í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zdravím vás v zasněženém období. Příjemně mě potěšily
krásné pohledy na naše město, které již
dlouho neměly nádech ladovské zimy.
Možná jsem trochu sentimentální, ale
prostě mi zasněžená zima chyběla.
Ve vánočním projevu jsem slíbil, že
vám popíšu situaci na našem úřadu a přiblížím vám některé z mnohých investic.
Každá investice má dvě etapy, projekční
přípravu a samotnou realizaci. Ani jedna
bez druhé nefunguje. Nerad bych zbytečně opakoval to, co spousta z vás zná, ale
občas mám pocit, že se na některé věci
velmi rychle zapomíná a pak se objevují
otázky mně nepochopitelné.
V loňském roce jsme byli nuceni, na základě rozhodnutí statika, ze dne na den
uzavřít sokolovnu. Vzhledem k některým
spekulacím některých sportovců jsem
pozval zmíněného statika na jednání

únor 2021
zastupitelstva města s očekáváním, zda
se najde někdo, kdo mu řekne, že k uzavření sokolovny došlo s úmyslem poškození sportovních aktivit. Samozřejmě se
nikdo takový nenašel, protože zpochybňovat stanovisko osoby odborně způsobilé by ukazovalo na základní neznalost
fungování nezávislosti znalce a společenských pravidel. Problém se střechou
se měl řešit již v roce 2016, kdy na něj
přímo na zastupitelstvu města poukazoval jiný odborník. Již tehdy se mělo konat
a ne čekat, až nastane okamžik, kdy bude
nucen statik budovu z havarijních důvodů
uzavřít. Představa, že ze dne na den střechu opravíme, je také dost naivní. Nejdříve jsme museli diskutovat, co se vlastně
dá se samotným krovem udělat. Zda ho
opravit, nebo zrealizovat nový. Tento problém neumí vyřešit každý, ale pouze pár
specialistů. Na tomto posouzení pracoval
tým odborníků, kteří posuzovali budovu komplexně jako celek (od základů až
po střechu), zohlednili požadavky města
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na budoucí provoz a po provedených
výpočtech a ověření kvality dřeva a jeho
požadovaného budoucího zatížení, došli
k závěru, že se střecha sokolovny musí
zrealizovat nová. Jejich závěry byly podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva, jak
postupovat dál. Zastupitelstvo následně
rozhodlo na svém 18. zasedání o realizaci nové střechy včetně vyvolaných
souvisejících staveb / prací s ohledem
na budoucí možnou celkovou rekonstrukci budovy. Už na následujícím zasedání
muselo zastupitelstvo také, na základě
výzvy společnosti ČEZ Distribuce a. s.,
rozhodnout o realizaci připravené přeložky nadzemního vedení vysokého napětí 22 kV, procházející nad budovou
sokolovny, a to realizací jako podzemní
vedení VN. Projekční práce na realizaci
Foto: Petr Večerka

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
střechy se tak dostaly do časové kolize
s přeložkou VN, která je smluvně vázaná
na realizaci do 5/2021, čímž se změnily
podmínky pro projektovou dokumentaci,
která měla původně řešit realizaci nové
střechy v ochranném pásmu nadzemního
vedení VN. Díky realizaci přeložky VN se
zjednoduší koordinace prací ve výškách.
Pouze dva si udělali čas, aby nastudovali celý objekt, všechny posudky a nabídli
nám případnou spolupráci. Dne 11. ledna
2021 rada města vybrala jednoho z nich
a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tyto
projekční práce. Projektová dokumentace
má být odevzdána do konce dubna 2021
tak, aby mohlo začít stavební řízení. Po
nabytí právní moci stavebního povolení nastane prostor pro vlastní realizaci,
avšak jak to zvládneme, i s ohledem na
souběžnou stavbu podzemního vedení
vysokého napětí vedle sokolovny, nelze
předvídat. Věřím však, že to dopadne
dobře, a s Boží pomocí se nám vyhnou
v době realizace vydatné deště, protože
to by celou realizaci značně komplikovalo.
Ve zkratce jsem vám tímto přiblížil jednu akci, která se vymyká běžné projekční
přípravě. Pokud by se však celá situace
řešila včas, nemuselo k tak zásadnímu
problému dojít. V podobném duchu se
nese i naše nádvoří zámku. I když mu
nehrozí zřícení, je velice náročné se na
něj každý den dívat a klást si otázku, zda
to tak muselo být. Projekční přípravy jsou
pro každou akci naprosto stěžejní, a proto
jsme jim v loňském roce věnovali spousty
a spousty hodin práce.
V letošním roce nás čeká mimo výměny
střechy sokolovny také oprava poslední,
nejhorší, fasády na náměstí, a to domů
č. p. 35, 36. Je to naše večerka a drogerie. Již jsme vysoutěžili zhotovitelskou
ﬁrmu a termín dokončení realizace je
předpokládán do konce měsíce června.
Čekají nás také schody ke kinu, které
jsme nestihli opravit na podzim loňského
roku. Další investicí je výměna rozhlasového zařízení. Stávající rozhlas dosloužil
a v mnohých částech města již není vůbec slyšet. Záznam z hlášení bude možno uložit a poté umístit na stránky města,
kde si jej budou moci poslechnout všichni
občané, kteří nestihli živé vysílání. Tyto
tři investiční akce, a také oprava chodníku od Hrušky do parku, budou realizovány ve spolupráci s pracovníky naší
Technické správy. Důvodem je rozložení
investic, protože náš odbor hospodářsko-technický (HTO) je neúměrně přetížený,
v současné době máme mínus jednoho
zaměstnance, který odešel v září 2020
2

Foto: Petr Večerka

a je zde také dlouhodobá nemocenská.
To znamená, že v současné době veškeré investice realizují fakticky pouze dvě
zaměstnankyně HTO.
Kromě již zmíněných investičních akcí
– střecha sokolovny a nádvoří zámku,
jsou připraveny i další projekty, kde již
běží stavební / vodoprávní řízení, a které jsou předpokládány realizovat celé či
z části v letošním roce – Revitalizace rybníků v parku Petra Bezruče, Dětský bazén – Technologie úpravy vody, Sportovně rekreační areál Klimkovice, Gravitační
kanalizace Klimkovice–Polanka, Chodníky na ul. 28. října, Zateplení MŠ Klimkovice, ul. 28. října 89, 742 83 Klimkovice,
dále nás čeká mimořádně komplikovaná
realizace uplatněné reklamace vad na
ZŠ, dopojování kanalizačních přípojek
v Josefovicích, atd.
U dlouho odkládané investice chodníku do Polanky (Chodníky na ul. 28. října)
se nám z ﬁnančních důvodů nepovede
realizace v celé délce. Začneme výstavbou v nejkritičtějším místě, a to v zatáčce
před Polankou. Zbytek stavby se pokusíme postavit z dotace, ovšem zda se nám
ji povede získat, ukáže až čas. Až se mi
chce říci: „Alespoň, že po tak dlouhé době
budeme mít snad na konci února to stavební povolení a hurá do toho.“
Nejtěžší úkol však bude oprava fasády základní školy. Musíme bezodkladně
vyměnit kompletní zateplení na budově C
a musíme najít příčinu devastace střechy.
Je potřeba dohlédnout na to, aby se vnější vady na skeletu naší školy neprojevily
i uvnitř budovy a plíseň nenavštívila naše
žáky i ve třídách. Škola nám musí vydržet
co nejdéle!
Pro realizaci Revitalizace rybníků v parku Petra Bezruče potřebujeme získat dotaci, protože vlastní rekonstrukce bude
stát mnoho milionů korun. Přesný harmonogram prací dnes ještě není do detailu
znám, ale oprava se nebude dát stihnout

