100 fotograﬁí, které jsou rozděleny do dvou cyklů. Pod názvem Takoví jsme byli to jsou historické fotograﬁe nejen místních obyvatel, ale i známých osobností
z oblasti kultury a sportu – třeba bývalých olympioniků (V. Mách,
bratři Svojanovští, V. Čáslavská, manželé Zátopkovi a další).
Většina z nich Galerijní ulici navštívila.
V horní části ulice to pak jsou fotograﬁe, které zachycují současné dění a aktivity Galerijního spolku, který se má čím pochlubit. Fotograﬁe se na ulici průběžně obměňují.
V letošním roce proběhlo již 6. mezinárodní malířské a sochařské sympozium výtvarníků, tentokrát ve spolupráci s obcí Jistebník. Vytvořená sochařská díla jsou průběžně instalována před
OÚ a farní kostel sv. Petra a Pavla.
Výtvarná díla, která vznikla za účasti předních tvůrců – prof.

ak. mal. B. Jirků, ak. sochařů Z. Tománka, B. Eliáše, J. Čutka,
P. Nižňanského, ak. malířů M. Maliny, J. Tichého, Mgr. art. J. Bachoríka a dalších je možné vidět v Galerii u foťáka, která je součástí Galerijní ulice. Sochy ze dřeva, které vznikly v průběhu
sympozií, zdobí jak samotnou hladinu Galerijního rybníku, tak
i jeho břehy. Od Galerijní ulice je vzdálený necelý kilometr a rozhodně stojí za to ho navštívit. V Galerii u foťáka je možné pravidelně zhlédnout výstavu obrazů či plastik významných českých
a slovenských výtvarníků.
Můžeme říct, že jsme nejvíce navštěvovanou galerií (alespoň v Jistebníku). Jsme galerií s bezbariérovým přístupem,
s možností prohlídky na kole, na koni, autem, v zimě na saních
a běžkách. Otevřeno je nonstop bez zákazu kouření a fotografování. Jsme galerií otevřenou pro všechny.
Více z historie i o aktivitách najdete na: www.galerijniulice.cz,
FB Galerijní ulice a v dokumentu ČT v cyklu Náš venkov Slunce
v Galerijní ulici.
Pro Destinační management turistické oblasti Poodří připravil
Jan Lipina z Galerijní ulice

DTJ Klimkovice
My, členové DTJ Klimkovice, zdravíme v novém roce všechny občany, přátele a příznivce rekreačního sportu našeho města. Uplynulý rok byl jiný než ostatní, byl poznamenán koronavirem, z čehož vyplynula velká omezení nás všech, mimo jiné, také v oblasti společenského
života a rekreačního sportu.
Jsme rádi, že naše venkovní sportoviště, víceúčelové hřiště a tenisové kurty v areálu základní školy
mohla být v tomto náročném období využívána nejen členy DTJ, ale také vámi, občany Klimkovic, kteří
jste si chtěli zasportovat, zahrát volejbal, nohejbal, košíkovou, tenis nebo jen tak se vyřádit s dětmi.
Počasí nám přálo, tak se nám podařilo prodloužit sezónu a tenisové kurty udržet v provozu téměř do
konce listopadu! Věříme, že také sport a pohyb přispěl k tomu, abychom snadněji překonali toto náročné období.
Vážení spoluobčané, děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevovali v uplynulém roce a do nového roku 2021 vám přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.
Taťjana Urbánková
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Akoband

Ohlédnutí za sedmou sezónou 2019/2020
A jaká byla? Neobvyklá a nečekaná... Po letních prázdninách
2019 jsme začali zkoušet už první týden v září, protože nás
v podzimních měsících čekalo hodně koncertů a naše příznivce jsme chtěli překvapit nově nastudovanými skladbami.
První koncert byl již 13. září pro Červený kříž v Polance nad
Odrou, kde zazněly oblíbené ﬁlmové melodie a písně ze známých muzikálů.
V listopadu jste nás mohli vidět v klimkovickém kině v komponovaném pořadu Ve víru taneční hudby. Tento pořad zhlédli také
občané Píště v překrásném novém kulturním centru.
Vánoční písně a skladby rozezněly kolonádu Sanatorií Klimkovice na 1. Adventním koncertu s rozsvěcením vánočního
stromečku. K vánoční atmosféře a náladě jsme přispěli svým
vystoupením také v rehabilitačním ústavu v Hrabyni, kde nás
každoročně vítají vděční posluchači a skvělá atmosféra.
Novoroční koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích je pro nás „srdeční záležitost“. Oblečeni do několika vrstev,

