í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo tajemníka
Vážení spoluobčané, máme za sebou
první pololetí roku 2020. Začátek roku se
takřka v ničem neodlišoval od let předešlých. Život ve městě plynul svým zimním
tempem. Zastupitelstvo města rozhodlo
o zvýšení počtu plánovaných investičních
akcí tohoto roku, zaměstnanci městského
úřadu zajišťovali pokračování rozpracovaných investic a přípravné práce včetně zajišťování projektové dokumentace pro další projekty. Zaměstnanci Technické správy
města Klimkovic realizovali a připravovali
opravy a údržbu majetku města.
Ale přišel kritický moment, který najednou a zcela zásadním rozsahem zasáhnul do každodenního dění ve městě. Vláda České republiky svým usnesením ze
dne 15. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizových opatření v souvislosti se zvyšujícím

Slavnostní otevření ČOV v Josefovicích.

červenec - srpen 2020
se výskytem koronaviru COVID-19. Velká
část klimkovických ﬁrem a podnikatelů
musela uzavřít své provozovny, občané
byli zásadně omezeni ve svých obvyklých
aktivitách a od poloviny měsíce března
byla dočasně pro veřejnost uzavřena veškerá pracoviště MěÚ a dalších organizačních složek města.
Máme za sebou nelehké období, které
se negativně podepsalo na většině lidí,
ale také období, které ukázalo obrovskou
sílu občanů a zaměstnanců města, kteří
se zasazovali, každý podle svých možností, o co možná nejmenší dopady na
rodiny a jednotlivce, ale i na město a jeho
fungování.
Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování
vedení města za pomoc zdejším podnikatelům, a to nejen v podstatném snížení
nájmů v nebytových prostorách města,
ale i za pomoc při zajišťování ochranných
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pomůcek. Velký dík patří dobrovolníkům,
kteří šitím roušek pomohli nahradit zoufale chybějící dodávky z centrální úrovně,
ale i zaměstnancům MěÚ a organizačních složek města, kteří svým mimořádně
vstřícným přístupem i nadále vykonávali
své pracovní povinnosti – nikdo z nich
nevyužil možnosti čerpání ošetřovného,
ale zajistili si hlídání dětí náhradními způsoby, a navíc pomáhali např. s distribucí
ochranných prostředků a pomůcek. Velké
poděkování patří naší jednotce dobrovolných hasičů za distribuci dezinfekčního
roztoku občanům a dezinfekci městských
prostor.
Obrovský respekt zaslouží ředitelky
a zaměstnanci příspěvkových organizací
města. Především učitelé se kromě svých
aprobací stali do určité míry i odborníky
na IT systémy a zcela jistě na distanční
vzdělávání. To, že dokázali připravit žáky
posledních ročníků na přijímací zkoušky,
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
je mimořádný počin, a věřím, že většina žáků devátých tříd v těchto dnech
obdržela sdělení o přijetí ke studiu na
některé ze středních škol. V této souvislosti chci vyjádřit svůj obdiv rodičům žáků,
kteří se věnovali svým dětem v době uzavření škol, protože na eventualitu domácí
přípravy žáků patrně jen málokdo mohl
být připraven.
Byť ze shora uvedeného se může zdát,
že předchozí měsíce byly prodchnuty
jen řešením vážných problémů, nicméně
naprostou většinu z nich se nám společně podařilo s větším či menším úspěchem zvládnout. Jeden zcela zásadní
úspěch určitě stojí za připomenutí – je
jím úspěšné dokončení největší investice města za období posledních 8 let, a to
„ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice
– Josefovice“ s celkovými investičními
náklady ve výši 40,4 mil. Kč, přičemž prostřednictvím Ministerstva životního prostředí město získalo evropskou dotaci ve
výši 16,3 mil. Kč a Moravskoslezský kraj
přispěl částkou 2,3 mil. Kč. Slavnostní

otevření ČOV a kanalizace se uskutečnilo dne 12. června 2020 za účasti starosty města Jaroslava Vargy, místostarosty
a všech dalších členů rady města, některých zastupitelů, tajemníka MěÚ, vedoucí
odboru hospodářsko-technického Ing. Jalůvkové, investiční referentky této stavby
Bc. Křivdové, předsedy osadního výboru
Josefovice Ing. Homoly, jednatele zhotovitelské spol. VHS stavby a. s., a jejího subdodavatele – spol. JANKOSTAV
s. r. o., a starostů několika okolních měst
a obcí.
Vážení spoluobčané, ocitli jsme se na
prahu prázdnin, které jsou obvykle spojeny s odjezdy velké části občanů na zahraniční a tuzemské dovolené. Všem vám
přeji krásné zážitky a načerpání nových
sil.
Ačkoli kulturní život ve městě v průběhu prázdnin je znatelně méně bohatý,
můžeme se určitě těšit na komentované
prohlídky, jejichž pořadatelem je Kulturní
a informační středisko, a vede je kronikář města Ing. Jiří Pillich. Už 4. července
nás čeká prohlídka s názvem Anatomie

náměstí a přilehlých historických uliček
a poté 1. srpna Za poznáním pamětihodností města Klimkovic. V nucené pauze
v době pandemie koronaviru byly realizovány technické úpravy v kině Panorama
a zhruba od poloviny měsíce srpna bude
zahájeno promítání. V létě především
pro děti. Na představení vás zve Kulturní
a informační středisko města Klimkovic.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte
mi, abych vám jménem vedení města
Klimkovic, jménem svým i zaměstnanců
města, popřál příjemné a pohodové léto
plné zdraví, krásných vzpomínek a odpočinku. Žákům devátých tříd, kteří úspěšně
završili studium základní školy, přeji, aby
dokázali co nejvíce rozšířit dosavadní
znalosti, a aby svá očekávání a ideály,
s nimiž přijdou do dalších vzdělávacích
institucí, naplňovali co nejvíce. Všem
ostatním žákům přeji bohaté prázdninové zážitky a setkání se svými spolužáky
hned v září, a to konečně ve třídách a bez
roušek či dalších omezení!
Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ

Informace z městského úřadu

Sportovně rekreační areál v Klimkovicích
Jedná se o pracovní název našeho areálu, v němž se nachází koupaliště. Pamatuji si jako dnes, když v roce 2009 rozhodovalo ZM města, co s areálem, a jedním
z návrhů bylo prodat ho a postavit byty. Tehdy se ozvali občané a pomocí petice se povedlo přesvědčit ZM, aby areál neprodali, ale provozovali. Od té doby
uplynulo přes deset let a areál je pořád spíše opuštěný než sportovně rekreační.
Věřím však, že situace se začne měnit.
Již v loňském roce se povedlo v rozpočtu najít prostředky na nutné údržbářské práce velké vany bazénů, které započaly na konci měsíce května. Konkrétní
a odborný popis celé opravy by byl zdlouhavý, ale účelem je zastavit denní únik
vody v množství 28 m3. Je evidentní, že
to byl jeden z důvodů ukončení provozu
v minulosti. Představa provozu koupaliště
s tak velkými provozními náklady je nereálná, navíc při používání vody z vodovodního řadu. Proto již v minulosti byl
skupinou klimkovických občanů a rodáků
obnoven přítok vody z pramene nedaleké
Krče, což je obrovským beneﬁtem celého
areálu. Díky této skupině lidí se povedla
spousta dalších věcí, jako předláždění
chodníku, zprovoznění čističky v malém
bazénu a jiné. Těm všem patří velký dík.
Jenže jak šel čas, pořád to nestačilo
a bylo nutno provoz řešit dál.
Největším problémem je, že provoz
jakéhokoli areálu potřebuje čas, peníze
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a schopné lidi. Pokud jeden z těchto
atributů nefunguje, je to problém. Nám

se dnes daří nejen zmírnit únik vody,
ale našli jsme snad vhodný způsob, jak
zabezpečit provoz areálu personálně ve
spolupráci s klimkovickými občany, vše
pod hlavičkou městského úřadu.
Koupaliště, jak se s oblibou říká, má
dnes velký potenciál. Vybudovat ho celé
znova v takové lokalitě by bylo nemožné
nebo extrémně drahé. Věřím, že práce,
které započaly na rekonstrukci v letošním roce, budou příslibem budoucích let.
Doufám, že příští rok bude již k dispozici
opravená i malá vana pro děti, na které
se teď, s ohledem na všechny možné
i nemožné zákony, intenzivně pracuje.
Probíhá výběrové řízení, a za předpokladu, že vše půjde dobře a situaci nezkomplikuje žádná nepředvídatelná událost,
započne v měsíci září realizace rozsáhlé
opravy malého bazénu.
Areál však nejsou jen vany ke koupání,
ale je i krásným volnočasovým prostranstvím, které je ideálním místem pro konání různých akcí ve spolupráci s Kulturním
a informačním střediskem. Naším snem
je vybudovat v areálu krásné prostředí
hodné města Klimkovic.
Přeji vám krásné a pohodové letní dny.
Jaroslav Varga
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Nádvoří zámku, už to trvá dost dlouho…
Klimkovický zámek, dominanta a chlouba našeho města. Konají se zde významné
události, svatby, vítání občánků, denně zde prochází mnoho občanů k řešení běžných situací na úřadě a podobně. Všichni tito lidé již rok a půl procházejí kolem
staveniště, které kazí reprezentativní dojem, znemožňuje konáni kulturních akcí,
dámám láme podpatky. Vyvolává to spoustu otázek. Proč tomu tak je a jak dlouho
to bude ještě trvat? Ptají se mnozí. A oprávněně, bohužel.
Na začátku, v roce 2018, byla dobrá
myšlenka. Dešťovou vodu ze střechy
zámku, která proudí dovnitř na nádvoří,
zachytávat v retenčních nádržích a poté
ji využít jako užitkovou vodu například
ke splachování WC. Na podzim roku
2018 se tato myšlenka začala realizovat.
Odkryla se dlažba a záhy na to, k velkému překvapení všech, byla objevena
historická studna. O tom již bylo napsáno dosti. A v tuto chvíli se veškeré práce
zastavily. Proč? Zámek v Klimkovicích,
společně s prostorem nádvoří, je nemovitou kulturní památkou. Objev této studny byl podnětem pro Národní památkový
ústav k provedení rozsáhlého archeologického průzkumu, který trval ještě do
nedávna. Ale také, protože z hlediska
zájmů státní památkové péče se jevilo
jako neakceptovatelné narušení podloží
nádvoří umístěním retenčních nádrží,
bylo od tohoto záměru upuštěno. My se
nyní můžeme jen ptát, proč nebyl tento
záměr dopředu konzultován s Národním
památkovým úřadem? Který, jak je zjevné
z jeho pozdějších vyjádření, by takovýto

záměr neschválil a asi bychom byli dnes
ušetřeni neblahého pohledu na staveniště v nádvoří zámku.
Co bylo, to bylo, to již nevrátíme zpět
a podívejme se kupředu. V současné době jsou již k dispozici veškerá vyjádření
památkářů a zpracovávají se dvě projektové dokumentace. Ta první a složitější
se týká právě odvedení srážkových vod
z nádvoří. Národní památkový ústav vydal své stanovisko, kudy ano a kudy tedy
určitě ne. Projekční kancelář nyní toto
stanovisko technicky zpracovává. Určitě
to není nic jednoduchého, protože každý
další výkopový zásah by znamenal opět
zdržení prací z důvodu archeologického průzkumu. Druhý projekt se týká již
samotného architektonického ztvárnění. Zastupitelé na podzim loňského roku
vybrali jednu ze tří variant a ta je nyní
ruku v ruce s projektem odvádění vod
zpracovávána. Častá otázka je také, proč
až nyní je zpracováván projekt? Můžeme
se „vymlouvat“ na „koronavir“ a nečinnost
dotčených úřadů v době této krize, nebo
také na kapacitní možnosti projekčních

