a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, zdravím vás na
prahu prvního jarního měsíce roku 2022
a rád bych vás seznámil se současným
děním v našem městě.

Odpady a místní poplatek
V měsíci únoru jsme rozeslali občanům
podklady pro zaplacení místního poplatku
za odpady. Již v minulých číslech zpravodaje jsme se snažili nastínit situaci týkající
se změny placení odpadů. Součástí dopisu jsou jedinečné údaje o každém plátci,
prosím, dopis si uchovejte i pro další roky.
V příštím roce se již identické údaje rozesílat nebudou.
Zaznamenal jsem mezi občany jak
pozitivní, tak negativní reakce na téma
místního poplatku, co jsme si to na našem
úřadě vymysleli. Musím konstatovat, že
to není náš výmysl. Je tomu opravdu tak,

březen 2022
že nám stát nedovolil udržet systém třístranných dohod mezi občanem, městem
a svozovou ﬁrmou. I podle nás to byl nejlepší způsob placení odpadů. Jenže nový
zákon č. 543/2020 Sb. nám tento způsob
platby dále neumožňuje. K rozhodnutí,
jakým způsobem budeme poplatek řešit,
nás vedla spousta důležitých okolností.
Poplatek na občana je přehledný a objektivní, navíc po zavedení systému není
tak náročný na evidenci jako ostatní způsoby vybírání poplatku. Jeho roční výše
780 Kč na občana vychází ze skutečných
nákladů na odpady v našem městě. Pro
zajímavost, celorepublikový průměr je
zhruba 900 Kč na občana. U vícepočetných rodin se jedná o navýšení částky za
odpady, naopak u těch méněpočetných
rodin došlo k poklesu. Žádný systém není totiž úplně spravedlivý. Dosud byly například v nevýhodě rodiny, kde v jedné
domácnosti žil jeden nebo dva lidé
a navíc si platili nádobu na BIO. Nyní mají

Jedna z investičních akcí realizovaná technickou správou v roce 2021 – úprava
a osázení středového objektu kruhového objezdu trvalkami.
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vše zahrnuto v jednom poplatku. Naše
město bylo v roce 2020 ve ztrátě u odpadového hospodářství 1,4 mil. korun, proto
se musí soustředit na svoje odpady, a ne
se zbytečně srovnávat s okolím. Pro zajímavost město Ostrava, které si dovolí mít
roční ztrátu v odpadech ve výší 150 milionů, není dobrým příkladem. Naše město si takovou ztrátu dovolit nemůže a je
nutno k celé záležitosti přistupovat s určitým plánem a strategií.
Stát direktivně nařídil městům a obcím
třídit odpad intenzivně, a to tak, že v roce
2025 musí město vytřídit ze všech odpadů ve svém katastru minimálně 60 %
vytříditelného odpadu, v roce 2030 počítá
s 65 % a v roce 2035 se 70 % vytříditelného odpadu. Naše město je zhruba na
60 %. Bohužel, jak je vidět, dlouhodobě
to stačit nebude.
Spousta z vás si kvůli zdražení odpadů hraje s myšlenkou, že třídit nebude.
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. přímo
vymezuje, že třídit je povinnost a „Obec
je povinna určit místa pro oddělené
Pokračování na další straně
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soustřeďování komunálního odpadu“,
jinými slovy město musí občanům umožnit a vytvořit prostor, kam musí odkládat
takto vytříděný odpad.
Věřím, že s odstupem času a seznámením se s celou problematikou lidé změní
svůj názor, a to ve prospěch většího třídění odpadu. Myslím si, že nicnedělání
v této oblasti povede města k velkým problémům, kterým bychom se rádi vyhnuli.
I to je jeden z důvodů, proč intenzivně
prosazuji třídění odpadu od domu takzvaný DOOR TO DOOR. Je to totiž jediný možný způsob, jak zvýšit vytříděnou
složku a plnit zákonné podmínky státu.
Takže buď nebudeme dělat nic a čeká
nás placení pokut, anebo budeme intenzivně třídit a platit víc za svoz vytříděného
odpadu oproti směsnému. Města, která
nebudou plnit zákonem dané podmínky,
čekají tvrdé sankce a ty se budou muset
zaplatit z rozpočtu měst. Proto systém,
který spustíme, budeme průběžně vyhodnocovat a hledat optimální řešení. Nikdo
ze členů zastupitelstva města ani úřadu
nechce odpady jakkoliv zbytečně zdražovat. Cílem celého projektu je snaha udržet
výši poplatku 780 Kč na osobu dlouhodobě bez zbytečného zvyšování.
Až nám svozová společnost stanoví
termín spuštění nového systému DOOR
TO DOOR, uspořádám v dostatečném
předstihu setkání s občany v kině a vše
se pokusím ještě jednou co nejvíc přiblížit. Nyní bych vás rád požádal o trpělivost a určitý nadhled.

Aktualita v Polance
V letošním roce v měsíci březnu se v sousední obci Polanka nad Odrou začne řešit
kompletní oprava povrchu silnice II/478.
Dojde k uzavírce celého úseku vozovky
a realizace bude rozdělena do tří etap.
V době realizace první etapy uzavírky
nebudou autobusy MHD jezdit přes Polanku, ale přes Janovou. Tato výluka bude
trvat zhruba měsíc. Proto přes naše město začne jezdit dočasně i autobus 46. Po
dokončení realizace první etapy se jízdní
trasa vrátí do normálu. Jedinou výjimkou
bude autobus 59, který letos nebude jezdit po původně plánované trase vůbec,
a to z důvodu úplné výměny mostu přes
řeku Odru. Na konci roku bude autobus
obnoven a celá situace se na delší dobu
ustálí. Je to už poslední fáze po realizaci
výstavby kanalizace, tak, jak tomu bylo
i u nás v Josefovicích.

Investice
O třech započatých velmi důležitých investicích (sokolovna, bazén, školka), které aktuálně probíhají, jsem psal v minulém čísle. Stavby jsou teď ve fázi, kdy
město a jednotliví zhotovitelé intenzivně
pracují, ale výsledek se začne projevovat
až v pozdějších fázích realizace. Je to
ta důležitá fáze, kdy jako investor musíme uhlídat technické provedení stavby
s minimálními odchylkami od projektové
dokumentace, a to vše se souhlasem projektanta i statika. Stavebníci velmi často
berou způsoby řešení do vlastních rukou
a bez přísné kontroly to vždy dopadne
velmi špatně. I to je realita některých

současných stavebních ﬁrem. Bohužel
to stojí spousty a spousty hodin práce
a pokud nechceme, aby investice dopadly jako například oprava základní školy, je
tento náročný postup nezbytný. Příprava dalších dvou velmi důležitých staveb,
kterými jsou realizace zadláždění nádvoří a stavba chodníku na ul. 28. října do
Polanky, je rovněž v plném proudu, jsou
vysoutěženi dodavatelé a probíhá vzorkování pískovce pro zadláždění nádvoří,
a to ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Pískovec pak bude dodán
patrně ve dvou etapách, a sice během
března a dubna. U chodníku jsme také na
začátku realizace, kdy je potřeba vyřizovat dočasné dopravní značení a souhlas
Správy silnic Moravskoslezského kraje.
Termín dokončení realizace chodníku je
do konce srpna, ale věřím v to, že realizace proběhne rychleji.