za jeden kalendářní rok, a to s ohledem
k závěrům biologického hodnocení.
Tyto a také jiné investice, které se
snažíme realizovat, nejsou možné bez
poctivé přípravy. Nyní již připravujeme
další investiční akce na rok příští. Jednou
z nich bude rozsáhlá rekonstrukce hasičárny, v plánu je výměna elektro rozvodů
v zámku, aktualizace projektové dokumentace rozšíření hřbitova a odkladu nesnese ani projektová příprava kanalizace
na Hýlově. Je potřeba opravovat také
další cesty ve městě. Věřím, že zastupitelé v únoru zváží přípravy, kromě výše
uvedených investic, i potřebu tří absolutně nutných komunikací U rybníčku, Polaneckou, U lesa, předláždění kostek na
ulicích Palackého a Jarmily Glazarové
a opravu chodníků na ulici Polní a Bratří
Čapků. Tyto opravy musíme rozložit do
rozumného období tak, aby se každý rok
udělalo kus práce. Navíc nás čeká jedna
z největších investic, a to je všude zmiňovaná sportovní hala. Zde bude projekční
příprava absolutně stěžejní. Ale o hale
vám napíšu zase příště.
Mezi neinvestiční akce v letošním roce
patří pořizování I. Zprávy o uplatňování
územního plánu Klimkovic a Změna. č. 2
územního plánu Klimkovic, které jsou již
také v plném proudu.
Není toho málo… a věřím, že se nám
bude v letošním roce při realizaci investic
dařit stejně dobře, jako v roce loňském při
jejich přípravě, která přece jen není tolik
vidět. Všem občanům patří velké poděkování za jejich podněty, trpělivost, povzbuzení, ale i kritiku, čímž myslím kritiku objektivní a především konstruktivní.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem
hodně zdraví a štěstí v novém roce a věřme, že se to brzy zlomí a vše se začne
vracet do normálních kolejí.
S pozdravem váš starosta
Jaroslav Varga
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Informace z městského úřadu

Rozpočet města na rok 2021 je sestaven
a schválen, nebylo to ale vůbec jednoduché
Sestavit rozpočet města na rok 2021 byl velký oříšek nejen u nás v Klimkovicích, ale napříč všemi obcemi, městy i kraji v celé České republice. Někde jsem
zaznamenal, že sestavování rozpočtu územně samosprávných celků na rok 2021
je přirovnáván ke „hře o přežití“. Obrovská míra nejistoty zejména na příjmové
stránce rozpočtu z hlediska daní byla způsobena nejasným ekonomickým výhledem spojeným s „covidovou“ krizí a znásobena, v době schvalování rozpočtu,
neznalostí ekonomického dopadu na rozpočet tzv. „daňového balíčku“ (zrušení
superhrubé mzdy).
Daňové příjmy tvoří podstatnou část
rozpočtu měst, obcí a krajů. V Klimkovicích je to na rok 2021 až 67 % všech příjmových položek. Proto této části rozpočtu
je věnována velká část pozornosti, analýz
a predikcí. V minulých letech jsme bývali
v Klimkovicích v tomto ohledu konzervativnější a plánovaly se příjmy o dost nižší,
než nakonec byla skutečnost. I proto,

a vzhledem k ekonomickým odhadům
v rozpočtu na rok 2021, počítáme s daňovými příjmy nižšími o cca 8,5 mil. Kč, než
jsou v roce 2020, a až o 14 mil. Kč méně
daňových příjmů oproti roku 2019.
Nižšímu příjmu rozpočtu jsme samozřejmě museli přizpůsobit výdaje a hledat
prostory, kde ušetřit. Takovéto hledání
je velmi těžké. Naprostá většina výdajů

Graf vývoje příjmů města Klimkovic

je typicky mandatorních, to znamená,
že jsou zasmluvněny a nedá se s nimi
moc hýbat. Nikdo nechce omezit různé
služby či aktivity ve městě a už vůbec ne
plánované investiční akce. Proto jsme se
snažili, a nakonec se nám to i povedlo,
dodržet pravidlo, že běžné příjmy (bez
investičních dotací) musí být vyšší nebo
rovny běžným výdajům (bez investic).
Záporný schodek rozpočtu ve výši 35,5
mil. Kč tak odpovídá vynaloženým ﬁnancím na investice. Tento schodek rozpočtu
bude ﬁnancován ze zůstatku hospodaření města let minulých (viz tabulka).
Jsem rád, že vyrovnaný rozpočet běžných příjmů a výdajů se nám podařilo
dodržet i přesto, že některé výdajové
složky rozpočtu rostly. Dopravní obslužnost našeho města autobusy č. 53 a 64
vzrostla ve výdajích o 250 tisíc korun.
900 tisíc korun navíc obdrží do svého rozpočtu také příspěvková organizace města Domov pro seniory, a to k zabezpečení
plné obsazenosti směnnosti. Zastupitelé
rovněž rozhodli o rozšíření počtu strážníků Městské policie o jednoho, a s tím
byly navýšeny výdaje o 600 tisíc korun.
A jsem rád, že jsme nemuseli nijak výrazněji omezit ostatní výdaje a ani výdaje na
investice. Zastupitelé se na sestaveném
rozpočtu shodli jednohlasně, což mne
osobně nalévá optimismem.
Podrobnosti rozpočtu města Klimkovic
naleznete zde ve Zpravodaji, nebo na
webových stránkách města: www.mestoklimkovice.cz v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD
/ ÚŘEDNÍ DESKA, nebo také v graﬁcky
přehledné podobě na webových stránkách města v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD /
ROZPOČET.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

Příjmy

Výdaje

daňové příjmy

57 585 000,00 Kč

běžné výdaje

87 883 937,40 Kč

nedaňové příjmy

18 159 200,00 Kč

kapitálové výdaje

35 923 062,00 Kč

přijaté transfer – dotace

12 533 868,38 Kč

konsolidační položky

konsolidační položky

1 259 090,00 Kč

1 259 090,00 Kč

příjmy celkem

89 537 158,38 Kč

ﬁnancování

35 528 931,02 Kč

výdaje celkem

125 066 089,40 Kč
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Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně

I. PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2021
Daně

57 585 000 Kč

Transfery a dotace

12 533 868 Kč

Splátky půjčených prostředků

4 561 500 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

1 259 090 Kč

89 537 158 Kč

II. PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2021
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod.
a svl. vet. péče

80 000 Kč

Vnitřní obchod

80 000 Kč

Ostatní služby

8 000 Kč

Vnitřní obchod

320 500 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod
a nakl. s kaly

5 200 000 Kč

Cestovní ruch

20 000 Kč

Odvody příspěvkových organizací

800 000 Kč

Divadelní činnost

100 000 Kč

Silnice

1 145 000 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 158 000 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy
Hudební činnost

10 000 Kč
Dopravní obslužnost veřejnými službami

Kino

40 000 Kč

Zachování a obnova kulturních památek

40 000 Kč

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví
a sdělovacích prostředků

2 000 Kč
50 000 Kč
196 000 Kč

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

61 200 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

10 000 Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace

425 000 Kč

Bytové hospodářství

970 000 Kč

Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů

2 330 000 Kč
72 000 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod
a nakl. s kaly
Úpravy vodohosp. významných
a vodárenských toků
Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j. n.
Vodní díla v zemědělské krajině

14 642 010 Kč

5 900 000 Kč

100 000 Kč
80 000 Kč

Mateřské školy

10 303 000 Kč

Základní školy

5 372 900 Kč

Divadelní činnost

230 000 Kč

Hudební činnost

123 000 Kč

Kino

1 198 500 Kč

Činnosti knihovnické

1 624 200 Kč

Výstavní činnosti v kultuře

9 500 Kč

Ostatní záležitosti kultury

30 000 Kč

Zachování a obnova kulturních památek

80 000 Kč

213 500 Kč
2 220 000 Kč
Rozhlas a televize

534 640 Kč

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

275 300 Kč

500 000 Kč

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

60 000 Kč

Kulturní a informační středisko

Bezpečnost a veřejný pořádek

55 000 Kč

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

50 000 Kč

Ostatní sportovní činnost

4

1 691 602 Kč

105 000 Kč

Činnosti knihovnické

Rozhlas a televize

55 000 Kč

1 783 600 Kč
13 002 950 Kč
1 258 500 Kč

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 2/2021
Využití volného času dětí a mládeže