Vizualizace

Vizualizace

kanceláří. To vše v kombinaci zapříčinilo
přibližně čtyřměsíční skluz. Ale i přesto
věřme ve světlo na konci tunelu a realizaci akce na přelomu tohoto roku.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

Informace k odvádění odpadních vod
do městské kanalizace
Město Klimkovice se snaží již několik let postupně odkanalizovat pokud možno celou zastavěnou plochu města, ať už rekonstrukcí stávající kanalizace nebo
vybudováním nové kanalizace, naposledy například v Josefovicích.
S tím jsou spojeny určité povinnosti,
které vyplývají ze zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a to jak pro město jako provozovatele kanalizace, tak i pro vás občany
jako odběratele služeb, kterými je odvádění odpadních vod od vaší nemovitosti.
Porušením ustanovení tohoto zákona se
obě strany vystavují peněžitým sankcím,
proto vás chceme seznámit se základními pravidly pro odvádění odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že jednotná městská kanalizace je ve všech částech
města napojena na čistírnu odpadních
vod (ČOV), všichni občané jsou povinni
se do této kanalizace napojit. Podmínky

pro připojení na městskou kanalizaci poskytne žadateli hospodářsko-technický
odbor (HTO) na základě žádosti, podané
písemně nebo elektronicky, informace
o existenci sítí v dané lokalitě poskytne
Technická správa města Klimkovic.
Pro kanalizační přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace a vydán
územní souhlas stavebním úřadem v Bílovci, který si zajistí včetně realizace odběratel sám na své náklady. Následně je
odběratel (vlastník kanalizační přípojky)
povinen uzavřít s městem Klimkovice
Smlouvu o odvádění odpadních vod.
Žádáme proto všechny občany města
Klimkovic, kteří mají možnost se připojit
na městskou kanalizaci a doposud tak

neučinili, aby v co nejkratší době zjednali nápravu. Dále také upozorňujeme,
že pokud stávající kanalizační přípojka je
napojena přes stávající septik, je nutné
provést přepojení a septik odstavit.
Na závěr vám chci sdělit, že komukoliv z vás budeme v této věci nápomocni
a pokud se domníváte, že zřízení kanalizační přípojky pro vaši nemovitost je komplikované, neváhejte nás navštívit a jistě
najdeme nejvhodnější řešení. Vzorovou
smlouvu o odvádění odpadních vod, stejně jako kontakty na pracovníky městského úřadu a technické správy, najdete na
webových stránkách města Klimkovic.
Ing. Eliška Vidláková,
referent hospodářsko-technického
odboru města Klimkovic
a odborný zástupce provozovatele
městské kanalizace
3
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Městská policie Klimkovice
Blíží se čas dovolených, výletů a s tím spojený pobyt mimo svá obydlí. Určitě se
všichni těšíte na zasloužený odpočinek s rodinou, přáteli a kamarády, kdy budete
chtít načerpat novou sílu, oddechnout si od všedních starostí a užít si bezstarostně svůj volný čas. Tyto letní měsíce bývají ale také nejčastějším obdobím,
kdy dochází k vykrádání prázdných obydlí, a proto vám chceme jménem Městské
policie Klimkovice poskytnout pár užitečných informací, které by mohly přispět
k tomu, aby i návrat z dovolené byl klidný, bez nepříjemných překvapení v podobě například vykradení.
Při odchodu si
určitě pečlivě prověřte, zda máte dobře uzavřená všechna okna a zamčeny
všechny dveře.
Nikdy neschovávejte náhradní klíče
pod květináče, na parapety do květináčů,
pod rohožku a podobně.
V době facebooku a dalších jiných sociálních sítí je vhodné dobře zvážit, jakou
informaci chci opravdu zveřejnit. Proto,
i když už jsme natěšeni na vysněnou dovolenou, kdy pomalu odpočítáváme dny
do odjezdu, nezveřejňujte informace typu:
„Za týden nás už čeká vytoužená dovolená“ nebo „Konečně nám začíná 14 dní
volna, které si užijeme na chatě“.
Tuhle informaci si nemusí přečíst jen
přátelé a známí, kterým jste měli v plánu tuto skutečnost sdělit, ale také osoby,
které mohou využít vaší nepřítomnosti
ve vašem obydlí a mohou vám způsobit
nemalou škodu na majetku.
Není ani vhodné uveřejňovat fotky přímo z dovolené, jak si ji užíváte, protože to
může být pro některá individua něco jako
pozvánka k vám domů na nezvanou návštěvu ve vaší nepřítomnosti. Podělit se
o fotky a zážitky je přece jen rozumnější
až po návratu s patřičným popisem, jako
např. dovolená už je za námi, dovolená
byla fajn či podobně.
Nenechávejte na zahradě volně ležet

pokud možno žádné nářadí, sekačku ani
žebřík. Mohly by být tyto věci odcizeny,
ale také použity k vloupání do vašeho
obydlí.
Určitě doporučujeme před odjezdem
kontaktovat souseda, pokud máte dobré
sousedské vztahy, nebo někoho z rodiny,
a požádat, aby se u vás občas zastavil
vybrat poštovní schránku. Protože i to je
jedna z věcí, kterých si takzvaní tipaři –
zloději všímají. Pokud je schránka plná
letáků a pošty, je to pro ně signál, že
doma nejspíš nikdo není.
Je dobré být všímavý i ke svému okolí.
Pokud si všimnete, že okolo sousedovy
zahrady či domu se pohybují neznámí
lidé, které očividně zajímá, co má soused
na zahradě, nebo například kde má garáž,
přičemž soused je na dovolené, nebojte
se nám ozvat se svým podezřením.
Je lépe působit preventivně. Pokud to
bude v našich silách a možnostech, přijedeme na místo celou situaci zkontrolovat.
Často nevšímavost a lhostejnost okolí nahrává těmto nekalým živlům, kteří
nerespektují soukromí ani majetek druhých a nemají v plánu živit se poctivě.
Proto buďme všímaví ke svému okolí.
Za Městskou policii Klimkovice vám
přeji krásnou pohodovou dovolenou
s klidným návratem domů, bez nepříjemných překvapení.
Str. Monika Staňková,
zástupce velitele

Oznámení
pro pozůstalé
Městský úřad v Klimkovicích sděluje
občanům, že 17. října 2020 ve 14.00
hodin se uskuteční ve smuteční síni
a na městském hřbitově v Klimkovicích smuteční vsyp zpopelněných
ostatků zesnulých.
Prosíme zájemce o tento pietní akt,
aby se nejpozději do 2. října 2020
přihlásili na MěÚ v Klimkovicích,
odboru správním, u Hany Lazecké,
tel.: 556 420 752, která s nimi dohodne podrobnosti tohoto smutečního
obřadu.
Bližší informace obdrží přihlášení
zájemci v pozvánce.
Odbor správní MěÚ

Zhodnocení
třídění odpadu
za rok 2019
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, skla, kovů, nápojových
kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332
tisíc domácností.

Děkujeme za účast v soutěži
Náš evropský projekt
Milí spoluobčané, v uplynulých dnech
proběhl na facebooku letošní ročník
soutěže Náš evropský projekt.

1. místo Dívčí Hrad, 2. místo Kučerov,
3. místo Modrá, Vlašim – speciální cena
pro nejvyšší počet hlasů.

Město Klimkovice se také účastnilo,
a to svým realizovaným projektem z roku
2018: Zateplení obvodového pláště budovy č. p. 245 na ulici Jarmily Glazarové
v Klimkovicích.
V letošním ročníku pak zvítězily obce:

Pravda, nezvítězili jsme, jelikož konkurence byla veliká, přesto děkujeme všem
hlasujícím a kdo ví, třeba následující ročník bude úspěšnější.

V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém tříděného sběru
a využití odpadů EKO-KOM ke snížení
emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.
Dovolujeme si vás informovat o množství odpadu, které město Klimkovice v roce 2019 vytřídilo a předalo k využití. Za
rok 2019 se jedná o 228,985 tun odpadu,
za které město obdrželo 593 662,50 Kč.

Bc. Marta Křivdová

Technická správa města Klimkovic
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Kompostéry – vyhodnocení
průzkumu – jak to bude dál
V průběhu měsíce května 2020 probíhala v našem městě anketa neboli průzkum
mezi veřejností o zájem o umístění kompostéru, pořízeného městem Klimkovice
z dotace, na svém pozemku. Tímto bych chtěl poděkovat všem 583 respondentům, kteří projevili zájem o kompostér v této anketě, a to ať už formou anketního
lístku nebo vyplněného on-line formuláře. Děkujeme, že myslíte ekologicky.
Zastupitelstvo města Klimkovic dne
27. 5. 2020 schválilo podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního
prostředí, kterou vyhotovuje odborná ﬁrma, a termín podání je do 30. 7. 2020.
Poté bude naše žádost vyhodnocována.
Dotace ovšem nejsou nárokové, a proto nemůžeme předjímat, zda-li budeme
úspěšní či nikoliv. To se dozvíme zřejmě
v průběhu podzimu tohoto roku.
Předpokládejme optimisticky, že úspěšní budeme. Co bude poté následovat?
Bude vybrán dodavatel kompostérů. Financování akce bude v poměru 85 %
Evropská unie a 15 % město Klimkovice.
Při požadavku téměř 600 kompostérů
to znamená celkové náklady akce okolo 3 milionů korun, čili podíl města bude
okolo 0,5 milionu korun.
Distribuce kompostérů zájemcům by
probíhala, předpokládám, někdy na jaře
roku 2021. Zájemce při převzetí kompostéru podepíše předávací protokol a smlouvu o výpůjčce kompostéru na 5 let (doba

Výsledky ankety KOMPOSTÉRY

udržitelnosti projektu, kdy musí kompostér zůstat v majetku žadatele, čili města
Klimkovic). Podmínky smlouvy o výpůjčce jsou striktně dány Evropskou unií. Po
uplynutí doby udržitelnosti přejdou kompostéry do majetku občanů.
O průběhu dotačního řízení vás budeme průběžně informovat.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

Z redakční pošty

Osobní
poděkování
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat všem zaměstnancům prodejny
Hruška v Klimkovicích, že se postarali o bezproblémový chod své provozovny v době koronaviru, že poskytli
nám, občanům Klimkovic, čerstvé
potraviny a pomohli nám překonat
toto obtížné období.
Děkuji za jejich statečnost, vždyť
stáli každý den v „první linii“. Obdivuji
je za to, že zvládli nápor a že zásobování probíhalo plynule.
Zřejmě to muselo být pro ně vyčerpávající, ale díky nim (a ﬁrmě Hruška)
jsme doma mohli vařit, péct i chystat
dobroty pro naše nejbližší…
Ještě jednou děkuji a přeji všem
zdraví, zdraví, zdraví…
Mgr. Hana Petrová,
Klimkovice

Neberme ten
svět tak vážně

Kino Panorama oznamuje, že po nucené přestávce
hraje opět od poloviny srpna.
Těšit se můžete na

animované pohádky a kultovní ﬁlm V SÍTI.

