í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi vás
pozdravit a informovat o dění v našem
městě. Letní prázdniny utekly jako voda
a doba dovolených je u konce. Jsem velmi rád, že covid-19 naše město úspěšně míjí a v současné době máme pouze jednotky nakažených. Netroufnu si
předvídat, jak se bude vyvíjet následující
podzimní období. Věřím však, že to jako
společnost zvládneme a děti budou moci
chodit do škol. Omezení škol považuji za
jedno z nejhorších opatření.

Autobusová doprava
Jednou z nejzásadnějších změn letošního podzimu bude nová koncepce obsluhy městských autobusů č. 53, 64. Na
další stránce Zpravodaje je k této problematice rozsáhlejší článek. Často, když
se spouštějí nějaké novinky, mají mnozí

září 2021
strach z toho, že to nebude fungovat, po
čase však třeba usoudí, že to je dobrá
věc. Tato změna má za účel zajistit nejen
častější spojení našeho města s nedalekou Ostravou, ale i kvalitnější propojení Václavovic s centrem města a lepší
dopravu pro školní děti. Jsem rád, že se
nám povedlo rozklíčovat přesné náklady
na vozokilometry a dodržet podmínku
nezvyšovat náklady města. Je to totiž klíčový nástroj, jak upravovat případné další spoje. Zastupitelé proto vznesli další
podmínku a to, že rada města po půl roce
provozu vyhodnotí efektivitu spojení autobusů a bude pracovat se smysluplnými
požadavky. Pokud byste tedy měli nějaký
reálný a smysluplný postřeh k novému
uspořádání hromadné dopravy, zašlete
jej na podatelnu města.

Investice
Jak jste si jistě všimli, realizace tří velkých investic jsou již vidět. Na náměstí už
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není nejhorší fasáda na budově města
a postupné dokončování začíná utvářet
pěkný pohled na budovu, která doteď
spíš splývala s pozadím a tvořila smutný konec náměstí. Samotná realizace je
poměrně složitá, věřím však, že se nám
povede dotáhnout vše do detailů a konečný výsledek bude stát za to.
Další důležitou investicí je kompletní rekonstrukce naší školky na ulici 28. října. Je
to největší investice tohoto roku a dotace
na tuto investici je ojediněle vysoká. Realizace je v plném proudu a předpokládaná
rekonstrukce za 80 dní je takřka nadlidský výkon. Vzhledem k současné situaci
na trhu se stavebninami je spíš zázrak, že
vše bude dokončeno nejpozději na konci
září. Věřím však, že se děti budou moct
vrátit do „Pastelky“ už v druhé polovině
měsíce. Na poděkování ﬁrmě je ještě čas
a za zpoždění se velice omlouvám, avšak
výsledek bude stát za to.
Třetí významná investice není až tak investicí, ale reklamací. Jedná se o výměnu
zateplení na základní škole. Tato stavba

Vzpomínka na léto v Klimkovicích.

Foto: Petr Večerka

Pokračování na straně 3
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Informace z městského úřadu

POZOR! Od 1. 9. 2021 nová koncepce dopravní obsluhy
městské části Ostravy – Polanky n. O. a města Klimkovic
Nová koncepce dopravní obsluhy se dlouho a pečlivě připravovala od září roku
2019 a postupně se vyvíjela. Byla projednána na veřejném setkání s občany dne
16. 9. 2020 v klimkovickém kině za účasti autorů návrhu – představitelů společnosti KODIS s. r. o. (správce Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS), a představitelů města Klimkovic a městské části Ostravy
– Polanky nad Odrou.
Po bouřlivé, avšak věcné, diskusi byly
nejzávažnější připomínky akceptovány
a zaslány KODISu k další úpravě navržených jízdních řádů. Následně upravené jízdní řády projednala Rada města
Klimkovic, která v diskusi hledala možnosti k omezení nárůstu vozokilometrů, a tím
ke snížení navrhované celkové částky za
přepravu tak, aby bylo dosaženo jednoho
ze základních požadavků nové koncepce
dopravní obslužnosti, což je zachování
celkové výše ﬁnančních nákladů. Závěrečné slovo pak mělo Zastupitelstvo města Klimkovic, které na svém zasedání dne
5. 5. 2021 sice schválilo navrženou koncepci dopravní obslužnosti, avšak uložilo
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zpracovateli společnosti KODIS s. r. o.,
ještě upravit jízdní řády. Poslední úpravy
byly zaměřeny na zvýšení počtu spojů linky č. 64 na úkor linky č. 76 vedoucí přes
Polanku n. O. Takto upravené modelové jízdní řády linek DPO č. 59, 64 a 76
Zastupitelstvo města Klimkovic schválilo
na svém zasedání dne 26. 5. 2021 a zároveň uložilo radě města zajistit vyhodnocení vytíženosti jednotlivých spojů uvedených linek do 30. 6. 2022.

V čem spočívají změny
dopravní obslužnosti?
Předně se ruší stávající linka č. 53. Stávající linka č. 64 zůstává v nezměněné

trase Klimkovice Sanatoria, Klimkovice
centrum, Klimkovice Viola, Ostrava-Svinov a zpět.
Nově bude provozována linka č. 76,
která bude jezdit na trase Klimkovice Sanatoria, Klimkovice centrum, Klimkovice
Dřevovýroba, Polanka n. O., Ostrava-Svinov a zpět.
Rovněž nově bude provozována linka
č. 59, která bude jezdit na trase: Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Dubina, Stará Bělá,
Polanka nad Odrou, Klimkovice dřevovýroba, Klimkovice centrum, Klimkovice
Viola, Ostrava-Svinov a zpět.
Jízdní řády jednotlivých linek jsou
k dispozici v tištěné podobě v klimkovickém informačním centru.
Změna jízdních řádů bude platit od
1. 9. 2021.
Jaroslav Varga,
starosta města Klimkovic
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Pokračování ze strany 1
nám zabírá spousty a spousty hodin práce. Pokud by tato reklamace neproběhla,
mohla by původní realizace znamenat
v budoucnu pro město velký problém. Vracení dotace ve výši 20 mil. Kč a následná pokuta ve stejné výši by naše město
doslova zruinovala. Po dokončení investice bude, a to nejspíš v příštím Zpravodaji,
rozsáhlý článek. Nyní vše probíhá podle
harmonogramu prací a vše by mělo být
hotovo do konce září.
Poslední investicí je kompletní rekonstrukce vozovky v Josefovicích. Celá
investice probíhá ve spolupráci se Správou silnic MS kraje (SSMSK). Víme, že
to bude určité omezení v běžném životě
i s ohledem na provoz mateřské školky.
Bude to však dovršení dlouhodobě neutěšené situace v městské části Josefovice. Cesta byla již po plynoﬁkaci lokálně
opravena a teď po kanalizaci si opravdu
zaslouží celoplošnou rekonstrukci. Vše
se musí stihnout do zimní údržby, která
začíná prvního listopadu. Dojde ke kompletní výměně nejen asfaltu, ale i obrubníku a dešťových vpustí. Prosím občany
o toleranci při realizačních pracích. Případnou konzultaci ze strany občanů je
možno zrealizovat v kontrolní dny, které
budou probíhat vždy v úterý dopoledne.
Pro naši TS se povedlo zajistit novou
techniku, a to traktor s čelním nakladačem. Starý traktor už dosluhuje a jeho
modrý dým a závan nafty již nebude
znepříjemňovat ovzduší našeho města.
Sloužil dobře, ale jeho životnost už končí. Navíc se nový traktor povedlo pořídit
z dotace a jeho cena je pouze poloviční. Věřím, že chlapům vydrží co nejdéle
a v čele s panem vedoucím ho budou užívat ke spokojenosti nás všech.

Připravované investice
Doba běží opravdu velmi rychle a naší
snahou je pokračovat v plánu investic
a pokusit se stihnout do konce roku co
nejvíce práce. V polovině měsíce srpna
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
chodníku od Hrušky do parku. Tato investice by měla být hotová do konce října.
Chodník je v těchto místech již opravdu
takřka neschůdný.
Dále bychom měli vysoutěžit rekonstrukci střechy sokolovny, nádvoří na
zámku a realizaci opravy malého bazénu.
Vše se opozdilo z důvodů zpoždění při
získání stavebních povolení. Získávání
potřebných povolení je čím dál tím komplikovanější.
Nečekaný úspěch nás potkal při získání dotace z ministerstva pro místní rozvoj,
a to na opravy dívčích toalet ve škole
a rekonstrukci kuchyně ve školce a rovněž toalet ve školce. Podmínkou je však
vysoutěžit realizační ﬁrmu do konce září.
Je to další práce navíc oproti schváleným
investicím. Byla by škoda se nepokusit
dotaci získat a podmínky jsou už bohužel
takto nastavené.
Opakem jsou však rybníky v parku. Zde
se nám povedlo připravit kompletní dokumentaci, až na poslední výhradu Povodí
Odry. Věřím, že s tou se vypořádáme, ale
dotaci je velmi obtížné získat. Pravidla
pro zisk dotace jsou velmi přísná a podpora je spíš pro nefunkční rybníky, jako je
rybník na Mexiku. Bohužel, zde nemáme
přístup, a tady to naopak vázne na Povodí Odry, které řeší svůj povodňový poldr
na úkor našeho rybníku.
Poslední plánovanou investicí je chodník do Polanky nad Odrou. Zde jsme
dotaci získali a velmi důležitý chodník
se bude realizovat příští rok. Podmínkou

dotace je chodník vysoutěžit do konce
roku a v příštím roce realizovat.
Investice na příští rok se budou samozřejmě schvalovat až v únoru, ale už nyní
víme, že práce máme minimálně už teď
aspoň na půl příštího roku.