Kultura
Vypadá to, že se nemoc covid-19 postupně vzdaluje, a promoření naší společnosti je dostatečně vysoké. Nastává doba,
kdy budeme moci vyrazit naplno za kulturou. Kulturní a informační středisko již
připravuje kulturní akce na léto. Věřím,
že naplánované akce doprovodí pěkné
počasí. To je totiž velmi důležité; můžete
nachystat sebelepší program, ale pokud
bude pršet, mnoho lidí raději zvolí jiný
druh zábavy.
Milí spoluobčané, přeji vám krásně prožitý první jarní měsíc a těším se na případné setkání na budoucích akcích.
Váš starosta Jaroslav Varga

Informace z městského úřadu

Způsob přidělování nádob na odpady v systému DOOR TO DOOR
Rada města Klimkovic na své 106. schůzi konané 9. 2. 2022 rozhodla o způsobu
přidělování nádob na odpad podle počtu trvale hlášených osob v nemovitosti.

Na základě uvedené tabulky objednává město Klimkovice množství daných
nádob u společnosti OZO Ostrava s. r. o.
(OZO).
Změna velikosti či množství nádob na
komunální odpad bude možná na dobu
určitou, a to ve výjimečných případech
(narození dítěte, zdravotní důvody…) na
základě podané žádosti na Technické
správě města Klimkovic (TS). O přistavení BIO popelnice lze taktéž žádat na TS.
Jakmile OZO bude znám termín výměny stávajících nádob na odpad za nádoby
nové, budou následně o tomto kroku vyrozuměni i občané města prostřednictvím
zpravodaje a webových stránek města.
Technická správa
města Klimkovic
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Realizační investice zajišťované
Městským úřadem Klimkovice v roce 2021
Vážení občané, je obvyklé, že v prvních týdnech a měsících nového roku se kromě zahájení prací na nových investičních
projektech věnuje alespoň chvilka na rekapitulaci realizovaných investic roku uplynulého. Nejinak je tomu i nyní. Chtěli
bychom vás alespoň velmi krátce informovat o rozsahu dokončených investic města, které zajišťovali zaměstnanci Městského úřadu v Klimkovicích v průběhu zcela mimořádně náročného roku 2021 (o realizovaných investicích zajišťovaných
Technickou správou města Klimkovic se dočtete na jiném místě tohoto vydání). Z důvodů časových, ale i omezeného rozsahu zpravodaje, se omezíme toliko na informaci o dokončených investicích realizačních.

1. Klimkovice, parc. č. 343/1, Tyršova, přeložka VNk
Termín realizace: 4–6/2021
Realizace přeložky nadzemního vedení 22 kV nad budovou
sokolovny – nové podzemní vedení v délce cca 150 m v úseku od
zahrady MŠ přes svah hřiště a zahradu DPS až na ul. Tyršovu.
Celkové výdaje: 1 941 409,00 Kč
Pověřená osoba za město: Ing. Dita Jalůvková, vedoucí HTO

2. Výměna výtahu pro seniory v DPS
Termín realizace: 4–5/2021
Modernizace spočívala v nahrazení stávajícího výtahu v budově
č. p. 245 na ulici Jarmily Glazarové v Klimkovicích novým zařízením o nosnosti 1 600 kg, které splňuje veškeré provozní, bezpečnostní a protipožární požadavky potřebné pro provozování
v zařízení domova pro seniory.

Přeložka VNk

Celkové výdaje: 1 023 500,00 Kč
(z větší části podpořeno dotací z MSK)
Realizační tým:
zodpovědná osoba města: Jaroslav Varga, starosta
ve věcech obchodních: Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
ve věcech technických: Ing. Dita Jalůvková, vedoucí HTO
pověřený referent HTO: Sylva Homolová

3. Zateplení MŠ Klimkovice,
ul. 28. října 89, 742 83 Klimkovice
Termín realizace: 5–10/2021
Celková rekonstrukce budovy – montáž zateplovacího systému
na celém skeletu budovy a podlahy půdy, výměna oken, střešní
kratiny, kotlů, montáž vzduchotechniky, injektáže ve sklepních
prostorách atd.

Výměna výtahu pro seniory v DPS

Celkové realizační výdaje: cca 12 000 000 Kč
Dotace SFŽP / kotlíky – ve výsledné výši podle žádostí o předﬁnancování kotlíkových dotací.
V ostatních dvou žádostech OPŽP jsme zatím zařazeni v zásobníku projektů.
Realizační tým:
zodpovědná osoba města: Jaroslav Varga, starosta
ve věcech obchodních: Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
ve věcech technických: Ing. Dita Jalůvková, vedoucí HTO
pověřený referent HTO: Bc. Vladislav Poledník

4. Odstranění vad stavby Snížení emisí a energetické
úspory Základní školy Klimkovice
Termín realizace: 4–9/2021
Provedena demontáž původního trhlinami posetého zateplovacího systému, penetrace, vyspravení a zpevnění stěn a až 10 cm
dorovnání ploch zdí, montáž zateplovacího systému na celém

Zateplení MŠ Klimkovice
Pokračování na další straně
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objektu C, výměna atik a parapetů hlavní budovy a opravy parapetů dalších objektů; s ohledem na obrovský rozsah vad díla
dokončeného v r. 2014 zajišťoval krizový realizační tým.
Celková hodnota reklamované části: cca 8 500 000,00 Kč
Vlastní podíl města 950 000Kč
(zajišťování technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP, projektanta, statika a podíl na podhozech a na zlepšení technického řešení u opravy atiky)
Krizový realizační tým:
Jaroslav Varga, starosta města
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
JUDr. Ilona Křížková, právní zástupce města
Ing. Dita Jalůvková, vedoucí HTO

5. Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice
– průtah obcí
Termín realizace: 8–10 2021
Odstranění závad (poruch) konstrukčních vrstev komunikace
a oprava příslušenství komunikace v daném rozsahu SoD. Jako
součást opravy komunikace bylo rovněž provedeno: předlažba
a doplnění jednořádku ze žulových kostek drobných společně
s opravou a doplněním silničních obrub, oprava a zřízení odvodnění komunikace (uliční vpustě, poklopy kanalizačních šachtic
a plynoﬁkačních uzávěrů), výměna svislého dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení.