Dále pak běžný program a také máme kromě divadelní komedie

VRAŽDA SE XEM (1. 10. 2020) v podání amatérského divadla Divoch
připravenu (18. 12. 2020) besedu s charismatickým cestovatelem

JIŘÍM KOLBABOU
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty
do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí organizuje
tematické fotovýstavy o krásách světa. Zajímavou formou zaznamenává detaily
přírodních struktur a exotické tváře domorodců. Populární jsou zejména cestovatelovy besedy a diashow, stejně jako častá vystoupení v elektronických médiích.
V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny
cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem Českého klubu cestovatelů.

„Druhou fází koronaviru bude
korunavir!“
-vkv-
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Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko

Otevřené chrámy a pohádkové putování
Církevní památky jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny. Kostely a kaple
často jen mineme na náměstích a návsích. Podél cest a uprostřed polí jsou rozeseta Boží muka. U studánky nebo u křížku v lese si chvíli odpočineme po dlouhé
pěší túře. To vše najdeme v Poodří, které ukrývá nenápadné přírodní i kulturní
klenoty. Údolí řeky Odry, bývalé břidlicové doly a přívětivý ráz oderské krajiny
nadchne milovníky přírody.
Zájemcům o kulturu, historii a sakrální
umění přijde vhod návštěva Muzea Oderska a kaple sv. Rodiny v Odrách, kostela sv. Jakuba ve Spálově, nedalekého
poutního místa Panny Marie ve Skále či
kostela Českobratrské církve evangelické
v Suchdole nad Odrou.
Prohlídky kostelů s průvodcem jsou
součástí projektu Otevřené chrámy, který
připravilo Biskupství ostravsko-opavské
za ﬁnanční podpory Moravskoslezského
kraje. Aktuální informace o otevírací době
všech 33 kostelů a věží najdete na: www.
doo./otevrenechramy.cz.

Kováři kovají, děti tvoří
aneb co, jak a čím se dělá!
HRADEC NAD MORAVICÍ
1.–2. 8. 2020
Děti společně se skřítky z Pohádkového
Poodří zažijí den plný zábavy a soutěží,
kterými je provedou mistři kovářského
řemesla. Vyzkouší si práci kováře, podkováře, měditepce a ražení mincí. Odnesou si spoustu dárků, sladkostí, vlastních
výrobků a hlavně zážitků.
Na již sedmém ročníku Kovářských
sonát se během dvou dnů prostřídá
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u kovadlin bezmála na sedm desítek
kovářů, kteří předvedou svoji uměleckou
kovářskou tvořivost a překvapí vykovanými exponáty na téma Cesta do pravěku.
Přijeďte se přesvědčit!
www.kovarskesonaty.cz

Prázdninové pohádkové
putování Poodřím
Turistická oblast Poodří – Moravské
Kravařsko se nachází na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka a měst Fulneku, Studénky a Klimkovic. Oblast, ve které působily mnohé
významné osobnosti, je bohatá na přírodní atraktivity i historické objekty, je protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami
pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc zabydlely pohádkové
bytosti.
Na začátku putování Pohádkovým
Poodřím dostanou děti takzvaný Vandrbuch (pohádkový pas). Až navštíví pět
skřítků, splní jejich úkoly a budou mít
Vandrbuch vyplněný, mohou se těšit na
divadýlko. Malí návštěvníci získají na
třinácti pohádkových místech již při návštěvě skřítka malého prstového maňáska
nebo jiný drobný dárek. Celá soutěž probíhá od července do srpna 2020.
Naši skřítkové našli svůj domov ve třinácti objektech po celém Poodří – Moravském Kravařsku. Záchrannou stanici
v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž bude
léčit zvířata a stromy, v tamním zámku
bude na malé i velké návštěvníky čekat
víla, které se říká Bartošovická Rusalka.
Rodný dům Johanna Gregora Mendela
ve Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder ohlídá Rarášek a oderskou
Katovnu, bývalé městské vězení, pro
změnu skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte v informačním centru ve Fulneku a další skřítky,
vodníka Puškvorečka a Plamínka, pak
v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu
venkovského života a zemědělství ve
Skotnici. Svého skřítka Větroplacha má
i Balerův větrný mlýn ve Spálově.

Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už
zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea
v Bílovci. Rodinku roztomilých Picmochů
tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka
či Jozífek. Skřítků je tam však mnohem
více, sklepení se jimi jen hemží a stačí se
pozorně dívat.
U zámku ve Studénce hlídá questing
trasu Bludička Kotvička a v infocentru v Sedlnicích přebývá víla Sněženka,
která na jaře hlídá koberce sněženek
v nivách řeky Odry. Brzy se do Klimkovic
bude stěhovat za kamarádkou veverkou
Augustinkou i náš „cestovatel“ Floriánek
Všudybyl.
A víte, že naši skřítkové mají už i své
vlastní pohádky, které najdete na YouTube – Pohádkové Poodří a www.PohadkovePoodri.cz? Bližší informace, soutěže
a zajímavosti ze života skřítků můžete
sledovat na FB Pohádkové Poodří a www.
poodri.com.
Projekt Pohádkové Poodří byl ﬁnančně
podpořen ROP Moravskoslezsko, Moravskoslezským krajem a nově z Fondu
mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A
ČR–Polsko.
Bc. Pavlína Ambrosch,
ředitelka Destinačního managementu
turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s.
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Domov pro seniory

Pandemii jsme zvládli bez úhony!
Lidové přísloví říká, že „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“. A to doslova,
neboť celý svět byl nečekaně a překvapivě zasažen rychle se šířící infekční chorobou – koronavirovou nákazou COVID-19. V krátkém časovém období překonal
nejen hory a doly, ale postupně zachvátil všechny kontinenty světa.
Když jsem na začátku března absolvoval jako klient Domova pro seniory
Klimkovice odborné vyšetření na kardiologické ambulanci v nemocnici v Bílovci,
v čekárně si pacienti povídali o výskytu
nové a prý zákeřné chřipky v dalekém
čínském městě Wu-chanu. Uklidňovali
se navzájem, že Čína je od nás vzdálená
tisíce kilometrů a nemoc k nám nedorazí.
Ale následující dny a týdny nás přesvědčily o opaku, neboť během necelého
měsíce se objevila tato nemoc postupně
po celém světě, včetně naší republiky.
Jelikož nejsou na tuto chorobu známy
léky ani účinná vakcína, přistoupilo vedení našeho domova k protiinfekčním opatřením, jako jsou intenzivní větrání a dezinfekce pokojů, chodeb a jídelny, zvýšení
hygieny a dezinfekce rukou, preventivní
měření teploty a rychlotesty na Covid-19
u sester i klientů, zákaz návštěv v domově.
Prioritou bylo zamezit jakékoliv inﬁltraci
nákazy do budovy domova, kde by mohla

mít fatální důsledky pro cca 25 seniorů ve
věku 65–97 let.
V zemi následovalo vyhlášení nouzového stavu, a to výrazně utlumilo plošné šíření onemocnění, již nakažení byli
izolováni a léčeni na infekčních odděleních nemocnic. Epidemiolog doporučil
všeobecné nošení roušek, měření teploty, a v případě podezření nebo kontaktu
s nakaženou osobu 14denní karanténu.
Dne 1. července začíná druhé pololetí roku 2020, a to je důvod, abychom
zhodnotili toto uplynulé období v našem
domově.
S potěšením zjišťujeme, že přes veškerá zdravotní omezení netrpěli naši klienti tzv. „ponorkovou nemocí“, a dobrou
spoluprací vedení a sester se podařilo
mimo jiné i vykrýt volný čas klientů. Promítaly se ﬁlmy a pomocí webkamery bylo
umožněno zájemcům navázat hlasové
i obrazové spojení s rodinnými příslušníky. V období přísné izolace měli klienti
možnost sledovat z obou balkónů přenos

reprodukované hudby s živým doprovodným zpěvem na zahradě.
Bohužel, postihla nás i smutná událost,
na rozmezí 1. a 2. čtvrtletí nás opustily
dvě ženy ve věku 81 a 82 let z důvodu
dlouhodobých a závažných onemocnění.
Jelikož byly provedené rychlotesty
na Covid-19 u klientů i sester v domově negativní, přistoupilo vedení domova
uváženě podle místní zdravotní situace
k postupnému rozvolňování nutných omezení a k přechodu na běžný život klientů
v domově.
Získané zkušenosti z první vlny onemocnění Covid-19 nám umožní lépe se
připravit na případnou druhou vlnu pandemie, která může, ale nemusí vypuknout
na podzim v kombinaci s normální chřipkou. Aby se předešlo eventuálním dalším
zdravotním komplikacím, je vhodné, abychom se v následujících měsících nechali
přeočkovat, a tím si obnovili imunitu proti
normální chřipce.
Jsem rád, že jsme společnými silami
a zodpovědným přístupem v domově tuto
nebezpečnou pandemii zvládli.
Ludvík Monsport,
Domov pro seniory Klimkovice
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Městská knihovna Klimkovice

