í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, měsíc prosinec bude mít opět nahořklou příchuť z důvodu
nekonečné a únavné epidemické situace.
Všemi směry skloňovaný covid-19 naši
společnost zdaleka neopustil a spousty
lidí přikoval doma do karantény. K opatřením vlády je škoda se vyjadřovat, je to jako
minulý rok – nikdo nic neřídí a už vůbec
nás dostatečně neinformuje. Není to však
důvod pro to, aby to naši společnost rozdělovalo na dvě poloviny a my abychom
se v době adventu na sebe mračili. Proto
mi dovolte vás, všechny šikovné, slušné a nekonečně laskavé Klimkovjáky,
požádat o absolutní tolerantnost. Měsíc
prosinec má v sobě něco zvláštního, proto pojďme a společně si to užijme.
Největší novinkou tohoto roku je problematika odpadů. Stávající vláda naší
země vytvořila po deseti letech a tisících
připomínek nový zákon o odpadech a jak

prosinec 2021
bývá v této zemi zvykem, že to dobré,
co funguje, se zruší a musí se to nahradit polotovarem, který se začne pomocí
doplňujících přílepků a vyhlášek upravovat tak, že se v tom mnoho lidí vůbec
nevyzná. Je tomu bohužel tak i v novém
zákoně o odpadech. Nechci vás zahlcovat
povinnostmi, které jsou náročné a vůbec
se občanů nedotýkají, a proto mi dovolte vám nastínit jen dvě velké a zásadní
změny.
První, a to nejvýraznější, je změna způsobu placení za svoz odpadů. Nový zákon
o odpadech doplnil také nový zákon
o místním poplatku. U nás v Klimkovicích
jsme měli zažitý a léty vyzkoušený způsob, a to za přistavenou popelnici, kterou
si podle potřeb občan objednal u společnosti OZO Ostrava s. r. o., a zaplatil podle
velikosti a počtu svozů za rok. Jinými slovy: za 14denní svoz a 120litrovou popelnici jsme zaplatili 1 800 Kč za rok. Město
prostřednictvím Technické správy pouze
zajišťovalo smlouvy a případně výměnu

Z OBSAHU:
Gravitační kanalizace
Klimkovice – Polanka

3

Od ledna dochází ke změně
v platbě za komunální odpad

5

Přehled schválených usnesení
z 27. zasedání ZM Klimkovic

6

Městská knihovna

9

Novinky ze základní školy

10

Kino Panorama

12

CVČ Mozaika

13

Sport

17

popelové nádoby. Tomuto je ovšem konec a město Klimkovice již nesmí tento
způsob provozovat. Proto na zasedání
zastupitelstva města (ZM) došlo k vyhodnocení a zvolení nového systému poplatku, který nám zákon umožnil. Jedná se
o kapitační platbu neboli platbu na hlavu.
Každý občan s trvalým pobytem, anebo
majitel nemovitosti s evidenčním číslem,
v níž občan nemá trvalý pobyt, zaplatí
jednorázový poplatek na celý rok, a to ve
výši 780 Kč. Všechny potřebné údaje pro
platbu budou občanům zaslány v obálce
do schránky, protože každý občan bude
mít svůj jedinečný variabilní symbol tak,
aby šlo v účtárně rozpoznat, že řádně
zaplatil. Obálky budou rozdány během
měsíce ledna a nejzazší termín zaplacení bude 30. 6. 2022. Vím, že to je velká
změna a pro spousty lidí nepochopitelná.
Bohužel, nemůžeme teď jinak a pokud
nám zákon svými pozměňovacími návrhy umožní zlepšit toto špatné rozhodnutí
ministerstva životního prostředí, určitě se
k tomu vrátíme. Podle rozhodnutí ZM se
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
po půl roce k problematice vrátíme, vyhodnotíme provoz a zkusíme optimalizovat řešení ve prospěch občanů.
Druhá změna v zákoně je zdražení
skládkování a její samotný zákaz. Možná to zní pozitivně pro spoustu lidí a je to
i příslib budoucnosti, jenže je to vše postaveno na tvrdých sankcích a povinnostech
intenzivně třídit odpad, nové povinnosti
nás budou ještě hodně bolet a jejich realizace nebude tak jednoduchá. A proto
ZM již v září rozhodlo, neponechat vše
jen času a nicnedělání, ale naopak pokusit se minimalizovat zdražování odpadů
v našem městě tím, že budeme intenzivněji třídit a plnit nařízení vlády, vyjádřené
pomocí tabulek, které dále přikládám.
Smyslem celého rozhodnutí ZM je spustit v našem městě door-to-door systém.
Bohužel, jak je v poslední době zvykem,
není dostatek materiálu a tím pádem ani
popelnic; nové popelnice budou k dodání
až na jaře přibližně v měsíci dubnu. Do
doby spuštění nového systému, o kterém vás budu včas informovat, budeme
pokračovat se stávajícím způsobem svozu. Nic se nemění a množství odpadu,
který vyprodukuje vaše domácnost, bude
řádně odvezeno.
Na závěr bych vás rád požádal o zdravý nadhled a nevnímání celé změny jako
špatné rozhodnutí. Bohužel nás ministerstvo životního prostředí postavilo před
hotovou věc a my se s tím prostě musíme
poprat. Již jste si u mě všimli, že často
děkuji a chválím. Dovolte mi nyní poděkovat všem občanům Klimkovic, malým, velkým, prostě všem za to, jak třídí a pochválit je za to, že patříme mezi ty lepší města
v třídění. Jsme na 60 % vytříděného odpadu z celkového množství. Věřím, že si
tento trend udržíme a díky novému systému i o dost zvýšíme procentuální číslo
třídění. Pomůže nám totiž k udržení nízké
ceny za skládkování. Díky.
Rok se posouvá do závěrečné fáze
a začíná být prostor na bilancování, co
se povedlo v letošním roce v našem městě opravit či vybudovat. Plán investic byl
schválen na konci měsíce února a výčet
akcí byl velký. Řekl bych, že požadavky
na realizaci dlouhodobě odkládaných věcí mají obrovský převis. Jenže ještě je
spousta věcí rozběhnutých a skutečnou
bilanci bych si rád nechal na měsíc leden.
Avšak pořád se něco děje, nyní probíhá
výběrové řízení na novou střechu sokolovny, výběrové řízení na malý bazén, chystá
se intenzivně výběrové řízení na chodník
do Polanky, kde již proběhla důležitá fáze,
a to realizace jednotné kanalizace, chystá
se intenzivně výběrové řízení na realizaci
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POPLATEK podle zákona o odpadech 541/2020 Sb.
V případě překročení množství komunálních odpadů, uložených na skládku
podle tabulky přílohy č. 12, se platí v letech takto:

zadláždění nádvoří, kdy se nám povedlo
po dlouhých měsících získat požadované
stavební povolení, probíhá oprava chodníku u panelových domů na Nerudově
ulici, začal intenzivní monitoring balastních vod v naší kanalizaci, probíhá příprava výměny dopravního značení na ulici Polní, Palackého a Pionýrů; zde bude
nově spuštěn provoz přednosti zprava
a odmontování starých značek, pokud
nás počasí nechá, opravíme zničený
chodníček v parku, kde nám vyvěrá voda
a dochází k neustálému vymílání, probíhá
příprava studie proveditelnosti sportovní
haly. Práce je opravdu mnoho a chceme
toho do konce roku stihnout pokud možno
co nejvíc. Jenže ještě toho spousta zůstává a nejde vše udělat najednou, proto se
to musí postupně rozložit do více let.
V našem městě za poslední půl rok
proběhly tři velké kontroly, o kterých vím.
První byla z inspektorátu práce. Proběhla
na Technické správě a našem úřadě, kontrola se zaměřila na revizi elektrospotřebičů, veřejného osvětlení a vše s tím spojené. Kontrola trvala dva dny a vše bylo
bez závad. Děkuji panu Milanu Glombovi
a panu Ing. Jiřímu Goldovi, že mají vše
v pořádku. Další kontrola proběhla na

našem úřadě a byla zaměřena na matriku,
i zde po důkladné kontrole bylo zjištěno,
že je vše bez závad a byla zde navíc vyjádřena ústní pochvala za preciznost a pečlivost. Naši matriku má v gesci paní Mgr.
Hanka Lazecká, jíž moc děkuji za příkladnou práci. Poslední kontrola byla v naší
školce, a to česká školní inspekce, i zde je
vše v naprostém pořádku a velké poděkování patří naší dlouholeté a zkušené paní
ředitelce Bc. Šárce Čáňové. No a nyní
nás čeká ﬁnanční audit, jehož výsledek
zatím není znám, ale věřím, že i zde bude
vše v naprostém pořádku. Vím, že to pro
někoho může být rutina, ale věřte, že žádná kontrola není příjemná. Ještě jednou
všem děkuji za jejich pečlivost.
Závěrem mi dovolte vám všem popřát
krásný advent, krásné a ničím nerušené
vánoční svátky a šťastný nový rok. Přeji
vám hodně zdraví, lásky a pohody, to vše
v kruhu svých blízkých. Vánoční koncert
se bohužel nebude konat s ohledem na
nepříznivou epidemiologickou situaci;
tímto se za komplikace omlouvám. I tak
si to určitě užijeme a nenecháme si kazit
krásu měsíce prosince.
Jaroslav Varga,
starosta města

Loňské Vánoce bez tradičního
Vánočního koncertu zdály se býti výjimečné
a omezení dočasná. Tehdy jsme proto natočili
tři koncerty a virtuálně vás na ně pozvali.
Podivná doba trvá, ale naše hudba je tady stále s vámi na:
https://www.youtube.com/channel/UCnzYdvfpnF_tpzLGfVYACew
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Informace z městského úřadu

Gravitační kanalizace Klimkovice – Polanka,
ulice 28. října – 1. května
V zářijovém zpravodaji letošního roku jsme vás informovali o přípravě realizace
výstavby kanalizačního řadu na ul. 28. října, propoj Klimkovice–Polanka. Mohlo
by se zdát, že tato „malá stavba“ je nevýznamnou částí investic letošního roku,
leč opak je pravdou. Tato část kanalizace je vyvolanou a podmiňující stavbou
pro navazující realizaci velké a složité investice příštího roku, a to chodníků na
ul. 28. října.
Věřte, že to nebyla stavba jednoduchá.
Město Klimkovice objednalo zpracování
projektové dokumentace na tuto stavbu
v červnu roku 2020 a během příprav na
zpracování této projektové dokumentace
bylo zjištěno, že původní stavba statutárního města Ostravy v Polance nad Odrou
„Plošná kanalizace Polanka, IV. Etapa,
část 1.“ byla investorem z ﬁnančních důvodů zkrácena a ukončena na točně autobusů v Polance. Jak už jsme vás informovali v zářijovém čísle zpravodaje, podařilo
se nám, v součinnosti se starostou Polanky nad Odrou panem Pavlem Bochniou,
zkoordinovat naši kanalizaci s navazující kanalizací na hranici obou katastrů
a napojit se na úsek ve vlastnictví Polanky nad Odrou, a to díky rekolaudaci této
kanalizace na jednotnou. Následně jsme
v březnu 2021 mohli požádat Magistrát
města Ostravy, Odbor ochrany životního
prostředí o vydání společného povolení.
Situace nebyla bezproblémová, neboť
vzhledem k nouzovému stavu z důvodu
covid-19, byly speciální stavební úřady
v časovém skluzu.
Celá realizace stavby této kanalizace
pak nabrala nebývale rychlý spád s nutností koordinace všech zúčastněných
stran. Výběr zhotovitele stavby navazoval
na uplynutí termínu 2. září 2021 pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí vodoprávního řízení, kdy jsme jako účastník
řízení měli postaveno najisto, že nebyla
podána žádná doplnění k podkladům
rozhodnutí, 7. září 2021 proběhla výzva
k podání nabídek a dne 15. září 2021 byla
vybrána společnost JANKOSTAV s. r. o.,
na realizaci této stavby. Smlouva o dílo
byla uzavřena dne 20. září. 2021.
Realizace kanalizace, v rámci návaznosti na údržbu silnic pro zimní období,
musela proběhnout do konce října letošního roku, přičemž stavební povolení nabylo právní moci až dne 9. října 2021. Velké poděkování proto patří vodoprávnímu
úřadu Magistrátu města Ostravy, odboru
ochrany životního prostředí Ing. Bc. Janu