zachumlaní do kabátů a teplých šálů, ale vědomi si slavnostní
chvíle, vznešenosti kostelíku a vstřícné nálady přítomných, to
nám dává zapomenout na chlad a jenom si vychutnáváme přítomnost okamžiku a nádheru tónů hudby.
Všechny tóny lásky – to byl název posledního koncertu 8. března 2020 v Sanatoriích Klimkovice.
A pak nastal nouzový stav vyhlášený vládou z důvodu epidemie. Opět jsme mohli zkoušet až v červnu. Po prázdninách jsme
začali s vervou a elánem zkoušet na další sezónu, měli spoustu nabídek na vystupování, ale opět zasáhl koronavirus a další
nucená přestávka. Také naše oblíbené a každoroční soustředění ve Spálově jsme museli zrušit. Rovněž se nemohl uskutečnit
koncert 8. listopadu v klimkovickém kině s názvem Vítejte na
palubě a ani Adventní koncert v sanatoriích.
A náš Novoroční koncert, který by měl být 17. 1. 2021? Protože
nemůžeme zkoušet v plném počtu, což je 20 členů, tak prozatím
zkoušíme v počtu deseti. Z toho důvodu jsme jej přesunuli na 31.
ledna a v zájmu zachování tradice snad nebude nikomu vadit, že
mu ponecháme název Novoroční. Tedy pokud se uskuteční.
A na závěr se sluší poděkovat. Naše koncerty bychom si už
nedovedli představit bez úžasné zpěvačky Marušky Šimurdové
a Vaška Kaštovského, části souboru FKP, který vždy dodá svým
vystupováním a zpěvem našim koncertům patřičnou náladu,
lesk a noblesu. A samozřejmě naší skvělé moderátorce Pavle
Tomalové a nově Hance Hasoňové.
A můj největší dík a obdiv patří všem členům Akobandu. Jsou
to bývalí žáci a učitelé ZUŠ, báječní muzikanti a skvělá parta.
Takže co si přát závěrem? Ať tahle nešťastná doba brzy pomine a můžeme se opět scházet a rozdávat svým příznivcům
a přátelům radost krásnou hudbou.
Ivana Neuwirthová, umělecká vedoucí Akobandu
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Jednota Orel Klimkovice

Z loňského roku
Jako každý rok také v loňském roce 2020 si naše organizace
jednoty Orel v Klimkovicích naplánovala akce na celý průběh roku. Vše začalo slibně ukončením masopustu s pochováváním basy a všichni jsme se těšili na brzké jaro.
Ale jak se říká: „Člověk míní a Pán Bůh mění“. Všichni víme,
co postupně postihlo celý svět, více či méně. Nepodlehli jsme
panice a trpělivě čekali, až se vše uvolní. Ani v tomto období jsme nesložili ruce v klín. Mladí připravovali jako každý rok
orelský tábor i s vědomím, že nemusí proběhnout. Nakonec se
situace uvolnila a tábor proběhl jako každý rok o prázdninách.
Sice za přísnějších hygienických podmínek, ale mladí zvládli
vše dokonale, ke spokojenosti zúčastněných dětí. Za to bych jim
chtěl touto cestou poděkovat.
Nevynechali jsme ani celorepublikovou orelskou pouť na sv.
Hostýně konanou 22.–23. srpna, která se vydařila a potvrdila, že
orli nepodléhají panice a jdou si za svým.
Pro naši organizaci se naskytla další příležitost ve formě brigádnické činnosti. O co šlo? Při každém větším lijáku natekla
voda do vstupu kostela pod věží. Uklízečky po dešti vybraly širokými lopatkami i sedm kyblíků vody a vše skončilo vytřením podlahy do sucha. V letošním deštivém roce se situace opakovala
několikrát. I pouhým pohledem bylo zřejmé, že dlažební kostky
jsou ve spádu směrem ke schodům do kostela. Našlo se přijatelné řešení celého problému. Protože celý prostor kolem kostela
je města, došlo k jednání mezi starostou města a starostou Orla.
Starosta města navržené řešení akceptoval a oslovil památkáře.