Vznik veřejné knihovny
Rok 1952
V tomto roce bylo dosaženo rekordní
činnosti knihovny. Poněvadž tato kronika
se píše hned po skončení toho kterého
roku, kdy nelze předvídati, jaká budou
další léta, můžeme již nyní tvrdit, že činnost v roce 1952 byla skutečně vysoká,
přesto že při prověrce padlo za oběť mnoho knih, z nichž by mohla být i samostatná
knihovna. Vyřazování knih prováděl krajský národní výbor v Ostravě, knihovnické oddělení. Vyřazování bylo prováděno
na dvakrát pro značný počet knih. První
vyřazování se konalo bez součinnosti knihovníka a prováděl je krajský inspektor
J. Cimera a Fr. Drlík, a to v dubnu, druhé
vyřazování bylo 4. června a prováděl je
J. Kresta a Kv. Černá. Tohoto druhého
vyřazování se zúčastnil již knihovník. Vyřazeno bylo celkem 710 knih a byly odvezeny autem, které po celém okrese sbíralo
knihy, část knih byla odeslána poštou. Pro
vyřazení došly již dříve seznamy, ale vyřazující se jimi valně neřídili, vyřazovali prostě vše, co bylo podle jejich názoru zastaralé, špatné a nevhodné. Že za oběť padlo
mnoho knih, jež byly naprosto nezávadné,
je na bíledni. Kdyby přišel vyřazovat knihy někdo jiný, jistě by měl odlišný názor
na tu kterou knihu a vyřazoval by podle
toho zcela jiná díla. Celá akce vyřazovací
byla dělaná velmi ukvapeně a způsobila
mnohde více škod než užitku. Vyřazovat
některé knihy pro zastaralý obsah, dnešnímu čtenáři nic neříkající, bylo nutno.
Knihy, jež se z naší knihovny odstraňovaly, se volně v knihkupectvích a antikvariátě v Ostravě i jinde prodávají jako naprosto nezávadné a kromě toho některé
vyřazené knihy znovu vycházejí. Uvádím
několik jmen – Kopta: Hlídač č. 47, Tatarka: Farská republika, Mináč: Smrt chodí
po horách, Cooper: Poslední mohykán,
Dumas: Tři mušketýři aj. Z toho je zřejmé,
že hodnota knih nebyla dobře zkoumána
a že se mnohdy bezmyšlenkovitě vyřazovalo to, co se vyřazovat nemělo a nemuselo. Vznikly z toho značné škody, ježto
se pak kupovaly nově vydané „vyřazené
knihy“. Dotace obecní činila 9 000 Kčs,
výplatu účtu prováděl přímo místní národní
výbor. Z prostředků pražské akce povoleno bylo pro knihovnu 10 000 Kčs. Výstavky knih k různým příležitostem a výročím
(jako Bezruč, Gorkij, Jirásek apod.) byly
po celý rok instalovány v knihovně na
zvláštním regálu a těšily se pozornosti
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čtenářů. Dne 24. května byla v Dělnickém
domě výstavka knih s vojenskými náměty
u příležitosti schůze branců, v listopadu
pak ve výkladu Budoucnosti na náměstí
zvláštní výstavka sovětské knihy.
Z knižních darů nutno zaznamenati:
Československý svaz žen při své likvidaci koupil pro knihovnu knihy za 1 000
Kčs, po 1 knize darovali Československá
strana lidová, Československá strana socialistická a Sbor dobrovolných hasičů.
Z okresního národního výboru v Bílovci a ministerstva informací docházely
během roku darem různé knihy a brožury.
Středeční půjčování bylo skončeno před
prázdninami 25. června a znovu zahájeno až 8. října 1952. Knihovník onemocněl
v listopadu, byl v nemocnici a zastupovala ho při půjčování jeho manželka, jež
pomáhala při půjčování po celý rok.

Rok 1953
Nový rok začal stěhováním, tentokrát
již šestým. O tom, že knihovna má se stěhovat, se mluvilo již delší dobu, dokonce
ve schůzi osvětové komise bylo zaujato
stanovisko proti stěhování, ale věc uzrála
až o Vánocích, a tak dne 7. ledna za špatného počasí, kdy sněžilo i pršelo, nastalo
stěhování knihovny ze zámku do kláštera.
Nová místnost v klášteře je svými rozměry
shodná s místností knihovny v zámku, je
obrácena na jih, avšak vzdálena od středu
města. Při stěhování byly zdi místnosti ze
strany od dvora vlhké, během roku však
vlhkost se ztratila. Knihovník, který byl
dočasně propuštěn z nemocnice, provedl
za pomoci své manželky, Josefa Bujnocha
a Miloše Murly instalaci ocelových stojanů a nové uspořádání knih, aby půjčování
mohlo býti co nejdříve zahájeno. Mnohé
knihy byly stěhováním za špatného deštivého počasí poškozeny. Půjčování bylo zahájeno 14. ledna 1953. Od poloviny ledna
do konce dubna byl knihovník opět nemocen, půjčovat docházela jeho manželka.
Přílišná vzdálenost od středu města
způsobila pokles činnosti, a to o 13 %
proti roku 1952. Předložený rozpočet byl
snížen okresním národním výborem na
12 000 Kčs. Od nového roku bylo ﬁnanční
hospodaření převedeno zase na knihovnu, jíž národní výbor vyplácel po částech
obecní dotaci. Knižní dary od Svazu protifašistických bojovníků v Klimkovicích
10 knih, od okrašlovací komise Kniha o lese. Čtenářům a ostatním občanům byly

rozdány letáčky, jež jsme dostali z okresu,
a jež zvou k návštěvě knihovny. Po zavedení nové měny upraveny byly poplatky
za půjčování. Za knihu činilo půjčovné 20
haléřů, zápisné 1 Kčs. Zbytek hotovosti ve
staré měně v částce 4 932 Kčs, byl odveden pokladně místního národního výboru,
a nebyl knihovně honorován ani v poměru
5:1 ani 50:1. Tento značný zůstatek vznikl
tím způsobem, že týden před zavedením
nové měny vyplatil národní výbor knihovně druhou splátku na dotaci ve výši 5 000
Kčs, kterou nebylo možno hned utratit,
když měla vystačit na tři měsíce.
V důsledku vyřazení značného počtu
knih byly seškrtány příruční seznamy pro
čtenáře. Aby čtenáři měli v rukou nové
a spolehlivé seznamy bez oprav a škrtů,
vyhotovil knihovník nové seznamy pro
ně, a to seznam zábavných knih o 58
stranách, naučných o 24 stranách, pro
mládež o 16 stranách a též seznam pro
pobočku Josefovice o 15 stranách. Výstavky zemědělské knihy o žních a sovětské knihy v listopadu byly uspořádány
ve výkladě Ševčíkově, mimo to ovšem
v knihovně byly výstavky příležitostné,
bylo jich celkem deset. Knihy se půjčovaly
i přes prázdniny. Za nepřítomnosti knihovníka v srpnu půjčoval Vojtěch Karnovský.
22. listopadu byla uspořádána v knihovně beseda o sovětské knize Marja, účast
na ní byla však velmi malá. Celoroční přírůstek knih činil 310 knih, úbytek 10 knih.
Je to důsledek malého dotování knihovny, která ke svému růstu a životu potřebuje daleko více, než se jí z prostředků
rozpočtových poskytuje.

Rok 1954
Okresní národní výbor v Bílovci navrhuje
naši knihovnu do okresní soutěže knihoven
a zaslal k tomu účelu k vyplnění dotazník.
Knihovna skutečně byla již po druhé odměněna čestným uznáním okresního výboru,
a obdržela darem konferenční stolek a dvě
židle. Diplom byl zarámován a umístěn
v knihovně. Dne 11. února uspořádala
knihovna společně s výborem žen literárně – hudební večer věnovaný dílu Jarmily Glazarové, jež v našem městě strávila
mnoho let a jejíž první dva romány jsou
z Klimkovic. Průvodní text sestavil Antonín
Řezáč. Bylo promluveno o díle J. Glazarové, přečteny ukázky z jejích děl. Jednotlivé
části byly spojeny gramofonovou hudbou.
Účastníků besedy bylo 31 a večírek se

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 7-8/2020
konal v zasedací síni národního výboru na
zámku. Druhý literárně hudební večírek
byl uspořádán 8. dubna za účasti 30 osob
a byl věnován dílu Jaroslava Haška. Třetí večírek s názvem Poesie jara konal se
20. května a byl navštíven 37 účastníky.
Okresní národní výbor oznámil, že bude
sám provádět nákup knih pro všechny
knihovny v okrese. Naše knihovna s tímto opatřením nesouhlasila a žádala, aby
peníze na nákup knih jí byly zaslány. Poněvadž i mnoho jiných knihoven projevilo
nesouhlas s hromadným nákupem, změnil ONV své rozhodnutí a peníze na nákup
knih přidělil knihovnám prostřednictvím
místních národních výborů. Dne 23. dubna vykonala okresní knihovní inspektorka
Adámková prohlídku naší knihovny
a podala o tom národnímu výboru v Klimkovicích pochvalnou zprávu. U příležitosti
své návštěvy v Klimkovicích dne 20. června vykonal v knihovně návštěvu bývalý
primátor pražský Dr. Václav Vacek.
V rámci oslav československo-sovětského přátelství byla uspořádána výstavka knih ve výkladě bývalého obchodu
Františka Lubojackého č. 19, musela však
býti předčasně odstraněna, ježto v této místnosti otevírala se prodejna Knihy.
Menší výstavky byly v knihovně pořádány
při různých příležitostech. Počet vypůjčených knih přesáhl opětně číslici 10 000.
Počet čtenářů byl až dosud nejvyšší –
440, tj. 14 % z celkového počtu obyvatel.

Rok 1955
Nákup knih pro všechny knihovny chtěl
opětně okresní národní výbor soustředit
do svých rukou. Poněvadž tento hromadný
nákup nám nevyhovuje, jak už o tom byla
zmínka, žádali jsme, aby nám byl povolen
samostatný nákup podle našeho výběru.
Bylo nám vyhověno, otázka ta řešila se i na
schůzi knihovníků v Bílovci dne 21. ledna
1955. Knihovna proto nakupovala potřebné knihy v nové zřízené prodejně KNIHY
v Klimkovicích a účty zasílala k proplacení do Bílovce. Na nákup byla stanovena
částka 2 500 Kčs ročně, což je velmi málo
na naše poměry. V rámci oslav 10. výročí osvobození uspořádána byla výstava
fotograﬁí o bombardování zbořených domů klimkovských a to ve výkladě Rackova cukrářství, v knihovně pak výstavka
knih s válečnou tematikou. V červenci po
několik dní prováděna byla revize a menší
opravy poškozených knih. Poněvadž čtenáři dostávali vysoká čísla, poslední bylo
842, provedl knihovník v srpnu přečíslování čtenářů, jichž po přečíslování bylo 280.
Přes prázdniny se ve čtvrtek nepůjčovalo.
V listopadu dodalo nám zdejší knihařství
převázané knihy, které u něho byly skoro dva roky. Částku 510 Kčs za převazby

zaplatil místní národní výbor. U mládeže
nastal pokles vypůjčených knih o 475, je
však na druhé straně vyrovnán zvýšeným
počtem výpůjček zábavních knih. Pokles
byl způsoben nedostatkem knih pro mládež, jež po několika výpůjčkách musíme
předčasně vyřazovat z oběhu.