238 000 Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace

2 133 000 Kč

Ostatní ﬁnanční operace
Finanční vypořádání minulých let

Podpora individuální bytové výstavby

200 000 Kč

Rezerva

Bytové hospodářství

909 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

Nebytové hospodářství

4 797 200 Kč

Veřejné osvětlení

1 635 000 Kč

Pohřebnictví

265 062 Kč

Územní plánování

1 052 010 Kč

Komunální služby a územní rozvoj j. n. (TS)

6 474 275 Kč

Změny technologií vytápění

4 000 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

4 300 000 Kč

Využívání a zneškodňování komun. odpadu

4 080 000 Kč

3 510 000 Kč
16 500 Kč
1 983 500 Kč
125 066 089 Kč

III. PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 2021
(již zahrnuto ve výdajích)
Jedná se o seznam pouze vybraných investičních akcí
a kapitálových oprav v rozpracovanosti.
PD + Realizace MŠ 28. října energetické
úspory

8 500 000 Kč

Realizace rekonstrukce malý bazén
na koupališti

6 800 000 Kč

Realizace protipovodňová opatření
– digitální rozhlas

5 900 000 Kč

Ostatní nakládání s odpady

60 000 Kč

PD + Realizace nové střechy na sokolovně

5 000 000 Kč

Monitoring půdy a podzemní vody

30 000 Kč

Realizace kompostéry pro město Klimkovice

4 000 000 Kč

Realizace schody ke kinu

2 000 000 Kč

Realizace kanalizace pod budoucím
chodníkem 28. října

1 500 000 Kč

Realizace nádvoří zámku

1 500 000 Kč

Realizace územní plán změna č. 2

1 000 000 Kč

Ochrana druhů a stanovišť
Chráněné části přírody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
a občanům sociálně nepřizpůsobivým
Domovy pro seniory

3 000 Kč
25 000 Kč
1 700 000 Kč
125 000 Kč

2 100 000 Kč

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 155 000 Kč
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek (MP)

110 000 Kč
2 236 500 Kč

Požární ochrana – dobrovolná část

518 000 Kč

Ostatní záležitosti požární ochrany

40 000 Kč

Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy

PD – hasičská zbrojnice

775 000 Kč

Realizace nové vybavení knihovny – regály

400 000 Kč

PD a administrace dotace
– chodník na ulici 28. října

328 000 Kč

Studie kanalizace Hýlov

300 000 Kč

PD – Chodník Josefovice kolem hlavní cesty
směr Jistebník

250 000 Kč

PD / studie dopravního opatření
(Fifejdy, náměstí)

180 000 Kč

3 003 000 Kč
14 367 750 Kč

Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

270 000 Kč

PD – Propojení ulic U Statku – Fonovická

150 000 Kč

Pojištění funkčně nespeciﬁkované

452 000 Kč

PD – balastní vody v oblasti orelské louky

100 000 Kč

Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně

1 259 090 Kč

PD – Snížení hlučnosti z dopravy
v osadě Václavovice

50 000 Kč
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Příspěvek na veřejnou dopravu
pro klimkovické seniory
Vážení spoluobčané, zastupitelé města rozhodli podpořit
poskytnutím příspěvku cestování seniorů po našem městě
a kraji. Zároveň tím byly vyslyšeny i připomínky vás, občanů města.
V současné době je v Ostravě pro cestující ve věku 70+ jízdné zdarma. Pokud opustí ostravskou zónu XXL, musí si zakoupit jízdenku, a to na zastávce Tomáškova, vjíždí totiž do zóny
10, ve které již jízda zdarma neplatí. Smysl této podpory tedy
spočívá v tom, že občan 70+, jedoucí směrem do Ostravy nebo
nazpět, nebude muset kupovat jízdenku, ale pojede „zadarmo“
už z Klimkovic. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí příspěvku
aktivním seniorům našeho města, kteří budou jízdenku využívat
k cestování po kraji.
Město Klimkovice tedy nabízí využití jednorázového příspěvku

Město Klimkovice
Směrnice č. 1/2020
Zásady pro poskytování příspěvku
na veřejnou dopravu pro občany seniory
města Klimkovic
Tyto zásady stanovují způsob poskytování příspěvku na veřejnou dopravu pro občany seniory města Klimkovic. Jedná se
o poskytování příspěvku fyzickým osobám.
Usnesení z 20. jednání zasedání Zastupitelstva města Klimkovic, konaného dne 18. 11. 2020: zastupitelstvo města ve
věci veřejné dopravy pro klimkovické seniory
rozhodlo
realizovat slevy na veřejnou dopravu pro občany seniory
z rozpočtu města Klimkovic, a to ve variantě č. 7 (občan Klimkovic, senior ve věku 70 let a starší si zakoupí na vybraných
prodejních místech dopravců roční jízdenku, se kterou je
možné bezplatně cestovat po celém Moravskoslezském kraji
regionálními autobusy a vlaky v rámci ODIS (celá síť) v aktuální hodnotě 850 Kč. Město Klimkovice následně na základě
schváleného postupu a směrnice města proplatí občanu na
základě předloženého dokladu poměrnou část ve výši 300 Kč
od 1. 1. 2021.
1. Obecná ustanovení

Jaroslav Varga,
starosta

2. Postup a podmínky pro pořízení jízdenky
2.1. Občan si vyřídí na své náklady (v případě, že ji dosud
nevlastní) kartu ODIS (ODISka). Aktuální cena
je 130 Kč.
2.2. Vydavatelem ODISky je Koordinátor ODIS s. r. o.,
a postup pro získání ODISky je popsán na:
https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/karty/.
2.3. Na prodejních místech ODIS si občan zakoupí a nechá
na kartu ODISku nahrát roční (365denní) jízdenku,
se kterou je možné bezplatně cestovat po celém
Moravskoslezském kraji regionálními autobusy a vlaky
v rámci ODIS (celá síť).
2.4. Na zakoupenou roční jízdenku si občan nechá vystavit
originální pokladní doklad.
3. Postup a podmínky pro poskytování příspěvku
3.1. O příspěvek 300 Kč na roční jízdenku si občané
ve věku 70 let a starší mohou osobně požádat
vyplněním žádosti v úřední dny (pondělí a středa)
na MěÚ Klimkovice na adrese: Lidická 1, Klimkovice,
a to v kanceláři č. 5 v 1. NP.
3.2. K žádosti je nutno předložit občanský průkaz,
kartu ODIS a originál pokladního dokladu o zaplacení
roční jízdenky.

1.1. Žádost o příspěvek zpracovává Městský úřad
Klimkovice, odbor správní.

3.3. Pověřený pracovník MěÚ Klimkovice žádost občana
zaeviduje, provede kontrolu oprávněnosti žadatele
a žadateli proplatí poměrnou část podle bodu 1.4.

1.2. Příspěvek se poskytuje pouze občanům města
Klimkovic, seniorům ve věku 70 let a starším.

4. Závěrečná ustanovení

1.3. Občan má nárok na příspěvek 1x ročně.
1.4. Výše příspěvku je 300 Kč na občana a rok.
1.5. Příspěvek je poskytován podle postupu uvedeném
v bodě 3.
1.6. Příspěvek je poskytován pouze při zakoupení roční
(365denní) jízdenky, se kterou je možné bezplatně
cestovat po celém Moravskoslezském kraji regionálními
autobusy a vlaky v rámci ODIS (celá síť).
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ve výši 300 Kč na veřejnou dopravu pro klimkovické seniory ve
věku 70 let a starším.
Podmínkou pro výplatu příspěvku je zakoupení roční jízdenky v hodnotě 850 Kč, se kterou je možné bezplatně cestovat
po celém Moravskoslezském kraji regionálními autobusy a vlaky v rámci ODIS (celá síť), a platná ODIS karta. Pak už stačí
jen na podatelně Městského úřadu vyplnit krátký formulář, který
naleznete i na webových stránkách města spolu se zásadami
pro poskytování příspěvku na veřejnou dopravu a předložit uvedené doklady.
Pevně věříme, že se tímto krokem zkvalitní mobilita klimkovických seniorů.