Volnočasové aktivity
Příjemně mne překvapilo, kolik dětí
jsem během prázdnin zaznamenal v našem městě. Velkou zásluhu na tom má
naše volnočasové centrum Mozaika a jeho
bohatý program pro děti formou příměstských táborů. Ukazuje se, jak je takové
centrum důležité a potřebné. Děkuji paní
Bc. Renatě Návratové a jejímu kolektivu
za přípravu všech aktivit.
Dále jsem velmi rád, že se jako strategické místo ukazuje také naše koupaliště.
Vím, že mohlo být v provozu o měsíc dříve, ale z důvodu dlouhodobého zanedbávání v minulosti ze strany města je zapotřebí dát do pořádku spousty a spousty
věcí. To nejdůležitější pro koupaliště je
však voda v bazénu. To se po dvou letech
povedlo a nyní se můžeme pustit do další
důležité práce, jako je třeba oprava toalet,
plotu, střechy a jiných věcí. Ovšem ani
tento areál by nefungoval bez lidí, kteří
zde nechají kus svého času a úsilí. Tady
mi také dovolte poděkovat paní Alici Chlebovské a jejímu realizačnímu týmu.
Stojíme na prahu měsíce září, ve kterém nás již tradičně 11. 9. 2021 čeká Jarmark, srdečně vás na něj zvu.
Září se nese v duchu začátku školního
roku. Všem bych chtěl tedy popřát klidné
školní měsíce – dětem, učitelům a rodičům. A nám všem přeji klidné podzimní
dny a hezké „babí“ léto.
S pozdravem váš starosta
Jaroslav Varga

Kompostéry pro město Klimkovice –
akce se blíží ke konci
Akce Kompostéry pro město Klimkovice se již blíží ke svému konci. K distribuci
zbývá posledních 53 kompostérů, které si zatím občané nevyzvedli nebo nerezervovali. Distribuce momentálně stále pokračuje v individuálním režimu po dohodě
s místostarostou města (viz výzva na jiném místě zpravodaje).
Celkem sedm stovek kompostérů bylo
letos nakoupeno s přispěním dotace
z Operačního programu Životní prostředí,
která pokryla 85 procent celkových nákladů. Před rokem v květnu jsme zorganizovali mezi našimi občany první průzkum
s cílem zjistit, kteří obyvatelé města by
měli o kompostéry zájem. Z tohoto průzkumu jsme došli k celkovému číslu 700

a dnes již má většina občanů svůj kompostér na zahradě a kompostuje.
Při výběru dodavatele ve veřejné soutěži jsme zohlednili nejen konečnou cenu,
ale také kvalitu produktu, tak aby měly
kompostéry co nejdelší životnost. Kompostéry v celkové hodnotě 3,388 milionu korun včetně DPH dodala společnost
SDO Technika, celkem projekt přišel na

3 506 580 Kč. Dotace činila 2 980 593 korun, město tak ze svého rozpočtu investovalo 525 987 Kč. Ze 700 objednaných
kompostérů jich bylo sto na 800 litrů, dvě
stovky na tisíc litrů a 400 kusů o objemu
1 400 litrů.
Kompostéry byly dodány ve dvou velkých kamionech letos v červnu. První várku pěti set kompostérů se podařilo distribuovat již v červnu, dalších přibližně 150
v červenci a nyní zbývá poslední cca 50
kusů. Organizace byla celkem náročná.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
V informačním centru města fungovalo
administrativní zázemí, kde si lidé vyzvedli
a podepsali smlouvu o výpůjčce. Výdejní
místo bylo zřízeno v bývalé hospodářské
„žluté“ škole, kde pomáhali klimkovičtí
skauti. Zájemci získávají kompostéry na
šest let do výpůjčky, poté přecházejí do
jejich vlastnictví.
K rozhodnutí investovat do nákupu
kompostérů nás inspirovaly dlouhodobé
statistické výzkumy, které ukázaly, že každý občan vyprodukuje za rok zhruba 331

kilogramů běžného komunálního odpadu.
Z tohoto množství tvoří největší část právě
biologicky rozložitelný komunální odpad.
Ten většinou končí nevyužitý v popelnici.
Odborníci se shodují, že kompostování
v domácnostech je nejefektivnější způsob
třídění bioodpadu. Kompostováním je
možné zpracovat až 90 procent bioodpadu vznikajícího v domácnostech. Motivací
projektu je snížení množství vyprodukovaného komunálního odpadu.
Projekt přispěje ke zlepšení životního
prostředí a pomůže naplnit povinnost
třídit biologický odpad v obcích, kterou
přináší novela zákona o odpadech. Nákupem domácích kompostérů pro občany
se navíc pro město a jeho občany sníží
náklady na sběr, svoz a skládkování
směsného komunálního odpadu až o 20
procent ročně. Ve vlastních kompostérech vyprodukovaný kompost pak mohou
obyvatelé města využít na svých zahradách jako kvalitní hnojivo pro rostliny.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta

OPAKOVANÁ VÝZVA – INDIVIDUÁLNÍ DISTRIBUCE KOMPOSTÉRŮ
Máte-li zájem o bezplatné přidělení kompostéru nebo jste měli rezervovaný kompostér a z jakéhokoliv důvodu jste si jej doposud
nevyzvedli, volejte na telefonní číslo: 602 289 533 (Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta) nebo napište e-mail na adresu: mistostarosta@mesto-klimkovice.cz.
K dispozici je stále cca 50 ks zahradních kompostérů o velikostech 800 L, 1 000 L nebo 1 400 L.

Modernizace vozového parku
Mnozí z vás si určitě mohli všimnout,
že od poloviny července jezdí po ulicích našeho města nový, moderní traktor značky CASE FARMAL 85 A.
Ten nahradil původního pomocníka –
traktor ZETOR 6211, který sloužil městu
od roku 1989. Stáří stroje se projevovalo
zejména na jeho technickém stavu a tak
nastal ten pravý čas poohlédnout se po
něčem novém.
Proto již v říjnu 2020 byla možnost, aby
město Klimkovice podalo prostřednictvím společnosti AGROTEC a. s., žádost
o podporu poskytovanou Podpůrným
a garančním rolnickým a lesnickým fondem a. s. (dále jen PGRLF), na investiční
úvěr za účelem pořízení traktoru s čelním
nakladačem.
S žádostí na PGRLF město uspělo
a po provedení všech nutných administrativních úkonů a schvalovacích procesů
byla v červnu s PGRLF uzavřena Smlouva o investičním úvěru v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví. Investiční úvěr
byl poskytnut ve výši 1 250 000 Kč.
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Současně PGRLF poskytnul městu
ﬁnanční podporu na snížení jistiny ve výši
630 000 Kč. Nový traktor včetně čelního
nakladače byl pořízen za 1 512 500 Kč
včetně DPH.

Věřím, že tento nový a moderní stroj
bude spolehlivým a dobrým pomocníkem
při údržbě majetku města.
Milan Glomb,
vedoucí TS Klimkovice
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Stručná informace o průběhu
realizačních investic v letošním roce
Vážení občané, jsme krátce po pololetí roku 2021 a to je čas, kdy by měla být alespoň ve stručnosti zodpovězena odpověď na otázku: „Jak si stojíme s průběhem
realizačních investic roku 2021?“. Je nasnadě, že každý občan má svou prioritu jinde, a vyhovět všem je nemožné. Nicméně zastupitelstvo města rozhodlo
o investicích tohoto roku, což je závazným kritériem.
Letošní rok je, bohužel, už od 2. čtvrtletí zcela zásadně poznamenán prudkým
růstem cen stavebního materiálu, kdy
např. zateplovací hmoty (polystyren) podražily o 100 %, kari sítě přes 230 %, stavební dřevo o 160 %…, takže se naprosto
vymykají dříve zpracovaným rozpočtům.
Navíc velká část dodávek tohoto materiálu je stižena dlouhými dodacími lhůtami. V kombinaci se skutečností, že do
veřejných zakázek, vyhlašovaných veřejnou správou, se hlásí nízký počet zájemců o realizaci, najde-li se vůbec nějaký,
jde o vpravdě kritický stav.
Město Klimkovice si v ohledu realizace investičních akcí roku 2021 nestojí špatně. Jak jste již byli informováni
v předchozím Zpravodaji, letos už máme
dokončeny 3 větší realizační investice,
a to: „Přeložka nadzemního vedení 22 kV
nad budovou sokolovny – nové podzemní vedení“, „Výměna výtahu pro seniory
v DPS“ a „Výměna městského rozhlasu
za digitální bezdrátový v rámci protipovodňových opatření města Klimkovic“. V současné době máme ve stavu různého stupně rozpracovanosti již další 4 realizační
investice: „Zateplení MŠ Klimkovice, ul.
28. října“ (je ve velmi vysokém stupni
rozpracovanosti – dokončována montáž
zateplovacího systému na celém skeletu
budovy, montáž vzduchotechniky, dokončeny injektáže a probíhá výměna plechové střechy; investici mimořádně kvalitně
administruje referent odboru HTO Bc.
Vladislav Poledník, předpoklad úplného
dokončení díla: druhá pol. 9/2021), „Oprava vč. zateplení a výměny výkladců domů
35 a 36 na náměstí“ (dokončena montáž
zateplovacího systému, dokončována
montáž výkladců, příprava pískovcového
obložení; coby investici poprvé a s vysokým nasazením administruje referentka
TS Anna Trojančíková, předpoklad dokončení: 10/2021), „Výměna zateplovacího systému celé hlavní budovy ZŠ vč.
přístavby šaten“ (po demontáži původního trhlinami posetého zateplovacího systému provedena penetrace, vyspravení
a zpevnění a až 10 cm dorovnání ploch
zdí, dokončována montáž zateplovacího