Ti vyjádřili souhlas a dali celkem splnitelné podmínky. Nakoupil
se materiál a pustili jsme se do práce. Díky členům a příznivcům
se vše stihlo v krátkém termínu. Hned první liják nás přesvědčil
o naší smysluplné práci. Byli jsme pochváleni i paní z Národního
památkového ústavu v Ostravě, která si přijela naše malé dílko
prohlédnout.
Co říci závěrem? V době, kdy tento článek píši, připravujeme
se na svátky vánoční, které jsou ve znamení stavby stromečků
a betléma v našem kostele. Další Zpravodaj se k vám dostane
po Novém roce, a proto vám, občanům našeho města, přeje jednota Orel Klimkovice hodně úspěchů v roce 2021, radosti a hlavně zdraví a Boží požehnání.
Bohumír Kaštovský,
starosta jednoty Orel Klimkovice

Badminton TJ Sokol Klimkovice
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

Děkujeme za podporu!
Všem příznivcům oddílu házené děkujeme za přízeň a přejeme všechno nejlepší do nového roku! Děkuji za podporu všem partnerům, příznivcům a fanouškům. Věříme, že
v roce 2021 budeme dále dělat radost vašim dětem v Klimkovicích.
Přestože byl uplynulý rok pro všechny náročný, rád bych
vyzdvihl všechny pozitivní věci, které nás v něm potkaly.
Rok 2020 byl za poslední léta, možná i historicky, nejúspěšnějším rokem v oddíle HÁZENÁ T. J. Sokol Klimkovice. Náš klub
se v poslední době rozrůstá v počtu dětí a družstev. Patří mezi
nejlépe fungující házenkářské oddíly v České republice. Členská
a hráčská základna neustále stoupá. Náborem se podařilo získat další děti. Házená Klimkovice má v soutěžích přihlášených
8 družstev. Náš sportovní spolek házené pracuje velmi aktivně
pro děti a mládež v Klimkovicích a okolí.
Po delší době se naši dorostenci dostali do druhé nejvyšší
soutěže České republiky! Velmi si cením znovuzavedení dívčího
družstva v Klimkovicích. Máme už tři kategorie dívek, a to přípravku, mini-žačky a mladší žačky.
V našem malém městě dostal oddíl házené svou pilnou prací
s mládeží a vzděláváním trenérů vysokého hodnocení od Českého svazu házené. Oddíl házené byl vybrán mezi 50 oddíly
České republiky a dostal status Sportovního střediska s prací
talentované mládeže.
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Šťastný nový rok 2021!
Děkuji trenérům za práci v roce 2020 – Michalu Janečkovi,
Máriu Doboszovi, Elišce Zbořilové, Kristýně Hrabovské, Dominiku Vyroubalovi, Jaroslavu Maršálkovi, Martině Prudké, Natálii
Ovšankové a Ivoši Urbánkovi. Také děkuji za spolupráci výboru
házené – Šárce Poláškové, Jiřímu Poláškovi a Janu Gerlichovi. Nesmím zapomenout poděkovat za práci v házené Gabriele
Zbořilové a Žanetě Zbořil. Zvláště děkuji za výbornou spolupráci
Jirkovi Hudečkovi s pomocí v házené se Sokolem v roce 2020.
Za oddíl HÁZENÉ přeje všem pevné zdraví
Zdeněk Zbořil, předseda
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1. Muži 1934, Svinov.

V Klimkovicích oslavila házená 100 let
od svého založení
V prosincovém Zpravodaji jsem publikoval třetí, závěrečnou
část historie házené v našem městě, která v roce 2020 oslavila již neuvěřitelné 100. výročí založení.
Bohužel, až po uzávěrce tohoto čísla jsem od paní Ing. Ivy
Eršilové, vnučky snad největší naší osobnosti v historii házené
Emila (Enka) Gelnara, obdržel velmi cenné a vzácné fotograﬁe, které zachycují mimo jiné Enka Gelnara také jako aktivního
hráče. Doposud jsme ho měli na fotograﬁích zachyceného jako
funkcionáře a předsedu oddílu házené. A s ním zachycují i další hráče, kteří mají zásluhu na tom, že se házená v Klimkovicích stala jedním z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších sportů.
Naště stí jsou na zadních stranách některých fotograﬁí uvedena
jména hráčů i rok pořízení. Rád bych tedy k tomuto skutečně
mimořádnému jubileu ještě zveřejnil tři z těchto fotograﬁí, na kterých si jejich jména připomeneme.