Vaňkovi, MBA, vedoucímu oddělení vodního hospodářství, díky kterému jsme
měli 11. října 2021 připravenu ověřenou
projektovou dokumentaci se štítkem stavba povolena. Téhož dne byla zahájena
i stavba naší kanalizace.
A jak už to u staveb bývá zvykem, hned
druhý den po zahájení stavby jsme ve
stísněném prostorovém uspořádání stávajících inženýrských sítí řešili střet s nalezenou sítí bez známého vlastníka…
Naštěstí pro nás se ukázalo, že jde o starý
nefunkční signalizační kabel bývalé tramvajové trati, který mohl být odstřihnut
a práce mohly pokračovat. A protože problémů není nikdy dost, zastihl nás i okamžitý personální výpadek v zajišťování
kontroly stavby a probíhajících pracích,
z důvodů nemoci pověřené referentky
HTO města Klimkovic. Děkuji proto všem
svým kolegům za jejich vzájemné zastupování, součinnost a pracovní nasazení.

Hlavní práce na realizaci kanalizačního řadu se zvládly v termínu, za což patří
velké poděkování zástupcům společnosti JANKOSTAV s. r. o., panu Vlastimilu
Ondruchovi, stavbyvedoucímu a panu
Michalu Richterovi, mistrovi, kteří zajistili výbornou koordinaci s vlastníky připojovaných nemovitostí, ale i se zástupci
Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkové organizace. Také jim patří
velké poděkování, zejména panu Ing.
Markovi Melichárkovi, vedoucímu střediska a paní Bc. Simoně Pospíšilové, správní cestmistrini, za nalezení řešení pro
ochranu silničního provozu v návaznosti
na vyvýšené kanalizační šachty, které
v této chvíli není možné osadit do přesné
výšky s ohledem na budoucí navazující
stavbu chodníků na ul. 28. října.
Celkové náklady stavby (vypracování
projektové dokumentace, autorský dozor
a realizace) jsou ve výši 1 638 931 Kč
s DPH (1 354 488 Kč bez DPH).
….a teď už nás čeká „jen“ kolaudace
stavby…
Ing. Dita Jalůvková,
vedoucí odboru
hospodářsko-technického

Muzeum Klimkovice
Muzeum, jak jej známe, existuje v klimkovickém zámku už neuvěřitelných
38 let. Po celou dobu bylo provozovatelem Muzeum Novojičínska, coby příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. V posledních letech probíhaly diskuse o tom, že by muzeum mohlo přejít pod správu města Klimkovic,
čemuž byly obě strany nakloněny a od letošního léta jsme intenzivně pracovali na jeho převzetí.
Novým provozovatelem muzea s novým názvem Muzeum Klimkovice se stalo
město Klimkovice, přesněji jeho organizační složka Kulturní a informační středisko
Klimkovice. Od 1. prosince 2021 tedy zahajujeme provoz, a to ve stávajících prostorách, se stávající expozicí, která je nadále majetkem Moravskoslezského kraje
a z části Muzea městyse Suchdol nad Odrou. Průvodcem v našem muzeu bude
klimkovická osobnost na tuto činnost jistě nejpovolanější, a to kronikář města pan
Ing. Jiří Pillich. Otvírací doba bude v soboty od 9 do 12 hodin, jinak např. školy či
větší skupiny po individuální dohodě.
Přestože jsme teprve na startu, za výše uvedeným jednoduchým oznámením už
teď stojí mnoho času příprav a práce mnoha lidí, kterým bych tímto chtěla poděkovat. Muzeu Novojičínska a Moravskoslezskému kraji děkujeme za péči, kterou
po celé roky našemu muzeu věnovali, a věřím, že plánované postupné změny se
vám, potenciálním návštěvníkům, budou líbit a provoz muzea bude plnohodnotnou
součástí kulturního života nejen Klimkovanů.
KIS Klimkovice
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Po dvou letech jednání předvánoční dárek
občanům Václavovic – snížení hlučnosti z D1
pomocí izolační zeleně
Letitý problém s hlučností a emisemi z dálnice D1, vedoucí
územím Klimkovic, je vlekoucí a mimořádně obtížně řešitelný. Po dlouhých dvou letech velice náročných jednání se
podařilo trojici zástupců města: starostovi Jaroslavu Vargovi, tajemníkoví MěÚ Ing. Bc. Ladislavu Vaškovi a poradci
starosty pro dopravu Ing. Františku Kopeckému dosáhnout
konečné dohody se zástupci společnosti Lidl Česká republika v. o. s., na jejímž základě bude tato společnost ﬁnancovat výsadbu izolační zeleně v rámci projektu „Snížení
hlučnosti z dopravy v osadě Václavovice v k. ú. Klimkovice
pomocí izolační zeleně“, a to v lokalitě 1 – parcela č. 4137/3
a dále v rozšíření lokality 1 i na pozemcích p. č. 2714, 2717/2,
2762/9 a 2762/10, vše v osadě Václavovice k. ú. Klimkovice.
Historie tohoto projektu má svůj počátek hodně netradiční a na
první pohled zcela nesouvisející s ozeleňováním ploch kolem
dálnice. Když na podzim roku 2019 bylo naprosto jasné, že se
již nedá žádným právním postupem zabránit vzniku logistického centra na území obce Bravantice, rozhodli se shora uvedení zástupci města jednat s vedením spol. Lidl Česká republika
v. o. s., o minimalizaci dopadů této investice na město Klimkovice. Díky vhodně zvolené obchodní strategii se podařilo zástupcům města už v měsíci únoru 2020 dohodnout smlouvu, jíž se
spol. Lidl mj. zavázala odvádět veškerou kamionovou dopravu
z logistického centra směrem na dálnici D1 a nákladní automobily nad 12 t budou mít při výjezdu z logistického centra dopravní
značkou zakázáno odbočení vpravo směrem na Klimkovice.
Toto však nebyl jediný cíl snažení zástupců města Klimkovic. Už
při začátku jednání byl nastíněn požadavek města, aby spol. Lidl
pomohla se snížením hlučnosti z dálnice, která má negativní vliv
na některé lokality města, a to s vědomím, že tato problematika
je v souladu s obecně prospěšnými aktivitami této ﬁrmy v oblasti
ekologie. Nakonec se zástupcům města podařilo dohodnout se
zástupci vedení spol. Lidl velmi vysokou částku 1 500 000 Kč

Kulturní akce
Uběhly zhruba dva roky od chvíle, kdy jsme poprvé
zaslechli a učili se vyslovovat slovo koronavirus, případně covid, naučili jsme se používat roušky a desinfekci,
celou dobu sledujeme vývoj, preventivní či následná
opatření, která s tím souvisí.
Po 1,5 roce nejasností, zákazů, nařízení a omezení, občasného uvolnění, povolení a restartů kultury opět stojíme před
další paralýzou kulturního života nejen v Klimkovicích.
V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje víme, že se blíží
další znatelný útlum kontaktů mezi lidmi. Bohužel nikdo neví,
co se jak bude vyvíjet a na co se máme připravit. V kultuře,
stejně jako v mnoha jiných oblastech, je třeba plánovat a připravovat více či méně hodně dopředu, což v těchto podmínkách jde velmi těžce. V tuto chvíli vás informujeme o tom, že
z výše uvedených důvodů již teď víme, že tam, kde nejsme
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na výsadbu izolační zeleně v lokalitě Václavovic a nakonec i to,
že výsadbu zajistí odbornou subdodavatelskou ﬁrmou.
Je nutné dodržet územní plán Klimkovic, který vymezuje území, v němž je nezbytné v místě navazujícím na trasu D1 doplnit
plochy zelení. Tyto budou souviset nejen s doplněním protihlukových opatření s funkcí hygienickou (omezení hlukové a emisní
zátěže), ale také s funkcí krajinné ekologie a příznivě dotvoří
krajinný ráz v oblasti výsadby izolační zeleně. Z tohoto důvodu
bylo městem Klimkovice zadáno zpracování studie a následně projektové dokumentace pro rozhodnutí o změně využívání
dotčených pozemků. V této souvislosti bych rád poděkoval za
aktivní spolupráci při přípravě zadání a připomínkování studie
zástupkyni václavovického osadního výboru p. Pazderové a především člence rady města Ing. Pavle Vavrošové.
Finální dohoda mezi zástupci společnosti Lidl a městem Klimkovice, zastupovaným starostou p. Vargou, tajemníkem Ing. Bc.
Vaškem a poradcem starosty pro dopravu Ing. Kopeckým vychází z dokončeného aktualizovaného výsadbového plánu, který
zahrnuje respektování odstupových vzdáleností od pozemku
ŘSD a ostatních pozemků a garantuje výsadbu jen stěží představitelného počtu dřevin, které budou tvořit protihlukovou a protiemisní izolační zeleň: 136 ks stromů, které tvoří co do druhové
skladby jak stromy listnaté, tak jehličnaté, a 2 544 ks různodruhových keřů. Tento skutečně enormní počet stromů a keřů se již
podařilo odborné subdodavatelské ﬁrmě investora přes značnou
krátkost termínu objednat, a většinu má už připravenu k výsadbě, která byla předběžně dohodnuta od konce listopadu do konce roku 2021 (v případě nepřízně počasí s přesahem do roku
příštího). Věříme, že nevyzpytatelnost počasí před koncem roku
nám nenabourá tento mimořádně důležitý investiční počin města Klimkovic, a pro občany Václavovic přinese tolik očekávané
snížení hlučnosti a emisí z dálnice D1. Zaslouží si to!
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ

schopni dodržet vládní opatření, musíme ustoupit od pořádání
některých kulturních akcí.
V kině je na prosinec naplánováno několik ﬁlmových představení, dva divadelní kusy, Mikulášská nadílka, koncert ZUŠ
Klimkovice – toto všechno je v jednání a může se ze dne na
den stát, že tyto kulturní akce mohou být zcela zrušeny. V kostele sv. Kateřiny byl zrušen plánovaný Adventní i Vánoční koncert a město Klimkovice nebude v lednu v lázních pořádat ani
Reprezentační ples města Klimkovic.
Ostatní nejbližší drobnější kulturní akce snad budeme
schopni zrealizovat, ale pokud se tak nepodaří, prosíme
o pochopení.
Všichni bychom měli mít na zřeteli především své vlastní
zdraví a zdraví svých blízkých i úplně cizích lidí a jistě nikdo
z nás nechce zbytečně riskovat. Věřme a snažme se, abychom
se s novými viry buď naučili žít, nebo se jim uměli bránit.
Na setkání s vámi se na nejbližší kulturní akci těší
KIS Klimkovice
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Od 1. ledna 2022 dochází k zásadní změně
systému v platbě za komunální odpad
V prosinci 2020 schválila Poslanecká sněmovna rozsáhlý
balíček odpadové legislativy, a to zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, a zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
a zákona o výrobcích s ukončenou životností, a které nabyly účinnosti k 1. 1. 2021.
V důsledku toho i nás čekají podstatné změny v systému
odpadového hospodářství. Tou zásadní změnou je, že od ledna 2022 již nebude možné platit jako doposud „za odpadovou
nádobu“, kdy si objednatel (občan) u města objednal provádění služby sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a za tuto poskytovanou službu se zavázal uhradit cenu
stanovenou v ceníku města na příslušný kalendářní rok. Dochází tedy ke zrušení stávající platby za prováděnou službu sběru,
svozu, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nově se
nastavuje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatek bude veden na „jednotlivou osobu/poplatníka“, kterou je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu, nebo
vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu

pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území obce.
V souvislosti s vydáním výše uvedených zákonů vydalo Zastupitelstvo města Klimkovic na svém 27. zasedání dne 10. 11.
2021 dvě nové obecně závazné vyhlášky:
• Obecně závaznou vyhlášku města Klimkovic č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
• Obecně závaznou vyhlášku města Klimkovic č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Tyto vyhlášky naleznete na webových stránkách města a budou otištěny v lednovém vydání Zpravodaje.
Výše poplatku na občana je stanovena 780 Kč/rok. Splatnost
poplatku bude k 30. 6. daného roku. Pokud vlastníte nemovitost na území Klimkovic, ale v Klimkovicích nemáte trvalý pobyt,
zaplatíte jednorázově 780 Kč/rok.
O novém způsobu platby budou občané informováni sdělením
formou dopisu do každé schránky, ve kterém budou uvedeny
platební pokyny, a to zejména variabilní symbol každého poplatníka. Uhradit poplatek bude možné hotově na některé z pokladen městského úřadu nebo bankovním převodem po zadání
variabilního symbolu poplatníka.
Odbor správní

Směrnice pro odchyt psů
Čl. 1 Předmět úpravy
1. Směrnice upravuje postup při odchytu a umístění nalezeného
psa na území města Klimkovic.
2. Město disponuje 2 kusy pohotovostních kotců umístěných
v areálu Technické správy města Klimkovic (dále jen TS).
3. Město má sjednanou dohodu o provedení práce s osobou
odborně způsobilou. Tato osoba disponuje ochrannými prostředky určenými pro odchyt toulavých zvířat, a to odchytovými rukavicemi, odchytovou tyčí, klecí, obojky a čtečkou čipů.
4. Město má smluvně zajištěno umístění nalezeného psa v útulku ve Slezských Pavlovicích.
Čl. 2 Způsob odchytu
1. Pokyn k odchytu psa uděluje osobě odborně způsobilé starosta města nebo vedoucí odboru správního.
2. Osoba odborně způsobilá se dostaví na místo nálezu psa.
Zkontroluje, zda je pes načipován, zda má identiﬁkační známku města Klimkovic nebo jiné označení k dohledání jeho
držitele.
3. Na pokyn starosty nebo vedoucí odboru správního a za použití ochranných prostředků určených pro odchyt psů provede
osoba odborně způsobilá samotný odchyt. Následně umístí
psa do pohotovostního kotce v TS (max. na dobu 72 hodin)
a vyhotoví Protokol o nálezu psa. Záznam bezodkladně předá
odboru správnímu MěÚ Klimkovice.
Čl. 3 Umístění psa v pohotovostním kotci
1. Po umístění nalezeného psa zajistí osoba odborně způsobilá
kontrolu psa a v případě potřeby zabezpečí provedení nezbytného veterinárního ošetření. Péče o odchyceného psa bude
zajištěna osobou odborně způsobilou nebo externí osobou
tak, aby měl pes neustále k dispozici vodu a krmení. Tato

osoba rovněž zajistí čištění kotce od výkalů, a to i ve dnech
pracovního volna. Po uvolnění kotce bude provedena celková
dezinfekce kotce.
2. Osoba odborně způsobilá provede fotodokumentaci psa
a zajistí ve spolupráci s Městským úřadem Klimkovice, odborem správním, a Kulturním a informačním střediskem Klimkovice zveřejnění na webových stránkách města, na Facebooku, rozhlasem a na dalších vhodných místech s cílem zvýšit
šanci návratu psa držiteli.
3. Nepodaří-li se do 3 dnů vrátit nalezeného psa držiteli, kontaktuje odbor správní sjednaný útulek, se kterým má uzavřen
smluvní vztah.
4. V případě zjištění držitele psa před jeho umístěním do útulku
sepíše pracovník TS s držitelem Protokol o vydání psa.
Čl. 4 Sazebník odchytu
1. Držitel nalezeného psa uhradí na základě vystaveného
záznamu o vzniklých nákladech spojených s odchytem psa
a vystaveném odborem správním v souladu se sazebníkem
částku za odchyt a umístění nalezeného psa v hotovosti před
převzetím psa na pokladně MěÚ, případně provede úhradu
po domluvě převodem na účet města nebo složenkou.
Odchyt odborně způsobilou osobou
500 Kč
Navrácení zvířete majiteli v den odchytu
100 Kč
Každý započatý den pobytu psa v péči města
50 Kč
Nezbytné veterinární náklady
skutečné náklady
vynaložené městem
Čl. 5 Účinnost
Tato směrnice byla schválena Radou města Klimkovic dne
18. 11. 2021 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
Odbor správní
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Přehled schválených usnesení z 27. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 10. 11. 2021
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

• hospodaření města za období 1–9/2021

schválilo

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

• upravený program 27. zasedání zastupitelstva města

pověřilo

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

• kontrolní výbor kontrolou kompostérů a kontrolou akce Chodník
Čs. Armády

• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpis rozpočtu,
kterým se přesouvá:

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
souhlasilo

z položky:

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
na položku: 4216 UZ 15974 částka: 3 943 703,05 Kč
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpočtové opatření č. 24/2021,
kterým se:
zvyšují výdaje
§

Pol.

Název

Částka

2212
3639

5xxx
6xxx

2212
3613
3412

5xxx
6xxx
6xxx

3639

6xxx

Silnice
Komunální služby
a územní rozvoj j. n.
Silnice
Nebytové hospodářství
Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce
Komunální služby
a územní rozvoj j. n.

Celkem se výdaje zvyšují

o 350 000,00 Kč
o 95 000,00 Kč
o 50 000,00 Kč
o 76 000,00 Kč
o 90 000,00 Kč
o 300 000,00 Kč
o 961 000,00 Kč

snižují výdaje
§

Pol.

Název

Částka

6409
3745

5xxx
5xxx

2219

5xxx

3311
3311

5xxx
5xxx

Ostatní činnosti j. n.
Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
Ostatní záležitosti
pozemních komunikací
Divadelní činnost
Divadelní činnost

Celkem se výdaje snižují

o 776 000,00 Kč
o 50 000,00 Kč
o 45 000,00 Kč
o 80 000,00 Kč
o 10 000,00 Kč
o 961 000,00 Kč

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

• se spoluﬁnancováním projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, a to částkou ve výši 15 000 Kč/nemovitost na katastru města Klimkovic (dílčí projekt konečného
uživatele)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• s provozem elektromobilu v roce 2022 a ukládá radě města
uzavřít Příkazní smlouvu k provozování elektromobilu s ﬁrmou
DAJMD BRAND s. r. o., Janovice 10, 742 83 Olbramice, IČ
06474454, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s novým ceníkem se
změnou časového rozpětí jízd
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• s předloženými změnovými listy č.1 a 2 stavby „Zateplení MŠ
Klimkovice, ul. 28. října 89, 742 83 Klimkovice“, realizované
společností INTOZA s. r. o., se sídlem Varšavská 1866/103,
709 00 Ostrava, IČO: 258 73 261, na základě smlouvy o dílo
č. SoD/3/2021-MK/HTO ze dne 31. 5. 2021 ve znění dodatku
číslo D1/SoD/3/2021-MK/HTO ze dne 9. 9. 2021.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1
• s doﬁnancováním investiční akce „Rekonstrukce fasád objektů
č. p. 35 a 36 na Náměstí v Klimkovicích“ ve výši 76 000 Kč
vč. DPH
Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se 2
rozhodlo
• uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2020211 o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci z Programu města Klimkovic pro
poskytování NFV na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ pro pana xxx, adresa trvalého pobytu
xxx, Klimkovice

vzalo na vědomí

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města od 26. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání zastupitelstva města

• schválit dodatek č. 1 k „Programu města Klimkovic pro poskytování návratných ﬁnančních výpomocí na předﬁnancování
výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, ve znění podle
přílohy materiálu zastupitelstva města

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o plnění usnesení 26. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

• zprávu o ověření zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic přednesenou Bohumírem Kaštovským a Ing. Taťjanou Urbánkovou

• že město nemá záměr směnit pozemek ve vlastnictví města
Klimkovic, parc. č. 3659, k. ú. Klimkovice, za pozemek parc. č.
1617, k. ú. Klimkovice, ve vlastnictví RenoFarma Slezan, a. s.,
se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 14614499