systému na celém objektu C, zahájena
výměna atik a parapetů hlavní budovy
a opravy parapetů dalších objektů; s ohledem na obrovský rozsah vad díla dokončeného v r. 2014 administrují společně
starosta města Jaroslav Varga, tajemník
MěÚ Ing. Bc. Ladislav Vašek a vedoucí
odboru HTO Ing. Dita Jalůvková, předpoklad úplného dokončení: 30. 9. 2021)
a „Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice – průtah obcí“ (stavba zahájena
16. 8. 2021, začaly přípravné práce a frézování původních vrstev; realizováno ve
spolupráci se Správou silnic MSK, administruje vedoucí HTO Ing. Dita Jalůvková,
termín dokončení ve 2. pol. 10/2021).
V současné době jsou v různém stupni rozpracovanosti předrealizační etapy
letošních či do příštího roku pokračujících
dalších velkých investičních akcí, z nichž
vybíráme:
1. „Oprava chodníku na ul. Čs. Armády“,
Klimkovice (dokončena projektová dokumentace, běží zadávací řízení, předpoklad realizace 9–10/2021).
2. „Rekonstrukce v budovách MŠ a ZŠ
obce Klimkovice“ (dokončena projektová
dokumentace, běží zadávací řízení, předpoklad realizace 9/2021 až 8/2022).
3. „Gravitační kanalizace Klimkovice –
Polanka, ul. 28. října – 1. května“ (běží
stavební řízení – hotová dokumentace
v podrobnosti dokumentace pro provedení
stavby (DPS), výběr zhotovitele v 9/2021
a předpoklad realizace do 31. 12. 2021).
4. „Nová střecha sokolovny v Klimkovicích“ (běží stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby z 8/2021, výběr
zhotovitele v 9–10/2021 a předpoklad
realizace do 31. 12. 2021 – zde s výhradou dostupnosti materiálu a vhodného
počasí).
5. „Zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích“, (dokončena projektová dokumentace v 8/2021, běží stavební řízení, výběr
zhotovitele předpoklad v 9–10/2021,
předpoklad realizace ve dvou etapách
10/2021 až 5/2022).
6. Rekonstrukce malého bazénu na
koupališti včetně výstavby dechlorační
jímky (dokončení doplnění projektové

dokumentace podle požadavků vodoprávního úřadu v 6/2021, dokončeno územní
řízení obecným stavebním úřadem, běží
vodoprávní řízení, výběr zhotovitele předpoklad v 9–10/2021, předpoklad dokončení realizace nejpozději do zahájení
koupací sezóny 2022).
7. Chodník na ul. 28. října (dokončena
projektová dokumentace ve stupni stavebního povolení, vydáno stavební povolení, získána dotace ze SFDI na stavební
objekt SO 01, předpoklad dokončení DPS
11–12/2021, realizace r. 2022 – navazuje
na dokončení gravitační kanalizace na ul.
28. října).
8. „Revitalizace rybníků v parku P. Bezruče“ (dokončena projektová dokumentace
ve stupni DPS, běží stavební řízení).
9. Oprava schodiště ke kinu (dokončena projektová dokumentace, předpoklad
výběru zhotovitele 10/2021).
10. Sportovní hala (dokončena analýza
stávající prostorové studie multifunkční
sportovní haly v 6/2021, probíhá zpracování variant optimálního řešení, výběr
konečné varianty zastupitelstvem města
v 9/2021).
11. „Požární zbrojnice Klimkovice“ (výběr
zhotovitele na zpracování společné dokumentace pro územní a stavební řízení
9/2021, dokončení PD 11–12/2021).
Věříme, že tento stručný přehled přispěje k co největší obecné informovanosti občanů Klimkovic o dění ve sféře
investičních projektů. Stav, kdy v dřívějších letech byly velké realizační investice
dokončovány obvykle v počtu 1 či 2 ročně
(vedle toho, samozřejmě, byly zajišťovány
projektové dokumentace a běžná agenda
pro adresáty veřejné správy), letos už je,
i díky značné podpoře většiny členů rady
města, velmi významně překročen. A to
jsou před námi ještě další měsíce, v nichž
budou realizovány a dokončovány ještě
některé z výše uvedených investic.
Děkujeme tímto všem zaměstnancům
Městského úřadu Klimkovic a Technické
správy města Klimkovic, kteří se na jejich
přípravě a zajišťování i vysoce nad rámec
fondu pracovní doby podíleli, a ještě podílet budou. Stejně tak děkujeme občanům
za mnohdy podnětné náměty a připomínky.
Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ Klimkovice
Ing. Dita Jalůvková, vedoucí
odboru hospodářsko-technického
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Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice
– průtah obcí v období 16. 8. – 15. 10. 2021
Vážení občané, od pondělí 16. srpna začaly v Josefovicích fyzické přípravy na
opravu povrchu průtahu obcí – silnice III/45417. Tato investice je realizována
městem Klimkovice a Moravskoslezským krajem za ﬁnančního přispění státního
fondu dopravní infrastruktury.
Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky, kvůli množství překopů po výstavbě nejen kanalizace, ale také neúnosnému podloží a pro
zvýšení bezpečnosti silničního provozu
bude oprava spočívat jednak ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky (krytové vrstvy – obrusná a ložná),
bude provedena sanace a recyklace podkladních vrstev a položení vrstev nových.
Oprava dále zahrnuje žulový jednořádek,
výměnu poškozených obrub, silniční odvodnění atp. Nakonec bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení
vč. protismykových úprav povrchu.
Práce jsou již v plném proudu, kdy se
vyměňují a upravují uliční vpusti, sanují
se okraje vozovky, pokládají se trativody,
nové obruby a také jednořádek ze žulových kostek pro odvodnění komunikace.
Průjezd vozidel je při těchto pracích řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu).
Další stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku josefovické silnice
č. III/46417, která bude rozdělena do následujících etap:
I. etapa – úsek od kaple po napojení
na již opravený kryt proveden v rámci

SITUACE STAVBY

výstavby dálnice D1, tedy po odbočku na
Janovice (16.–30. 9. 2021)
II. etapa – úsek od křiž. se sil. II/647 po
kapli (1.–11. 10. 2021)
Za uzavřený úsek této komunikace
bude obousměrně vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou
a příměstskou dopravu (mimo školní
spoje), a to po silnici II/647 (ul. Čs. Armády), sil. III/4654 (ul. Lidická/Olbramická)
a III/46417 (ul. Josefovická) viz. výlukové jízdní řády (které jsou k dispozici na
webu města a v Kulturně informačním
středisku v přízemí zámku), a to zvlášť
pro I. etapu výstavby a zvlášť pro II. etapu výstavby:
• Výlukové jízdní řády linek 674 a 679
s platností od 16. do 30. 9. 2021 – v tomto termínu bude autobusová zastávka
Klimkovice, Josefovice, Jednota obsluhována pouze spoji č. 5 a 11 linky č. 679
a spojem č. 7 linky č. 674. Ostatní spoje
danou zastávku neobslouží. Taktéž nebude obsluhována zastávka Klimkovice,
Josefovice, rozcestí, až na výjimku víkendových spojů 206 a 251 linky č. 679
a spoje 201 a 202 linky č. 674.
• Výlukové jízdní řády linek 674 a 679
s platností od 1. do 11. 10. 2021 –
v tomto termínu nebudou obsluhovány
zastávky Klimkovice, Josefovice, Jednota