Rok 1956
Dne 5. března přišla do knihovny návštěva zástupců KNV i ONV zjistit, zda
jsou u knihovny dány podmínky pro krajské vyznamenání. Důsledek toho byl, že
dne 23. června obdržel knihovník na zámku v Hradci u Opavy diplom a knihu. Mimo
to obdržel knihovník v lednu od okresního
národního výboru diplom a plaketu. Dne
13. června přišel zástupce krajské správy ministerstva vnitra z Ostravy provést
vyřazení závadných knih. Výsledek byl
negativní. Knižní přírůstek byl o 60 knih
větší než v roce 1955 a to proto, že bylo
zařazeno 99 ročníků různých časopisů,
převážně osvětových, jež byly svázány a čekaly na své zařazení. Též počet
vypůjčených knih byl vyšší o 370 a činil
11 080. Výpůjčky u beletrie zůstaly na
téže výši jako v předcházejícím roce, zato
u knih pro mládež po přechodném poklesu nastalo zvýšení o 18 %. I pobočka
josefovská zaznamenala zvýšení o 10 %.

Rok 1957
Ve schůzích osvětové besedy bylo v červenci hovořeno o tom, že knihovna má se
zase stěhovat, a to z přízemí do prvního
poschodí v klášteře, ježto místnost potřebuje družina, do konce roku však přestěhování se neuskutečnilo, stalo se tak až
v následujícím roce, až se místnost upravila a vymalovala. Tak knihovna již čtvrtý rok
sedí na jediném místě, což je neobvyklý
jev. Bylo by to už sedmé stěhování od roku
1946, kdy činnost byla znovuzahájena.
Místní národní výbor vždy v podobných
případech rozhoduje bez účasti zástupce
knihovny, kterého postaví před hotovou
věc, kdy už se nedá nic dělat. Stěhovat
knihovnu tak rozsáhlou, jako je knihovna naše, je perná práce, zvláště není-li
k tomu dosti lidí. Činnost, pokud se týče
výpůjček, nepatrně poklesla asi o 2,8 %,
na čemž se podílí hlavně pobočka, kde byl
pokles o 40 %, ježto bylo tam upuštěno
od společného půjčování knih ze žákovské i veřejné knihovny, a rovněž prostředí,
ve kterém se půjčuje – tmavá a studená
chodba ve škole – je brzdou knihovnické
činnosti, a náprava pro nedostatek místa
ve školní budově není zatím možná.
Přírůstek knih se zvýšil o 70 kusů a činil
480. Na toto zvýšení měla vliv mimořádná
dotace od ONV ve výši 2 000 Kčs. Tento mimořádný příspěvek umožnil nákup

většího počtu knih, na něž se během roku
pro omezenou možnost větších nákupů
nedostalo. Poněvadž naše knihovna většího typu má mít oddělené účtování, proto na příkaz okresního národního výboru
byl zřízen u státní spořitelny v Klimkovicích běžný účet č. 420, na nějž nám
místní národní výbor poukazoval peníze
na věcné výdaje. Je to i účelnější, jelikož
knihovna si sama hospodaří a má přehled
o ﬁnančním stavu, což při společném
účtování s osvětovou besedou nebylo možné a nebylo také lze od správce
besedy docílit řádného vyúčtování. V září
u příležitosti devadesátých narozenin
Petra Bezruče byla uspořádána výstavka
knih, další výstavka ke čtyřicátému výročí
Velké říjnové socialistické revoluce, obě
ve výkladě zdejší lékárny. Menší výstavky
se odbývaly v knihovně.
Na 20. listopadu byla ohlášena beseda o Martínkově Černé zemi, nekonala
se však pro neúčast obecenstva. Tato
neúčast dá se omluvit i tím, že národní
výbor svolal na týž den veřejnou schůzi.
To již druhý pokus skončil neúspěšně.
Nepatrný pokles % vypůjčených knih bylo
by možno zmenšit, kdyby knihovně byly
dodány z bílovické knihárny knihy, které
jsou u ní ve vazbě již skoro rok.
Rokem 1957 končí podrobné zápisy
knihovníka Antonína Řezáče, vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu dochází k výměně knihovníka, knihy pak půjčovali
převážně dobrovolně učitelé. V roce 1959
vyšel nový knihovní Zákon o jednotné
soustavě knihoven č. 53/1959 Sb., který
měl socialistický charakter a programovou
stranickost, ale který ukázal cestu knihovnictví, a tou byla hlavně spolupráce mezi
všemi knihovnami, především však mezi
knihovnami veřejně přístupnými. Okresní knihovna v Novém Jičíně pracovala
jako středisková od 1. ledna 1968 a měla
celkem 28 poboček, kam patřila i klimkovická knihovna. Centralizovaný systém,
v čele s Okresní knihovnou v Novém Jičíně, existoval do roku 1992.
Zuzana Konvičková

Půjčovní doba knihovny
o letních prázdninách
Pondělí

900–1200

1300–1700

Úterý

zavřeno

Středa

zavřeno

Čtvrtek

900–1200

1300–1700

Pátek

900–1200

–

Čerpání dovolené 3.–21. 8. 2020,
knihovna bude uzavřena.
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Novinky ze základní školy

Konec školního roku
Letošní školní rok je velice neobvyklý. Mimořádné opatření způsobilo komplikace žákům, vyučujícím, rodičům. Všichni jsme se museli poprat s překážkami,
které se vyskytly.
Žáci museli zvládat samostudium, on-line výuku, rodičovskou výpomoc. Pedagogové se přizpůsobovali distančnímu
vzdělávání, zdokonalovali své dovednosti
v oblasti využívání digitálních technologií.
Rodiče řešili rodinné situace, pomoc při
vzdělávání svých dětí, pracovní problémy. Na všechny byla naložena psychická zátěž, se kterou se postupně vyrovnáváme. Snad toto období zůstane ve
vzpomínce jako období přemýšlení nad
podstatnými záležitostmi, naslouchání
druhým, vnímání drobných maličkostí,
které nás činí šťastnými.
Žáci byli hodnoceni za vzdělávací aktivity v době distanční výuky i s ohledem
na vzdělávací výsledky z I. pololetí. Do
příštího školního roku budou přesunuty
vzdělávací výstupy II. pololetí 2019/2020.
Z celkového počtu 489 žáků prospělo
115, z toho 4 na I. stupni a 111 na II. stupni, 1 žák bude vykonávat opravné zkoušky. S vyznamenáním prospělo 370 žáků,
z toho 243 na I. stupni, 127 na II. stupni.
Tři žáci plní školní docházku v zahraničí.
Žáci devátých tříd procházeli velkou
životní zkouškou – přijímacím řízením na
střední školy nebo učiliště. Z 57 žáků bylo
30 přijato na obory ukončené maturitní
zkouškou a 15 na gymnázia. Na odborná učiliště bylo přijato 12 žáků a vybrané
obory budou zakončeny výučním listem.
Talentové zkoušky na umělecké školy

absolvovali 3 žáci. Na osmiletá gymnázia
bylo přijato 5 žáků (z 5. ročníku).
Bylo zrušeno mnoho školních akcí
z důvodu uzavření školy. V tabulce na
protější straně jsou uvedeny soutěže, do
kterých se zapojili žáci podle svých zálib
a zájmů, někteří postoupili do okresních
kol. Děti nemají společné zážitky ze školních výletů. Neprobíhal ani taneční kurz
pro žáky devátých tříd.
Během školního roku škola spolupracovala s MŠ, proběhly společné schůzky
učitelek, které několikrát společně s dětmi
navštívily školu. Také proběhly schůzky
rozvíjející spolupráci se spádovými školami, abychom ověřovali návaznost vzdělávacích programů a usnadnili adaptaci
přestupujících žáků.
Pedagogicko-psychologická poradna
a speciální pedagogická centra byly poradními orgány pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé
působili na žáky s poruchami učení a chování. Škola spolupracovala také s orgánem sociálně právní ochrany dětí.
Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice sponzorsky i organizačně podporoval činnost
školy, třídní kolektivy, ﬁnancoval odměny
žákům za úspěchy v soutěžích. Děkuji
všem rodičům – členům výboru, kteří se
aktivně do činnosti SRZŠ zapojili.
Sponzoři školy: Spolek rodičů při ZŠ
Klimkovice, Sponzoři na školní ples,

MG PRESS CZ s. r. o., Women for women, o. p. s., Honební společenstvo Klimkovice, Autoservis Diblík, BOVYS s. r. o.,
Aspectus s. r. o., Cukrárna na náměstí.
Děkuji za ﬁnanční a materiální příspěvky. Finanční příspěvky byly použity na
nákup školních pomůcek a modernizaci
počítačového vybavení. Materiální dary
byly využity pro výuku v praktických předmětech.
V měsíci červenci bude škola zázemím pro Mezinárodní setkání mládeže,
které letos organizuje město Klimkovice.
Také žáci školy se svými pedagogy jsou
účastníky tohoto setkání. Předpokládáme, že setkání bude příležitostí k poznávání odlišností kultur, výměně zkušeností, navázání nových přátelství a prožití
zábavných chvil.
V době prázdnin budou úřední hodiny
každé pondělí od 8 do 10 hodin. V tyto
dny budou probíhat služby na školním
pozemku (zalévání zahrady, kypření, protrhávání plevele…) pod dohledem vyučujícího. Věříme v aktivní zapojení žáků
školy, nejaktivnější děti budou odměněny
na začátku školního roku 2020/2021.
Žákům školy přeji hezké prázdniny,
rodičům příjemné chvíle se svými dětmi,
zaměstnancům hezkou dovolenou.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Slavnostní ukončení povinné školní
docházky žáků 9. ročníku ZŠ Klimkovice
Ručičky na hodinách nelze zastavit,
třebaže bychom někdy rádi čas alespoň na chvíli pozastavili.
Rozloučení se žáky 9. ročníku se tradičně odehrávalo v kinosále Sanatorií
Klimkovice. V letošním roce jsme vzhledem k nařízení vlády ČR, které souvisí
s epidemiologickou situací, museli přistoupit k náhradnímu řešení. Slavnostní
program se odehrál na půdě ZŠ Klimkovice v pátek 19. 6. 2020.
Povinnou školní docházku v letošním
roce ukončily 3 třídy, celkem 57 žáků.
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Pedagogové, zákonní zástupci a další
hosté se tak mohli s deváťáky rozloučit
individuálně, každá třída měla svůj program samostatně. Deváťáci si pro rodiče a pedagogy připravili krátký program,
zavzpomínali na uplynulá školní léta,
výlety, exkurze, projektové dny, nechyběl
proslov paní ředitelky Mgr. Miroslavy Hoňkové. Na saxofon zahrála Elen Chaloupková z 9. C a sólový zpěv výborně zvládla
budoucí studentka Janáčkovy konzervatoře Barbora Gilligová z 9. B. Vzhledem
k mimořádné situaci bylo žákům předáno

poslední vysvědčení, pamětní list, fotograﬁe třídy a malý dárek. V letošním roce
neměli žáci možnost absolvovat kurzy
předtaneční výchovy. Přesto se s nelehkou situací poprali, získali nové dovednosti během distanční výuky a vyzkoušeli
si on-line výuku.
Životní cesta, na kterou se vydali před
9 lety, končí. Všichni deváťáci se ocitají
na důležité křižovatce a vydávají se různými směry. Všem letošním absolventům
ZŠ Klimkovice přejeme hodně trpělivosti
a studijních úspěchů.
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Název soutěže

Jméno žáka

Třída

Umístění v okres. kole / aj.

