í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok 2021 vstupuje
do své poslední čtvrtiny. Ještě jedna změna na nás letos čeká. Povedlo se mi, ve
spolupráci se společností OZO Ostrava
s. r. o., dohodnout nový systém svozu
odpadu. Název Door to door spoustě lidí
nic neřekne, ale česky to znamená čtyři
popelnice u domu. Budeme mít u domu
popelnici na papír, plast, směsný odpad,
a kdo bude chtít, tak i na bio odpad.
Všechny nádoby budou za jeden poplatek, navíc nové popelnice nám zajistí společnost OZO Ostrava s. r. o. Nový zákon
o odpadech § 59 zákona 541/2020 Sb.,
který je v účinnosti od 1. 1. 2021, nám
už nedovolí, abychom zachovali stávající způsob placení za popelnice. Současný způsob „co si objednáš, to si zaplať“
nebude od 1. 1. 2022 možný a zastupitelstvo bude muset schválit novou obecně

říjen 2021
závaznou vyhlášku, která stanoví poplatek na osobu. Poplatek budeme vybírat od
každého trvale žijícího občana a jeho výši
určí zastupitelé do konce roku. Na konci
října přijde všem občanům do schránky
výpověď a ukončení stávající smlouvy.
Velikost popelnice a intenzita svozu se
bude připravovat v říjnu a o všem budeme
včas informovat prostřednictvím zpravodaje a informačních letáků, doručených
do každé schránky. Smyslem celé akce
je zvýšit intenzitu třídění a také postupné
zrušení sběrných míst, u kterých bývá velmi často nepořádek. Vím, že to bude pro
někoho změna, kterou hned nedocení, ale
ve městech, kde to zavedli, jsou spokojení
a třídí i ti lidé, kteří vůbec netřídili.
Mateřská škola na ulici 28. října, naše
největší investice tohoto roku, je takřka
hotová. Úplné dokončení této akce je
plánováno na 8. 10. 2021 a provoz ve
školce chceme spustit k 1. 10. 2021. Tato
zakázka byla zrealizována v nejkratším

Sběrná hnízda by měla z našeho města zmizet.

Z OBSAHU:
Oznámení starosty o době a místu
konání voleb do PSP ČR

3

Hlavní budova ZŠ je v novém hávu! 4
Městská policie

9

Kulturní kalendář

10

Kino Panorama

11

Novinky ze základní školy

12

Sanatoria Klimkovice

16

CVČ Mozaika

18

Sport

22

možném termínu, práce bylo opravdu
hodně. Nebylo možno školku opravit jindy
než v létě a budova už nutně potřebovala
rozsáhlou rekonstrukci. Nechci zbytečně
psát detaily zakázky, protože podrobné
informace, včetně doprovodných fotograﬁí, budou v dalším zpravodaji. Chtěl bych
však poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli. Jednak spolkům a rodičům, kteří
nám pomohli na začátku s vystěhováním
a umožněním zahájit projekt už poslední
týden v červnu. Realizační ﬁrmě INTOZA
s. r. o., protože to byl opravdu profesionální výkon se vším všudy, Ing. Kramolišovi
za technický dozor stavby, jeho kolegyni
Ing. Orlové za dohled nad bezpečností práce, vedoucí odboru Ing. Jalůvkové
a novému referentovi Bc. Poledníkovi.
Obrovský a nezastupitelný kus práce
udělal v obchodních věcech pan tajemník
Ing. Bc. Vašek. No a nyní tam nechává
kus života paní ředitelka a její tým, který
vše chystá tak, aby se děti mohly vrátit.
Všem patří obrovský dík. Ať školka našim
dětem slouží dalších 50 let.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Základní škola je trochu něco jiného,
i tu se pokusíme detailně rozepsat na
stranách 4 a 5. Nebyla to běžná věc,
jednalo se o reklamaci z roku 2015.
Když jsem v květnu 2019 začal řešit tento problém, ani jsem netušil, co to je za
katastrofu a časovanou bombu. Škola vykazovala vady jako trhliny na nové
fasádě, zničené parapety, za které tekla
při dešti voda a barevné ﬂeky na fasádě pod střechou ze vstupní strany. Říkal
jsem si tehdy: „začneme jednat s ﬁrmou
a třeba nám něco z toho opraví“. Jenže
ﬁrma vše zdůvodnila a tvářila se, že to je
náš problém a nic už ji nezajímá. Byl rok
2019 a od dokončení zakázky uplynulo již
pět let. Reklamace byla podána 2015, je
zvláštní, že za čtyři roky se nikomu nepovedlo donutit ﬁrmu opravit tak závažné
chyby. Proto, abychom dokázali to, co je
dnes jasně vidět, museli jsme vložit hodně svého času do nastudování celé problematiky a pochopit, co se na té stavbě
vlastně stalo. Dorazil dokonce i znalecký posudek, který zadala ještě předešlá
rada a po nastudování jsme zjistili, že
došlo k nedodržení technologické kázně,
a navíc je zateplovací systém tvořen jinou
vatou, než byla předepsána. Nakonec se
ukázalo, že to bylo to místo, kde můžeme
ﬁrmu přimět vrátit se ke stolu a jednat.
Jenže co ty ﬂeky, kde ty se na fasádě
vzaly? Nezbylo, než otevřít střechu a zjistit, že OSB desky na atice jsou kompletně
shnilé a výluh asfaltu, který je v deskách,
je na fasádě. Nová atika a proč se to stalo? No a v tu chvíli šlo vše stranou. Škoda
na nově opravené škole byla skoro za 10
milionů. Kdo to zaplatí? Co ta vata, která
tam nemá co dělat? Jak donutit ﬁrmu, aby
na sebe nevyhlásila konkurz a nám nezůstaly jen starosti? Navíc vše bylo z dotace