a Klimkovice, Josefovice, rozcestí Dále
v tomto termínu budou spoje 206 a 251
linky č. 679 a spoje 201 a 202 linky č. 674
obsluhovat zastávku Klimkovice, Josefovice, rozcestí.
Příjezd s jediným přístupem k nemovitostem ze sil. III/46417 nebude možný za úplné uzavírky komunikace, kdy
bude nutné respektovat aktuální stav
pokládky asfaltových vrstev, o čemž
bude zhotovitel dopředu informovat
prostřednictvím letáků a dalších prostředků obce, kde budou uvedeny
veškeré potřebné informace o délce
a rozsahu samotného omezení v závislosti na vývoji aktuálních klimatických
podmínek.
Vážení spoluobčané, město Klimkovice společně se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., a zhotovitelem
stavby společností JANKOSTAV s. r. o.,
vynakládá maximální úsilí, aby realizace
nového povrchu komunikace co nejméně
komplikovala život občanům, obchodníkům a účastníkům silničního provozu,
kteří využívají tuto komunikaci. Bohužel
se takto rozsáhlá oprava neobejde bez
nezbytných omezení.
Všem účastníkům silničního provozu,
a především obyvatelům obce Klimkovice–Josefovice, děkujeme za trpělivost po
celou dobu realizace této stavby.
(Kri)
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Kanalizace na ulici 28. října, propoj
Klimkovice – Polanka
Po více než deseti letech příprav, které se počátkem letošního roku proměnily
v pravomocné stavební povolení, dojde v příštím roce k výstavbě chodníku
z Klimkovic do Polanky nad Odrou podél ulice 28. října.
Stavba tohoto chodníku je rozdělena
na 3 etapy. Poslední etapu zahrnuje část
chodníku, který řeší nejnebezpečnější
úsek výše uvedené pěší trasy – od nepřehledné zatáčky za restaurací Verdun po
točnu autobusů v Polance nad Odrou.
V tomto úseku bude pod chodníkem
položena i nová jednotná kanalizace,
která bude odvádět odpadní vody ze čtyř
nemovitostí, nacházejících se podél této
části chodníku, a které bylo možno gravitačně napojit.
Projektovou dokumentaci na akci „Gravitační kanalizace Klimkovice – Polanka,
ul. 28. října – 1. května“ zpracovala projekční kancelář společnosti OVaK a. s.
V loňském roce proběhla řada jednání se starostou SMO MOb Polanka nad

Odrou Pavlem Bochniou, který byl městu Klimkovice velmi nápomocný ohledně
možnosti napojení městské kanalizace na
rekolaudovanou kanalizaci ve vlastnictví
městského obvodu. Polanka nad Odrou
zajistila ve vlastní režii rekolaudaci stávající dešťové kanalizace na jednotnou,
a to tak, aby mohly být plynule propojeny
úseky: Klimkovice – rekolaudovaná část
v Polance nad Odrou – nový sběrač jednotné kanalizace v Polance nad Odrou,
končící u točny autobusů. Tato kanalizace se dále napojuje na kanalizační přivaděč na ÚČOV v Ostravě-Přívoze, nově
budovaný městským obvodem v letošním
roce.
Vzhledem k provozování těchto kanalizací OVaK a. s., se město Klimkovice

pokusí zajistit rovněž provozování své
nové kanalizace vodárenskou společností OVaK a. s., v návaznosti na stávající
provozní a kanalizační řády OVaK a. s.
Spolupráce mezi oběma starosty byla
přímo ukázková a díky tomu může město
již nyní zajišťovat zadávací řízení na zhotovitele stavby.
Předpokládaná realizace nové gravitační kanalizace proběhne v podzimních
měsících roku 2021. Vybudování této
kanalizace bylo podmínkou pro možnou
navazující výstavbu chodníků na ulici
28. října a jsme rádi, že přestože projektová dokumentace na kanalizaci nebyla v minulosti zajištěna (míněno období
pasivního přístupu 8 let do roku 2019),
podařilo se v letech 2020–2021 zajistit
vypracování celé projektové dokumentace včetně stavebního povolení.
(Mal)

Novela zákona o občanských průkazech
s sebou nese výrazné změny
Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech, který přináší výrazné změny. Vydání tohoto zákona reaguje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. 8. 2019 o posílení zabezpečení průkazů
totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaným občanům Unie a jejich
rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Umožňuje tak, aby s tímto osobním dokladem lidé mohli nadále volně cestovat v rámci
Evropské unie.
Mezi ty největší změny patří to, že
všechny vydávané strojově čitelné občanské průkazy (dále jen „OP“) budou obsahovat biometrický snímek obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu z každé
ruky. Zákon tak ruší vydávání občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
s měsíční platností, které byly vydávány
v souvislosti s výkonem volebního práva.
K podání žádosti o OP nelze nikoho
zmocnit vzhledem k pořizování biometrických údajů, naopak převzetí OP je možné
na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřeným podpisem. Při převzetí občanského průkazu je žadatel povinen odevzdat dosavadní OP. Správní orgán provede jeho znehodnocení, a pokud o to
žadatel požádá, správní orgán mu znehodnocený průkaz ponechá. K pořízení
OP si lidé nenosí vlastní fotograﬁi, fotí
se přímo na příslušném úřadě. Podanou

žádost o OP nelze vzít zpět. Policii ČR se
bude hlásit nejen odcizení, ale také ztráta OP, naopak matričním úřadům se již
ztráta OP hlásit nebude. Nově se nebude
také vydávat formulář v podobě zelených
příloh (potvrzení o OP, potvrzení o změně
údajů zapisovaných do OP). Při změně
údaje se pouze oddělí vyznačená část
občanského průkazu. Do OP se již nebudou zapisovat akademické tituly.
Zákon přináší změny také v platnosti
OP. Platnost OP skončí ihned po ohlášení zneužití, při převzetí nového OP nebo
odevzdáním nalezeného občanského
průkazu. Platnost OP skončí automaticky
45. dnem zápisu změny místa trvalého
pobytu, nebo při změně jména a příjmení, rodného čísla, pohlaví nebo při změně
rodinného stavu (např. sňatkem, rozvodem, úmrtím atd.), pokud je údaj v OP
uveden. O skončení platnosti OP bude

občan informován předem, a to zasláním informace do datové schránky nebo
e-mailu, nebo prostřednictvím SMS zprávy (pokud je některý z těchto údajů veden
v registru obyvatel).
Stále platí, že o OP můžete požádat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pro občany Klimkovic
je nejbližší pracoviště správního orgánu
příslušného k přijetí žádosti o vydání OP
Magistrát města Ostravy, Gorkého 3037/2
(budova G), 702 00 Ostrava nebo Městský úřad Bílovec, 17. listopadu 411/3,
743 01 Bílovec. Zde vám také poskytnou
bližší informace k vydávání OP.
Mgr. Hana Lazecká,
referent odboru správního
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Revitalizace rybníků v parku Petra Bezruče
Rybníky jsou výrazným krajinotvorným prvkem každé oblasti. Na území města
Klimkovic se nachází několik rybníků a jistě se mnou budete souhlasit, že k nejvýznamnějším zde patří rybníky v parku Petra Bezruče. Jsou situovány jižně od
budovy zámku, kde sídlí městský úřad. Jižní břehy rybníků odděluje od levého
břehu potoka Polančice sypaná hráz v délce 420 metrů, na které je vybudovaná
asfaltová stezka pro pěší a cyklisty. Oba rybníky jsou součástí registrovaného
významného krajinného prvku „Zámecký park v Klimkovicích“. Rybníky jsou rovněž využívány jako protipožární nádrže pro akumulaci vody. V současné době je
tato funkce omezena nánosy na dně nádrží.

Založení původních tří rybníků se datuje do počátku 18. století. Nyní se zde
nacházejí už pouze rybníky dva – Horní
rybník o rozloze 0,3 ha a Dolní rybník
o rozloze 1,3 ha, které jsou napájeny podpovrchovým vodním náhonem z odbočky
potoka Polančice.
V současné době jsou rybníky zaneseny vrstvou sedimentů a rovněž jejich
břehy se postupně sesouvají. Proto
Společenství rybářů Klimkovice zahájilo
v součinnosti s Technickou správou města
Klimkovic provizorní opravy břehů s tím,
že město jako vlastník obou rybníků po
získání ﬁnanční dotace na tuto akci zajistí celkovou revitalizaci lokality – odtěžení
dnových nánosů, opravy břehů, poškozených abrazí včetně úpravy okolní zeleně.
Za tímto účelem město zadalo v rámci
investiční přípravy vypracování projektové
dokumentace na revitalizaci těchto rybníků. V loňském roce byl projekt dokončen
a město požádalo o stavební povolení na
tuto akci.
Před započetím projekčních prací město nechalo vypracovat specialistou – zoologem biologické hodnocení této zájmové lokality. Bylo zjištěno, že v rybnících
se vyskytují ohrožené ropuchy obecné,
skokani zelení a užovky obojkové. Dále
se v oblasti rybníků zdržuje želva nádherná, kachna divoká a ondatra pižmová.
Na základě tohoto zoologického průzkumu bylo stanoveno zahájení prací v září
některého z příštích roků (v závislosti
od termínu obdržení ﬁnanční dotace)
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a realizace bude probíhat v podzimních
měsících. Živočichové budou před zahájením prací odborně odchyceni a přeneseni do jiných rybníků v oblasti Klimkovic.
Opravy břehů budou řešeny stabilizací
pomocí lomového kamene a štěrkového
pohozu a stávající břehy budou dosypány zeminou. V rámci revitalizace zájmové oblasti bude provedeno kácení a ořez
poškozených dřevin. Nové výsadby jsou
navrženy v podobě obnovy dubové aleje