Odstranění vad stavby Snížení emisí a energetické úspory
Základní školy Klimkovice

Rozsah stavby: v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/647 (ul.
Čs. Armády) po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci
výstavby dálnice D1 a odbočení na místní část Olbramice/Janovice. Celková délka opraveného úseku silnice 1,5 km.
Celkové výdaje: 19 800 000 Kč
Vlastní podíl města: cca 1 500 000 Kč
Realizační tým:
zodpovědná osoba města: Jaroslav Varga, starosta
ve věcech obchodních: Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
ve věcech technických a pověřená osoba HTO:
Ing. Dita Jalůvková, vedoucí HTO
pověřený referent HTO: Bc. Marta Křivdová

Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice – průtah obcí

6. Gravitační kanalizace Klimkovice–Polanka,
ul. 28. října–1. května
Termín realizace: 10 /2021
Výstavba trasy gravitační kanalizace včetně odboček kanalizačních přípojek pro stávající RD, v trase cca od č. p. 48 po rozhraní k. ú. Klimkovice a k. ú. Polanka nad Odrou s napojením do
koncové šachty stávající kanalizace PVC DN 300 na rozhraní
katastrálních území.
Celkové výdaje: 1 638 931 Kč
Realizační tým:
zodpovědná osoba města: Jaroslav Varga, starosta
ve věcech obchodních: Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
ve věcech technických: Ing. Dita Jalůvková, vedoucí HTO
pověřený referent HTO:
Ing. Helena Malásková, Bc. Vladislav Poledník

7. Zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích – I. etapa
Termín realizace: 11–12/2021
Rozsah opravy: První etapa coby přípravná fáze, která zajistí
opravu a přespádování srážkové kanalizace ve stávajících trasách, osazení /výměnu nových šachet na této kanalizaci, usazení
4
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chrániček pro elektrorozvody a další potřebné související práce.
Do druhé etapy projektu budou zahrnuty ostatní nutné opravy
související s již proběhlými pracemi v roce 2018 a zadláždění
celého nádvoří.
Celkové výdaje: 659 695 Kč
Individuální dotace MSK ve výši: 500 000 Kč
Realizační tým:
zodpovědná osoba města: Jaroslav Varga, starosta
ve věcech obchodních: Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
ve věcech technických: Ing. Dita Jalůvková, vedoucí HTO
pověřený referent HTO:
Ing. Dita Jalůvková, Bc. Vladislav Poledník

8. Snížení hlučnosti z dopravy v osadě Václavovice
v k. ú. Klimkovice pomocí izolační zeleně
Termín realizace: 11–12/2021
Investiční projekt zahrnoval výsadbu protihlukové a protiemisní
izolační zeleně podél dálnice D1 na pozemcích města v lokalitě
Václavovic p. č. 4137/3, 2714, 2717/2, 2762/9 a 2762/10, a to
124 kusů vzrostlých stromů, které tvoří co do druhové skladby
jak stromy listnaté, tak jehličnaté (mj. javor babyka, jasan ztepilý,
habr obecný, jeřáb ptačí, borovice lesní), a 2 130 kusů různodruhových keřů (mj. kalina obecná, zimolez obecný, pámelník
bílý). Vzhledem k vyššímu sjednanému počtu dřevin k výsadbě byla nad rámec původních dohod realizována ještě výsadba
12 listnatých a jehličnatých stromů a 414 různorodých keřů na
pozemku města p. č. 4443 k. ú. Klimkovice kolem portálu dálničního tunelu z „ostravské“ strany (jde o plochu určenou v rámci
komplexních pozemkových úprav – plánu společných zařízení,
k výsadbě izolační zeleně).

Zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích

Celkové výdaje projektu: cca 1 300 000 Kč
(na základě smlouvy s městem plně uhradila
spol. Lidl Česká republika v. o. s.)
Realizační tým:
Jaroslav Varga, starosta města
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Ing. František Kopecký, poradce starosty pro dopravu

Doufáme, že tento sice jen stručný, ale úplný výčet v loňském
roce dokončených realizačních investičních projektů poslouží
vám, občanům města, k co možná největší informovanosti
o dění v této oblasti. Loňský rok se co do počtu dokončených
velkých realizačních investic stal extrémně úspěšným a překonal
mnohonásobně všechny dřívější za dlouhou dobu, kdy se dařilo
dokončovat velké realizační investice obvykle jen v počtu 1 či 2
ročně, byť samozřejmě, vedle tohoto byly zajišťovány projektové
dokumentace a běžná agenda pro adresáty veřejné správy. Je
nutno mít na paměti, že realizace velké většiny shora uvedených loňských investic byla zcela zásadně ovlivněna prudkým
nárůstem cen stavebního materiálu včetně zateplovacích hmot,
kari sítí či stavebního dřeva, a značná část dodávek materiálu
byla stižena dlouhými dodacími lhůtami, což mělo velice negativní dopad na časovou i technologickou koordinaci jednotlivých
staveb.
Za shora uvedeným extrémně vysokým počtem dokončených
investic loňského roku je nezměrné úsilí stovek lidí zhotovitelských subjektů, ale především vysoce profesionální a obětavá
práce nejen výše jmenovaných členů realizačních týmů města,
kteří věnovali své práci mnohdy i stovky hodin nad rámec pracovní doby a na úkor svých rodin. Těm, ale i dalším zaměstnancům,

Snížení hlučnosti z dopravy v osadě Václavovice

kteří se na zajištění zmíněného mimořádného výsledku investic města v roce 2021 podíleli, a to zaměstnankyním ﬁnančního
odboru, jimž s růstem počtu projektů markantně narostl počet
účetních operací, zaměstnankyním odboru správního, které častokrát ochotně poskytly administrativní podporu, i zaměstnancům Technické správy města Klimkovic, bez jejichž spolupráce
při podpůrných činnostech by termínové zvládnutí realizace
investic bylo velmi obtížné, patří velký dík. Poděkování náleží
i občanům, kteří byli mnohdy nemálo dotčeni stavbami (oprava povrchu silnice III/46417 v Josefovicích, výstavba gravitační
kanalizace na ul. 28. října i mnohých dalších), a v neposlední
řadě i členům Rady města Klimkovic, bez jejichž rozhodování ve
věci dodatků smluv či změn v rozpočtu na často operativně svolávaných schůzích, by dodržení mnohých termínů při realizaci
investic nebylo reálné. V souvislosti s investicemi bylo odborem
hospodářsko-technickým v loňském roce zajištěno cca 30 objednávek, 12 smluv o dílo a 5 příkazních smluv.
… a od počátku letošního roku pracujeme již na 4 realizačních
investicích, ale o těch až v dalších číslech zpravodaje.
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ Klimkovice
Ing. Dita Jalůvková,
vedoucí odboru hospodářsko-technického
5
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Uzavírka silnice II/478 mezi Klimkovicemi
a Polankou nad Odrou
Mapa č. 1:
vyznačení 1. úseku
při uzavírce a vedení
objízdných tras.

Mapa č. 2:
vyznačení
2. a 3. úseku
při uzavírce a vedení
objízdných tras.
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V letošním roce budou pokračovat stavební práce na rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 v rámci akce Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice–Polanka
nad Odrou–Stará Bělá, a to v úseku mezi Klimkovicemi
a Polankou nad Odrou. Realizace rekonstrukce silnice je
rozdělena do tří etap a budou ji provázet nezbytné uzavírky,
včetně stanovení objízdných tras:
1. etapa 6. 3. – 17. 4. 2022 – uzavřen úsek silnice II/478 od
hranice s obcí Klimkovice do křižovatky s ul. Janovskou
v Polance nad Odrou;
2. etapa 18. 4. – 22. 5. 2022 – uzavřen úsek silnice II/478 od
křižovatky s ul. Janovskou do křižovatky s ul. Hraničky;
3. etapa 23. 5. – 30. 6. 2022 – uzavřen úsek silnice II/478 od
křižovatky s ul. Hraničky do křižovatky s ul. Svinovskou.