Vyučující p. uč.

Fyzikální olympiáda

Jan Pachota
Daniel Lochman

IX. C
IX. C

15.
16.

Sýkorová

Soutěž v německém jazyce

Veronika Rykalová
Adéla Větěchová
Karolína Malíková

IX. A
IX. A
IX. C

4.
4.
4.

Bravanská

Matematický šampionát
– družstvo

Adéla Větěchová
Karolína Haasová
Anežka Planková
Tina Hoňková
Jan Pachota
Daniel Lochman
Karolína Malíková
Kateřina Rašková

IX. A
IX. A
IX. B
IX. B
IX. C.
IX. C.
IX. C.
IX. C.

Halová kopaná

družstvo chlapců
6. a 7. roč.
3.
VI. A Daniel Stareček, Jan Ondra
VI. B Matěj Kahaj, Tomáš Nováček
VI. C Viktor Plaček, Michal Pavlík, Dominik Kubeš, Matěj Huspenina
VII. B Adam Svoboda, Richard Havelka, Aleš Pekař

Turnaj ve ﬂorbalu

družstvo chlapců
7. roč.
3.
Kamarádová,
VII. A Robert Jahn
Nyklová
VII. B Ondřej Mocsko, Aleš Pekař, Sebastian Varga, Adam Svoboda,
Richard Havelka Lukáš Malý, Petr Martiník, Tomáš Martiník, Matěj Strakoš

Házená

družstvo chlapců
8.–9. roč.
3.
VIII. A David Bystroň, Tomáš David, David Macháček
VIII. B Ondřej Dvorník, Matyáš Martiník
IX. B Oliver Ulman, Ondřej Hron, Jan Šindelka
IX. C Jan Lazecký

13. / kraj.

Bravanská,
Nejezchlebová,
Sýkorová

Kamarádová,
Nyklová

Kamarádová,
Nyklová

Další soutěže, kterých se žáci účastnili: Matematická, zeměpisná a dějepisná olympiáda, Recitační soutěž,
Pěvecká soutěž, Výtvarná soutěž, Basketbal, Valentýnská laťka.
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Bylinky v lázních
Zveme vás na akci plnou vůní, chutí a zajímavostí ze světa
bylin a fytoterapie. Nabídneme vám poctivé domácí produkty
z bylin i čerstvé bylinky. Inspiraci, poznatky a rady vybraných
odborníků načerpáte na tematických přednáškách o síle
skryté v darech matky přírody. Můžete se těšit i na hudební
zážitky, které přinese Cimbálová muzika Fojt a netradiční
bubnovací skupina LUNA. Chuťové pohárky potěší bylinkové
dobroty, steaky i osvěžující limonády a smoothie.

PROGRAM:
10.00–11.30 hod. / společenský sál / cena: 80,B Jedlá divočina. Jak v praxi sbírat, využívat
a v kuchyni používat divoké byliny a zeleninu
Přednáška Mgr. Daniely Pilařové, která spoluprovozuje školu
TCM Academy v Ostravě. Je dlouholetou lektorkou jógy, přednáší
témata TČM, aromaterapie, západní fototerapie a zdravé výživy. Pravidelně jezdí do Indie, kde působí jako průvodkyně
a lektorka jógy.

12.30–14.00 hod. / společenský sál / cena: 80,B Fytoterapie jako úleva při bolestech pohybového
aparátu
B Léčivé byliny a zábaly pro úlevu při revmatismu,
dně a dalších potížích pohybového aparátu
Přednáška Ing. Šárky Laštovičkové, která je zakladatelkou společnosti VIA HERBA s. r. o, absolventkou oboru Léčivé rostliny
na Univerzitě Karlově. Pořádá semináře a festivaly v Novém
Jičíně, přednáší pro veřejnost na téma přírodní cesty ke zdraví.

15.00–16.00 hod. / kolonáda / zdarma
B Cimbálová muzika Fojt
Cimbálová muzika Fojt je z Brušperku. Tradičně vystupuje na
obecních slavnostech ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, výchovných
koncertech a patří mezi účastníky mezinárodních festivalů např.
v Portugalsku, Dánsku, Holandsku, či Estonsku. Od roku 2007
je vedoucím souboru Dalibor Plaček.

16.30–17.30 hod. / venkovní areál SK / zdarma
B LUNA
Luna je skupinou žen, kterou propojuje společná vášeň pro rytmus. Budete se moci zaposlouchat do zvuku bubnů, do jemných
i dynamických písní plných rytmů, do podmanivých tónů didgeridoo a do ženského zpěvu. Čeká vás nevšední zážitek rozmanitých podob ženství.
12

18.00–20.00 hod. / společenský sál / cena 80,B Energetická místa v naší zemi
Povídání o energetických, mystických silových místech České
a Slovenské republiky. Přednáška Ing. Jana Heralta, cestovatele,
badatele a mystika. Na svých besedách a přednáškách přibližuje
lidem nejen tajemná místa na Zemi.

Představujeme vám některé vystavovatele
a prodejce:
C Květinové klenoty z Poodří
Majitelka Míša Kamasová je držitelkou ocenění regionální
produkt Moravského Kravařska – prodej živých bylinek.
www.kvetinoveklenoty.cz

C Květinářství FLORES Klimkovice
Petra Čáňová a její květinový krámek z klimkovického
náměstí – prodej živých bylinek a doplňkového bylinkového
sortimentu.

C Via Herba – bylinné tinktury ELIXÍR a IMUNIQ, produkty
z řeckého oregana, mastichové produkty.

www.viaherba.cz

C MAJORÁNEK – bylinkový ranč
Bylinné čaje, koření z divokých bylin, biopotraviny,
marmelády s bylinkami.
www.majoranek.cz

C Sladké Osoblažsko – marmelády z ovoce i s bylinkami.
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C Sirupy od Radhoště – kvalitní bylinkové sirupy
z valašských bylinek.

www.sirupyodradhoste.cz

C MASHA – masti a mazadla, tinktury, eko kosmetika
i čistidla do domácnosti, ďábelsky boží výtvory.
http://masha.black

C U mistra Mydláře – rodinná ﬁrma – ruční výroba
olejových a bylinných mýdel, bylinných Epsomských solí,
tuhých a tekutých šamponů
www.naturalsoap-bg.cz

C Sibiřské zdraví – Ing. Jana Damcová, bylinné čaje
z oblasti Altaje, antiparazitární bylinná kůra, bylinné krémy
na podporu pohybového aparátu.

C Renáta Machancová – terapeut TČM, masérka,
majitelka JUST centra Příbor.

C SOSZKA – Soňa Bára Szkanderová, aroma masáže
a tělové svíce, šperky z krystalů.
Aroma-masáže krční oblasti i na místě.

www.soszka.cz

C Marmelalada – poctivé marmelády nejen s bylinkami.
Praktické ukázky využití marmelád na brownies,
v sušenkách a jiných výrobcích.
Neděle 16. srpna 2020 / 10.00–20.00 hodin / areál Sanatorií
Klimkovice
Vstupenky na přednášky zakoupíte:
Recepce Sanatorií Klimkovice
eshop.sanatoria-klimkovice.cz
www.viaherba.cz
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
ČERVENEC

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

Středa

1.

HUDBA

K tanci i poslechu hraje Jerry Erben

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Pátek

3.

DISKOTÉKA

DJ Doctor

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

50,-

Sobota

4.

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka

sraz před zámkem

15.30

30,-

KONCERT

Kapela NEBRATŘI (bližší info na FB)

koupaliště – sport. areál

17.00

Neděle

5.

KONCERT

Opera v lázních, zpívají
Barbora Čechová a Adam Grygar

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

6.

HUDBA

K poslechu hraje
Trumpetové duo Halata

SK, Pilsner Pub

15.00–16.30

zdarma

Úterý

7.

LÁZEŇ. KINO

Judy, ﬁlm VB, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.20

60,-

Středa

8.

HUDBA

K tanci i poslechu hraje Alois Weiss

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Pátek

10.

HUDBA

Posezení při cimbálu –
Cimbálová muzika Polajka

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

zdarma

Neděle

12.

KONCERT

My tři a… muzikanti z Hranic

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

13.

HUDBA

K poslechu hraje Lukáš Havíř

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Úterý

14.

LÁZEŇ. KINO

Karel Svoboda: Šťastná léta,
ﬁlm ČR, 2020

SK, společenský sál

18.30–20.00

60,-

Středa

15.

HUDBA

Posezení s harmonikou Mirka Krenžela

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Čtvrtek

16.

ZÁBAVA

Zlatá léta 60. – zábavní hudební pořad
s J. Benešem a K. Tomanovou

SK, společenský sál

19.00–20.00

70,-**

Pátek

17.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

50,-

Neděle

19.

KONCERT

Famózní klimkovické pjenice

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

20.

HUDBA

K tanci i poslechu hraje Pete Sax

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Úterý

21.

LÁZEŇ. KINO

Příliš osobní známost, ČR/SK, 2020

SK, společenský sál

18.30–20.10

60,-

Středa

22.

HUDBA

Country večer s Huňáčem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Pátek

24.

PÁRTY

Letní párty pro celou rodinu
s DJ Karlsonem a programem

areál sanatorií u PP

15.30–23.00

zdarma

Neděle

26.

KONCERT

Plavba na zaoceánské lodi
s Jerrym a Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Úterý

28.

LÁZEŇ. KINO

Případ mrtvého nebožtíka,
ﬁlm ČR, 2020

SK, společenský sál

18.30–20.10

60,-

Středa

29.

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

venkovní areál sanatorií

19.00–20.00

60,-*

HUDBA

Večer s harmonikou Mirka Krenžela

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

HUDBA

Kapela GOLDEN hits
(bližší informace najdete na FB)

koupaliště – sport. areál

17.00

DISKOTÉKA

DJ Doctor

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

Pátek

31.

* vstupenky v předprodeji na recepci SK, ** vstupenky v předprodeji na recepci SK a na: eshop.sanatoria-klimkovice.cz
Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2020 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz
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SRPEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP
30,-

Sobota

1.

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka
Za poznáním pamětihodností Klimkovic

sraz před zámkem

15.30

Neděle

2.

KONCERT

Dechová hudba Veselka

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

AKCE

Pohodové odpoledne s cimbálovou
muzikou Fogáš

Park Petra Bezruče

16.00

zdarma

Pondělí

3.

TANEC

K tanci i poslechu hraje Pete Sax

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Úterý

4.