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 1

• zprávu kontrolního výboru

• pořídit sněhovou šípovou radlici pro vozidlo Multicar M31

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
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• změnit usnesení č. 26/474.1 tak, že se vypustí text druhé
odrážky, která zní: „ukončit pořizování I. Zprávy o uplatňování územního plánu Klimkovic“, a vypustí se část textu ve třetí
odrážce, který zní: „PS/3/2020-MK/HTO“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• že město Klimkovice nebude provozovat kanalizační řad „Gravitační kanalizace Klimkovice – Polanka, ul. 28. října – 1. května“, jehož stavba byla zahájena dle „Rozhodnutí č. 864/21/VH
o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr
stavby vodního díla, a veřejná vyhláška, vydané MMO OOŽP
dne 17. 9. 2021 pod č. j. SMO/560732/21/OŽP/Drch“, a rozhodlo vyhlásit záměr propachtovat a dát do provozování kanalizační řad „Gravitační kanalizace Klimkovice – Polanka, ul.
28. října – 1. května“, jehož stavba byla zahájena dle „Rozhodnutí č. 64/21/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla, a veřejná vyhláška,
vydané MMO OOŽP dne 17. 9. 2021 pod č. j. SMO/560732/21/
OŽP/Drch“
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO:
69797111, jejímž zadavatelem je Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových; předmětem aukce
je nemovitá věc – spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/5 na
pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, zapsaného v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního
pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 828 k. ú. Klimkovice,
obec Klimkovice, okres Ostrava-město;
• koupit do vlastnictví města Klimkovic nemovitou věc – spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/5 na pozemku parc. č. 1229
k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, v elektronické aukci dle Aukční vyhlášky
ze dne 2. 11. 2021, čj. UZSVM/ONJ/6183/2021-ONJM, o konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO:
69797111, jejímž zadavatelem je Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových;
pověřuje

vydalo
• Obecně závaznou vyhlášku města Klimkovic č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• Obecně závaznou vyhlášku města Klimkovic č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3
ve věci opakovaného záměru na prodej pozemku města
parc. č. 86 k. ú. Klimkovice (u ul. Lagnovské)
rozhodlo
• trvat na části usnesení č. 22/387.4 ze dne 24. 2. 2021, které
zní: „že město nemá záměr nyní prodat pozemek parc. č. 86
k. ú. Klimkovice, zahrada, o výměře 2 498 m2„ a
• vypouští text, který zní: „a jednat o případné směně pozemků“
a
• nahrazuje textem, který zní: „pověřuje radu města jednáním
o dalších možnostech využití pozemku parc. č. 86 k. ú. Klimkovice
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3
ve věci opravy chodníku na ulici Nerudova
• rozhodlo realizovat opravu chodníku na ulici Nerudova, u domů
čp. 133, 135 a 260
• schvaluje použití ﬁnančních prostředků z nerealizované opravy
schodiště u kina
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2
ve věci oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o vyhlášení aukce na zjištění zájemce o odkoupení spoluvlastnického podílu České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na pozemku parc.
č. 1229 k. ú. Klimkovice
rozhodlo
• zúčastnit se elektronické aukce dle Aukční vyhlášky ze dne
2. 11. 2021, čj. UZSVM/ONJ/6183/2021-ONJM, o konání
elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

• starostu k zastupování města Klimkovic v elektronické aukci dle Aukční vyhlášky ze dne 2. 11. 2021, čj. UZSVM/
ONJ/6183/2021-ONJM, o konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, jejímž zadavatelem
je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových;
svěřuje
• Radě města Klimkovic pravomoc rozhodnout o nejvyšším podání města Klimkovic v elektronické aukci dle Aukční vyhlášky ze
dne 2. 11. 2021, čj. UZSVM/ONJ/6183/2021-ONJM, o konání
elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO:
69797111, jejímž zadavatelem je Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových;
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního

INZERCE
Technická správa města Klimkovic přIjme od 1. 1. 2022
uklízečku k úklidu prostor administrativní budovy na ulici
Ostravská 96 v Klimkovicích. Jedná se o úklid 3x týdně na
3 hodiny. Pracovitost, pečlivost a kladný vztah ke zvířatům
nutný. V případě zájmu kontaktujte vedoucího Technické
správy města Klimkovic pana Milana Glomba na telefonním
čísle.: 777 642 831.
Technická správa města Klimkovic příjme od 1. 1. 2022
studenta, důchodce na každodenní otevírání a zavírání
dvou vstupních bran místního hřbitova. Pracovní doba podle Provozního řádu pohřebiště. V případě zájmu kontaktujte vedoucího Technické správy města Klimkovic pana Milana Glomba na telefonním čísle: 777 642 831.
Milan Glomb,
vedoucí Technické správy města Klimkovic
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Milostivé léto aneb šance zbavit se dluhů
Chcete se nadobro zbavit exekucí? Díky akci Milostivé léto,
kterou vyhlásil stát, máte jedinečnou možnost se zbavit
exekučních poplatků a sankcí, které navýšily původní dluh.
Akce platí v rozmezí od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Stačí
splnit následující tři podmínky:
1. Dlužíte státu či veřejnoprávní instituci? Milostivé léto se
kromě státu a obcí vztahuje také na veřejnoprávní subjekty
a instituce jako je například ČEZ, dopravní podniky, Česká televize, Český rozhlas nebo také všechny zdravotní pojišťovny.
2. Je váš dluh v exekuci? Akce není uplatnitelná pro lidi, kteří
ještě nemají dluh v exekuci a pro lidi v insolvenci.
3. Exekuci vede soukromý exekutor? Milostivé léto není
určeno pro exekuce vedené státem. To znamená pro lidi, kteří
mají daňové nebo správní exekuce, jež jsou vymahatelné celní, ﬁnanční či okresní správou sociálního zabezpečení. Existuje
několik možností, jak zjistit kolik a komu člověk dluží. Rychlé
a jednoduché je to pomocí formuláře na stránce: www.proverimeto.cz. Během okamžiku zjistíte všechny dostupné informace
z centrální evidence exekucí a dalších oﬁciálních registrů.
Co musí dlužník udělat? Nejprve je zapotřebí požádat exekutora pomocí doporučeného dopisu o vyčíslení aktuální dlužné

jistiny, tedy přesné částky ke splacení. Dopis by měl obsahovat
informaci, že chcete využít akci Milostivé léto a také jakým prostřednictvím si přejete zaslat odpověď. Exekutor na dopis odpoví
zpravidla za 2 až 4 týdny, ale počítejte raději s delším časovým
úsekem, proto je vhodné ho kontaktovat co nejdříve.
Následně je nutné zaslat či složit na účet exekutora nesplacenou jistinu a přesnou částku 908 Kč na náklady exekuce. Jistina
musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti jako je správný
variabilní symbol, uvedení svého jména a příjmení, a také uvedení poznámky o Milostivém létu do zprávy pro příjemce. Platba za jistinu musí být zaevidována na účtu exekutora v období
konání akce, je tedy vhodné platbu poslat nejpozději začátkem
ledna.
Posledním krokem je následné ověření, zda platba proběhla
v pořádku. Po splacení dlužné jistiny exekutor vydává rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od splácení zbytku jeho dluhu. Není
tedy třeba dělat nic dalšího, nicméně se doporučuje přesto exekutora kontaktovat a ujistit se, že celý proces proběhl v pořádku.
Potřebujete poradit? Obraťte se na Bc. Evu Kubíčkovou, Dis.,
sociální pracovnici Magistrátu města Ostravy, tel.: 599 443 851.
Odbor správní

Den válečných veteránů 2021
11. listopad není jen dnem, kdy podle tradice očekáváme
svatého Martina na bílém koni s první nadílkou sněhu, ale
i dnem, kdy si připomínáme válečné hrdiny, veterány, kteří
za nás a pro nás bojovali a mnohdy položili svůj život.
Den válečných veteránů byl v České republice zařazen mezi
významné dny teprve v roce 2003. V zemích západní Evropy,
USA a Kanadě má však tento svátek dlouholetou tradici. Dne
11. listopadu bylo ve francouzském městě Compiègne podepsáno příměří a byly tak na západní frontě ukončeny poslední
boje 1. světové války. Neodmyslitelným symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku. Nevědomky se o tuto tradici zasloužil podplukovník John McCrae, který sloužil během
1. světové války jako vojenský lékař. Bolest a utrpení vojáků
sám špatně snášel a snažil se svou bolest mírnit psaním básní.
A právě báseň Na polích ve Flandrech v sobě nese symboliku
vlčích máků, neboť tyto červené květy pokrývaly hroby padlých
na západní frontě. Tradice nošení vlčího máku se John McCrae
nedožil, padl před koncem války.
V Klimkovicích si každoročně Den válečných veteránů připomínáme položením květin na památníky a pomníky. Připomínáme si tímto aktem nejen ty, kteří za nás bez váhání zemřeli v bojích, ale i ty, kteří přežili a svým odhodláním bojovali za obnovení
suverenity.
Jedním z takových válečných hrdinů je i voják Jan Stanovský, který za 2. světové války zahynul při pádu letadla v Anglii.
Narodil se 20. 12. 1914 v Klimkovicích. Vystudoval gymnázium
v Hlučíně a pracovní pozice jej zavedla do Uherského Brodu,
kde pracoval na ﬁnančním ředitelství. V únoru 1939 ukončil vojenskou základní prezenční službu a ilegálně opustil svou zemi,
aby mohl bojovat ve Velké Británii ve službách Královského letectva RAF (Royal Air Force). Po výcviku byl zařazen k 311 čs.
bombardovací peruti ve funkci střelec-radista. Dne 6. 4. 1942
vzlétl k cvičnému letu na palubě bombardéru Wellington KX-A
P9299 naposledy, protože se bombardér z neznámých důvodů
zřítil a celá pětičlenná posádka zahynula. Všichni jsou pohřbeni
8

na hřbitově v East Wretham ve Velké Británii. Jméno Jana Stanovského, rodáka z Klimkovic, je vyryto na mnoha památnících,
mimo jiné i na Památníku obětem 2. světové války před zámkem
v Klimkovicích. Z iniciativy občana Klimkovic byl v letošním roce
doplněn ke jménu Jana Stanovského i údaj o jeho příslušnosti
k jednotce RAF, s níž je spojena prestiž v bojích za 2. světové
války.
Zdroj: Klimkovice – Významní rodáci a osobnosti města,
Ing. Jiří Pillich
Mgr. Hana Lazecká, odbor správní
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Městská knihovna

Rok 2021 v knihovně
Letošní rok byl pro všechny (nejen čtenáře) jako na houpačce. Vyzkoušeli jsme si nouzový stav, kdy se knihy směly
půjčovat jen bezkontaktně přes výdejní okénko (v našem
případě výdejní pultík).
Každá vrácená kniha prošla desinfekcí a 24hodinovou karanténou. V knihovně se standardním vybavením stala rouška, poté
respirátor, rukavice a litry desinfekce. Všechno jsme zvládli. Byl
hojně využíván box na vrácení půjčených titulů. Dvakrát jsme
plánovali a dvakrát zrušili výstavu ke 100. výročí klimkovické
knihovny a městské kroniky. Naště stí si návštěvníci tuto zmenšenou výstavu mohli prohlédnout v prostorách knihovny.
Omezený provoz jsme využili k výměně regálů v celé knihovně, provětrali skladové prostory a utřídili literaturu. V letních
měsících jsme po krátkém uvolnění stihli před prázdninami návštěvu dětí prvních tříd. Do knihovny se o prázdninách podívaly
děti z příměstského tábora z Mozaiky.
Po letních prázdninách jsme opět přivítali žáky ze ZŠ Klimkovice, děti z klimkovické školky a děti z porubské Mateřské školy
Čs. exilu.
Koupili jsme do fondu 853 knih, ale také se rozloučili s tituly,
které již nevyhovují proﬁlu fondu. Ani tyto knihy neskončily ve
sběru, ale v našem bazaru, protože každá kniha si najde svého
čtenáře.
Ani jsme se nenadáli a už se přiblížil konec roku. V měsíci prosinci nás ještě čeká soutěž se Čtyřlístkem, zábavné dopoledne
s ilustrátorem Adolfem Dudkem, můžete si v knihovně zakoupit
drobné dárky pro své nejbližší (svíčky, šité výrobky), nazdobíme
vánoční strom a můžeme pomalu vyhlížet nový rok 2022.
Tak ať se nám všem daří, ať jsme zdraví a rádi vás, milí čtenáři, v tom novém roce zase přivítáme.