Objízdná trasa během 1. etapy bude vedena ve směru na
Polanku přes ul. Čs. armády, Rudnou, Polaneckou a Svinovskou v opačném směru do Klimkovic po ul. Janovská, Ostravská a Čs. armády (viz mapa č. 1 na str. 6) Objízdné trasy
během 2. a 3. etapy budou vedeny po ul. Janovské, Ostravské,
Polanecké a Rudné (viz mapa č. 2 na str. 6).
Pro zachování plynulosti a bezpečnosti silničního provozu
žádáme řidiče o respektování přechodného dopravního značení.
Dopravní omezení by měla být ukončena 30. 6. 2022.
Informace také naleznete na webových stránkách města Klimkovic.
Bc. Jana Jalůvková,
referentka odboru hospodářsko-technického

Změny jízdních řádů DPO od 6. 3. 2022
V období od 6. 3. 2022 bude ve třech etapách prováděna
rekonstrukce vozovky v Polance nad Odrou po realizaci
kanalizace téměř v celé délce hlavní silnice.
Navíc bude uzavřen polanecký most přes řeku Odru, jehož
rekonstrukce bude zahájena začátkem března 2022 a měla by
být hotova do konce letošního roku. DPO ve spolupráci s KODIS
připravili výlukový jízdní řád, kde je dočasně zrušena linka DPO
č. 59B. Naopak linka č. 46 bude vedena z Polanky n. O. ulicí
Janovskou, Klimkovicemi (zastávky Viola, centrum a Dřevovýroba) na svoji točnu v Polance n. O.
Změněnou trasu bude mít také linka č. 76. Ve směru do Ostravy povede trasa ze sanatorií standardně klimkovickými zastávkami (V Důlkách, centrum a Dřevovýroba), ale na točně v Polance

nad Odrou se autobus otočí a bude se vracet zpět do Klimkovic. Pojede přes klimkovické zastávky Dřevovýroba, Požárnická
a Viola a dále přes Janovou po trase linky č. 64 do Svinova.
V obráceném směru z Ostravy bude trasa obdobná, ze Svinova pojede bus linky č. 76 po trase linky č. 64 přes Janovou do
Klimkovic přes zastávky Viola, centrum, Dřevovýroba a na točně
v Polance n. O. se autobus opět otočí (vybrané spoje zde skončí)
a bude se vracet zpět do Klimkovic, kde pojede přes klimkovické
zastávky Dřevovýroba, centrum, dále V Důlkách a Sanatoria.
Vybrané spoje linek 46 a 76 budou vedeny okružně přes
zastávku Polanka, střed a Hraničky tak, aby bylo zajištěno spojení z Janové do centra Polanky.
Ing. Tomáš Hranický, koordinátor ODIS s. r. o.
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Investiční akce realizované Technickou
správou města Klimkovic v roce 2021
1. Protipovodňová opatření města Klimkovic
První velká investice v roce 2021 byla protipovodňová opatření
města Klimkovic. Tento projekt započal hned na začátku roku
a jednalo se o kompletní digitalizaci rozhlasu s výměnou všech
rozhlasových zařízení. Součástí projektu je nový digitální plán,
který má dnes na stránkách města odkaz, a každý občan se do
něj může podívat. Rozhlas je zapojený do systému IZHS a lze
ho využívat k hlášení v jednotlivých lokalitách města.
Celkové výdaje projektu

5 773 012 Kč

Dotace (70 %)

4 041 108 Kč

Vlastní podíl města (30 %)

1 731 904 Kč

Realizační tým: Jaroslav Varga, starosta
Milan Glomb, vedoucí TS

2. Pořízení nového traktoru
Stávající traktor po třiceti letech dosloužil a příležitost pro zakoupení nového traktoru bylo nutné využít. Jedná se o investiční
úvěr, takže město bude čtyři roky splácet vlastní podíl a poté mu
bude zbytek fondem PGRLF odpuštěn. Podpora byla poskytnuta
z částky bez DPH 1 250 000 Kč.
Celá investice vyšla na

1 512 500 Kč včetně DPH

Dotace 50 %

630 000 Kč

Realizační tým: Jaroslav Varga, starosta
Milan Glomb, vedoucí TS

investic na MěÚ a k neodkladné potřebě vyřešit opravu, se TS
zhostila této nelehké investice.
Celkové výdaje na realizaci projektu

4. Oprava chodníku na ul. Čs. armády, Klimkovice
Tento chodník byl v hodně špatném stavu a jeho realizace proběhla na podzim podle zůstatku ﬁnancí v rozpočtu. Samozřejmě
musela proběhnout projekční příprava, ale vše se na konci roku
dalo zvládnout. Letos na jaře doděláme jemné terénní úpravy
a chodník bude sloužit mnoha občanům.
Celkové výdaje na realizaci chodníku ul. Čs. Armády
1 427 192,99 Kč + kácení topolů
(příprava území) – 339 223,5 Kč
Realizační tým: Jaroslav Varga, starosta
Milan Glomb, vedoucí TS

5. Oprava chodníku na ul. Nerudově
Tento chodník byl také v hodně špatném stavu a také jeho realizace proběhla na podzim podle zůstatku ﬁnancí v rozpočtu. Na
jaře již jen dokončíme jemné terénní úpravy.
Celkové výdaje na realizaci chodníku na ul. Nerudově
kolem bytových domů č. p. 133, 135 a 260
836 831,46 Kč

3. Rekonstrukce fasád objektů č. p. 35 a 36
na náměstí v Klimkovicích

Realizační tým: Jaroslav Varga, starosta
Milan Glomb, vedoucí TS

Jednou z dalších nekonečně táhnoucích se investic města byla
kompletní rekonstrukce vnější fasády, výkladců a vstupních
dveří u domů č. p. 35, 36. Tato investice byla pod záštitou TS,
a přitom se jednalo o důležitou investici, kterou obvykle zajišťuje
hospodářsko-technický odbor. Vzhledem k enormnímu množství

6. Středový objekt kruhového objezdu
Úprava a osázení středového objektu kruhového objezdu trvalkami.
Celkové výdaje

Rekonstrukce fasád objektů č. p. 35 a 36 na náměstí v Klimkovicích

8

1 872 193,80 Kč

Realizační tým: Jaroslav Varga, starosta
Milan Glomb, vedoucí TS
Anna Trojančíková, referentka TS

60 186,72 Kč
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Realizační tým: Jaroslav Varga, starosta
Milan Glomb, vedoucí TS
Jana Hinduláková, referentka TS

7. Nátěr zdi u kostela Nejsvětější Trojice
Celkové výdaje

75 000 Kč

Realizační tým: Jaroslav Varga, starosta
Milan Glomb, vedoucí TS
Anna Trojančíková, referentka TS

8. Pořízení kompostérů pro město Klimkovice
Důležité systémové řešení v odpadovém hospodářství v našem
městě. Z celkového počtu 700 kompostérů bylo pořízeno 100 ks
na 800 litrů, 200 ks na 1 000 litrů a 400 ks na 1 400 litrů.
Celkové výdaje na realizaci projektu

3 506 580 Kč

Dotace činila

2 980 593 Kč

Vlastní podíl

525 987 Kč

Realizační tým: Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta
Milan Glomb, vedoucí TS
Jaroslav Varga, starosta města