4.1. Tyto zásady byly schváleny Radou města Klimkovic
dne 11. 1. 2021 usnesením č. 69/1035.1.
4.2. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 11. 1. 2021.
Jaroslav Varga, starosta
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta
Příloha (na webu města):
Žádost o poskytnutí příspěvku na veřejnou dopravu
pro občany seniory města Klimkovic.
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Ceník města na rok
2021 včetně DPH za
sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu
Město Klimkovice v letošním roce navyšuje ceny za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu. Zvýšení cen navazuje na nově vydaný ceník
OZO Ostrava s. r. o., na rok 2021. Do nových cen OZO Ostrava s. r. o., promítlo pouze inﬂaci ve výši cca 5 %. Město
Klimkovice navýšilo ceny naposledy v roce 2017 i přes
navýšení cen ze strany OZO Ostrava s. r. o., v roce 2018.
Objem
popelové
nádoby

Tarif

Počet
svozů

Cena
na rok
2021

80 litrů

P 101

1x 14 dní

1 522 Kč

80 litrů

P 111

1x týdně

2 594 Kč

80 litrů

P 191

1x 4 týdny

782 Kč

120 litrů

P 201

1x 14 dní

1 855 Kč

120 litrů

P 211

1x týdně

3 144 Kč

120 litrů

P 261

1x týdně zima
+ 1x 14 dnů léto

2 607 Kč

120 litrů

P 271

1x týdně zima

2 054 Kč

120 litrů

P 281

2x týdně zima
+ 1x týdně léto

4 801 Kč

120 litrů

P 207

1 x 14 dní zima

1 158 Kč

120 litrů

P 291

1x 4 týdny

1 014 Kč

240 litrů

P 311

1x týdně

5 666 Kč

1 100 litrů

K 101

1x 14 dnů

6 752 Kč

1 100 litrů

K 111

1x týdně

12 317 Kč

1 100 litrů

K 121

2x týdně

22 894 Kč

Rada města Klimkovic na své 68. schůzi, konané 30. 12. 2020,
rozhodla navýšit ceny města, vyjma tarifu P 191 a P 291, za likvidaci komunálního odpadu.
Tarify P 191 a P 291 budou využívány pouze po předchozím
schválení radou města, a to pro osoby starší 70 let žijící osaměle.
Jana Hinduláková

Kompostéry
pro Klimkovice
Nestihli jste požádat o kompostér v prvním termínu? Nevadí, je zde druhá šance.
V prosincovém zpravodaji jsme vás informovali, že naše
žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí
na projekt Kompostéry pro město Klimkovice byla úspěšná.
Na přelomu jara a léta loňského roku probíhala prostřednictvím zpravodaje a internetu mezi občany našeho města anketa
o zájem o kompostéry. Zájem byl veliký, sešlo se celkem 597
zájemců o umístění kompostéru na své zahradě. Všechny projevené zájmy jsou zaregistrovány a pokud žadatelé nezměnili
názor, nemusí v tuto chvíli nic dalšího podnikat, ale už jen čekat
na vyzvání k převzetí kompostéru.
Předání kompostérů občanům bude učiněno na základě
smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru po uplynutí 5leté lhůty udržitelnosti dotace. Tato smlouva bude uzavřena
při předání kompostéru mezi městem Klimkovice a občanem.
Pokud jste ovšem z jakýchkoliv důvodů v prvním kole nevyjádřili svůj zájem o bezplatné přidělení kompostéru, je zde druhá
šance.
Máte-li zájem o přidělení kompostéru, napište e-mail na adresu: mistostarosta@mesto-klimkovice.cz, do předmětu zprávy
uveďte: „KOMPOSTÉR“ a do textu zprávy napište: „Mám zájem
o bezplatné přidělení zahradního kompostéru o velikosti (800 L,
1 000 L nebo 1 400 L), jméno, příjmení, ulice, číslo popisné“.
Žádosti zasílejte nejpozději do 28. 2. 2021.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

Prodloužení platnosti
strategického plánu
rozvoje města Klimkovic
Rokem 2020 končila městu Klimkovice platnost Strategického plánu rozvoje města Klimkovic a bylo nezbytné
jeho platnost prodloužit.
Jelikož původní plán byl ze zpětného pohledu sestaven
nadčasově a většina cílů v něm obsažených ještě nebyla
naplněna a je třeba v nich dále pokračovat, došlo k prodloužení stávajícího dokumentu. Nově byla sestavena pracovní skupina, do níž byli nominováni odborníci za konkrétní
sledované oblasti. Pracovní skupina se sešla díky nepříznivé covidové situaci pouze dvakrát.
Dne 16. 12. 2020 Zastupitelstvo města Klimkovic rozhodlo o prodloužení platnosti Strategického plánu města Klimkovic do 31. 12. 2025.
Dalším krokem bude sestavení akčního plánu, který je
nedílnou součástí plánu strategického, a který určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňována příslušná opatření uvedená ve Strategickém plánu.
Michaela Šimonová,
odbor správní MěÚ
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Registrace k očkování
proti onemocnění Covid-19
Rezervace na očkování byla spuštěna. Občané mohou provést registraci
k očkování na webové adrese: https://
registrace.mzcr.cz/.
V současné době se mohou registrovat
občané 80+. Za seniora, který nemá možnost provést registraci sám, může registraci provést rodinný příslušník, praktický
lékař nebo asistent na lince 1221.

Pokud nebudete schopni využít ani jednu z těchto možností, kontaktujte v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin
městský úřad na tel. č.: 556 420 752, kde
s vámi domluvíme individuální pomoc.
V žádném případě nebudou zaměstnanci města iniciativně bez předchozí
domluvy obcházet seniory ve městě s nabídkou pomoci, a to z důvodu možné
zneužitelnosti nebo záměny s podomními
prodejci!
Prosíme – buďte opatrní, pokud vás
někdo takový s nabídkou pomoci při registraci navštíví! Určitě to není zaměstnanec města a mohlo by se jednat o podvodníka.
Bc. Andrea Jahnová,
odbor správní MěÚ Klimkovice

Za profesorem
ing. Jaromírem Pištorou, CSc.
Když jdeme v Klimkovicích od bývalého nádraží po ulici Čs. legií, mnozí si
mohou povšimnout na domě čp. 105
nevelké plakety. Je na ní vyobrazen
pan profesor. Její odhalení se konalo v roce 2003, kdy Jarda oslavil své
padesáté narozeniny.
Bohužel již tam neuvidíme známou postavu s čepicí na hlavě a dřevorubeckou
pilou v ruce. Zhoubná nemoc ukončila
jeho život v prosinci minulého roku.
Není úkolem této vzpomínky vypočítávat pracovní úspěchy našeho kamaráda.
Musím ale podotknout, že Klimkovice nemají mnoho tak významných osobností
světového formátu.
V den, kdy přestala do Klimkovic jezdit
tramvaj, poprvé přijel do našeho města,
aby se zde natrvalo usadil. Pracoval jako
čelný představitel katedry fyziky TU VŠB
a po založení Centra pro výzkum nanotechnologií jako jeho ředitel. Za dobu
své práce navázal četné styky s mnoha
osobnostmi světové vědy. Jeho kontakty
se prohloubily při více než ročním pracovním pobytu na univerzitě v Hamamatsu
v Japonsku. K jeho vědeckým přátelům
patřili například prof. Kiyotoshi Yasumoto
a prof. Koki Watanabe, vedoucí pracovníci
univerzity v Hamamatsu a jejich spolupráce byla známa i u japonského císařského
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dvora. Z dalších musím jmenovat alespoň
prof. Toyodu, prezidenta japonsko-české
společnosti, kanadského profesora Čadu
z univerzity v Halifaxu, kolegy z Francie,
Indie i dalších zemí. S mnohými z nich
jsem se setkal, jedno měli společné. Většinou měli rádi pivo, a čím větší osobnost,
tím skromnější člověk.
Spíše bych rád vzpomněl na jeho smysl pro humor, i když jsem byl někdy sám
jeho cílem. Říkával, že když člověk rány
rozdává, musí také nějakou snést.
Díky němu byla založena ﬁktivní česko-japonská společnost v Klimkovicích,
která mimo četných setkání uspořádala
v restauraci Verdun deset countrybálů.
Organizoval řadu autovýletů po naší
republice, které vždy dopodrobna naplánoval a většinou byl i zasvěceným průvodcem. A co nevěděl (to se stávalo málokdy), dovedl si vymyslet tak, že tomu
řada přátel uvěřila.
Kultovním místem společnosti býval lovecký zámeček na Bílé, kde jsme se do
změny majitele většinou dvakrát ročně
scházeli.
Jedním z jeho pravidel byla také nutnost pozitivně myslet.
I kdybych se ho chtěl držet, musím konstatovat: Jardo, budeš chybět.
Petr Nencka