Soutěžíme
se Čtyřlístkem
V rámci celostátní akce Den pro dětskou knihu jsme se připojili k soutěži s postavičkami Čtyřlístku.
Jakoukoli technikou, opravdu fantazii se meze nekladou, vyrobte robota, kosmickou loď, přemísťovací dopravní prostředek.
Takový, jaký by vymyslel Myšpulín. Nebo si můžete v knihovně
vyzvednout Myšpulínovy vystřihovánky a složit stroje podle něj.
Ze všech výtvorů uděláme výstavku, všechny odměníme, vyfotíme a pošleme do redakce Čtyřlístku. Zároveň budou po celý
měsíc prosinec pro vás připraveny Bobíkovy různé kvízy a doplňovačky. Prostě fajn zábava. Vše vám vysvětlíme a poradíme
v knihovně. Tak přijďte!

Zuzana Konvičková a Dana Číhalová

Vánoční
stromek
Máme výzvu pro všechny tvořivé.
Vyrobte libovolnou technikou
(papír, háčkování, plstění,
korálky, perníčky)
vánoční ozdobu
a přijďte nám ozdobit
vánoční strom
do knihovny.
Pro každého máme
připraven malý dáreček.
Vysvětlivky k myšpulínovým vystřihovánkám:

Půjčovní doba v prosinci a lednu
1.–22. 12. 2021

běžný provoz

Čtvrtek 23. 12. 2021

9–12 hod.

27.–31. 12. 2021

zavřeno

Od pondělí 3. 1. 2022

běžný provoz

• APOBAB – Automatická POhádková BABička, robot který vypráví pohádky.
• Vrtichvost aneb robotický pes – je vynález profesora Myšpulína, který se objevil už v prvním vydání. Střeží srub, ochraňuje domeček, pomohl Myšpulína dostat ze sudu a bojoval proti
pirátům.
• Chronolet – Vesmírný koráb, dopravní prostředek, který Čtyřlístek často využívá na lety do vesmíru a na své cesty časem.
9
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Novinky ze základní školy

Nově vybavené učebny
Již v loňském školním roce započala rekonstrukce laboratoře přírodovědných
předmětů, kabinetů chemie a fyziky, učebny pěstitelských prací a dílen.
V průběhu podzimu jsme tyto učebny
uvedli do provozu a začínáme je plně
využívat.
Laboratoř je vybavena dvanácti pracovními stanovišti s umyvadly a kahany.
Digestoř umožní provádět demonstrační
pokusy s reaktivnějšími látkami a poskytuje možnost obohatit teoretickou výuku
o praktické ukázky.
Učebna disponuje také mikroskopem
a interaktivním displejem Prowise.
Učebna pracovního vyučování poskytuje krásné prostředí pro tvoření dekorací.

Je vybavena polohovatelnými stoly se
zásuvkami na tavné pistole a další nástroje.
Dílna je vybavena deseti pracovními
stoly se svěráky, multifunkčním pracovním stolem a novými úložnými prostory.
Věřím, že nové moderní vybavení
a podnětné prostředí bude sloužit k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Těšíme se na práci v krásných a moderně vybavených učebnách!
Mgr. Kateřina Chrapková

Interaktivní vzdělávací program Corinth
– sdílení pedagogů o využití nové platformy ve výuce

V tomto školním roce jsme začali
využívat nový interaktivní vzdělávací
program Corinth ve výuce přírodovědných předmětů.
Tato nová výuková pomůcka nové generace propojuje technologie, které žáky
10

baví, s nástroji, které učitelé používají každý den. Interaktivní 3D modely a animace
mohou učitelé využít k názorné ilustraci
svého výkladu a zatraktivnit tak svou výuku. Žáci mohou aplikaci také využívat při
domácí přípravě.

Pedagogové přírodovědných předmětů
sdílejí své zkušenosti s novým programem a jeho začleněním do výuky.
Za Komisi přírodovědných předmětů
Mgr. Kateřina Chrapková
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Projektový den devátých ročníků
Pro žáky 9. ročníků si vyučující pracovního vyučování ve spolupráci se SPŠ
Zengrova a lektory připravili projektový den zaměřený na volbu povolání a péči
o tělo.

S medičkou Terezou Stepakovou hovořily o změnách ženského těla v průběhu
dospívání.
S fyzioterapeutkou paní Hurníkovou si
ověřily správné držení těla a zkusily si
různé cvičební techniky.
Postřehy žáků:
Na Zengrovce bylo dobře, učitelé byli příjemní, vše nám dobře vysvětlili. Bylo to
přínosné, co se týče oborů, které se zde
vyučují. Rozhodně by bylo dobře, aby na
takovou exkurzi zavítali i budoucí deváťáci, určitě jim to pomůže při výběru povolání – hlavně těm, kteří budou ještě tápat ve
volbě následného studia.
Rostislav Jureček, žák 9. B

Chlapci se zúčastnili exkurze a workshopu na SPŠ Zengrova. Seznámili se studijními a učebními obory, zhlédli ukázku
činností v automobilových dílnách, učebně CNC programování a 3D měření. Měli
možnost si prakticky vyzkoušet učebnu
virtuální reality a výpočetní techniky. Na
závěr jim byla představena ﬁrma V-Nass.

Dívky se v tento den věnovaly péči
o své tělo a byla jim představena profese
kosmetičky, lékařky a fyzioterapeutky.
Na besedě s kosmetičkou paní Strakošovou se dozvěděly, jak správně pečovat
o pleť. Díky přístroji na diagnostiku pleti se
mohly dozvědět, jakou mají pleť, některé
z nich si užily dokonce masáž a líčení.

Projektové dopoledne bylo pro mě do
budoucna velmi přínosné. Nejvíce mne
zaujal 3. blok – dozvěděla jsem se informace o naší kostře a také jsem se naučila
tělo správně uvolnit a protáhnout. Také se
mi líbil 2. blok. Paní doktorka nás informovala o praktických a důležitých věcech
dospívání, o kterých máme často zábrany hovořit. Celé dopoledne bylo příjemné
a určitě to doporučuji i dalším třídám.
Adriana Nguyenová, žákyně 9. B
Za předmětovou komisi
pracovního vyučování
Mgr. Petrušková, Mgr. Chrapková,
Mgr. Franczyk a Mgr. Škuta

Sběr elektroodpadu byl úspěšný
V naší škole jsme ve dnech 18.–20. října pomáhali organizovat sběr elektroodpadu. Zájem o tuto akci byl skutečně velký a mnoho žáků a jejich rodičů
přineslo spoustu starých spotřebičů
a baterií.
Naplnilo se šest velkých vaků a odvezlo se pět plných boxů na baterie. Snažili
jsme se sběr také vyhodnotit, i když to
bylo poměrně obtížné.
Jednoznačně však za jednotlivce přinesla nejvíce kusů žákyně 5. B Adéla
Rečková, dále z 1. B Matyáš Pikora, ze
4. A Vojtěch Unucka, ze 4. B Evelyn Kühnert a Tobiáš Willaschek z 5. A.
V kategorii tříd byla po přepočtu na žáka nejúspěšnější třída 4. B. Děkujeme
všem, kteří se této sběrové akce zúčastnili, a doufáme, že se tímto zvýšilo povědomí žáků o tom, kam patří vysloužilé
spotřebiče.
9. A a Mgr. Václav Franczyk
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Ohlédnutí

Ocenění významných osobností Klimkovic
V neděli 24. října 2021 proběhla v kině Panorama v Klimkovicích významná společenská událost – Ocenění významných
osobností a skutků, které se staly přínosem pro samotné
město Klimkovice.
Cílem tohoto ocenění je podpora a propagace významných
osobností města a jejich aktivit a seznamování široké veřejnosti
s nimi. Oceněny byly zvlášť významné osoby, které významně
reprezentovaly a propagovaly město v oblasti kultury, sportu,

společenského a veřejného života: Jana Gelnarová, Mgr. Karel
Vůjtek, Jiří Seidler, Radim Neuwirth, Kateřina Tomalová, Miroslav Kunc, Blanka Teichmannová, Jednotka sboru dobrovolných
hasičů a tým dospělých TJ Sokol Klimkovice „B“: Jan Somerlík,
Petr Tomala, Jiří Halfar ml., Jakub Horák, Adam Horák, Michal
Vašátko, Zuzana Bláhová, Lucie Metzová, Klára Petrušková.
Součástí programu byl i koncert Akobandu. Ještě jednou všem
oceněným osobnostem blahopřejeme!
Mária Bílková

Ve zdravém těle zdravý duch!
Významnou osobností Klimkovic za rok 2019 se stala paní
Blanka Teichmannová (88). Více než osmadvacet let je vedoucí oddílu starších žen v Sokole Klimkovice a stále aktivně cvičí. Kvůli pandemii koronaviru převzala pamětní list
a plaketu z rukou starosty Jaroslava Vargy až letos v říjnu
na slavnostní akci v kině.
Lásku ke sportu si pěstovala již od dětství. Jako členka Sokola
se účastnila nácviku cvičebních skladeb na sokolský slet, později na spartakiádu. Cvičila v Klimkovicích a okolních obcích,
a také jako dorostenka v Praze.
Začátkem devadesátých let, ve svých šedesáti letech, převzala oddíl starších žen, který od roku 2001 začal cvičit pod Českou
obcí sokolskou. Řady cvičenek se pomalu rozrůstaly.
Dlouhá léta vedla oddíl sama. Na každý trénink se pečlivě
připravovala. Aby bylo cvičení pestré a ženám nezevšednělo,
inspirovala se v knihách, časopisech a na internetu. Ženy se

snažily obejít bez drahého sportovního náčiní. Vystačily si s míči
a někdy i s obyčejným ručníkem nebo plastovými lahvemi. Později začala předcvičovat i moderní pilates.
Dnes je v oddíle 17 žen od 60 do 88 let. Ve cvičení je důležitá pravidelnost, proto je úžasné, že účast bývá vysoká a chodí většina. Ženy se omlouvají výjimečně jen ze zdravotních
důvodů.
Bohužel, zkraje letošního roku se zdravotní stav paní Blanky zhoršil. Musela podstoupit náročnou operaci srdce, a proto
cvičení již několik měsíců vedou Pavla Navrátilová a Dagmar
Neuwirthová. Střídají se po týdnu. Zatímco paní Pavla se věnuje
tradičnímu čínskému cvičení čchi-kung, paní Dagmar je vystudovanou fyzioterapeutkou a propaguje zdravotní cvičení. Paní
Blanka, po krátké zdravotní pauze, už zase do cvičení dochází,
neboť její celoživotní motto je: „Ve zdravém těle zdravý duch!“.
Šárka Čáňová