a dosadby převislých vrb a keřů – 3 ks dubu letního, 3 ks vrby bílé převislé, 7 ks vrby
košíkářské a 7 ks keřů kaliny obecné.
Součástí revitalizace je i odtěžení sedimentů ze dna rybníků. Odtěžené nánosy
se nejprve nechají uložené na březích
rybníků za účelem jejich částečného odvodnění, poté budou nákladními auty převezeny na pozemek města do vzdálenosti cca 2 km a rovnoměrně rozprostřeny.
Město nechalo odebrat vzorky nánosů ze
dna rybníků a prověřit jejich kvalitu a na
základě těchto údajů rozhodlo o využití
sedimentů pro zkvalitnění půdy na svém
pozemku. Tento pozemek je určen podle
komplexních pozemkových úprav k výsadbě dřevin územního systému ekologické stability. Původně bylo uvažováno
o uložení těchto kalů na skládce, ale po
prověření jejich kvality se toto řešení
začalo jevit jako neefektivní. Změnou přístupu se sníží náklady na realizaci a zároveň dojde k vylepšení kvality půdy pro
plánovanou výsadbu.
Město Klimkovice podá začátkem října
letošního roku žádost o ﬁnanční dotaci
z Ministerstva zemědělství ČR, která by
mohla podpořit ﬁnancování této akce.
Oblast rybníků je spojována s řadou
kulturních akcí i s rodinnými procházkami, proto si jistě zaslouží naši pozornost
a péči řádného hospodáře. Věříme, že
toto oblíbené místo klimkovických romantiků dostane nový kabát, jímž se bude
pyšnit další léta.
(Mal)

Kulturní a informační středisko Klimkovice
bude od 1. září novým komunikačním místem
pro pojištěnce RBP
Zdravotní pojišťovna RBP přichází s novým projektem PARTNER 213, který jejím klientům nabízí další způsob komunikace s pojišťovnou, tentokrát
prostřednictvím smluvních partnerů. Tím se ku příkladu podstatně usnadní
a zrychlí odevzdávání dokumentů k vyřízení, které mají v listinné podobě.
„Naši pojištěnci už nebudou muset osobně odevzdávat doklady na pobočkách
RBP ani je zasílat poštou. Stačí, když navštíví nejbližší partnerské místo – v tomto případě klimkovické Kulturní a informační středisko, kde jeho zaměstnankyně
ověří identiﬁkační a kontaktní údaje klienta a ty pak společně s naskenovanými
doklady odešlou prostřednictvím aplikace my213 k vyřízení. To vše by mělo trvat
jenom několik málo minut,“ říká Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy zdravotní pojišťovny RBP.
Nová komunikační centra PARTNER 213 budou postupně vznikat na celém území ČR hlavně v oblastech s menší hustotou pobočkové sítě, případně zhoršenou
dostupností, a jsou určena například pro pojištěnce, kteří nepreferují nebo nemají
možnost používat výpočetní techniku a mobilní aplikace ke komunikaci.
Ivo Čelechovský, tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny
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Městská policie Klimkovice
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Pomáháme, vyučujeme, ale i napomínáme

MċSTSKÁ
POLICIE

KOV

I

Máme zde opět září, vracíme se do běžného života, kdy většina z nás již má
po dovolených a dětem začínají školní
povinnosti.
Tak jako minulý školní rok i letos budeme dohlížet u základní školy na přechod
pro chodce, aby byl dětem umožněn bezpečný příchod do školy. Novinkou bude
zajištění přechodu pro chodce u mateřské
školy v Josefovicích, kde po dobu rekonstrukce místní komunikace městská policie po dohodě s panem starostou bude
provádět v ranních hodinách dohled. Pro
děti základní i mateřské školy připravujeme opět besídky, které proběhnou během
podzimu a budou zaměřeny na BESIP.
S blížícím se podzimem přichází také
úbytek světla a obecně jsou zhoršené
rozhledové podmínky zvláště v ranních
hodinách. Vidět a být viděn je základní
pravidlo bezpečnosti na silnicích. Děti jsou
na silnicích ohroženy více, než kdokoliv
jiný. Jsou méně soustředěné a nedokáží
ještě dobře odhadovat a předvídat situace, které mohou nastat. Světlé oblečení,
školní brašna a boty s reﬂexními prvky
jsou jistě dobrou volbou.
Nedílnou součástí práce strážníků je
i měření rychlosti vozidel v obci. Městská
policie Klimkovice disponuje již druhým
rokem silničním rychloměrem, který je
velkým pomocníkem v boji proti neukázněným řidičům. Na některých ulicích, kde
se provádí měření, se situace již poměrně
zlepšila oproti minulému roku, což je viditelné z dat radaru. Jsou mezi námi také

řidiči, kteří nadále nerespektují dovolenou rychlost a překračují stanovené limity. S takto neukázněnými řidiči se budeme znovu a znovu potkávat při silničních
kontrolách a věříme, že do budoucna se

bude situace jen zlepšovat. A s takovými
účastníky silničního provozu, kteří překročí dovolenou rychlost ve městě o více než
30 km/hod., se již nebudeme setkávat,
možná jen ojediněle.

Městská policie se v letním období více
zaměřila na veřejný pořádek ve městě. Velmi časté byly návštěvy a kontroly
strážníků v parku Petra Bezruče a jeho
přilehlého okolí. Kontroloval se zde
pohyb pejskařů a úklid exkrementů. Tady
musíme pochválit majitele psů, že opravdu většina po svých psech řádně uklízí.
Děkujeme.
Další kontroly se prováděly na přítomnost alkoholu v dechu u osob mladších
osmnácti let věku. Všechny testované
osoby měly 0 % alkoholu v dechu.
Strážníci také pracují mnohdy přes čas
a výjimkou nejsou ani sobotní a odpolední
směny, kdy dohlížejí na veřejný pořádek
a klidný průběh kulturních a společenských akcí ve městě.
Martin Jandura,
velitel MP Klimkovice
9
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Městská knihovna

Knihovna po prázdninách
Tak už je tady zase. Cože to? Přece nový školní rok a ním spojené nové povinnosti všech žáků. V budově, kde sídlíme, to zase začne žít a z oken tříd uslyšíme
libozvučné tóny hudebních nástrojů.

Nastartujeme další ročník projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, připraveny jsou besedy pro žáky všech
ročníků a pokud nám bude přáno, rádi
pozveme nejmenší děti z mateřské školy,

v prosinci přijede oblíbený ilustrátor
a bavič Adolf Dudek se svým vánočním programem. V říjnu opět proběhne
Týden knihoven a máme připraveny soutěže nejen pro děti. Máme ale radost, že

Půjčovní doba od 1. 9. 2021
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00–12.00
–
zavřeno
9.00–12.00
9.00–12.00

13.00–17.00
13.00–17.00
13.00–17.00
13.00–17.00

také o prázdninách si děti našly cestu do
knihovny a půjčovaly si knihy na letní čtení. Mezi oblíbené patřily dobrodružné knihy, příběhy o zvířatech a dětech, ale i fantasy. A co malého čtenáře opravdu baví,
tak to jsou komiksy z produkce Marvel.
Během prázdnin jsme nakoupili mnoho
nových knižních titulů a audioknihy, které
na vás čekají. Stále si můžete v knihovně prohlédnout výstavu ke 100. výročí
založení veřejné knihovny v Klimkovicích. Výpůjční doba knihovny se vrací do
původní doby a doufáme, že tomu tak
bude co nejdéle. Přejeme všem našim
čtenářům krásné babí léto.
Zuzana Konvičková

Domov pro seniory

Léto očima klientů DPS Klimkovice
Po delší době, kdy společenské dění v domově omezovala pandemická situace, se klientům vrací radost ze společných setkání a společenských akcí. Máme
za sebou oslavy, společná setkání, návštěvy dobrovolníků, procházky po okolí
Klimkovic a další společenské a kulturní akce.
Dovolte mi krátce se ohlédnout za létem, které prožili naši klienti, a vyzdvihnout významné události, které se v té
době odehrály. Léto jsme zahájili příjemným hudebním odpolednem na zahradě
DPS, kde klientům zazpíval umělecký
soubor Generace. Celá akce proběhla
ve spolupráci s Centrem volného času
Mozaika a všem se moc líbila.
Během letních měsíců proběhlo i několik canisterapií, nejvíce si klienti užili návštěvu štěňátek australského ovčáka.
Za spolupráci děkujeme MVDr. Karolině
Kramolišové, která nás navštěvuje se
svými pejsky. Canisterapie má na psychiku našich klientů pozitivní vliv a je pro ně
významným sociálním zážitkem.
Největší událostí, která se v létě konala, byla grilovačka na zahradě, jenž byla
organizována ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA. Klientům přijelo
zahrát k poslechu Duo Pohoda, dále se
grilování zúčastnili dobrovolníci z ADRY,
10

kteří za seniory pravidelně docházejí.
Nejvíce se naši klienti těšili na výborné
špekáčky, pivo a dobrou zábavu. Atmosféra, která při grilování panovala, byla
příjemná, pohodová a účast seniorů byla
hojná.