Nátěr zdi u kostela Nejsvětější Trojice

Informace ze zákona o ochraně ovzduší
a zkvalitnění ovzduší v Klimkovicích – výměna
kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy
Jak již patrně většina z nás zaznamenala, podle zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, nebude možné od 1. září
2022 provozovat kotle, které neplní emisní parametry minimálně třídy 3, podle normy ČSN EN 303-5, což znamená,
že se povinná výměna spalovacích zdrojů týká teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1, 2 a kotlů, u kterých není
jejich třída prokazatelná (samovýroba) o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW.
Tento zákaz provozu od 1. 9. 2022 se netýká lokálních topidel (krbů, kamen, sporáků), i když mají teplovodní výměník a jsou
napojeny teplovodní otopnou soustavou určenou k vytápění
domácnosti. Ale i zde zákon hovoří o zákazu spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů a proplástků.
Je třeba mít na zřeteli, že ve zmiňovaném zákoně je také
uvedena povinnost provozovatele kotle (stacionárního zdroje)
„umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem
obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním
provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování
povinností podle tohoto zákona“. Pokud tato kontrola proběhne a provozovatel (fyzická osoba) neplní předepsané povinnosti
(§17 zmiňovaného zákona), dopouští se přestupku, za který je
možné uložení pokuty až do výše 50 tisíc Kč, případně 20 tisíc
Kč (při nepředložení dokumentů, či nesplnění pravidelné kontroly technického stavu stacionárního zdroje).
Výměna kotle je jistou ﬁnančně nákladnou záležitostí, a proto již od roku 2012 město Klimkovice podporuje výměnu
nekvalitního kotle na pevná paliva za kotel kvalitní, dotací
fyzickým osobám (občanům Klimkovic):

• V letech 2012–2014 město Klimkovice podpořilo 57 výměn
nekvalitních kotlů.
• V první kotlíkové dotaci z Moravskoslezského kraje využilo
možnosti dotace z Moravskoslezského kraje 33 domácností,
z nichž 28 podpořilo dotací i město Klimkovice.
• Ve druhé výzvě Moravskoslezský kraj spolu s městem Klimkovicemi podpořili výměnu nekvalitního kotle ve 40 domácnostech s tím, že další 4 žadatelé přešli do třetí výzvy.
• Ve třetí výzvě město celkově podpoří výměnu kotle v dalších
55 domácnostech (v současné době je plně proplaceno již 31
žádostí a dalších 9 bude proplaceno v průběhu jara).
Souhrnem lze říci, že město Klimkovice rádo podpořilo /
podpoří již 185 výměn nekvalitních kotlů. V případě, že použijeme údaj podle ČSÚ – SLBD 2011, kdy počet domů s kotelnou na
tuhá paliva v domě v obci Klimkovice byl 299, tak počet 185 je
cca 62 % zrealizovaných výměn.
Moravskoslezský kraj připravuje vyhlášení čtvrté výzvy na
výměnu nekvalitních kotlů na tuhá paliva a město Klimkovice
bude opět součástí této podpory. Podmínky nové výzvy jsou
více zaměřeny na nízkopříjmové domácnosti, proto by každý,
kdo má ještě zájem o dotaci na výměnu svého nekvalitního kotle, měl sledovat stránky města: https://www.mesto-klimkovice.
cz/uzitecne-odkazy/zlepsovani-kvality-ovzdusi, jenž slouží jako
rozcestník pro získání dalších informací.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili či zapojí do výměny nekvalitního kotle za ekologičtější způsob vytápění svého
domu, za ohleduplnost k životnímu prostředí, které nás všechny
ovlivňuje.
Bc. Marta Křivdová,
odbor hospodářsko-technický
9

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 3/2022

Jak správně uhradit fakturu (za stočné)
bezhotovostním převodem z bankovního účtu
Finační odbor se touto výzvou obrací na občany platící faktury (především za
stočné) bezhotovostním převodem, aby dodržovali při zadávání úhrady ze svého
bankovního účtu tyto zásady:
• Zadání správného čísla účtu města
• Zadání správného variabilního
symbolu (= číslo vaší faktury – je vždy
jiné a neopakující se)
• Zadání přesné, tzn. NEZAOKROUHLENÉ částky k úhradě
(je na řádku „Celková částka k úhradě“)
Všechny tyto údaje jsou uvedeny na
faktuře, kterou vám doručujeme.

Pokud tyto zásadní tři údaje nebudete
respektovat a nezadáte je při vyplnění příkazu správně, pak nebude vaše úhrada
zpracována a zaevidována fakturačním
programem a bude ve stavu nezaplacená. Platí to i v případě, že jste „nějakou“
úhradu provedli, ale svévolně jste částku
k úhradě upravili zaokrouhlením nebo jste
zadali chybný či žádný variabilní symbol.
Vystavené upomínky pak budeme muset

E
J
O
T
TO
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doručovat i na haléřové částky, které
budete muset doplatit.
Uživatelé bankovní aplikace prostřednictvím QR platby (QR kódu) mají před
odesláním platby tímto způsobem rovněž
možnost optické kontroly všech zásadních údajů shora uvedených. Nemělo by
docházet k nesrovnalostem, ale doporučujeme tuto kontrolu provádět.
Děkuji všem zodpovědným platícím
a věřím, že těm ostatním tento článek
pomůže napravit chybný postup.
Vladislava Králová,
referent ﬁnančního odboru
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Městská knihovna

Březen – měsíc čtenářů
Letošní 13. ročník projektu se nese v duchu tzv. udržitelnosti. Knihovny se stávají centrem, místem k získávání informací. Tím místem byly vždy, jen témata se
mění.
Knihovny přizpůsobují knihovní fond
a nákup knih pro své čtenáře. Na svých
webových stránkách poskytují odkazy
na další weby zabývající se danou problematikou (vzdělávání, životní prostředí,
ekologie, sociologie apod.).
Také pro malé návštěvníky připravujeme besedy o knihách se zajímavými
tématy.
Knihovna připravila pro své čtenáře
spoustu knižních novinek různých žánrů. Během měsíce března bychom měli

spustit e-výpůjčky, o službě vás budeme včas informovat. Tuto službu ocení
všichni, kteří si zvykli stahovat e-knihy do
svých čteček nebo mobilů.
Zahajujeme opět semínkovnu, takže
pokud máte ještě nějaké přebytky z loňské sklizně, přineste je do knihovny.
A během března si také můžete opět
koupit malý dáreček na velikonoční svátky pro své nejbližší. Rádi vás všechny
uvidíme.
Mgr. Zuzana Konvičková

Gerda –
příběh velryby
Velmi povedená byla beseda a čtení
knihy o malé velrybě Gerdě, kterou napsal Adrián Macho.
Děti s seznámily s životem těchto nádherných mořských obyvatel i s jejich neméně velkými kamarády v severním moři.
Poté si vytvořily na výkresu malé moře
i s velrybou a korály.
(zk)
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Novinky ze základní školy

České tajemno
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud
nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují svou tajemností. Záhadné
archeologické nálezy, podivné záznamy v kronikách a také tajuplné okamžiky
v životě některých proslulých osobností naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit.