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Nabídka kurzů
V dalším pokračování našeho miniseriálu bychom vám
chtěli představit dva kurzy, které nabízí Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s. Jedná se o Kurz efektivního rodičovství
a Cestu efektivní komunikace.
Kurz efektivního rodičovství je velmi oblíbený a nabízíme
ho již několik let. Je určený pro rodiče dětí různého věku. Tohoto kurzu se může zúčastnit jen jeden z rodičů, ale pro posílení
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a motivaci rodičovství je lepší, když se kurzu mohou zúčastnit
oba. V rámci uzavřené skupiny rodičů probíhá intenzivní práce lektorských dvojic, které mají dostatečně velký prostor se
ponořit do tématu a předat maximum. V rámci kurzu trvajícího
36 hodin je uskutečněno velké množství zkušenostních cvičení, která přinášejí rodičům potřebné nasměrování a upevnění
jejich rodičovských postojů i mnoho inspirace pro každodenní
řešení výchovných situací. Už během trvání kurzu většina rodičů
více vnímá svou zásadní roli ve výchově dětí a popisuje zlepšení vztahů a atmosféry v rodině. Svým působením, radostným
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a odpovědným rodičovstvím dávají rodiče svým dětem dobrý
základ pro jejich budoucí život.
Kurz Cesta efektivní komunikace představuje komunikaci
jako cestu ke zlepšení a upevnění vztahů. Posiluje komunikační
dovednosti především díky sebepoznání a pochopení základních principů komunikace. V pěti setkáních trvajících 3,5 hodiny
si účastníci kurzu vyzkoušejí mnoho zkušenostních a praktických

cvičení a mohou najít svou komunikační „cestu“. I když je kurz
zaměřen primárně na vztahovou komunikaci, má velký přesah
a přínos i do oblasti profesní.
Bližší informace k nabízeným kurzům naleznete na webových
stránkách: www.prorodiny.cz.
Ing. Soňa Cvešperová,
administrátor projektu, specialista PR

Vesnické sportovní hry

VSH se podařilo vítězně dokončit
Komplikovaný a kumulovaný ročník 2020/21 Vesnických
sportovních her se i přes nepříjemnosti se zdravím mnohých
účastníků podařilo důstojně a úspěšně dokončit. Závěr podzimu byl hektický. Po restartu soutěže v září, kdy se nám
nepodařilo sestavit družstvo pro soutěž ve volejbalu a po
5. místě stolních tenistů jsme s napětím očekávali výsledky
v posledních čtyřech soutěžích. Mělo se rozhodnout, jak
naše město skončí v celkovém hodnocení ročníku 2020/21.
Jako další šli do boje badmintonisté. Velmi všechny potěšili svými výkony, vklínili se mezi favority z Olbramic a Plesné
a skvělým 2. místem posílili naše naděje na celkové vítězství.
Klimkovice reprezentovali: Jiří Halfar ml., Honza Somerlík, Jakub
Láznička a Michal Oswald.

V tradičně oblíbené disciplíně mnoha obcí, střelbě ze vzduchovky, jsme mohli jen překvapit. Po letech umístění ve středu
výsledkové listiny, měli naši střelci dobrou mušku. Ve složení
Ondra Mika, Marek Dostalík, Jan Skála a Břetislav Ostrožík
obsadili jen těsně pátou příčku.

Celkové pořadí VSH se začínalo zamotávat. Na Klimkovice se
dotahovala Vřesina a Krásné Pole a poslední dvě disciplíny –
kuželky a sálová kopaná nabízely zajímavé drama. Do soutěže
v kuželkách jsme nastoupili v již tradičně neúplné sestavě, kdy se

nám nevyhýbají zranění opor týmu. Přesto naše družstvo zaházelo solidně, na ostatních se projevila dlouhá doba bez tréninku
a díky tomu jsme si proti minulým letům polepšili o čtyři příčky na
5. místo a jen těsně jsme udrželi celkové prvenství před poslední
soutěží: sálovou kopanou. Děkuji za bojovnost družstvu: Šárka
Polášková, Libor Štelar, Jindřich Komár a Petr Večerka.
A přišel dramatický závěr vyrovnané soutěže. Až sálová kopaná měla rozhodnout o pořadí na medailových stupních. Naši
fotbalisté prošli celým turnajem téměř suverénně, když prohráli
jen se stříbrnou Polankou nad Odrou a odnesli si prvenství v sálové kopané. Fotbalisté startovali ve složení: Michal Bača, Jiří
Teichmann, Vojta Sikora, Marek Lubojacký, Daniel Knopp, Viktor
Ulman, Petr Zbořil a David Čáň. Díky zaváhání Vřesiny a Krásného Pole jsme udrželi celkové prvenství v celé soutěži a pohár
pro celkového vítěze opět poputuje do Klimkovic.

Tímto bych chtěl poděkovat všem našim sportovcům, kteří
reprezentovali naše město v kombinovaném ročníku 2020/21.
Účast mnohdy provázela proticovidová opatření a nebylo jednoduché se alespoň trochu na soutěže připravit. Věřím, že se společně budeme opět potkávat v dalších ročnících už bez jakýchkoli omezení, s úsměvem na tváři a bez roušky.
Petr Večerka
17
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Oddíl kopané TJ Klimkovice

Fotbalový podzim
Skončila nám podzimní část fotbalové sezony a nastal čas
hodnotit a bilancovat. Po dvou letech se konečně podařilo
odehrát celou část fotbalové sezony bez covidových omezení. Naposledy tomu tak bylo na podzim roku 2019. Z toho
máme alespoň částečnou radost. Protože nucené sportovní pauzy, způsobené vládními opatřeními v souvislosti
s covidem, znamenaly pro naši činnost (v tu dobu nečinnost) obrovské komplikace. Doufejme, že další omezení již
budou, pokud budou vůbec nutná, jen částečná.
Ve fotbalových soutěžích jsme pro podzimní část měli přihlášených celkem pět mládežnických družstev a jedno družstvo
dospělých. V každé soutěžní věkové kategorii jsme měli obsazeno jedno družstvo. Za toto jsme rádi a považujeme to za úspěch
práce s mládeží v našem spolku. Práce s mládeží je totiž naší
hlavní náplní. Ne vždy v historii se dařilo obsadit všechny věkové
kategorie do soutěží a ne vždy se dařilo mít dostatečný počet
kvaliﬁkovaných trenérů pro mládežnická družstva. To vše máme
v současné době skvěle obsazeno a tým trenérů tvoří skvělou
spolupracující partu napříč všemi kategoriemi. Na tuto partu
navazují i aktivně spolupracující členové výboru. Nezbývá než
i prostřednictvím tohoto článku všem poděkovat za celoroční
práci pro náš spolek.
K jednotlivým kategoriím a jejich výsledkům. Nejstarší věková kategorie hrající pravidelné soutěže jsou muži, kteří hrají již
tradičně krajskou soutěž 1. B třídu sk. B. Hodnocení musíme
postavit na tom, že v červnu tohoto roku, poté co byly opět po
delší době obnoveny sportovní aktivity, jsme seděli s výborem
a trenéry a nevěděli, jestli vůbec toto mužstvo přihlásíme do soutěže. Nebyli hráči. Kluci si během nucené roční pauzy našli jiné
záliby a ne všichni se k fotbalu chtěli vrátit. Nicméně se do tohoto
„boje“ zapojili všichni napříč celým klubem a podařilo se nám
dát tým společnými silami dohromady. Přeci jen, ne nadarmo
se říká, že mužstvo mužů je takovou výkladní skříní každého
fotbalového klubu. A bez výkladní skříně jsme být nechtěli. V této
souvislosti, s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem, panuje
nad výsledky spokojenost. V celkovém součtu při pohledu na
fotbalový trávník sice mrzí některé zbytečné ztráty v domácím
prostředí, kdy jsme mohli mít v tabulce asi o 4–6 bodů více, ale
kdyby nám někdo v tom zmiňovaném červnu řekl, že podzim
skončíme na 12. místě se ziskem 13 bodů za 3 výhry a 4 remízy
a skóre 28:43, brali bychom to všemi deseti.
Navazující před-přípravou na dospělý fotbal je kategorie
dorostenců. Zde jsme obzvláště pyšní na to, že máme v soutěži

přihlášeno kompletní mužstvo hrající 11 na 11. Je to již téměř
rarita, což dosvědčuje počet pěti mužstev účastnící se této soutěže. Bez kategorie dorostu není ale růžový výhled do budoucna
dospělého fotbalu. Naši dorostenci v osmi utkáních třikrát zvítězili a pětkrát prohráli, celkem nastříleli 27 branek a 42 obdrželi,
což je řadí přesně do středu tabulky na 3. místo. Dorostence
v jejich zápasech hodně doplňovali kluci z kategorie starších
žáků. Tito nám svými výsledky dělají velkou radost a ve své soutěži z devíti utkání šestkrát zvítězili, nastříleli celkem 70 branek
a jen 19 jich obdrželi. Tyto výsledky je v tabulce řadí na krásné
2. místo. Mladší žáci jsou na tom obdobně. Z deseti odehraných
utkání jich pět vyhráli a pětkrát byl lepší soupeř. Při těchto utkáních nastříleli celkem 46 branek a 38 jich obdrželi, což je řadí na
4. místo osmičlenné soutěže. Starší přípravka dokázala v devíti
utkáních třikrát zvítězit a nastřílet celkem 74 branek, mladší
přípravka si užila dvě vítězství a celkem 93krát se radovala ze
vstřeleného gólu. Podrobněji v přiložených tabulkách. Nicméně
výsledky fotbalových utkání v jakékoliv ze zmíněných kategorií
jsou jen druhotným úspěchem. Tím hlavním cílem a motivem
všech je to, aby to všechny hlavně bavilo, na tréninky chodili
v hojném počtu a z tréninku odcházeli unavení, ale plní nových
zážitků, s posilněným sportovním duchem. To se doufám daří.
Jak se povede našim týmům navázat na výsledky podzimní
části si ještě musíme nějaký ten čas do jara počkat. Mezitím nás
čekají Vánoce a nový rok a já bych u této příležitosti jménem
celého našeho spolku TJ Klimkovice rád poděkoval všem členům
výboru a trenérům za jejich celoroční neocenitelnou a obětavou
práci. Samozřejmě i všem hráčům, od nejmladších po nejstarší,
za jejich přístup k tréninkům, kvalitní sportovní výkony a týmovou soudržnost. V neposlední řadě také městu Klimkovice,
Moravskoslezskému kraji, Národní sportovní agentuře a všem
soukromým sponzorům a partnerům (jejich prezentaci najdete
na našich webových stránkách) za jejich ﬁnanční nebo materiální podporu, bez které by to prostě nešlo. A také všem fanouškům a návštěvníkům našich zápasů za jejich přízeň. Všem přeji
zasloužený fotbalový odpočinek v zimní přestávce. A také všem,
jménem TJ Klimkovice, přeji veselé Vánoce a šťastný, úspěšný
a zdravý nový rok 2022.
Za oddíl kopané TJ Klimkovice Lukáš Lyčka