Závěrem léta jsme se s klienty vydali
na procházku místním parkem. Ta byla
zakončena posezením na koupališti, kde
si klienti dali tvarůžky a točené pivo.
Tímto článkem chci poděkovat všem
osobám, které se na zmíněných akcích
podílely a přispěly tím ke zkvalitnění společenského života seniorů.
Mgr. Vendula Kopková,
sociální pracovnice DPS
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Novinky ze základní školy

Prázdniny skončily, škola volá...
Po letních prázdninových dnech zahajujeme nový školní rok. Jaký bude, nemůžeme předem říci. Aktuálně budeme reagovat na změny ovlivněné epidemiologickou situací. Rodiny s dětmi prožívaly léto cestováním, pobyty v zahraničí nebo v republice. Proto nejsou překvapením Pravidla provozu škol od září:
• Žáci základních a středních škol se na
začátku září třikrát otestují antigenními
testy na covid-19, a to v termínech 1. nebo
2. září, 6. a 9. září. Pokud se v některém
okrese vyskytne více než 25 pozitivních
případů na 100 tisíc testů, prodlouží se
testování minimálně na zbytek září.
• Pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou
dobu povinná rouška či respirátor. Pokud
odmítnou i to, nebudou se moct účastnit
prezenčního vzdělávání.
• Podle doporučení ministerstva zdravotnictví by školy měly od září v co největší
míře zachovávat homogenitu skupin dětí
a omezit slučování tříd či hromadné školní akce.
• Povinnost nošení roušek a respirátorů
se bude odvíjet od aktuálních mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.
Dá se ale očekávat, že nebudou povinné
ve třídách, ale naopak například na chodbách, stejně jako v červnu.
Plánujeme uskutečnění běžných akcí,
jako jsou soutěže, dílčí projekty, exkurze,
adaptační pobyt, plavecký kurz, lyžařský
kurz. Realizaci výjezdních akcí budeme
posuzovat podle četnosti kontaktů a rizikových oblastí. Hromadné akce, včetně
Setkání u vánočního stromu, zatím pořádat nebudeme.
Pedagogové připravili třídy pro své
žáky, škola nakoupila pomůcky, učební
materiály. Správní zaměstnanci o prázdninách provedli úklid, sanaci a údržbu
všech prostor.
Komplikace přinášejí práce na fasádě

školy pavilonu C (hlavní budova). V rámci
odstranění vad po rekonstrukci školy probíhají práce na výměně zateplení s novou
fasádou. Z důvodu nedostatku stavebního materiálu bude dílo dokončeno koncem září. Předpokládá se, že čelní strana
bude 1. září hotová, aby žáci a zaměstnanci školy mohli do budovy vstupovat
bez omezení.
Probíhá modernizace laboratoře a učeben dílny a pěstitelských prací, ﬁnancovaná z fondu EU ve výši 3,5 mil. Kč.
V hale školy byla vyměněna světla.
Plánovaná rekonstrukce dívčích toalet
v pavilonu I. stupně byla přesunuta na
další rok z důvodu pozdního oznámení
úspěšného výsledku získání dotace ve
výši 70 % nákladů, o kterou žádalo město
Klimkovice.
Žáci budou vyučováni ve 23 třídách,
z toho 12 tříd na prvním stupni (3 třídy
ve druhém a pátém ročníku) a 11 na druhém stupni (3 třídy v šestém, sedmém
a osmém ročníku). Ve dvou prvních třídách bude asi po 22 žácích, což je optimální pro výuku v počátcích vzdělávání.
Do školy rodiče přihlásili nově přistěhované žáky a také žáky ze sousedních škol
z Olbramic, Zbyslavic, Vřesiny.
Školní družinu bude navštěvovat asi
134 dětí v pěti odděleních. Změny budou
také v personálním obsazení, které bude
upřesněno v příštím vydání Zpravodaje.
V rámci podpory inkluze bude v novém
školním roce působit 6 asistentů pedagoga a také školní psycholožka (info bude
na webu školy).

Žáci budou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola
Klimkovice. Jeho hlavním cílem je vést
žáky k poznávání a rozvíjení vlastních
schopností, k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, k všestranné a otevřené komunikaci, spolupráci a toleranci, k osvojení si strategií učení
a motivaci pro celoživotní učení. Přizpůsobujeme výuku aktuálním vzdělávacím
potřebám. Vzdělávací program školy
budeme upravovat podle nové legislativy,
která je zaměřena na rozvoj digitální gramotnosti.
Pro potřeby vzdělávání vybavujeme školu pomůckami a digitálními technologiemi.
Zatím jsme si mnoho neužili modernizovaných počítačových učeben z předchozího
roku, máme pro žáky robotické stavebnice
Lego WeDo. Pořídili jsme 20 kusů tabletů,
pedagogy jsme vybavili notebooky s mikrofony, 3D tiskárnu. Pro žáky školy jsme
zakoupili licence na výukový software
www.umimeto.org. Z rozpočtu projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Ostrava II (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132)
jsme získali výukový software Corinth,
který zahrnuje předmětové celky biologie
rostlin, biologie zvířat, biologie člověka,
chemie, fyzika, matematika / geometrie,
paleontologie, kultura, geologie, v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro
základní školy a odpovídající ročníky gymnázií. Obsah SW je založený na moderních zobrazovacích metodách: interaktivní 3D modely a simulace, mikroskopické
snímky (hluboké = mikroskopické zoomy),
animace, videa a rozšířená realita.
Internetové připojení poskytuje místní
sdružení Klimnet, kterému touto cestou
děkuji za poskytované služby.
Podporujeme jazykové vzdělávání.
Anglický jazyk se žáci vyučují již od
1. ročníku. V 7. ročníku si žáci mohou vybrat jako další cizí jazyk němčinu nebo
ruštinu. Některé hodiny angličtiny budou
obohaceny aktivitami s rodilým mluvčím,
který bude ve škole působit v rozsahu
6 vyučovacích hodin týdně.
V období distanční výuky se pedagogové vzdělávali ve využívání digitálních
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technologií. Žáci II. stupně pracovali
v prostředí Google Classroom. Tyto nástroje budou dále využívány.
Škola nabídne mimoškolní zájmovou
činnost v kroužcích: Keramický, Novinářský, Sborový zpěv, Míčové hry, Stolní
tenis. Ve škole probíhají tréninky fotbalistů, házenkářů, badmintonistů, tenistů,
které vedou trenéři angažovaní v klimkovických spolcích. Zájmové aktivity budou
žákům nabízeny také prostřednictvím
spolupráce s CVČ Mozaika. V prvních
dnech školy budou žákům rozdávány přihlášky.
O dalších aktivitách a činnostech školy
se můžete dočíst na webových stránkách
školy, které jsme nově upravili a v dalších
číslech Zpravodaje.
Škola se věnuje širokému spektru činností a je otevřená jakékoliv formě spolupráce a podpory. Za nejvýznamnější
považuji motivaci žáků ke vzdělávání ve
spolupráci školy a rodiny. Vzdělání otevírá možnosti k osobnímu rozvoji, nabízí
možnosti uspět na trhu práce a vést spokojený a šťastný život.
Vykročme tedy společně do dalšího školního roku. Přeji všem, aby byl úspěšný.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Sklizeň cibule z naší zahrady bude využita ve školní jídelně.

Kulturní kalendář
ZÁŘÍ

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

Sobota

4.

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka
Po stopách J. Glazarové II.

sraz před zámkem

15.30

30,-

Neděle

5.

ZÁVODY

Střelecké závody

střelnice V. A. Staška

9.30

volný

VÝSTAVA

Sboristé sobě, sboristé tobě

Kostel Nejsvětější Trojice

16.00

dobrovolný

5.–12. 9.
Pondělí

6.

KINO

Deníček moderního fotra

kino Panorama

18.00

120,-

Středa

8.

KINO

Chlupáčci

kino Panorama

17.00

100,-

Pátek

10.

ZÁBAVA

Předjarmareční průvod

zámek – koupaliště

18.20

volný

Sobota

11.

TRADICE

Klimkovický jarmark

centrum města

8.00–22.00

volný

VÝSTAVA

Chovatelská výstava
(chovatelský areál, ul. Křížkovského)

za kostelem

8.00–16.00

dobrovolný

Pondělí

13.

KINO

Zátopek

kino Panorama

18.00

120,-

Středa

15.