LÁZEŇ. KINO

Výjimeční, ﬁlm Francie, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.25

60,-

Středa

5.

TANEC

K tanci i poslechu hraje Jerry Erben

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Pátek

7.

DISKOTÉKA

DJ Mašinka

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

50,-

Neděle

9.

KONCERT

Teatet z Řepiště

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

10.

HUDBA

Večer s harmonikou Mirka Krenžela

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Úterý

11.

LÁZEŇ. KINO

Chlap na střídačku, ﬁlm ČR, 2020

SK, společenský sál

18.30–20.10

60,-

Středa

12.

TANEC

Vzpomínky na hvězdy divadla Semafor,
zpívá Dáša Čočková

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Pátek

14.

DISKOTÉKA

DJ Doctor

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

50,-

Neděle

16.

AKCE

Bylinky v lázních / CM Fojt / LUNA

venkovní areál sanatorií

10.00–20.00

***

Pondělí

17.

HUDBA

Swingové melodie na klavír
hraje Jakub Knápek

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Úterý

18.

LÁZEŇ. KINO

Podfukářky, ﬁlm USA, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.05

60,-

Středa

19.

TANEC

K tanci i poslechu hraje Alois Weiss

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Čtvrtek

20.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.30–21.00

150,- **

Pátek

21.

DISKOTÉKA

DJ Mašinka

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

50,-

Sobota

22.

HUDBA

Kapela GOLDEN hits
(bližší informace najdete na FB)

koupaliště – sport. areál

17.00

Neděle

23.

KONCERT

VŘESBANDa

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

24.

HUDBA

K poslechu hraje
Trumpetové duo Halata

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Úterý

25.

LÁZEŇ. KINO

Dámský klub, ﬁlm USA, 2018

SK, společenský sál

18.30–20.15

60,-

Středa

26.

TANEC

Od country k lidovce,
hudebně zábavný pořad, DUO AIDa

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Čtvrtek

27.

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

venkovní areál sanatorií

19.00–20.00

60,-*

Pátek

28.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

50,-

Neděle

30.

KONCERT

Soubor Generace,
zpěvohra Jako v pohádce

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

31.

HUDBA

K poslechu hraje Lukáš Havíř

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

* vstupenky v předprodeji na recepci SK, ** vstupenky v předprodeji na recepci SK a na: eshop.sanatoria-klimkovice.cz,
*** podrobné informace o akci uvnitř zpravodaje
Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2020 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz
Změna v programu vyhrazena.
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Famózní klimkovické pjenice

Klimkovické pjenice mají velké ambice aneb
Jak jsme začali zpívat po „koroně“
Tak jako se zastavil život v celé naší zemi v polovině března,
tak se pozastavila i činnost komorního seskupení klimkovických pjenic. Všechna naše plánovaná jarní vystoupení byla
buď zrušena nebo odložena na měsíce pozdější. Nemohli
(v našem týmu jsou i dva muži) jsme se scházet prezenčně z důvodu nařízení vládních orgánů, nemohli jsme zpívat,
hrát. A v prostředí digitálních technologií by naše zpívání
bylo dosti obtížné.
Proto jsme se s velkou nadějí upínali k neděli 14. června, kdy
byly pjenice pozvány, aby vystoupily na kolonádním koncertě
v Luhačovicích. Ta naděje se nám splnila!
Naše vystoupení proběhlo na pódiu před Společenským
lázeňským domem přímo v centru Luhačovic. Počasí nám
naštěstí přálo, ovíval nás čistý luhačovický vzdoušek, který však
mnohdy způsobil „vítr“ v našich notových záznamech. Byli jsme
překvapeni, jak Luhačovice již ožívají běžným lázeňským životem, s jakou chutí a radostí si s námi mnozí posluchači zazpívali
dobové písně 20.–40. let minulého století. Rovněž naše světlé dobové kostýmy podtrhly všudypřítomnou radost z návratu
k běžnému způsobu života.
Vše se obrací k lepšímu, i pjenice mají vizi dalších vystoupení
a koncertů.
Již 19. 7. nás můžete vidět i slyšet v našich jodových sanatoriích. Přijďte si nás poslechnout. Možná budete překvapeni
18

některými novými písničkami, případně starými písničkami s novými texty. Vypůjčili jsme si melodii písně Franta zdědil ponorku
a opatřili jsme ji novým, vtipným textem, který je „ušit“ přímo na
tělo našemu komornímu seskupení (viz titulek v záhlaví).
A podzim se rýsuje více než pestře. Začínáme vystoupením
na Masarykově náměstí již 6. září! Akce má název Férový piknik
a slibuje nejedno překvapení. Další vystoupení jsou ve fázi příprav. Objevila se i možnost vystoupit na adventních koncertech
přímo v centru Ostravy na Masarykově náměstí. O všech dalších
vystoupeních vás budeme zcela jistě informovat.
Přejeme všem občanům Klimkovic, a samozřejmě i lázeňským hostům, hlavně hodně zdraví a šťastný návrat do běžného
života.
A vězte: (cituji slogan FKP):
Když ti štěstí nepřeje,
zbývá jistá naděje –
hlas pjenic tě zahřeje…
(Poznámka pro nezasvěcené: slovo pjenice je psáno s pravopisnou chybou, jsme si toho vědomi, jedná se však o náš umělecký
záměr...)
Mgr. Hana Petrová
Foto: Ing. Petr Večerka
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Myslivecký spolek

Myslivci nejsou jen lovci… aneb činnost
Mysliveckého spolku Nimrod v Klimkovicích
Vážení spoluobčané, myslím, že je vhodné, abyste se na
stránkách Zpravodaje dočetli také něco o činnosti nás –
myslivců v Klimkovicích.
Na úvod jen krátce ze zákona: „Myslivost je soubor činností
prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti
ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení
mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního
kulturního dědictví“.
Už z tohoto výčtu činností je zřejmé, že nejde jen o lovecké
zážitky, ale pojetí slova myslivost je mnohem širší a obsáhlejší.
A tím se řídíme i my v Klimkovicích. Pečujeme o zvěř v době
strádání v zimním období, v posledních letech sucha budujeme
na vhodných místech v lese a remízcích napajedla (tůně), v průběhu senoseče zachraňujeme mláďata před sekačkami.
Velmi nás trápí, kolik kusů hlavně srnčí zvěře je sraženo motorovými vozidly na cestách a silnicích, proto jsme prostřednictvím
Okresního mysliveckého spolku v Ostravě požádali o instalaci
pachových ohradníků kolem silnic do Vřesiny, Olbramic a na
výjezdu z Klimkovic na Josefovice. Předpoklad realizace tohoto
opatření je v roce 2021.
Ve spolupráci s městem Klimkovicemi jsme v roce 2016 a ná-

sledujících letech s pomocí
klimkovických skautů vysadili stovky stromů (borovice,
třešně, duby, javory, lípy)
na městských pozemcích.
V letošním roce jsme dosadili keřové patro a chybějící
stromky. Máme zástupce
v Komisi životního prostředí města, kde mj. usilujeme
o další vysazování zeleně.
V květnu letošního roku
jsme na žádost Okresního
mysliveckého spolku v Ostravě pomáhali v naší honitbě zajistit
zkoušky loveckých psů z celé republiky. Po dobu dvou dnů jsme
se starali o zázemí pro celkem 36 účastníků zkoušek. Tímto
děkujeme provozovateli myslivny za zajištění občerstvení a střeleckému spolku za propůjčení střelnice.
Snad je již zřejmé, že ona myslivost zdaleka není jenom lov.
Zdeněk Vavroš,
předseda Mysliveckého spolku NIMROD Klimkovice

Charita Ostrava
Lenka Nová & Matěj Benko a Family Gospel Ostrava
pro lidi bez domova
Zpěvačka Lenka Nová s klavíristou Matějem Benkem a Family
Gospel Ostrava vystoupí 24. 9. 2020 od 20.00 hodin v ostravském kostele sv. Václava v rámci koncertu Sešli se, aby pomohli…
Výtěžek vstupného podpoří rekonstrukci Charitního domu sv.
Benedikta Labre – nízkoprahového denního centra, kde Charita
Ostrava poskytuje sociální služby ženám a mužům bez domova, kteří nedokáží svoji nepříznivou životní situaci řešit vlastními silami. Prodej vstupenek v hodnotě 300 Kč pouze na místě
v rámci veřejné sbírky.
Více na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/lenka-nova-matej-benko-a-family-gospel-ostrava-24-9-2020

Charita Ostrava zajišťuje poradenství
při péči o blízké a zve na kurz
Pravidelný Kurz péče o nemocného v domácím prostředí se
aktuálně bude uskutečňovat v rámci společného semináře od
září, pro zájemce nadále poskytujeme konzultací v rámci telefonických nebo video hovorů.
Chceme touto cestou pečujícím, kteří se starají o blízkého
v domácí prostředí, zprostředkovat informace, jak zvládnout péči
o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka.
Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou
středu (nebo podle domluvy).
Termín společného kurzu s osobní účastí je 24. 9. 2020 ve

14.00 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku
proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny
informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při
naplňování potřeb nemocného člověka. Na školení se přihlaste
předem u Mgr. Alexandry Čubové. Těšíme se na vaši účast!
Přihlášení: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna,
Mgr. Alexandra Čubová, tel.: 731 534 002, e-mail: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz.
Více na webu:
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-24-9-2020/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestru
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a zdravotní sestru v Charitním středisku sv. Kryštofa – mobilním hospici
a ošetřovatelské službě. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo podle dohody.
Podrobnější informace najdete na webu: http://ostrava.charita.
cz/volna-mista
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Hasiči

Mladí hasiči zdolávali Via Ferratu na Vysočině
Naši mladí hasiči měli možnost vyzkoušet zdolání Via Ferrat.
V sobotu 13. června se proto vydala početná skupina dětí
směr Vysočina do vesničky Vír u stejnojmenné přehrady.
Před samotným výstupem bylo potřeba správně se ustrojit
– lezecký úvazek, ferratová brzda a přilba nesměla nikomu
chybět. Pak už sebrat odvahu a po kamenných schodech
vystoupat k začátku první Via Ferraty.
Via Ferrata je zajištěná cesta (nazývaná také ferrata podle italského označení Via Ferrata, časté je i německé označení Klettersteig), která je vybavena jisticím ocelovým lanem, železnými
stupy, případně dalšími pomůckami pro výstup. Cílem takových
úprav je zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají velké
zkušenosti s horolezeckými výstupy.
My tedy vyrazili vstříc skalám. Postupně všichni začali lézt po
skále vzhůru. Odvaha zde byla rozhodně potřeba – pohybovat
se po skále v takové výšce, přejít pětimetrový lanový most zavěšený mezi skalami či následně přejít skoro pětimetrové lano,
chtělo pořádnou porci odvahy. Po zdolání první ferraty jsme se
strmým výšvihem dostali na druhou se jménem Skalní vyhlídka. Ta byla o poznání kratší, zato o dost těžší, zde se nacházelo i zmiňované ocelové lano, které bylo velkým adrenalinovým

zážitkem. Nahoře nás však čekaly překrásné výhledy na údolí
řeky Svratky a přehradu Vír I.
Po zdolání těchto ferrat jsme se procházkou lesem přesunuli
zpět. Po cestě byla pokladem studánka s vodou a osvěžení přišlo vhod všem.
U všech převládalo nadšení a úžasný lezecký zážitek si odváželi domů. Všichni jsou to borci a zvládli to na výbornou. Věříme,
že tyto získané dovednosti jednou využijí například při práci ve
výjezdové jednotce, pro některé to nebylo první setkání s touto
aktivitou. Již v minulosti jsme zvládli Via Ferratu ve městě Tábor
a lezení na umělých stěnách se snažíme zapojovat do činnosti
mladých hasičů v zimním období. Při zpáteční cestě jsme se
zastavili ještě ve strašidelném zámku Draxmoor.
Za mladé hasiče SDH Klimkovice Radka Langrová
www.lvicatkaklimkovice.blogspot.cz
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Vesnické sportovní hry