Kuřízek
Vzhledem k současné epidemiologické situaci ve škole dočasně nefunguje
naše kuchyně.
S dětmi jsme si tedy v naší cvičné kuchyňce společně připravili výborný oběd,
který schválila většina dětí. Samozřejmě
jako u většiny dětí zvítězil kuřecí řízek.
Děti si samy oběd připravily a pak si na
něm pochutnaly. Maminkám teď budou
moci o víkendech pomáhat, protože už
jim příprava řízků jde báječně.
Mgr. Romana Matějová

Velmi zajímavou besedu si připravil pan
Arnošt Vašíček, český cestovatel, scenárista, spisovatel a záhadolog. Poutavě
vedl přednášku pro žáky v 8. třídách, do
níž zařadil výběr našich největších historických otazníků včetně okolí Ostravy.
Rudé hroby na Landeku, Ďáblova bible
(Největší rukopis světa skrývá mnoho
záhad), Zabila Vojtěcha z Pernštejna
smrtící kletba? Spočívá král Hunů na

Nebezpečí
internetu
Na konci ledna v naší škole proběhl
projektový den pro všechny 6. ročníky.
Žáci byli seznámeni s problematikou
dnešního internetového světa, riziky
sociálních sítí a to pomocí reálných
příběhů.
Na průběhu akce se podílela organizace Nebuď oběť s panem Lukášem Látalem a paní učitelky Mgr. Jana Glombová
a Mgr. Lucie Bendová.
Tato forma prezentace o nebezpečí na
internetu byla žáky velmi kladně přijata
a posouzena jako zajímavá a poučná.
Mgr. Lucie Bendová
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našem území? Co skrývá posvátná hora
Radhošť? Poutavě žákům představoval poznatky z archeologických nálezů
a poukazoval na záhadné skutečnosti,
které doprovázely historické události.
Pan Vašíček věnoval škole některá svá
knižní díla s autorským podpisem.
Děkujeme za obohacující setkání.
Mgr. Miroslava Hoňková
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Střípky z družiny
Ani v únoru se ve školní družině nenudíme. Jako každý rok byla vyhlášena ve
všech pěti odděleních výtvarná soutěž
na téma ZIMA. Všichni si dali opravdu
záležet a nakreslili krásné obrázky.

Den svatého Valentýna. Do výrobků k oslavě svátku nejen všech zamilovaných se
pustily v pracovní výchově všechny ročníky 2. stupně. Děvčata se zaměřila na šitá
srdíčka a papírové dekorace, chlapci především řezali a vytvářeli nápadité dekorace ze
dřeva. Výrobky nám krásně rozsvítily školní halu.

Děti z prvního oddělení si udělaly projektový týden o zvířátkách v zimě. Vyrobily semínkové dobroty pro ptáčky a při
vycházce je rozvěšely, aby si ptáčci
pochutnali.
Samozřejmě žijeme i zimní olympiádou. Povídáme si o zimních sportech,
poznáváme známé i neznámé disciplíny.
Děti ze třetího oddělení měly „zimní olympiádu“ alespoň ve formě kvízů a poznávacích aktivit.
Při příznivém počasí využíváme prostory školní zahrady nebo chodíme na
vycházky. Rádi bychom si užili zimních
radovánek na sněhu, ale počasí má prozatím jiný názor.
Lucie Petrovič Fabiánková

Výtvarná soutěž žáků 1. stupně
Na prvním stupni proběhla před pár
dny výtvarná soutěž na téma Zimní
olympijské hry v Pekingu. Žáci mohli
použít libovolnou techniku a formát
výkresu.
Již v okamžiku, kdy nám děti přinášely své výtvory, bylo jasné, že vybrat ty
nejlepší nebude vůbec snadné. Soutěže
se zúčastnilo mnoho nadaných malířů.
Vzhledem k věkovému rozpětí účastníků jsme pro hodnocení nejlepších prací
vytvořili tyto kategorie.
1. kategorie: 1.–3. ročník
1. Viktorie Hašková (3. B),
Šimon Horný (2. B)
2. Mia Kovařčíková (2. A),
Julie Pavelková (2. B)
3. Nela Hebdová (3. B),
Nikola Přikrylová (2. A)
2. kategorie: 4.–5. ročník
1. Mariana Jalůvková (5. A),
Martin Rýdl (5. C)
2. Tereza Perdulová (5. B),
Elena Langrová (4. B)
3. Adéla Filipová (5. B),
Eliška Bestová (5. A)
Skupinové tvoření:
2. A – Helena Porubová, Kristína
Kováčová, Nikola Přikrylová,
Alice Korábečná
2. B – Lia Kavanaugh, Robin Kalaš,
Tomáš Svoboda, Patrik Potěšil
4. B – Beáta Svobodová, Darja Friedlová

Bonusové ocenění za originalitu:
Sebastian Kouřil (5.A)
Všem dětem, které se do výtvarné soutěže zapojily, děkujeme. Všechny výkresy byly nádherné. Výherci byli oceněni
a jejich výtvarná díla jsou vystavena ve

vestibulu školy. Ti, kteří se neumístili,
nemusí zoufat. Jejich výkresy budou zdobit chodbu do tělocvičny. Ještě jednou
výhercům blahopřejeme.
Mgr. Renata Ottová,
Mgr. Vendula Richterová
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Akoband

Novoroční koncert Akobandu
Jedno chladné a zasněžené nedělní odpoledne 23. ledna se
opět zdmi klimkovického kostelíku Nejsvětější Trojice rozezněly zvučné tóny akordeonů a ﬂéten Akobandu s dirigentkou Ivanou Neuwirthovou. Již po šesté tak soubor uvítal
nový rok.

již z toho tradice, protože koncert má svou tajuplnou atmosféru
nového a neznámého.
A pokud jste neměli možnost přijít si nás poslechnout, můžete
se těšit na koncert s názvem Vítejte na palubě v neděli 20. března v Polance nad Odrou.

První Novoroční koncert se uskutečnil 11. ledna 2015 a od
té doby si pravidelně každý rok (kromě roku 2021) přicházejí
občané poslechnout líbivé tóny známých i neznámých skladeb
a zároveň si pochutnat na výborném svařáčku či čaji.

Adéla Drábková, ﬂétnistka

Koncert zahájila v 16 hodin za KIS paní Mária Bílková a s přáním všeho nejlepšího do nového roku přišel místostarosta pan
Lukáš Lyčka za MěÚ. Poté se mohli návštěvníci zaposlouchat
do radostné melodie první skladby skladatele G. F. Händela:
Návrat královny ze Sáby.
Program Akobandu je vždy obohacen o přítomnost hostů, tento rok nás hrou na varhany potěšil Pavel Král. Společně s ním
hrál z kúru na sopránový saxofon Tomáš Petráš, jenž dokonce
zvládal přebíhat i na pódium k Akobandu, který doprovodil o zvuky altového saxofonu. Nechyběl ani pěvecký doprovod, o který
se postarala již stálice Akobandu Marie Šimurdová s kolegou
Alešem Pirnosem. V repertoáru měli nejen sólové skladby, ale
také duet All I ask of You skladatele A. L. Webbera, který zazpívali tak něžně a srdečně, že nezůstalo jedno oko suché. Třešničkou na dortu pak byla recitace Hany Hasoňové, která vždy
vedla k zamyšlení či potěšení duše. To vše uváděla nádherným
průvodním slovem Pavla Tomalová. Koncert byl zakončen tradičně po vzoru vídeňských ﬁlharmoniků Pochodem Radetzkého
za přispění obecenstva potleskem.
Za Akoband tak mohu jen říci, že i když máme zmrzlé prstíky, každý rok děláme tento koncert s radostí a jsme rádi, že je
18
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Poodří – Moravské Kravařsko