Turistické
informační
centrum
Turistické informační centrum pro
občany města, návštěvníky a lázeňské hosty provozuje město Klimkovice
v nové podobě od roku 2013. Najdete
nás v přízemí budovy zámku.
Ať už jste zaměřeni kulturně, sportovně, jste rodina s dětmi nebo zájezd seniorů, vybavíme vás základními informacemi
o městě, upozorníme na nejzajímavější místa a doporučíme program podle
vašich představ. K dispozici jsou mapy
města, okolí, a další propagační materiály. Každoročně rozšiřujeme naši nabídku
o nové suvenýry a propagační materiály.
Zakoupíte u nás rovněž knihy o Klimkovicích, o známých osobnostech, které
zde působily a velké množství suvenýrů
s tematikou našeho města.
V hlavní turistické sezoně pro vás již
pět let pořádáme komentované prohlídky
města s kronikářem panem Pillichem.
V letošním roce, ve spolupráci s Technickou správou města, připravujeme další
novinku pro občany i turisty, kteří k nám
zavítají. Máme připraveno deset krásných bytelných laviček, o kterých rada
města rozhodla, že mají být instalovány
v údolí Polančice, takže se těšíme, že pro
naše návštěvníky a občany přibyde další
novinka a zlepšení.
Naše informační centrum každoročně úspěšně
prochází
průběžnou kontrolou Jednotné
klasiﬁkace turistických informačních center.
Kromě služeb
turistického informačního centra
poskytujeme i služby kopírování, tisku,
prodeje vstupenek v prodejním systému
Colosseum Ticket a Cinemaware.
Bohužel, také naše informační centrum musí akceptovat epidemiologickou
situaci, a z ní vyplývající nařízení vlády.
Proto jsme v loňském i letošním roce byli
nuceni omezit, nebo úplně uzavřít provoz.
Doufáme, že situace se co nejdříve změní
a my vám budeme moci nabízet veškeré
služby v plném rozsahu.
Mária Bílková
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Městská knihovna Klimkovice

Deset let s projektem pro prvňáčky
V roce 2011 jsme se poprvé zapojili do celostátního projektu určeného pro začínající čtenáře s názvem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Malí žáčci, kteří
s námi tento projekt začínali, jsou již dnes na středních školách.
Nápad vznikl ve vedení Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a velmi
rychle se do něj zapojily knihovny napříč
celou republikou. Smyslem této akce je
podpora čtenářství u nejmenších dětí
a seznámení se s prostředím knihovny.
Každým rokem vychází nová kniha,
speciálně určená pro tento projekt. Jedná
se o tvorbu českých autorů a ilustrátorů,
a tím se podporuje také tvůrčí psaní mladých spisovatelů.
Žáci prvních ročníků navštívili knihovnu několikrát během školního roku, plnili
různé úkoly, četli a bavili se. Slavnostní
ukončení probíhalo na různých místech
a vždy bylo pro děti připraveno překva-

pení. Navštívili jsme obřadní síň na
klimkovickém zámku, tajuplné sklepení,
zámeckou půdu nebo kostelík a okolí.
Děti vstoupily do světa čtenářů a staly
se registrovanými návštěvníky knihovny.
Vždy nám pomáhali starší žáci a o krásné hudební nebo divadelní představení
se postaraly děti z literárně dramatického
oboru ZUŠ.
Až rok 2020 nám tyto aktivity přerušil
a letošní školní rok zřejmě nebude jiný.
Věříme však, že se brzy vše v dobré
obrátí a budeme moci pokračovat v našich
projektech a práci s dětmi a mládeží.
Zuzana Konvičková

Milí čtenáři, stále platí opatření vlády ČR a městská knihovna pracuje
v nouzovém režimu. Knihy můžete
vracet do boxu u zadního vchodu
knihovny, půjčování předem objednaných titulů funguje jen u výdajového pultu. Můžete takto objednávat /
rezervovat e-mailem, přes sociální
sítě, telefonicky jen v půjčovní době,
přes uživatelské rozhraní v online
katalogu (tzv. odlož z poličky).
Půjčovní doba v době covidové:
Pondělí
9–12 13–17
Úterý, středa zavřeno
Čtvrtek
9–12 13–17
Pátek
9–12
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Novinky ze základní školy

Ze života školy
Plán činností školního roku vzal za své. Většina školních akcí byla zrušena. Některé soutěže proběhly on-line (dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda).
Žáci 7. tříd nepojedou na školou organizovaný lyžařský kurz. Také kurz plavání
pro žáky 2. a 3. tříd není možné v současné době realizovat, snad se uskuteční
alespoň v některých měsících II. pololetí.
Bylo ukončeno I. pololetí a žákům byly
vystaveny výpisy vysvědčení, které byly
předány 28. 1. jen prvňákům a druhákům,
ostatní žáci je obdrží první den přítomnosti
ve škole. Rodiče mají přehled o pololetní
klasiﬁkaci v elektronické žákovské knížce.
Do hodnocení výsledků vzdělávání byly
zahrnuty výsledky žáků z prezenční výuky a z distančního vzdělávání. Byla vzata v úvahu také řada dalších kritérií, jako
např. účast a aktivita na distanční výuce,
osvojení si nové dovednosti komunikovat
v prostředí platforem s učiteli i spolužáky,
schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně

přebírá odpovědnost za svou práci, jak
plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale
i tvořivost apod.), zda si žák pamatuje
znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže
při dalším procesu učení používat.
Žáci 9. ročníku se v prosinci zapojili do
celostátního SCIO testování. Můžeme říci, že jejich výsledky odpovídají jejich studijním předpokladům. Zdá se, že digitální
gramotnost, získaná při distanční výuce,
byla výhodou. S výsledky testů vás podrobněji seznámíme v příštím příspěvku. Testy
jim pomohou při rozhodování o profesní
orientaci. V současné době připravujeme

ve spolupráci s rodiči přihlášky na střední školy a učební obory. Věřím, že se na
zvolené školy dostanou. Budeme jim držet
palce, aby je zvládli zdárně dokončit.
Je jasné, že žáci i učitelé budou mít při
zahájení prezenční výuky spoustu práce,
aby vzdělávací výsledky žáků dosáhly
optimální úrovně.
Udržujeme a připravujeme školu pro
prezenční výuku žáků. Je smutný pohled
na prázdné třídy, modernizované počítačové učebny, které čekají na využití.
Plánujeme v letošním roce rekonstrukci
laboratoře a technických učeben (dílen
a pěstitelství).
Těšíme se na dobu, kdy budeme s žáky
opět ve škole využívat všech školních
prostor, pomůcek a metod, budeme se
opět setkávat při běžném provozu.
Mgr. Miroslava Hoňková

Badatelské pozorování
Žáci 7. ročníku nyní probírají v rámci
přírodopisu tematický celek Organologie – kořen, stonek, list. Seznamují se
nejen s funkcí a vnější stavbou daného
orgánu, ale také s jeho vnitřní stavbou.
Vzhledem k tomu, že jednou z výhod
distanční výuky je především prostor pro
realizaci některých pokusů, rozhodla jsem
se žáky oslovit dobrovolným badatelským
úkolem k ověření přítomnosti cévních
svazků v rostlinném těle. Zadání znělo:
Může bíle kvetoucí rostlina změnit barvu
květů? Pokud ano, jak je to možné?