Máš rád sport, fotbal, dobrou partu?
Přidej se k nám!
Přijď kdykoliv na trénink. Můžeš si přijít nezávazně
vyzkoušet několik tréninků a pak se rozhodnout,
jestli rozšíříš naši fotbalovou partu.
Těšíme se na tebe. Vítáni jsou kluci i holky.
Více informací a kontakty na trenéry naleznete na:
https://www.tjklimkovice.cz/clanky/nabor.html
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Badminton TJ Sokol Klimkovice
Druhé místo pro Klimkovice z MČR smíšených
družstev dorostu v Dobřanech 2021
Ve dnech 5.–7. listopadu se v Dobřanech uskutečnilo očekávané
MČR družstev v kategorii U19. Jako každým rokem tak i letos
klimkovický oddíl vyslal do boje vybraný tým hráčů ve složení:
Veronika Dejlová, Lucie Metzová, Katka Osladilová, David Slíva,
Marek Waliszewski, Michal Oswald a hostující Dominik Kopřiva.
Cílem pátečního dne bylo odehrát dvě utkání ve skupině a sobotní dopoledne bylo věnováno zbývajícímu – 3. utkání. Pokračovalo se čtvrtﬁnálovými utkáními a na neděli připadlo semiﬁnále a ﬁnále (a boj o třetí místo).
Družstvo MČR dorostu

Klimkovickému týmu bylo přiděleno místo ve skupině C spolu s TJ Sokol Polabiny Pardubice, BK 1973 Benátky nad
Jizerou a BK Kopřivnice. V pátek šlo vše hladce, jelikož si po
skvělém výkonu Klimkovice připsaly prozatím dvě výhry, a to
5:2 proti Benátkám a nejspíš ne až tak očekávaný výsledek 4:3
proti Pardubicím. V sobotu zbývalo zdolat Kopřivnici, což se
povedlo s výsledkem 5:2. To pro Klimkovice znamenalo postup
do play-off, kde se setkaly s týmem TJ Astra Zahradní Město
(Praha). Ani tady jsme neselhali a po výhře 4:2 jsme zamířili do
semiﬁnále, které však ve skutečnosti pro mnohé představovalo
jakési „předčasné ﬁnále“. V tomto utkání nejspíš mnozí předpokládali, že vítězným týmem nejen tohoto utkání, ale i celého
turnaje, se stane Badminton FSpS MU (Brno).
Začátek utkání vypadal velmi slibně, a to díky prozatímnímu vedení 3:1 nad Brnem, o které se postarali David s Kačou
v mixu, kteří na tři sety zdolali Jakuba Diviše s Martinou Ševčíkovou; Dominik ve dvouhře, který si snadno poradil s Davidem
Smutným a Lucka s Kačou v deblu, kde si skvěle vedli proti Lucii
Krulové a Martině Ševčíkové. Pak se ovšem situace mírně zvrtla, když se stav srovnal na 3:3, přičemž si Lucka nedokázala
poradit s Luckou Krulovou v singlu a Dominik s Davidem nestačili na Kubu Diviše a Dejva Smutného. Naštěstí jsme si naši tajnou zbraň, schovanou pod jménem Verča Dejlová, schovávali
na dobu, kdy byla nejvíce potřeba. Protože to, co se dělo v dalších chvílích rozhodně nebylo pro slabé povahy! Takové napětí
a nervozitu asi nikdo z nás dlouho nezažil a nejspíš ještě dlouho
zase nezažije (a je fakt, že mnozí nejspíš nebyli moc daleko od
infarktu).
Vypadalo to moc slibně, když se Verči podařilo urvat první set
proti Gabči Trotzmüllerové (21:13). Ta se ale v následujícím setu
vzchopila a získala druhý set (19:21). V tuto chvíli stav utkání
vypadal nějak takto: 3:3 na zápasy a 1:1 na sety v rozhodujícím
zápase. Myslím, že oběma holkám (vzhledem k jejich situaci)
nebylo moc co závidět.
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Třetí set byl neskutečně napínavý. Stav byl pořád přibližně
vyrovnaný, a to až do konce. Za stavu 19:19 se Verča nedala,
a nakonec to vyhrála. Utkání skončilo a my jsme tedy vyhráli
4:3, avšak jsme tento zážitek rozdýchávali ještě asi dalších 20
minut…
Ve ﬁnále jsme se potkali s BK Baník Most. Tady už jsme takové ště stí neměli. Opět to nebylo vůbec jednoduché a odehrálo
se všech sedm zápasů, aby se rozhodl vítěz. A tím se stal nakonec Most. My jsme však na sebe hrdí, protože pro nás vítězství
znamenala především porážka Brna a rozhodně jsme neodešli
s prázdnou. Kromě medailí, cen a ﬁnančního obnosu jsme si
odnesli spoustu skvělých zážitků.

MČR kategorie U13 VITALITY 2021
Do Vendryně se trojka klimkovických vydala se zvědavostí
a natěšeným očekáváním, jak dopadne naše poměření s republikovou úrovní. Jmenovitě: Johan a Albert Kňažovčíci, kteří si
účast na mistrovství vybojovali vítězstvím na postupovém turnaji
v Orlové před 14 dny. A dále Terka Dejlová, která k už jisté účasti v mixu, přidala výhrou v singlu i čtyřhře na tomtéž turnaji jistotu
účasti ve všech třech disciplínách.
Pomyslný vrchol badmintonové sezony začal státní hymnou,
následovala úvodní řeč Petra Koukala a pak už se hrálo. Zatímco
Johan a Albert museli na své vystoupení čekat až do odpoledne,
Terka naskočila na kurt mnohem dříve. První kolo úvodních mixů
se svým spoluhráčem Martinem Valáškem ještě jako nasazený
pár stáli, do druhého naskočili, aby svedli svoji úvodní a neskutečně vyrovnanou bitvu s párem Tobiáš Stebel a Veronika Burdová. Rozhodoval až třetí set a výsledné skóre 22:20 (identické
s výsledkem prvního setu) posunulo Martina a Terku do čtvrtﬁnále. Zde už těsně nestačili na později stříbrný pár Gabriel Trkan
a Eva Holubářová. Škoda, opravdu chyběl jen kousek.
Účastníci MČR U13

Následné singly přinesly tyto výsledky: postup přes Kláru Fliglovou v prvním kole a nečekaný skok do čtvrtﬁnále přes Terezu
Grzánovou, protože vzhledem k nepředvídatelnosti dnešní doby
tato nasazená turnajová jednička do turnaje nakonec nenastoupila. Následný boj se známou soupeřkou Kateřinou Malou přinesl upracovanou bitvu nabitou přemírou dlouhých výměn. Přestože se Terce podařilo dostat soupeřku doslovně i na kolena, ani
v dotyčné výměně ani celkově to nestačilo a soupeřka šla po
výhře 21:12, 21:16 zaslouženě dál.
Do závěrečných čtyřher už naskočili i naši kluci. Natěšení
Albert s Johanem předvedli solidní výkon, a přestože jim pár
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Gabriel Trkan a Karel Vahalík vystavil do druhého kola stopku,
jednalo se o kvalitní a zejména v druhém setu velmi upracovaný duel plný atraktivních výměn. Vadí, nevadí, kluci jsou velkým
příslibem do budoucna. Terka a její parťačka Karolína Sýkorová
lehce proklouzly do druhého kola, kde se v třísetovém zápase
nakonec s turnajem rozloučily po prohře, která – zejména po
průběhu druhého setu – byla žel nečekanou skutečností a tak
to „necinklo“.
Mistrovství a jeho báječná atmosféra v zázemí areálu SK Vitality bylo skvělým zážitkem, určitě jsme nezklamali a jsme rádi, že
jsme toho mohli být součástí.

Kvaliﬁkační turnaj GPC U13 Orlová
Turnaj se povedl a sbírali jsme medaile i účast na nadcházejícím
MČR. Za Klimkovice jsme vyrazili ve velkém počtu Terka Dejlová, Barča Hanáčková, Naty Kostková, Adam Augustin, Jirka
Hudec, Jakub Häring, Johan Kňazovčík, Albert Kňazovčík
a Jonáš Dočkal.
Třetí místo v mixu pro Johana Kňazovčíka s Barčou Hanáčkovou, stejně jako třetí místo v deblu pro Kubu Häringa s Jirkou
Hudcem, skvělé. Výhra a skvělé první místo v singlu i deblu vystřelila Terku Dejlovou do Vendryně na MČR. V mixu už měla
Terka účast jistou a bude nás tedy reprezentovat ve všech disciplínách, gratulace a přejeme mnoho sil do náročných bojů. Stejný postup na MČR za první místo v deblu získali bratři Johan
a Albert Kňazovčíkovi, velká gratulace, kluci. Díky všem za účast
a maximální snahu.

Soutěže družstev dospělých
Marodka a různé nemoci dost oslabily všechny týmy. O víkendu
30.–31. října se po roce a půl konečně opět rozběhly soutěže
smíšených družstev dospělých.

Extraligový tým
Náš oddíl postavil letos tři týmy, bohužel ani jeden tým nebyl
kompletní. Nejlépe se s nepřízní osudu vyrovnal Extraligový
tým.
Výsledky:
Áčko si v Extralize připsalo jednu sobotní výhru 7:0 proti FSpS
Brno „A“ a jednu nedělní prohru 1:6 proti STAVOS Brno „A“.
Béčko v 1. lize východní skupiny bohužel třikrát prohrálo, a to
3:4 proti Českému Těšínu a dvakrát shodně 2:5 proti TJ Orlová
Lutyně a FSpS Brno „B“.
Céčko si ve 2. lize odvezlo z Kopřivnice jednu výhru 6:2 proti
Badminton Opava a dvě shodné prohry 2:6 proti BK Kopřivnice
„B“ a Akademie Olomouc „A“.
Za klimkovický badminton
Lucie Metzová, Petr Dejl a Jiří Halfar
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Házená TJ Sokol Klimkovice

Klimkovičtí házenkáři na své hráče nezapomínají
V pátek 22. října se v restauraci Karolina sešlo na 30 bývalých hráčů házené Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice,
aby společně oslavili životní jubileum 70 let dvou výborných
hráčů a také životních kamarádů Vladimíra Peřiny a Jaroslava Hudečka.
Oba se nesmazatelně zapsali do historie klimkovické házené
a Jaroslav Hudeček později také do historie karvinské a české
házené. Společně prošli cestu od žáků až po kategorii mužů
a vždy ve svých družstvech patřili k oporám a výborným střelcům. Jejich posty na hřišti byla křídla, kde vynikali rychlostí,
obratností a úspěšnou střelbou. Mnoho branek oba dva vstřelili
svým soupeřům také z tzv. „trháků“, kde těžili hlavně z přesných
přihrávek Antonína Kukuczky.
Byli členy družstva dorostenců, které pod vedením trenéra Jiřího Homoly vybojovalo v roce 1969 účast na mistrovství
republiky v Železném Brodě. Jak Vladimír Peřina, tak Jaroslav
Hudeček patřili v tehdejším ligovém dorosteneckém družstvu
k nejlepším hráčům. Výkony našich dorostenců na mistrovství
republiky nezůstaly bez povšimnutí. Vladimír Peřina, Stanislav
Košař a Jan Surý byli vybráni do reprezentačního družstva
tehdejší České socialistické republiky a Jaroslav Hudeček do
reprezentačního družstva juniorů Československé socialistické
republiky. Oba pak na dva roky rozdělila vojenská prezenční
služba. Po jejím absolvování hráli ještě krátký čas opět spolu za