2. Muži 1935 – přeborník župy Moravskoslezské.

3. Muži za okupace.
Na první fotograﬁi je družstvo mužů po utkání ve Svinově
v roce 1934. Na ní je zachycen právě Enek Gelnar – pátý hráč
sedící v první řadě zprava. Je to zatím jediná fotograﬁe, na které
je jako hráč. Jména ostatních nejsou bohužel uvedena.
Na druhé fotograﬁi je družstvo mužů – přeborník Sokolské
župy Moravskoslezské v roce 1935. Zprava: brankář Adolf Výtisk, obránce Jaroslav Vytřas, záložník Václav David, útočník
Rudolf Gelnar, útočník Rudolf Lubojacký, záložník Miloš Murla,
útočník Zdeněk Barvík.
Na třetí fotograﬁi je družstvo mužů z doby okupace nacistickým
Německem (rok není uveden). V horní řadě stojící zleva: Rudolf
Duda, Miroslav Glet, Rudolf Lubojacký, Jaroslav Vytřas, Zdeněk
Barvík a Alois Vůjtek. V podřepu před nimi je Josef Hrubý.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Ing. Ivě Eršilové
za poskytnuté fotograﬁe, které byly nalezeny teprve nedávno
a pomáhají nám doplňovat řadu chybějících informací v bohaté
historii házené v našem městě.
Ing. Jiří Hudeček
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Inzerce

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

VYUŽIJTE TUTO REKLAMNÍ
PLOCHU PRO SVŮJ INZERÁT!
Měsíční náklad 2 000 kusů

ZDARMA
do klimkovických domácnos !

Tel.: 556 420 005

Ceník a podmínky inzerce najdete na webu: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
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Včelaři dříve a nyní
Včelařský spolek pro Klimkovice a okolí byl založen v roce
1904. Sdružoval včelaře z obcí okolo Klimkovic (Poruba,
Třebovice, Svinov, Polanka a české včelaře z Jistebníka).
Od roku 1977 jsme Základní organizace Českého svazu včelařů a ve spolku je nyní 23 včelařů z Klimkovic, 13 ze Vřesiny, 7 ze Zbyslavic, 1 z Olbramic a chováme na území těchto
obcí 413 včelstev.
Včely nám produkují med, ale 95 % jejich činnosti je především
opylování rostlin a plodin, včely tak přinášejí užitek všem. V roce
2020 nám včely daly 6 587 kg medu, který včelaři spotřebují
v rodině a přebytky prodávají zájemcům „ze dvora“, mimo med
získali od včel 319 kg vosku a pro potřebu včelstev si vychovali
144 včelích královen.
Zdravý rok 2021 všem přejí včelaři.
Ladislav Besta, jednatel ZO ČSV Klimkovice

Rok 2020 se nesmazatelně zapsal do našeho povědomí. Situace nám znemožnila uskutečnit smělé plány k využití koncertního
sálu. Naše umělecké činnosti, které se zkrátka bez vzájemného setkávání neobejdou, museli přejít do podoby vytváření spojení
a sítí. Naše základní motto, že chceme žáky učit alternativně k dnešní přetechnizované době právě rozvíjením vzájemné komunikace a pěstováním živého umění, jsme v podstatě mohli naplnit jen z části. Dali jsme technice milost, využili ji pro naši činnost
a díky ní udržovali spojení s žáky a rodiči. I přes všechny překážky jsme rádi, že jsme mohli s dětmi na dálku pracovat a vážíme
si toho, že přesto, že jsme zájmová činnost, mnozí žáci ve spolupráci s rodiči pracovali usilovně na zlepšování uměleckých
dovedností a podpořili nás i v nejisté době zájmem o umělecké vzdělávání dětí. Až nám situace dovolí, tak se těšíme, že pro
naše milé klimkovické publikum připravíme pestrá a zajímavá vystoupení či představení.
Kantoři ze ZUŠky
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Jasný obraz všech barev života
vám do roku 2021 přeje vaše kino
Panorama Klimkovice