Podmínkou realizace pokusu bylo, že si
žáci museli (vzhledem k ročnímu období)
zakoupit bíle kvetoucí rostlinu. Pozorovanou kytku umístili do vázy s obarvenou
vodou (např. inkoustem či potravinářským barvivem) a pozorovali, jestli dojde
ke změnám. A závěr? Můžete posoudit na
fotograﬁi Adama Kovařčíka.
Chtěla bych velmi ocenit chlapce, kteří
se badatelského pokusu zúčastnili – Jan
Honěk, Adam Kovařčík a Daniel Stareček
(všichni 7. A), za jejich kreativitu a také
bych ráda poděkovala rodičům, že i v této

náročné době hochům pomohli zakoupením květiny s realizací pokusu a podporují je v jejich badatelských schopnostech.
Mgr. Jana Petrušková

Distanční výuka přírodovědných předmětů
V minulém školním roce jsme se poprvé zúčastnili s žáky naší školy pozorování ptáků na krmítku – tzv. Ptačí
hodinky.
Žáci si vyrobili krmítka, umístili je na
školní zahradě, dozvěděli se, jaké krmení
je pro který ptačí druh vhodné a nakonec
přezimující ptáky pozorovali. Svá pozorování žáci odeslali do celorepublikového
sčítání České společnosti ornitologické.
Letošní sčítání jsme nemohli, bohužel,
realizovat ve škole, a proto jsme pozorování zadali jako dobrovolný úkol.
Potěšilo nás, že někteří sedmáci pozo10

rování realizovali a svá pozorování odeslali.
Stejně jako v loňském roce se na krmítku v ČR nejčastěji vyskytovala sýkora
koňadra. Další informace najdete na:
https://ptacihodinka.birdlife.cz.
V přírodovědných předmětech se snažíme, aby úkoly nebyly jen teoretické,
ale také vytáhly žáky do přírody, nebo si
v domácích podmínkách ověřili některé
z fyzikálních zákonitostí.
Mgr. Kateřina Chrapková
Mgr. Jana Petrušková
Mgr. Renáta Nejezchlebová
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Mateřská škola

Srdce našim krajánkům
V letošním školním roce se děti z Mateřské školy Komenského zúčastnily projektu Srdce s láskou darované, jelikož cítíme, že podpora lidských hodnot jako je
rodina, přátelství a vzájemná úcta je nyní zapotřebí víc, než kdy dříve. Proto jsme
se rozhodli darovat SRDCE československým dětem, které žijí se svými rodiči na
vzdáleném Islandu a s největší pravděpodobností se kvůli obtížné koronavirové
situaci nedostanou v blízké době domů.
Některé děti se na Islandu narodily, jiné
se tam přestěhovaly, avšak stejně jako
všem jiným krajánkům, i těmto bývá občas
smutno po domově, jež opustili. Rozhodli jsme se proto společně udělat dobrou
věc, potěšit děti, které umí mluvit naším
jazykem i přesto, že žijí od nás 4 000 kilometrů severně. Co jsme pro ně vymysleli
a jak se nám to povedlo? A podařilo se
nám potvrdit, že činit radost druhým udělá radost i nám samotným? To se dozvíte
vzápětí.
Celý nápad vznikl, když jsme si jedno
dopoledne přečetli novou pohádku Klárka a korálek – příběh holčičky, která žije
kdesi daleko a sama osamocená. Vzápětí
děti upozornily na to, že je přece smutné,
když je někdo takhle sám. Rozhodli jsme
se proto nesmutnit, ale kolektivně dát kus
našeho srdce někomu, kdo žije daleko
odsud.
Island – Země ohně a ledu, jak se jí
často přezdívá – se může pochlubit nejsevernějším hlavním městem na světě.

Právě na tomto ostrově žije četná komunita Čechů a Slováků, jimž záleží na tom,
aby jejich ratolesti nezapomněly mateřský jazyk ani tradice země, v níž mají své
kořeny. Děti se tak scházejí jednou týdně
v Reykjavíku, aby navštěvovaly českou
školu Tékkneska fyrir börn á Íslandi, patřící do celosvětového projektu Móðurmál –
asociace pro bilingvní děti, pod vedením
paní učitelek Zdenky Motlové a Renaty
Emilsson Peškové. S paní učitelkou Motlovou, pracující na Islandu již přes 20 let,
jsme se dohodli, že potěšíme děti z jejich
školy a připravíme jim překvapení. Do
projektu jsme společně zapojili 15 dětí
z Islandu ve věku 4–19 let (19 let zde není
chybně, nejstarší chlapec vybrané skupiny má Downův syndrom kombinovaný
s autismem, ale když potěšit, tak věk přeci nehraje žádnou roli).
A tak následoval islandský týden. Děti
se učily malovat ledovce, vodopády i polární záři. Vyprávěli jsme si, jak vypadají
polární lišky, papuchalkové či velryby a jak

jsou pro tamní obyvatele důležité ovečky
a jejich teplá vlna. Nezapomněli jsme
samozřejmě ani na pohádkové bytosti
trollů a elfů. Obrovský úspěch (alespoň
podle ohlasů rodičů, jejichž děti údajně
doma týden nevyprávěly o ničem jiném)
zaznamenal pokus, kdy jsme nechali
„vybouchnout“ sopku. Nelekněte se, šlo
samozřejmě o neškodný efekt.
Výstupem projektu mělo být srdce v jakékoli podobě. Naše srdce se skládalo ze
vzniku autorské písně s názvem Islandská, darování autorské knížky Klárka
a korálek a zaslání dopisů našich dětí
věnovaných dětem na Islandu, vložených
do vytvořené mapy Islandu ve tvaru srdce. Odezva na sebe nenechala dlouho
čekat a za pár týdnů dorazily i zpět k nám
do Česka odpovědi dětí z Islandu. Celé
naše snažení jsme pro vás zachytili ve
videoklipu, který je dostupný na youtube
(Srdce našim krajánkům).
Děkujeme za příležitost, kdy jsme mohli
v Česku i na Islandu udělat dětem, a nakonec i rodičům, radost. Ba co víc, již nyní
vidíme, že děti navázaly nová přátelství
trvalejšího rázu. Kdoví, třeba vše vyústí
ve spolupráci ještě větších rozměrů, kdy
by se děti mohly setkat mezi sebou osobně. Vždyť přesně o tomhle nezištném
předávání radosti by mělo srdce s láskou
darované opravdu být.
Mgr. Lucie Kajzarová
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Takový byl u nás rok 2020
Během ledna jsme v lázeňské galerii prezentovali retrospektivní výstavu fotograﬁí s názvem Takový byl u nás rok 2020,
která shrnula nejdůležitější momenty uplynulého roku v Sanatoriích Klimkovice. Pandemie nám vzala možnost zpřístupnit
ji široké veřejnosti, a tak bychom se s vámi chtěli touto cestou podělit alespoň o pár snímků.
Na výstavě jsme představili novinky z oblasti léčby, jako např. zahájení poskytování komplexní neurorehabilitace pro děti s DMO,
hrazené zdravotní pojišťovnou, rozšíření nabídky speciálních procedur o novou vysokoindukční magnetoterapii, vytvoření ﬁlmu na
téma rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou nebo komplexní modernizaci prostor ergoterapie a elektroléčby.
Připomněli jsme si kulturní akce jako tradiční Valentýnský ples, první ročník letní akce Bylinky v lázních nebo mimořádný koncert
Baví nás bavit, kde vystoupil mimo jiné i Daniel Hůlka.
Nemohli jsme opomenout ani události spojené s pandemií, takže fotograﬁe reﬂektovaly nejen odjezd posledních pacientů 9. dubna
2020 před historicky první uzavírkou lázní za 26 let jejich existence, ale i svépomocné šití roušek v dobách jejich kritického nedostatku nebo zřízení dětské skupiny pro děti zaměstnanců v době uzavření škol.
Nezapomněli jsme ani na pozitivní změny v areálu lázní. Fotograﬁe prezentovaly např. nově vybudovanou bioklimatickou pergolu
u Pilsner Pub, zrekonstruovanou recepci a prodejnu potravin, velkoplošné polepy v ordinacích dětských lékařů nebo nový design
obalů našich lázeňských oplatků.
Mgr. Lucie Ptašková
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Famózní klimkovické pjenice