Povznášející baroko chrámu ve Fulneku
Barokní perla regionu a jediný barokní chrám s dochovanou gotickou křížovou chodbou v Moravskoslezském kraji,
to je kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, dominanta města
i celého Poodří.
Kostel z poloviny 18. století je barokním uměleckým dílem
s celistvou barokní výzdobou mimořádné umělecké úrovně, tedy
místem, kde snoubení gotiky s barokem vytváří neopakovatelný genius loci, kde je gotický ambit propojen s barokním chrámem, takže návštěvník prochází uměleckými slohy a epochami

z gotiky do baroka a zpět. Čerstvě a velice zdařile zrekonstruovaná sakrální stavba je opravdu úchvatná a rozhodně stojí za
navštívení. Ostatně komentované prohlídky se zde zdarma
konají celoročně, vždy od pátku do neděle v čase od 10 do 15
hodin v rámci projektu Otevřené chrámy, které ﬁnančně podpořil
Moravskoslezský kraj.
Další tipy na výlet: www.poodri.com, FB Poodří – Moravské
Kravařsko.
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří

Foto: Roman Polášek

Sníh mizí, sněženky rozkvétají…
Chcete spatřit zázrak, nad jehož nádherou se vám bude tajit
dech? Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít nelze, protože přichází s každým jarem. Kam? Do Chráněné krajinné
oblasti Poodří.
Jak už vyplývá z názvu, životodárnou tepnu této oblasti představuje řeka Odra, jejíž přirozeně meandrující tok je významným
ekologickým prvkem Moravskoslezského kraje.
Poodří je jedno z mála míst v České republice zachovávající si
takřka přirozený vodní režim. Proto zde byla roku 1991 vyhlášena CHKO Poodří, která se rozkládá na celkové ploše 82 km².
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a nivách
řeky od března do dubna fascinující koberce sněženek, a do

třetice v měsíci květnu bíle rozkvete silně aromatický česnek
medvědí.
Naším tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky,
kam se můžete vydat po Questing trase v obci Sedlnice. Pokyny
si můžete stáhnout na webech obce či v Bartošovicích na zámku
a uprostřed lesů a luk plných bělostných kvítků si pak užít spoustu legrace při plnění rozmanitých úkolů. A támhle se pasou ovce,
nedaleko je bývalý mlýn, šumí tu splav a zámek je na dosah…
Tomu se říká pohlazení po duši!
Další tipy na výlet: www.poodri.com, FB Poodří – Moravské
Kravařsko.
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří
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Český zahrádkářský svaz

Degustace jablek
Blíží se jaro a to je kromě jiného na zahradě poslední vhodný čas pro výsadbu ovocných stromků. Nejrozšířenější na
našich zahrádkách jsou jabloně. V dnešní době je ovšem
obtížné se pro širokou nabídku jabloní zorientovat, které
jablko je nejchutnější a které by mi do mé malé zahrádky
vyhovovalo.
Obvykle nejsem ani rozhodnut, jaké jablko si pořídit. Letní,
podzimní nebo zimní, neznámých bývá při rozhodování hodně.
Usnadnění v rozhodování nám neobjasní ani internet či odborné
časopisy typu Zahrádkář, i když ty poskytnou důležitá vodítka.
Dopředu však nikdy nevím, zda mi konkrétní jablko, které na
zahrádce vysadím, bude skutečně chutnat. Není nad osobní
zkušenost, kdy mohu porovnat více jablek a hlavně zjistit, která
jablka by mi skutečně vzhledem k místním podmínkám vyhovovala.
Ke všeobecné orientaci slouží degustace. Jednu z největších degustací na mezinárodní úrovni pořádají Moravskoslezští
zahrádkáři v Ostravě za účasti slovenských a polských pomologů i s jejich výpěstky. V loňském roce proběhla Mezinárodní
degustace jablek 10. 12. 2021 v prostorách Územního sdružení
Ostrava. Degustace se zúčastnila i relativně početná skupinka
našich zahrádkářů. Výsledky byly velmi poučné a účastníci si
mohli v praxi ověřit, jak která odrůda chutná, vypadá a od pomologa, který ji přivezl, byla k jablku i krátká popisná přednáška
o pěstování, nárocích na stanoviště apod. Výsledky degustace
jsou uvedeny v tabulce. Obecně se dá konstatovat, že všechna
jablka do 10. místa byla velmi chutná a na našich zahrádkách by
se určitě neztratila. Dá se konstatovat, že jablka, která nemají
mírně citrusové až pomerančové aroma a chuť, se na předních
místech neumístila.
Takže všem po důkladném zvážení svých potřeb přeji dobrou
ruku při nákupu ovocných dřevin ve specializovaných zahradnictvích, kterých je v našem okolí dostatek.

ZO ČZS Klimkovice-město
pořádá pro všechny zájemce zájezd
na jarní výstavu

FLORA OLOMOUC
Bohaté kvě nové expozice a možnost nákupu
zahradnických potřeb a výpěstků.

Zájezd se koná v sobotu 23. dubna 2022
Odjezd od Hrušky v 8.00 hodin
Předpokládaný návrat v 15.00 hodin

Cena zájezdu: 290 Kč
Členové ZO ČZS: 150 Kč
Přihlášky přijímá Kulturní a informační středisko
v přízemí zámku v Klimkovicích.
V Olomouci se zdržíme cca 4 až 5 hodin.
K co největší účas zve občany Klimkovic
výbor ZO ČZS Klimkovice
Po dvou letech nucené nečinnosti, pokud bude zájem, uskutečníme zájezd na Floru Olomouc v termínu 23. 4. 2022. Zájemci
se mohou registrovat v KIS v přízemí zámku, kde získají i bližší
informace. Přihlášky musí být uzavřeny do 15. 3. 2022 z důvodu
případné objednávky autobusu.
Tomáš Macek,
Český zahrádkářský svaz Klimkovice

Mezinárodní organoleptické hodnocení jablek

Celá tabulka je k dispozici na webu zahrádkářů: https://zahradkari-klimkovice.webnode.cz/ nebo v KIS v přízemí zámku.
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Vesnické sportovní hry

VSH zahájily další ročník soutěží ve slalomu
Zatím vše nasvědčuje tomu, že letošní soutěže budou probíhat podle dohodnutého scénáře a nebudou komplikovány
zdravotními opatřeními ze strany státu. A tak jsme letošní
ročník zahájili oblíbenou soutěží ve slalomu v areálu Skalka
v Ostravě-Porubě.
Naši závodníci patří každý rok ke špičce a většinou se umísťují na čelných příčkách. A v letošním roce se jim dařilo více, než
v minulosti. Naše družstvo ve složení Tomáš Janalík, Radim Janalík, Jindra Komár a Libor Matouš projelo brankami nejrychleji
a obsadilo celkové 1. místo v konkurenci deseti obcí.