Pf 2021
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Vánoční tajemství

Novoroční koncert v premiéře 1. 1. 2021 v 18.00
Nový online projekt s názvem Vánoční tajemství se přihlásil
o své místo na slunci právě v tomto „podivném“ období,
kdy se celá naše společnost potýká s coronavirovou epidemií. Právě v období adventu jste mohli zhlédnout první
Adventní koncert uveřejněný na kanále YouTube – Město
Klimkovice. Za dobu prvních tří týdnů už nasbíral stovky
zhlédnutí. A další mini koncerty následovaly o Štědrém dni
a na poslední se můžeme těšit na Nový rok.
A jak to celé začalo? Myšlenka online koncertů vznikla jako
spontánní reakce na dlouhodobou nemožnost skupinového
zpívání a pořádání koncertů, říká duchovní matka celého projektu Lenka Večerková. Oporu našla v Alici Chlebovské z KIS
Klimkovice a o kameru a střih se postaral Dalibor Pyš, kterého
mimo jiné můžete znát jako skvělého houslistu, doprovázejícího
Famózní klimkovické Pjenice.
Tvůrčímu týmu byla oporou Marie Šimurdová, bývalá členka
PS města Klimkovic, kterou znají diváci i z dlouhodobého účinkování na koncertech Akobandu.
Druhým umělcem byl student Ostravské univerzity, fakulty
umění, Aleš Pirnos. Právě s ním se členové našeho pěveckého
sboru ponejprv setkali na velkorysém projektu Evangelium podle
houslí Pavla Helebranda na mezinárodním festivalu Smetanova
Litomyšl v roce 2018.
Duo Marie a Aleše se poprvé představilo na Benátském plese
v našich sanatoriích, jehož se zúčastnila i řada dalších zpěváků
klimkovického pěveckého sboru v únoru letošního roku. Kromě
nádherných kostýmů v duchu renesance a tanečního vystoupení originálních masek byli návštěvníci plesu ohromeni zcela
jedinečným hlasovým souzněním Aleše a Marie. K vrcholům
programu plesu proto patřila naprosto dokonale ztvárněná árie
z muzikálu Fantom opery.
Dalším společným projektem bylo představení Jako v pohádce na Ostravském masopustu 2020. V něm naši sólisté vystoupili v nejznámějších pohádkových ﬁlmových písních spolu se

členy Pěveckého sboru města Klimkovic. Aleš Pirnos se tentokrát zaskvěl nejen jako sólový zpěvák, ale chopil se i klavírního doprovodu a podílel se také na dramaturgii a scénáři. Toto
byl první projekt pozvolna vznikajícího příležitostného souboru
Generace. Název je zcela na místě, protože kromě „ostřílených“
zpěváků středního či staršího věku se vystoupení zúčastnila
i malá dcerka Marušky Terezka, která svým roztomilým projevem zastoupila generaci nejmladší.
Zatím posledním realizovaným vystoupením byl podvečerní
mini koncert pro seniory, který se uskutečnil za přísných hygienických podmínek na zahradě místního DPS v Klimkovicích o druhé adventní neděli. Nácvik tohoto programu proběhl distančně
a s klavírním doprovodem byl realizován až přímo těsně před
vystoupením. Uměleckého vedení se ujal Aleš Pirnos, jehož
sametový tenor přispěl k vysoké úrovni tohoto koncertu. Další
sóla zazpívaly: Radka Poštulková, Soňa Miková a Helena Brzobohatá. O zvuk se nezištně postaral Tomáš Hanzl. K vytvoření
tohoto charitativního programu nás přizvala Mozaika a věříme,
že inspirativní spolupráce bude pokračovat i v budoucnosti.
Na krásu a nenahraditelnou energii, která vzniká při společném zpívání, si však všechna pěvecká sdružení města Klimkovic
budou muset ještě nějakou dobu počkat. A tak přijměte pozvání
ke sledování novoročního dílu Vánočního tajemství. Zadejte si,
prosím, tuto adresu kanálu YouTube- Město Klimkovice: https://
www.youtube.com/watch?v=uyuA-ZgFLpM&t=90s, nebo stačí
jen na: www.youtube.com do políčka vyhledávání zadat město
Klimkovice. Pak snadno pořad Vánoční tajemství najdete. Pokud
je však pro vás internet a počítač zahalen „tajemstvím“, věříme,
že vám generace vašich dětí či vnuků ráda pomůže.
Přejeme vám všem krásný rok 2021. Hlavně ať je zdravý,
nadějný a plný našich setkání...
Na závěr mi dovolte, abych citovala slova známého ostravského psychologa Honzy Svobody: Přeji vám všem, ať unesete tíhu
všech svých splněných přání...
Hana Petrová
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