Zpěváci na home ofﬁce
Kdyby někdo před rokem řekl, že se nebudeme moci scházet a vídat se při společných aktivitách a akcích, asi bychom
mu nevěřili. Avšak jen několik málo týdnů v loňském roce
vše fungovalo normálně.
A možná právě zpívání je jednou z nejzasaženějších zálib.
Famózní klimkovické pjenice měly v plánu řadu koncertů, které však byly ze známých důvodů zrušeny. A tak jen s vděkem
vzpomeneme na naprosto jedinečný koncert, který se podařilo
v červnu loňského roku zrealizovat.
Už podruhé nás pozvaly luhačovické lázně na promenádní
koncert. A tak jsme mohli přinést noblesní hudbu 20.–40. let na
pódium před Jurkovičův dům. Tentokrát jsme vystoupili i ve zbrusu nových kostýmech, v takzvaném „bílém levelu“. Počasí nám
přálo, a tak diváků v hledišti bylo opravdu dostatek. Řada z nich
se připojila ke zpěvu známých melodií. Nezbývá, než doufat, že
se v létě opět do Luhačovic vrátíme. A snad nejen tam.

Členové Pěveckého sboru města Klimkovic tolik štěstí neměli.
I když se pilně připravovali na tradiční jarní koncert a po prázdninách na Klimkovický podzim, bohužel se žádná z těchto akcí
neuskutečnila.
Zpívání však k životu každého neodmyslitelně patří a i když
se členové pěveckých spolků scházet na zkouškách nemohou,
zajisté si rádi zazpívají alespoň doma.

16

Nově vzniklý příležitostný soubor Generace měl možnost vystoupit na loňském ostravském masopustu s programem Jako
v pohádce. Na Masarykově náměstí v pestrých kostýmech zazpíval nejznámější písně z českých ﬁlmových pohádek. Úspěch
byl natolik inspirující, že se rozhodl původní program rozšířit
o další písničky. A tak jen můžeme věřit, že se s tímto programem bude moci představit i na některé z klimkovických kulturních akcí.
Protože je nám všem po společných zkouškách smutno, hledali jsme cesty, jak si přece jen společně zazpívat. Inspiraci jsme
našli u našich školáků, pro které je online výuka jedinou možností vzdělávání už poměrně dlouhou dobu.
Vyzkoušeli jsme různé metody a platformy setkávání zpěváků na internetu. Na rozdíl od žáků a lidí, kteří musejí pracovat
na dálku, byly pro nás online zkoušky vítanou změnou a pro
řadu z nás malým dobrodružstvím. Celý nápad zrealizoval náš
dirigent Aleš Pirnos, kterému vděčíme za trpělivost, kreativitu
a neobyčejnou píli. Ono hrát na klavír a dirigovat zpěváky, které
neslyší, není opravdu jednoduchá záležitost. Přesto se jednou
týdně setkáváme každý u svého počítače, který nám odhalil
další svá tajemství. Pravda, některým z nás při tom ze začátku
museli být nápomocni vnuci nebo děti. Alespoň se tak rozšířila
naše vzájemná komunikace o nová témata.
Tato nová zkušenost nás inspirovala k další možnosti, jak si
společně zazpívat. Připravujeme muzicírování pro členy sboru, kdy se budeme setkávat při „virtuálním Juke boxu“. Budeme příležitostně vysílat na youtube písničky, které zazpíváme
a zahrajeme na klavír nebo kytaru. Zájemci o účast budou mít
možnost zúčastnit se buď v přímém přenosu, nebo si zpětně
program pustit. Chce to jen mít doma zavedený internet a ostatní
už vysvětlíme e-mailem.
Jistě, že nenahradíme energii, kterou mezi sebou cítíme
při společném zpěvu, ale snažíme se přinášet radost do této
pochmurné doby.
Lenka Večerková
Foto: Petr Večerka
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Historie

Děkovný kříž „Na Lání“ (u lípy)
Bezmála již sto šedesát let je jednou z významných dominant památného návrší, kde podle prastaré tradice kdysi
v dávné minulosti stávala původní opevněná osada – předchůdkyně současných Klimkovic, mimo jiné i historicky
cenný kříž, umístěný na vysokém hranolovitém kamenném
podstavci. Je všeobecně známo, že právě odtud je nejen
překrásný výhled do široké okolní krajiny, ale početným
turistům i ostatním kolemjdoucím tento výše zmiňovaný
děkovný kříž zde nabízí i pozoruhodný a vskutku zajímavý
náhled do minulosti našeho města.
Z historicky věrohodných záznamů,
rodopisných dokumentů,
archiválií
i ze strohého cizojazyčného
textu,
vyrytého do kamene na zadní straně
křížového
soklu
je dobře patrný
význam a vznik
této památky. Kříž
jako
díkuvzdání
svému otci zde
dal postavit v roce
1863 pan Ludvík
Wöllersdorfer (nar.
11. 7. 1824 v zámku čp. 1 v Klimkovicích). Ludvíkův otec
Franz Wöllersdorfer (1793–1837) byl
v té době purkrabím (bürggrof) klimkovického zámku a současně s tím vykonával funkci tzv. místodržícího a vrchnostenského
správce rozsáhlého Wilczekova panství.
Ludvíkovi rodiče pocházeli z nedaleké obce Velká Polom, přičemž jeho otec prožil své mládí v prostředí panského pivovaru
(čp. 50), který byl součástí významné zdejší vodní tvrze, a matka
Marta, roz. Švidrnochová (1797–1832), byla dcerou velkopolomského fojta.
Od r. 1805 přesídlila vrchnostenská správa rozsáhlého Wilczekova panství z Velké Polomi do zámku v Klimkovicích a v průběhu dvacátých let 19. stol. se do Klimkovic na zámek přestěhoval
i nově jmenovaný místodržící a správce panství Fr. Wöllersdorfer
s manželkou Martou. Zde v zámeckých komnatách se jim roku
1824 narodil již zmíněný syn Ludvík. Bohužel v dětství Ludvík
osiřel, když v jeho sedmi letech mu nejprve zemřela maminka
a ve třinácti letech pak i jeho otec Franz, v němž ještě jako nezletilý ztratil svou velkou životní oporu. Po předčasné smrti obou
rodičů Ludvík své rodné Klimkovice musel opustit.
Po roce 1848, kdy se vrátil z několikaleté vojenské služby,
se Ludvík Wöllersdorfer oženil (manželka Antonie) a v poměrně krátkém čase se z něj stal velmi aktivní a podnikavý člověk.
Rodina se rozrostla a působila díky svým dobrým osobním kontaktům v úspěšném podnikání na několika místech území Země
Slezské. V letech 1868–1873 byl L. Wöllersdorfer majitelem klasicistního zámečku v bramborářské obci Hlavnice na Opavsku.