Neméně se nám dařilo i v jednotlivcích, kde Tomáš Janalík byl
nejrychlejší ze všech v obou kolech slalomu a obsadil 1. místo
a Radim Janalík po vyrovnaných výkonech 3. místo.
Děkuji za bojovnost a výkony všem našim závodníkům a věřím, že dobré výsledky nás budou ve Vesnických sportovních
hrách provázet celý letošní ročník.
V případě zájmu je možno se na foto z tohoto závodu podívat na adrese: https://mestoklimkovice.rajce.idnes.cz/2022-0217_VSH_lyze_Skalka.
Petr Večerka

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Středisko VÝZVA
V uplynulých miniseriálech jsme vám představili nabídku
služeb Střediska RODINA a nyní vám chceme představit
Středisko VÝZVA.
Co si představíte pod heslem „život je VÝZVA“? Asi se shodneme na tom, že v tom je kus pravdy, i když každý z nás máme
tu svoji výzvu v něčem jiném. Pro děti a mladé lidi se zdravotním
postižením, a jejich pečující rodiny, je výzvou úplně vše. Ano,
i věci, které jsou pro nás ostatní běžnou samozřejmostí. Výzvou
je prostě žít a svůj život naplnit běžnými radostmi a starostmi.
Děti a mladí lidé se zdravotním postižením v tom nejsou sami
již dvacet let. Za tuto dobu se pro ně ve Středisku VÝZVA podařilo vybudovat čtyři sociální služby a další navazující aktivity, které každý rok využije na 300 dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením a pečujících.
● RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje odborné sociální poradenství.
● OASA je podpora v každodenním životě prostřednictvím osobní asistence.

● RESPIT nabízí odlehčovací službu, jenž dopřává odlehčení
a odpočinek těm, kteří se neúnavně starají o své blízké.
● BRÁNA je sociálně aktivizační služba, která za vydatné pomoci
dobrovolníků pomáhá s osamostatňováním a hledáním vlastní
životní cesty.
A patří zde také pravidelné cvičení s pomocí Rehabilitační
asistence či Půjčovna pomůcek a speciálního sportovního vybavení.
A co by nám v našem díle pomohlo? Stále hledáme nové asistenty i dobrovolníky. Jestliže máte chuť podílet se na práci, která
má velký smysl, učit se novým věcem, pracovat sami na sobě,
přijďte mezi nás! Zkušenost ani praxe není nutná, vším potřebným vás umíme vybavit a pro práci dobře připravit.
A také hledáme partnery a podporovatele, abychom naše
služby stále i v dalších letech mohli poskytovat dobře a kvalitně
a v takové míře, jakou naši uživatelé potřebují.
Bližší informace naleznete na: www.prorodiny.cz.
Rostislav Macošek, vedoucí Střediska VÝZVA
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Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec
Zvolněte, ať ho nezabijete!
Zaklonit hlavu, najít střed hrudníku a masírovat podle pokynů.
Teorii máme v malíčku, ale praxe, to už je jiná!
K dovednostem učitele patří nepochybně i správné poskytnutí
první pomoci, kterou uplatňujeme nejen na mimoškolních akcích,
ale stále častěji i ve škole. K přežití této vzdělávací akce v době
pololetních prázdnin zásadně přispěla paní Jindra Kosinová,
operátorka Zdravotní záchranné služby Ostrava, IBC Ostrava.
Je rozdíl mezi školitelem teoretikem a někým, kdo pracuje
v terénu a má bohatou praxi. Jak paní Kosinová uvedla, k zapamatování nejlépe pomohou historky, které napsal sám život.

Za závěsem
Ťuk, ťuk. Jako obvykle jsem se ze školy vrátila za tmy. Foukal
studený večerní vítr. Zlobil mě a pohazoval mi vlasy sem a tam.
Už jsem se těšila do tepla. Nikdo zřejmě neslyšel mé ťukání.
Přes závěs za skleněnými dveřmi ke mně pronikal jen slabý
paprsek světla kuchyně. Konečně se závěs odhrnul a za ním
poskakovala malá postavička s veselýma očima.
Nedávno se maminka vrátila ze třetí operace. Jestli jsme se
o ni báli? Neskutečně! Zdá se mi, že už ani nemyslím na nic
jiného. Náš rodinný dům stojí v největší díře celé vesnice. Ale
přes všechny zaneřáděné okenice, přes všechen hluk v mé
hlavě, přes všechen pach, který za sebou zanechávají děti,

co nestihnou doběhnout na záchod, či můj slepý pes, který už
ani neví, kde by se ještě mohl vyprázdnit, přes to všechno svůj
domov miluji.
„Májo, Májo! Kdy půjdeme do Skautu?“ Unaveně, s kručením v břiše jsem se svezla na židli. „No, ve středu.“ „Aha. Už se
těším!“ smála se Sabinka. Říká se, že smích je nakažlivý, a já
souhlasím.
„Jak bylo ve škole?“ zeptala se maminka. Vždy když slyším
její hlas, uvědomím si, jaké ště stí se k nám vrací. „Dobře, ale
potřebuju si opravit pár známek.“
Ne vždy se mi podaří získat rodičovskou pozornost, ale když
už se mi věnují, vážím si jí neskutečně. Ať už mě zkouší z učiva,
nebo se mnou jen tráví společný čas u jídla nebo u ﬁlmu. Občas
v myšlenkách předbíhám čas a představuji si nový domov
a novou rodinu. Ach, jak děsivé myšlenky se mi honí hlavou.
Vše se zhasne a svítí jen obrazovka televizoru. Rodiče, tři
sestry, tři bratři a synovec se k sobě tisknou na velké pohovce.
S radostí si sedám k nim. Draci lítají jako diví, hlavní postava
vymýšlí plán. Ou. Škobrtl a padá k zemi. Obývacím pokojem se
provalí vlna dětského smíchu a mým srdcem vlna klidu a pokoje.
Marie Anna Feilhauerová, oktáva
(Vítězná práce školního kola Olympiády v českém jazyce
na téma: V naší rodině mám nejraději…)

Inzerce
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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
Provozovna

KLIMKOVICE

607 683 763
Ekologická likvidace autovraků
Výkup všech vozidel
Prodej použitých náhradních dílů
info@autovrakyostrava.cz
www.autovrakyostrava.cz
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Blahopřejeme
Vítáme nového občánka
našeho města:

Sebastian Novota
Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat naší
jednotce SDH za pomoc při ořezání stromu na naší zahradě, který se začal nebezpečně naklánět
v důsledku velmi silného větru. Pomoc byla stoprocentní a v podstatě
okamžitá.
Následně při odjezdu byl ořezán
další strom v naší ulici, kdy po zvážení
velitele SDH toto bylo již nutné, aby
strom nespadl na komunikaci a případně nezpůsobil další škody.
Jako dík z mé strany jsem poslal
SDH malý příspěvek na Lvíčata.
Ivo Kunetek

Měsíční náklad 2 000 kusů
ZDARMA do klimkovických domácnos !
Ceník a podmínky inzerce najdete na webu:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Zpravodaj města a lázní 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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Pozvánky
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