Vesnické sportovní hry pokračují
Svět zase začíná být v pořádku. A díky tomu se ještě před
prázdninami mohly uspořádat další dvě soutěže Vesnických
sportovních her.
Hned z počátku „rozvolnění“ 24. května připravili obětaví olbramičtí pořadatelé skvělou trať v přespolním běhu. Počasí vyšlo,
běžci byli natěšení na první závody po dlouhé době, a tak jsme
se měli na co těšit.
Naše družstvo ve složení: Hanka Krahulová, Rosťa Václavík, Radim Pavelka a Honza Friedel by sice potřebovalo závod
o délce alespoň 25 kilometrů a ne 5, ale přesto jsme se skvěle ukázali a celková vyrovnanost nám přinesla celkově 1. místo
v družstvech. Radim Pavelka navíc obsadil po urputném ﬁniši
2.–3. místo v jednotlivcích. V naší parádní disciplíně naši běžci
opět nezklamali.
A poslední disciplínou před prázdninami byl 20. 6. turnaj v nohejbale. Nepříznivé počasí ho přesunulo do polanecké haly, ale
asi to bylo ku prospěchu celého klání. Hráči se nepotili v úmorném vedru, podmínky haly jsou stejné a spravedlivé pro všechny,
a tak rozhodovala skutečná výkonnost. V této, v minulosti nevyzpytatelné disciplíně, se nám letos zadařilo. Kluci po skvělých
výkonech konečně dosáhli na „bednu“, kdy si celkově třetí místo
vybojovali v posledním utkání v přímém souboji s celkově čtvrtou
Horní Lhotou. Tak prohráli pouze 2 utkání s dalšími medailisty –
Polankou nad Odrou a Plesnou. Nezbývá než družstvu: Marek
Honajzer, Honza Komár, Břeťa Telička, Lukáš Beneš a Matěj
Batko poděkovat za reprezentaci města a upevnění celkově
1. místa Klimkovic před prázdninovou přestávkou.
Takže se na podzim opět máme na co těšit. Bude o co soutěžit, za námi je mnoho dravců s touhou nás porazit.
Sportu zdar a VSH zvlášť!
Petr Večerka

Foto: Petr Večerka
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

Nejúspěšnější střelci v házené
Putovní pohár pro střelce sezóny 2019/2020
– HÁZENÁ T. J. Sokol Klimkovice

ukončených soutěží byla pandemie
onemocnění COVID-19 po celém světě.

Od sezóny 2017/2018 zavedl náš oddíl házené novou soutěž o putovní pohár nejlepšího střelce v každé kategorii.
K putovnímu poháru dostanou první tři hráči poháry se jménem a počtem gólů. Je to inspirace pro nastávající házenkáře a zdravá soutěživost v týmu.

Bez kolektivního výkonu a přihrávajících
ke vstřelení gólů by to však nešlo.
Tímto všem ostatním hráčům hodně děkuji.

Pro mladé hráče je velkou touhou zapsat se na putovní pohár.
Za 10, 20 a více let se svým dětem budou naši hráči v roli rodičů
chlubit, jak byli dobrými střelci.
Jak dopadl třetí ročník v kategoriích? Je třeba poznamenat, že
ročník 2019/2020 byl ukončen po půlce sezóny. Důvodem všech

MLADŠÍ ŽÁCI

góly

Kdo má zájem získat putovní pohár, ať přijde na náš trénink
a zkusí překonat tyto naše borce.
Hezké prázdny vám všem a hlavně dětem přeje
Zdeněk Zbořil,
předseda oddílu Házená
T. J. Sokol Klimkovice

STARŠÍ ŽÁCI

góly
139

1. Tomáš Martiník

59

1. Ondřej Hron

2. Jan Novák

55

2. David Macháček

65

3. Petr Martiník

36

3. Tomáš David

48

Tomáš Martiník

Ondřej Hron

MLADŠÍ ŽAČKY góly

MUŽI

1. Karolína Kejdová

14

1. Adam Augustin

24

2. Natálie Davidová

8

2. Jan Gerlich

21

3. Jan Vajda

16

3. Tereza Kašperlíková 6

Karolína Kejdová
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Velké ohodnocení oddílu házené
T. J. Sokol Klimkovice
V našem malém městě Klimkovicích dostal oddíl házené
svou pilnou prací s mládeží a vzděláváním trenérů vysokého ohodnocení od Českého svazu házené.
Oddíl házené byl vybrán mezi 50 oddíly České republiky
a dostal status Sportovního střediska s prací talentované mládeže.
Jsou tomu necelé tři roky, kdy nové vedení házené dostalo
plnou důvěru bývalého předsedy Ing. Jirky Hudečka, aby nové
vedení házené rozvíjelo perspektivní činnost a hlavně znovu
rozšířilo členskou základnu.
Koncepce byla jasná: dostat děti od počítačů znovu ven na
hřiště. Tento úkol se daří velice dobře naplnit.
Také je naším záměrem a ﬁlozoﬁí, že do 15 let věku by měly
děti umět základy všech sportů pro jejich individuální a výkonnostní růst. Na našich trénincích učíme děti házenou a všechny
ostatní sporty. Tento tréninkový trend využíváme poslední roky
a úspěchy jednotlivců na sebe nenechaly dlouho čekat. I když
náš sportovec přejde do jiného sportovního odvětví, tak většinou
uspěje. Hlavním důvodem úspěchu je nezaměřovat se na jeden
druh sportu, ale rozvíjet práci celého těla.
Byla to poslední tři roky tvrdá práce a hodně obětavých hodin
trenérů, ale teď jsou spokojeni všichni, kteři jsou spjati s házenou v Klimkovicích.
Nesmíme však nyní usnout na vavřínech a dále musíme ještě
více pracovat na sebevzdělání, abychom dětem dali všechno, co
je v našich silách.

Děkuji všem našim trenérům a výboru házené, že nám věřili a pomohli posunout klimkovickou házenou tam, kam patří.
A není vše jenom o výkonnosti, ale především o tom, aby naše
děti měly radost z pohybu a ze hry.
O získání statusu Sportovního střediska s prací talentované
mládeže se zasloužili trenéři Michal Janečka, Mário Dobosz,
Eliška Zbořilová, Kristýna Hrabovská, Dominik Vyroubal, Jaroslav Maršálek a další dvě nové trenérky začnou v našem oddíle
pracovat, a to Martina Prudká a Natálie Ovšanková.
Zdeněk Zbořil,
trenér mini žaček a mini žáků,
předseda oddílu házené
T. J. Sokol Klimkovice

HÁZENÁ – NÁBOR
DO DÍVČÍHO NEBO CHLAPECKÉHO DRUŽSTVA
Máte doma dítě ročník 2015 nebo starší? Přiveďte jej mezi další házenkářské naděje.
Zábava, která dává smysl v každém věku.
Naučí se nejen házenou, ale také základy atletiky, gymnastiky a ostatních míčových sportů.
Navíc pozná spoustu nových kamarádů.
Kde: hřiště házené u Sokolovny, Tyršova 276, Klimkovice
Kdy: s tréninky začínáme opět v srpnu
Kontakt: Zdeněk Zbořil – tel.: 737 890 032, Michal Janečka – tel.: 736 413 727
Děkuji vám všem za zkoušku našeho všestranného kroužku.
Trenéři Eliška, Kristýna, Martina, Dominik, Mário, Michal a Jarek
Zdeněk Zbořil, předseda oddílu házené T. J. Sokol Klimkovice
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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

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora:

KRŮTY, KUŘATA, KAČENY, HUSY
Drůbež běhá volně po trávě a v lesním porostu,
je krmena šrotem, pšenicí, ječmenem,
naklíčeným obilím, kopřivami, bramborami.
Maso je v kuchyňské úpravě.
Možnost bezpečného dovozu zdarma
až k vám domů.
Volejte: 723 199 786 nebo
pište na e-mail: domaci-drubez@seznam.cz

Pozvánky

Pořádáte-li v Klimkovicích kulturní, sportovní či společenskou akci
pro veřejnost, rádi vám pozvánku otiskneme zde ZDARMA!
Informace: kis@mesto-klimkovice.cz
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PŘEDJARMAREČNÍ PRŮVOD • pátek 11. 9. 2020
18.00–19.20
19.20–20.00
20.00–20.15
20.15–21.15

kolotoče před zámkem pro děti zdarma
průvod od zámku na koupaliště
občerstvení, možno vypustit děti na volno
Akrobatický Půlnoční cirkus

Vstup zdarma,
lampiony
a světýlka
s sebou!

KLIMKOVICKÝ JARMARK • sobota 12. 9. 2020
Vše probíhá
na náměstí,
vstup zdarma!

Výstava
drobného
zvířectva
v parku!
Po celý den
kolotoče
!
před zámkem

Všechny hosp
ůdky
v Klimkovicích
jedou naplno!

8.00
10.00–11.00
11.00–11.20
11.20–12.00
12.00–12.25
12.30–13.00
13.00–13.20
13.30–14.30
15.00–15.30
15.30–16.15
16.30–17.00
17.15–17.30
17.30–18.15
19.00–22.00

trhy
cimbálová muzika Úsměv a chůdaři mezi námi
Fangle – akrobatická komediální show
cimbálová muzika Úsměv
Brémští cirkusanti – kejklířská pohádka
Mickey Mouse, Minnie – diskotéka pro děti
Kejklířská romance – pouliční akrobatické vystoupení
Duo Viktorie – šlágry
Elementálové – závěsná akrobacie
Leona Gyöngyösi – hudební vystoupení
Romeo a Julie – závěsná akrobacie a divadelní zážitek
Žonglérská omeleta – kejklířské představení
Žonglérská dílna – workshop pro vás
zábava s kapelou Astmatic

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 PRINT CENTER a. s.
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