KINO

Králíček Petr bere do zaječích

kino Panorama

17.00

100,-

Středa

22.

KINO

Jedině Tereza

kino Panorama

18.00

130,-

Neděle

26.

KINO

Zbožňovaný

kino Panorama

18.00

120,-

Změna v programu vyhrazena.
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Jaké bylo vaše léto?

Koupaliště
Někdo měl prázdniny, někomu se podařilo vycestovat a někdo měl to ště stí, že horké léto strávil na našem klimkovickém koupališti. My jsme se pohybovali ve stejném prostoru
jako pištící děti a polehávající rekreanti, přesto jsme tento
areál viděli jinýma očima. Vše, co vás jako návštěvníky do
tohoto areálu lákalo, co se vám líbilo a pro co jste přicházeli,
musel někdo jiný vytvořit.

A všude kolem jsou desítky drobností, na které už jsme si zvykli
a které už nejsou vidět.
Nakonec jste tu vy, návštěvníci, pro které to všechno děláme.
Díky, že na koupaliště chodíte, že si to umíte užít, že nás umíte
pochválit a dodat sílu a elán.
Díky vám všem za krásné léto na koupališti.
Chci tímto velmi poděkovat všem svým kolegům, kamarádům,
podřízeným i nadřízeným, že se spolu se mnou o chod koupaliště starali. Jedná se o vedení města, které má velkou snahu celý
areál postupně pozvedávat na úroveň moderního koupaliště,
mé kolegy z hospodářsko-technického odboru, kteří dlouhodobě
pracují na přípravě stavebních věcí, mé kolegy z technické správy, kteří udržují v chodu budovy i areál.
Pak je tady Zdeněk Martiník, Láďa Kuča a Mirek Číhal – to
jsou chlapi, kteří nezištně ve svém volném čase vytvořili téměř
na koleně skoro vše, abychom se mohli letos koupat. Pak je tady
Tomáš Veverka, který pro vás zdarma přes zimu vyráběl dřevěná
lehátka. Je tady silná parta skautů, kteří po celou sezónu zajišťovali provoz – od prvotní pomoci s přípravou areálu, vymalování malého bazénu, udržování čistoty, prodej občerstvení až po
zodpovědnost za celý areál. Za těmito mladými lidmi nenápadně
stojí zahrádkář Tomáš Macek a místní hoteliér Richard Feld.
Pak je tady parta mých kamarádů, kteří jedné horké soboty vytvořili z rezavé rybářské pramice exkluzivní dětské hřiště.

Dělňák 4
Rok nám rychle uběhl a jsme tady zase. Dělňák měl letos již
číslo 4 a konal se 26. června 2021.
Pořád trvá tato zvláštní „covidová doba“, ale o to více jsme
se těšili na setkání se sousedy, přáteli a kamarády. Děti, které
viděly své spolužáky ze školy jinak než přes mobil nebo obrazovku počítače si zahrály fotbal a přetahovanou lanem a konečně si popovídaly osobně. A navíc měly před sebou očekávané
prázdniny, kdy se rozjedou za babičkami a na výlety a setkají se
možná zase až ve škole. Opět se sportovalo, klábosilo a dobře
sedělo u ohně s dobrotou jako je opečený párek nebo kousek
dobré bublaniny. Bylo to opravdu jiné než předchozí ročníky,
takové klidnější a opatrnější. Snad covid pochopí, že i přes něj
se dokážeme radovat a bavit… Tak ahoj zase za rok.
Alena Třeťáková
20

Alice Chlebovská

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 9/2021

Orel jednota Klimkovice

Letní orelský tábor 2021
Také v letošním roce činnost jednoty Orel v Klimkovicích,
jako všechny organizace, omezila koronavirová epidemie,
přesto mladí připravovali další ročník orelského tábora. Ten
se uskutečnil za přísných hygienických podmínek v Blahutovicích. Jak probíhal, to nám popsala Jana Kaštovská,
žákyně čtvrté třídy.
V sobotu dopoledne jsme jeli do Blahutovic a šli jsme se ubytovat do budovy. Tento orelský tábor byl na téma Harryho Pottera. Když rodiče odjeli, tak jsme hráli hru na seznámení, (to je hra,
ve které se seznamuje s ostatními na táboře). A protože jsme
přijeli včas, tak jsme dělali různé úkoly a byli jsme rozděleni do
týmů, červeného, žlutého, modrého a zeleného. Hráli jsme první
táborovou hru a večer jsme opékali špekáčky a zpívali u ohně.
Druhý den ráno nás vzbudil budíček a byla rozcvička v plavkách
a pak snídaně. V průběhu snídaně bylo bodování (to je kontrola, jak kdo má uklizeno a za to se dávají body). Po snídani byl
nástup a šli jsme na louku, kde jsme hráli hru. Pak byla mše svatá, oběd, odpolední klid, večeře. Třetí den jsme šli do lesa, tam
jsme vyráběli košťata, do každé skupiny jedno a kdo měl nejlepší koště, vyhrál. Po obědě byl klid, mše svatá a večer s knězem.
Hráli jsme první noční hru a unavení šli spát. Čtvrtý den jsme
šli na louku a po obědě jsme hráli vnitřní hru, svačina, večeře.
Pátý den jsme po snídani hráli hru v jídelně, oběd, odpoledne
jsme hráli hru s klobouky hutu tutu, večeře, druhá noční hra.
Další den se vedoucí rozhodli, že nás Brumbál pozve na svoje
sté narozeniny, museli jsme vymyslet scénku a dárek, tak se
vymýšlelo. Brumbál dostal kouzelný hřeben na své fousy, lektvar
mládí, obraz, a kouzelný kámen štěstí. Pak se šlo do lesa, kde

se hrála další hra. Večer jsme opékali špekáčky a potom zpívali
ze zpěvníčků, pak bylo seřazení týmů od prvního po čtvrté místo. První byli žlutí, druzí červení, třetí modří a čtvrtí zelení. Pak
byly ceny a potom ještě tombola, šlo se spát. Ráno se všechno
balilo. Přijeli rodiče, naložili zavazadla a odjeli.
Tolik z průběhu tábora. Neplánovaně se o prázdninách uskutečnila na orelské louce ještě jedna akce. Zatelefonoval mi náš
člen, že mu oznámila ﬁrma, která uskutečňuje lety balonem, že
se na něj dostala řada a let se uskuteční odpoledne. Problém
vznikl, odkud by měl balon vzlétnout z Klimkovic. Souhlasil jsem
s podmínkou, že prostor orelské louky bude dostatečný. Přijeli
dva pánové s přívěsem, obhlédli si prostor a začali vykládat. První vytáhli dosti velký koš, na který začali montovat rám, potom
vytáhli velký balík s poskládaným balonem, ten rozbalili na louce
a pomocí velkého ventilátoru do balonu vháněli vzduch, balon se
začal nadouvat. Po vypnutí ventilátoru už na další operaci stačil
hořák vhánějící horký vzduch do nitra balonu. Ten se rychle zvedal, srovnal se i koš, do kterého nastoupili pasažéři. Balon byl
odpoután od závěsného zařízení na autě a po přidání teplého
vzduchu se začal rychle zvedat. Tato nečekaná akce přivábila
spoustu diváků. No řekněte sami. Vzlétl někdy z Klimkovic horkovzdušný balon?
Co říci na závěr, pánové měli jenom strach, aby nepoškodili
travní porost. Byli ubezpečeni, že není problém. Máme na orelské louce tři balíky kvalitního sena, které nikdo nechce. Pokud
by měl někdo zájem, stačí, když se na mne obrátí.
Bohumír Kaštovský, starosta jednoty Orel Klimkovice
boh.kastovsky@seznam.cz

Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Síť rozhleden v Poodří se opět rozrostla
V závěru srpna byla v Blahutovicích nad Odrou, místní části
Jeseníku nad Odrou, slavnostně otevřena rozhledna, která
doplňuje poměrně hustou síť míst, z nichž se lze rozhlédnout po krajině Poodří.
Kuželovitá ocelová rozhledna s dřevěnými prvky a vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 metrů byla postavena v rámci přeshraničního česko-polského projektu Silesianka – stezka rozhleden
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia, jehož cílem je vybudování rozhleden a propojení všech rozhleden na území Euroregionu Silesia. Stezku tvoří třiadvacet vyhlídek a rozhleden na
české straně a jedenáct v Polsku.
„V turistické oblasti Poodří vznikly jako součást tohoto projektu také rozhledny Okrouhlík ve Slatině, Veselská rozhledna ve
Veselí u Oder a nyní blahutovická rozhledna,“ konstatuje Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s. A zmiňuje i další
vyhlídková místa v turistické oblasti Poodří, k nimž patří například kostel sv. Mikuláše v Bílovci, či rozhledny v Bílově nebo
u vesnice Odry Pohoř.
Kolem středového nosníku rozhledny v Blahutovicích nad
Odrou, která stojí na Blahutovickém vrchu, nejvyšším místě

v okolí s nadmořskou výškou 320 metrů, se vine kruhové vřetenové schodiště a charakteristický kuželový tvar stavby je dán dřevěnými pilastry jednoduchých trojúhelníkových tvarů, které jsou
uspořádány do kruhu. Součástí stavby je také místnost zázemí
z monolitického betonu na úrovni terénu. Při příznivých klimatických podmínkách a dobré viditelnosti odtud lze vidět skoro celou
Moravskou bránu, od Hranic až po Ostravu, Beskydy, Jeseníky,
Hostýnské vrchy, města Hranice a Odry a hlavně úžasnou přírodu v okolí Blahutovic, nádherné malé vesničky. Nedaleko místa,
kde se dnes tyčí rozhledna, stával v minulosti větrný mlýn.
„Rozhledna je po červnovém otevření unikátní cyklistické
stezky dalším počinem v oblasti cestovního ruchu v Jeseníku
nad Odrou. Navíc je nedaleko Blahutovic nad Odrou unikátní
Františkova cesta a jedno z jejích zastavení je v těsné blízkosti
rozhledny,“ připomíná Pavlína Ambrosch a zmiňuje i nedaleký
Jesenický pramen, který je součástí Technotrasy. V Kyselce
Jeseník nad Odrou si lze prohlédnout provoz stáčírny minerální
vody a zapojit se i do speciálních zážitkových kurzů a vyrobit si
vlastní levandulový sirup.
www.moravskekravarsko.cz,
FB Poodří – Moravské Kravařsko, www.technotrasa.cz
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Fotbal TJ Klimkovice

Fotbalový Lázeňský pohár 2021
se konal v Železnici
V termínu 24.–25. 7. 2021 se odehrál již 44. ročník Lázeňského poháru, tentokráte
v severočeské obci Železnice. Jedná se fotbalový turnaj dospělých, hraný na klasickém fotbalovém hřišti 11 na 11. Utkávají se mezi sebou týmy z lázeňských míst
a prestiž tohoto turnaje je mezi lázeňskými místy proslulá. Bližší informace jsou
podrobně popsány na internetových stránkách: www.lazenskypohar.cz.

Našim hráčům, kteří na letošní ročník
odcestovali v celkem okleštěné sestavě,
se výsledkově příliš nedařilo a ve skupině
obsadili se ziskem 1 bodu poslední místo.
V nedělním utkání o umístění si ale částečně spravili chuť a po vítězství 3:1 nad
Konstantinovými Lázněmi obsadili konečné 7. místo.

VÝSLEDKY:
Lázně Bělohrad –
– Konstantinovy Lázně

2:0

Luhačovice – Velichovky

1:1 PK 6:5

Železnice – Mšené Lázně

2:2 PK 4:5

Klimkovice – Janské Lázně

0:1

Konstantinovy Lázně – Mšené Lázně 0:2
Velichovky – Janské Lázně

1:0

Lázně Bělohrad – Železnice

1:1 PK 1:3

Luhačovice – Klimkovice

1:1 PK 4:3

Železnice – Konstantinovy Lázně

3:1

Klimkovice – Velichovky

0:2

Mšené Lázně – Lázně Bělohrad

0:3

Janské Lázně – Luhačovice

0:3

UTKÁNÍ O UMÍSTĚNÍ:
utkání o 7. místo: Klimkovice –
– Konstantinovy Lázně
3:1 (2:1)
utkání o 5. místo: Janské Lázně –
– Mšené Lázně
2:2 (1:1) PK 4:5
utkání o 3. místo:
Luhačovice – Železnice

3:1 (1:0)

FINÁLE
Velichovky – Lázně Bělohrad

0:1 (0:1)

Na schůzce účastníků lázeňského poháru
byl aktuálně upraven jízdní řád poháru
pro příští roky:
2022 Lázně Bělohrad (23.–24. 7. 2022)
2023 Luhačovice
2024 Velichovky
2025 Klimkovice
2026 Mšené Lázně
2027 Janské Lázně (50. ročník)
TJ Klimkovice, z. s.
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Rozpis mistrovských fotbalových utkání – PODZIM 2021 – TJ Klimkovice

Poděkování
Rád bych poděkoval městu Klimkovice
za ﬁnanční dar, díky kterému jsem mohl
uskutečnit opravu Kříže na ulici Husově
a také bych chtěl poděkovat ﬁrmě Kamenictví Chovanec, díky které oprava
dopadla moc pěkně.
V neposlední řadě také děkuji paní
Chlebovské za všechny rady a doporučení, které jsem od ní získal.
Radek Bárta

Před renovací

Po renovaci
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SDH Klimkovice

Mladí hasiči zdolali Mount Everest
V polovině července se mladí hasiči přesunuli do jižních
Čech do malé obce Jistebnice, kde si mysleli, že stráví
krásných čtrnáct dní v této nádherné krajině. Hned druhý
den se vše změnilo poté, kdy jsme objevili deník Reinholda Messnera – horolezce, který zdolal jako první všechny
osmitisícovky.
Deník, který jsme nalezli, líčí jeho cestu na nejvyšší horu světa. Hned bylo rozhodnuto, že se vydáme po jeho stopách. Věřte
nám, že zařídit všechna povolení ke vstupu do Nepálu, zařídit
rychle pas, dostat povolení k výstupu na Mount Everest, vyřídit
nepálské vízum či koupit letenky v této době, byl opravdu oříšek.
Ale povedlo se a za pár hodin letu nás přivítalo letiště
v Káthmándú. Přiletěli jsme do úplně jiného světa. Někteří si klepali na čelo, když jsme si v létě balili zimní čepice a rukavice. Ale
podle deníku se teplota na Everestu pohybuje okolo 37 stupňů
pod nulou a může klesnout až pod 60 stupňů.
Před samotným výstupem byl důležitý pořádný horolezecký výcvik nejen na horolezecké stěně. Stejně tak byla důležitá
návštěva místního mnicha, který nám dal požehnání na cestu.
Již mnoho horolezců svůj výstup nezvládlo a jejich těla jsou pro
ostatní varováním a zároveň ukazateli cesty.
I tak jsme se museli poprat se sněhovou bouří při výstupu ze
základního tábora a bloudění nás mírně zdrželo. Velkou senzací pak bylo zahlédnutí opravdového Yettiho! Opravdu existuje!
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Mysleli jsme si, že je to jen bájná legenda. Ale pak jsme ho
zahlédli osobně, wau, opravdu je to ON.
Dlouho jsme se však nemohli zdržovat a museli pokračovat
dále ve výstupu. V základním táboře jsme se ještě pořádně
dovybavili potřebným vybavením – mačky, cepíny, lana, stany,
horolezecké úvazky, dostatek potravin, teplé spacáky, přilby…
a pak jsme již vyrazili k vrcholu.
Cesta to byla velice náročná a v každém výškovém táboře nás
něco překvapilo. Kromě základního tábora jsme postupně zdolávali 4 výškové tábory. Přičemž již základní tábor je výše, než většina hor světa. Džomolangma, jak se tibetsky hora řekne, nám
dala opravdu zabrat. Překonávání puklin, správně navázat lano,
doplnit vodu a co teprve, když přišlo špatné počasí. I tak jsme se
však nedali a těch 8 848 metrů nejvyšší hory světa jsme po 14
dnech zdolali. Na vrcholu hory pak byly pocity všech horolezců
neuvěřitelné. Ne nadarmo se jí v překladu přezdívá Tvář nebes.
Ve volném čase jsme také využili káthmándského rybníku
a absolvovali výcvik na vodě, základy první pomoci se také vždy
hodí, ke spolupráci mezi horolezci se osvědčil baseball a třeba
i fotbal. Také jsme se vydali prozkoumat zvířata do Safari parku a bloudili jsme v Obludišti. Zpět se všichni horolezci vrátili
v pořádku, vyčerpaní, ale nadšení. Teď jen přemýšlíme, co za
šílenost podnikneme příště?
Za mladé hasiče vedoucí
Radka Langrová
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Inzerce

KOCOUREK Josef

Provozovna

nabízí

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

• čištění koberců
a sedacích
souprav
• půjčování stroje
Kärcher
• mytí oken
Tel.:

606 363 300

KLIMKOVICE

607 683 763
Ekologická likvidace autovraků
Výkup všech vozidel
Prodej použitých náhradních dílů
info@autovrakyostrava.cz
www.autovrakyostrava.cz

OBKLADY
– DLAŽBY
koupelen, sprchových
koutů, kuchyní, balkónů,
garáží a jiné…
Rychle, kvalitně,
praxe 45 let.
Tel.: 731 950 701

STUDIO 365
hledá
nové tváře
pro reklamu
9–27 a 28–45 let
Tel.: 605 427 271
www.studio365.eu
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Pozvánky

ČČK Klimkovice a Charita Broumov
pořádají
v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Pá 1. 10. 2021

8.00–18.00

So 2. 10. 2021

8.00–18.00

Přinést můžete čisté, funkční, nepoškozené,
pokud možno zabalené věci.
Děkujeme za pomoc

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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