Vlastnil i některé další významné nemovitosti (kupř. v období let
1874–1881 zámek s rozlehlou zámeckou zahradou v obci Miroslavské Knínice na Znojemsku apod.).
Na svého milovaného otce, a také na rodné město Klimkovice,
které po dlouhá desetiletí od zničujících požárů v centru města
(r. 1848 a 1854) se jen těžce vzpamatovávalo, však Ludvík ani
v té době nezapomněl a k nedožitým sedmdesátinám nechal
svému otci v r. 1863 na temeni nejpamátnějšího místa v Klimkovicích postavit tento dnes již historický děkovný kříž.
V současnosti je tato hmotná historická památka již několik let
v majetku města Klimkovic a v průběhu loňského roku se tak po
delším čase podařilo úspěšně provést její celkovou revitalizaci.
V této souvislosti zbývá ještě podotknout, že děkovný kříž „Na
Lání“ dosud není oﬁciálně prohlášen za tzv. „kulturní památku“,
byť nepochybně tvoří významnou součást kulturně-historického
dědictví našeho města. Je proto zapotřebí bezodkladně požádat
regionální pracoviště Památkového ústavu v Ostravě o registraci a o zařazení do Ústředního seznamu kulturních památek
(ÚSKP), s jejím prohlášením za kulturní památku, a to ve smyslu
příslušných ustanovení zákona o památkové péči v jeho současně platném znění.
Použité prameny:
ZAO Opava (matriky a arch. dokumenty), Myheritage.cz
(části rodokmenu), záznamy z obecních kronik
Zpracoval: Ing. Jiří Pillich
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Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho zviditelnění i rozvoji!

Podpořte Flascharův důl v Odrách
nebo zámky Nová Horka a Kunín!
Flascharův důl v Odrách a zámky Nová Horka a Kunín, to
jsou tři atraktivity turistické oblasti Poodří, jimž můžete dát
svůj hlas v soutěži Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020. Hlasovat je možné na: www.cenycr.cz od
18. ledna do 28. února 2021.
„V Poodří je velké množství nádherných a turisticky atraktivních míst, která si ocenění zcela jistě zaslouží! Vybrat do
soutěže pořádané Moravian-Silesian Tourism, destinační společností Moravskoslezského kraje, bylo velmi náročné,“ zdůrazňuje Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s.
Do druhého ročníku soutěže nominoval Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s.,
Flascharův důl v Odrách, a to v kategorii Nejlepší počin v cestovním ruchu 2020, zámek Nová Horka (kategorie Neobjevený
skvost), CHKO Poodří (kategorie Nejmalebnější místo v zimě)
a Balerův větrný mlýn ve Spálově a zámek Kunín (kategorie
Nejsvětovější místo).
Do ﬁnální prestižní nominace, v níž jsou zařazena TOP místa
Moravskoslezského kraje, byly vybrány tři z atraktivit navrhovaných Destinačním managementem turistické oblasti Poodří
– Moravské Kravařsko, o. p. s., – už zmíněný Flascharův důl
a zámky Nová Horka a Kunín.
V kategorii Osobnost cestovního ruchu 2020 turistickou oblast
Poodří zastupují Věra a Jaroslav Královi (Vodní mlýn Wesselsky) a Alena Zemanová (Flascharův důl).
„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný silným příběhem
či architektonickou a kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně

Nová Horka

podílejí na zvyšující se návštěvnosti regionu,“ upozorňuje Pavlína Ambrosch a apeluje na patriotismus lidí žijících na území
turistické oblasti Poodří, která se rozkládá na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka, Fulneku, Studénky a Klimkovic. „Hlasujte! Vítězství v některé z kategorií soutěže Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje výrazně
přispěje ke zvýšení povědomí nejen o daném místě, ale také
o celém Poodří. A k benefitům plynoucím ze zvýšeného zájmu
turistů patří rozvoj podnikání v mnoha sférách a pozitivní dopad
na prosperitu celého Poodří. To je právě v této době poznamenané koronavirem velice důležité,“ uzavírá Pavlína Ambrosch.
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s.
Flascharův důl v Odrách
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Zámek Kunín

Novinky na horách

Davy turistů mohou na horách třídit odpady
do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel, například v Krkonoších
a Beskydech po některých zůstává velké množství odpadu,
odhozeného mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé
mohou v mnoha horských střediscích odpady nově třídit
do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích
míst na túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských
resortech od loňského roku síť tradičních velkých barevných
kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty,
papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM
s názvem Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká
odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová
auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože
jsou téměř celé, včetně výplňových pytlů, vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena
tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám. Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu
Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše
kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných horách,
Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také
v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím

pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a moravských horách
stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich lidé
vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však
ještě větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace
dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech promo akcemi
a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu
a webu: tridimenasnehu.cz.“
Autor: Třídíme na sněhu, foto: Třikoše
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Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

HLEDÁM
PRONÁJEM
BYTU

FA Jaroslav Varga
prodává

konzumní
brambory
Cena: 7 Kč za 1 kg
Balení je 25 kg
a nově 5 kg.
Telefon:

606 466 023

Ceník a podmínky inzerce
najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj

v Klimkovicích

Tel.: 556 420 005

Nabídky volejte
na tel. číslo:

Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA
do klimkovických domácnos !

603 305 862

KOUPÍM
nebo si dlouhodobě

PRONAJMU
ZAHRÁDKU
v zahrádkářské kolonii,
nebo zahradu / pozemek
do 400 m2.
Zn.: bez realitky
Kontakt: 606 771 127
jarek.bartos@seznam.cz

VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!

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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Charita
Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova
Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez
domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb podle
potřeby navyšujeme. V chladných dnech s teplotami pod nulou
otevíráme ve spolupráci s Armádou spásy ČR bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum.
Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány
s ﬁnanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. V případě potřeby můžete využít
níže uvedené kontakty nebo je předat lidem v nouzi ve vašem
okolí. Přehled poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava
pro lidi bez domova níže nebo na webu: https://ostrava.charita.
cz/lide-bez-domova.

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči
o blízké a zve na kurz
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.

• Charitní dům sv. Benedikta Labre, Erbenova 741/49, OstravaVítkovice, tel.: 599 526 909, 731 625 788, zajišťuje služby:
- terénní programy, všední dny 8–16 hod. (tel.: 733 444 069)
- nízkoprahové denní centrum, všední dny 9–15 hod., kapacita
40 osob (zdarma)
- nízkoprahové noční zimní centrum (krizová noclehárna – otevřena pouze v době déletrvajícího chladného období s teplotou pod nulou), pondělí až neděle, kapacita 56 osob (muži,
ženy). Služba je poskytována zdarma.
• Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice,
tel.: 599 527 496, zajišťuje služby:
- noclehárna (muži), pondělí až neděle, 18-30–7.30 hod., kapacita 26 lůžek (nouzově 30), 10 tzv. volných židlí
- azylový dům, pondělí až neděle, kapacita 42 lůžek
• Charitní dům sv. Zdislavy, Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 599 527 494, zajišťuje službu azylový dům pro matky s dětmi, pondělí až neděle, kapacita 9 matek, 15 dětí.
• Charitní středisko sv. Lucie, Erbenova 486/48, Ostrava-Vítkovice, tel: 553 034 170, zajišťuje službu sociální rehabilitace (startovací byty) s kapacitou 50 bytů.
• Šatník Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 553 034 198, 603 247 707, otevírací hodiny – na webu
služby.
Šatník shromažďuje darované ošacení a obuv od dárců a tato
pomoc je předávána lidem v nouzi, především lidem bez domova. Aktuální potřeby darů – zima 2021: prosíme jen o pánské
ošacení: bundy, riﬂe, ﬂanelové košile, mikiny, ponožky, trenky
– boxerky, spodky, zimní boty, rukavice, čepice. Potřebné jsou
také batohy, spacáky, a tenké deky. Děkujeme!

Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního
hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního
člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 25. 2. 2021, 14–17 hod.
v budově Hospice sv. Lukáše, ulice Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Podle hygienických opatření proběhne buď společný seminář nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci
vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem
na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené
zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo podle
domluvy). Těšíme se na vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, tel.: 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz, https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace, https://ostrava.
caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-25-2-2021

Charita Ostrava hledá do služeb nové kolegy
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním
stadiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle dohody. Podrobnější informace
na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista.
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