Jaroslav Hudeček
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Vladimír Peřina a Jaroslav Hudeček
naše druholigové družstvo mužů. V roce 1973 totiž o Jaroslava
Hudečka projevil vážný zájem prvoligový Baník Karviná 1. Máj,
kde následně 14 let za tento vynikající československý tým hrál.
Tady se cesty obou kamarádů a spoluhráčů deﬁnitivně rozešly.
Až po ukončení aktivní hráčské činnosti se opět setkávali
v družstvu klimkovické staré gardy, se kterou dosáhli výborných
výsledků nejen na domácích turnajích, ale také v zahraničí –
v bývalé Německé demokratické republice, ve Spolkové republice Německo a v Polsku.
Vladimír Peřina zůstal po celou hráčskou kariéru věrný oddílu
házené v Klimkovicích a patří v historii k jeho nejlepším křídelním hráčům. Když s házenou skončil, stal se jeho velkou zálibou
běh na dlouhé trasy. Každodenními tréninky a naběhanými stovkami kilometrů se vypracoval ve své věkové kategorii veteránů
mezi nejlepší běžce maratonů a půlmaratonů v České republice.
Ve své kariéře startoval na 111 maratonech nejen v naší republice, nýbrž také v Polsku, Německu, Itálii a na Slovensku. Velkým
úspěchem je výborné 3. místo v maratonu v kategorii nad 50 let
na přeboru republiky v Ostravě v roce 2008. V současné době
byly z důvodu coronavirové pandemie všechny maratony zastaveny, ale Vladimír Peřina hodlá po jejich obnovení opět startovat. Můžeme jen obdivovat, že i v tomto věku stále běhá a jezdí
na kole. K jeho životnímu jubileu v Karolině jsme mu přáli, ať mu
hlavně vydrží co nejdéle zdraví a ještě hodně úspěchů v jeho
sportovní činnosti.
Úplně jinou životní sportovní cestu absolvuje po ukončení hráčské činnosti Jaroslav Hudeček, v rámci Českého svazu házené uznávaný trenér a odborník. Léta působil zejména
v oddíle házené HCB Karviná jako trenér mládeže a také extraligového družstva mužů. Vychoval celou řadu vynikajících hráčů,
z nichž mnozí hráli nebo ještě hrají za různé extraligové české
a špičkové zahraniční kluby, oblékali či dosud oblékají reprezentační dres. Jeho trenérské úspěchy nezůstaly bez povšimnutí
u představitelů Českého svazu házené. Na několik let vytvořili
s Jiřím Kekrtem velmi úspěšnou trenérskou dvojici u reprezentačního celku juniorů, se kterým se v roce 1995 probojovali na mistrovství světa v Argentině, v roce 1996 hráli s juniory
na mistrovství Evropy v Rumunsku. Této trenérské dvojici pak
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bylo na dva roky svěřeno rovněž reprezentační družstvo mužů.
V letech 1993 až 2011 působil jako hlavní trenér reprezentačního
družstva dorostenců a juniorů ČR. V roce 2009 se mu jako trenérovi extraligového družstva mužů HCB Karviná podařil doslova husarský kousek a životní úspěch – když s ním získal titul
mistra ČR. Několik titulů mistra ČR získal také s dorosteneckým
družstvem HCB Karviná. V letech 2012–2014 byli s trenérem
Habrem pověřeni Českým svazem házené vedením reprezentačního družstva mužů, se kterým dosáhli vynikajícího úspěchu
– vybojovali postup na mistrovství světa v Kataru. Ještě nutno
zmínit jeho trenérské působení u družstva mužů v extraligové

nezapomněli. Stále se mezi nás vracejí a účastní se našich akcí.
Toho si velmi ceníme.
Na oslavě v Karolině jsme však také vzpomínali na další
významné osobnosti klimkovické házené. Zmíním jen některé – v roce 2021 by oslavili svá životní jubilea – 90 let obětavý
funkcionář oddílu házené Zdeněk Prokeš, 90 let dlouholetý hráč
a trenér Zdeněk Štebel, 80 let dlouholetý hráč a předseda oddílu
Stanislav Neuwirth, 75 let hráč a funkcionář Ing. Jiří Haas, hráči
Luděk Dobeš a Jiří Kříbek a mohl bych pokračovat. V našem
oddíle na tyto všechny hráče, trenéry a funkcionáře nezapomínáme a budeme se s nimi setkávat v dalších příspěvcích na
stránkách Zpravodaje.
Jubilanty si připomeneme na společné fotograﬁi z oslavy v Karolině – zleva Vladimír Peřina a Jaroslav Hudeček. Každému
z nich bych chtěl věnovat vzpomínkový snímek z jejich bohaté hráčské kariéry. Vladimír Peřina je na snímku v utkání mužů
s Chemie Radebeul (Drážďany) 1. 5. 1974 a Jaroslav Hudeček
na fotograﬁi na tehdejším venkovním hřišti v Karviné roku 1975.
Ing. Jiří Hudeček

Vladimír Peřina
Litovli a v současné době u extraligového družstva mužů v Hranicích. Za své zásluhy o rozvoj sportu a házené byl jako první
muž a celkově její druhý člen po lyžařce Evě Kurfürstové uveden
v roce 2006 do Síně slávy města Karviné. Na slavnostním zasedání mu v sále MěDK ve stoje tleskali a děkovali vedoucí představitelé města, členové zastupitelstva a další hosté. Po zásluze
dnes patří k nejvýznamnějším osobnostem nejen karvinské, ale
také české házené.
Také Jaroslavu Hudečkovi jsme všichni v Karolině k jeho životnímu jubileu přáli hlavně co nejlepší zdraví do dalších let.
Jsme rádi, že za celou svoji kariéru jak Vladimír Peřina, tak
Jaroslav Hudeček nikdy na Klimkovice a na náš oddíl házené

Dělnická tělocvičná jednota

Bilancujeme
Rok se s rokem sešel a zase je tady bilance naší činnosti. DTJ Klimkovice sdružuje rekreační sportovce všech
věkových kategorií v oddílech tenisu, nohejbalu, volejbalu
a turistiky. V zimním období se scházíme v tělocvičně a tenisové hale, na jaře využíváme naše venkovní sportoviště –
víceúčelové hřiště a tenisové kurty v areálu ZŠ.
V letošním roce jsme, i přes přetrvávající omezení, připravili naše sportoviště k provozování již začátkem dubna. Nejen
členové DTJ, ale i široká veřejnost, se tak mohli vyžít ve svých
sportovních aktivitách, zahrát si nohejbal, volejbal, košíkovou,
tenis nebo se jen tak vyřádit s dětmi.

Sportovci DTJ se každoročně scházejí na všesportovních
hrách SDTJ ČR, kde si mohou změřit své síly v různých disciplínách a vyzkoušet i netradiční druhy sportu. Například na posledních hrách v Třeboni to byl rybolov. V letošním roce se měly
sportovní hry konat ve Vřesině, ale s ohledem na stávající situaci
byly odloženy na příští rok. Tak snad to již vyjde.
Závěrem všem občanům Klimkovic, přátelům a příznivcům
rekreačního sportu přejeme šťastné a veselé Vánoce, vše nejlepší do nového roku a těšíme se na setkání na našich sportovištích v roce 2022.
Taťjana Urbánková

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

Všechno, co má nohy, na palubu a jedeme!
Tímto povelem za zvuku lodní sirény začala plavba AKOBANDu na zaoceánské lodi po světových mořích s novým
moderovaným programem Vítejte na palubě.
Rád bych vám přiblížil, jakým způsobem takováto plavba
vzniká. Důležité jsou konstruktérské schopnosti, nástrojářské
zkušenosti a v neposlední řadě kapitánka, která celou plavbu
povede.
Přípravy začínají již týdny předem, kdy se sešly nejlepší konstruktérky Pavla Tomalová a Hana Hasoňová, které navrhly celý
vzhled lodě. Kapitánka Ivana Neuwirthová určila směr plavby
a členové AKOBANDu zajistili strojovnu, kde se přidávalo pořádně do kotlů, aby zaoceánská loď mohla vyplout.

Na začátku dne se z kapitánského můstku ozvalo „Čert ví,
kdy kotvy zvednem!“. Snad se jednalo jen o žert. Dva dny jsme
se plně soustředili na chod motorů, které se postupně musely
vyladit, aby zněly ty nejkrásnější tóny a nic neskřípalo. Dvoudenní pobyt v malém přístavu ve Spálově měl v harmonogramu hned několik rozkazů a zkoušek: vše musí fungovat, nic
nesmí vrzat ani skřípat. Zkouška na mořskou nemoc se v jisté
míře také povedla. Určitě si všichni umíte představit, co dokáže
rozbouřené moře. Potopa Titaniku se již nesmí opakovat!
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Kapitánka po dvou dnech s velkým potěšením vydala prohlášení, že zaoceánská loď může vyplout. Velká sláva se konala
24. října v Klimkovicích. Přišlo nespočet obdivovatelů, fotografů
a novinářů, kteří si tento okamžik nemohli nechat ujít. Pasažéři
nastoupili na loď a vyplulo se.
Plavba byla impozantní. Všude, kde jste se podívali, byly typické námořnické uniformy personálu s modrobílými proužky.
Famózní klimkovické pjenice s Milanem Rybou líbezně zpívali na pódiu a cestující si mohli užívat klidnou, ničím nerušenou
plavbu. Pozoruhodný byl také západ slunce na horizontu. Jakmile se setmělo, vše získalo jiný rozměr. Dámy přicházely do
sálu v róbách, gentlemani ve smokinzích s motýlky, galavečer
zaoceánské lodě mohl začít. Návštěvě Argentiny s Evitou Perón
v podání sólistky Marie Šimurdové, nebo návštěvě světoznámého hotelu Ritz, se dostalo velkého ohlasu. Jednoduše řečeno,
celý večer byl obohacen světově známými melodiemi a skladbami ze všech koutů světa.
Poslední hlášení: Lodní deník vedený kapitánkou nezaznamenal žádné chyby ve funkčnosti celé plavby, proto si troufám říct,
že se můžete těšit na další turnus plavby. Tentokrát se budete
moci nalodit 20. března 2022 v Polance nad Odrou.
Hlášení zaznamenal: Triangl
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Inzerce

NABÍZÍME K PRONÁJMU
místnosti pro podnikání
v centru Klimkovic
Budova BTV, naproti požární zbrojnici
Oldřich Burger, tel.: 603 451 323
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

Nabízím externí vedení účetnictví
včetně nez. organizacím
• Vyplním všechny druhy daňových přiznání –
DPH, OSS, silniční daň, daň z příjmu fyzických osob,
daň z příjmu právnických osob, statistické výkazy aj.
• Dále se postarám o vaši mzdovou agendu.
• Připomenu vám termíny pro splnění
vašich daňových povinností.
• Pro doklady si mohu jezdit.
Dlouholetá praxe v oboru, pojištění.
Kontakt: malisova.ucto@seznam.cz, tel.: 603 517 724
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