a fond zajímal znalecký posudek a způsob, jak budeme řešit reklamaci. Když si
vzpomenu na tu dobu, je to přesně rok,
byl jsem v obrovském stresu, nechtělo se
mi věřit, že je něco takového možné.
Nakonec jsme to spolu s panem tajemníkem Ing. Bc. Ladislavem Vaškem, Ing.
Ditou Jalůvkovou a JUDr. Ilonou Křížkovou dokázali a po nesčetných a mimořádně vyčerpávajících jednáních, které
se v jejich průběhu i několikrát přerušily,
aby obě strany nabraly dech a zamyslely
se, kde je možný kompromis a kde je nutné tvrdé prosazování zájmů města, jsme
donutili ﬁrmu, aby vše opravila a dala do
pořádku, a to se dnes taky stalo. Škola
má nový zateplovací systém, který tam
má být, má opravené parapety, do kterých nezatéká, byla dokončena nopová
folie a atiky střech jsou vyměněny.
Zůstává otázka, proč se to stalo. Troufnul
bych si tvrdit, že mezi sebou nespolupracovalo město, stavební dozor a realizační
ﬁrma. Není možné, aby ﬁrma neměla nad
sebou přísný dohled a dělala si, co chce.
Stavební dozor nedokáže být na stavbě
pořád a hodně se dá před ním schovat.
My dnes chodíme na zakázky každý den,
a navíc vše musí být před zakrytím námi
odsouhlaseno. Vše se fotí a není možné,
aby nás někdo jen tak ošidil. Samozřejmě může se to stát, ale u školy toho bylo
opravdu moc. Atika střechy shnila jen
proto, že při realizaci došlo k masivnímu
zatečení a bylo to i ve stavebním deníku.
Jednoduše zabudovali vlhkost do střechy
a tu tam uzavřeli. Výsledkem byly rozpadlé střešní atiky. Proč popraskala fasáda?
Jednoduše proto, že nedošlo ke stabilizaci podkladní vrstvy a na starý břízolit,
který se loupal, někdo bez rozumu nalepil
novou vatu, a ještě k tomu dvouvrstvou,
použil kotvící hmoždinky na jednovrstvou

vatu a světe div se – prasklo to. Jsem
rád, že ta hrůza je za námi, a nakonec
nemusíme vracet fondu 20 milionů a snad
nedostaneme pokutu dalších 20 milionů.
Tady totiž šlo o vše, jinak by naše město neudělalo žádnou investici dalších pět
roků. Věřím, že budova bude škole sloužit
ku prospěchu a nám se takový neprofesionální přistup do města nikdy nevrátí.
Jsem velmi rád, že se nám zase povedlo přivítat nové občánky. Tato činnost byla
kvůli přísným opatřením bohužel opomenuta. Děti většinou vítáme v zavinovačkách, letos při vítání děti již chodily a zajímaly se o houpacího koníka. Další vítání
bude již v říjnu; budeme se snažit přivítat
co nejvíc dětí. Děkuji všem rodičům, kteří
přijdou i v této nejisté době.
Začátkem měsíce proběhnou volby do
poslanecké sněmovny, věřím že účast ve
volbách bude vysoká a občané Klimkovic
půjdou rozhodnout o osudu naší země na
další čtyři roky. Volby jsou nejlepší demokratický způsob, jak vyjádřit svůj názor.
Věřím, že výsledky účasti našich občanů
budou patřit k těm nejvyšším.
Na závěr bych rád poděkoval občanům, že přišli na tradiční jarmark. Počasí
bylo úžasné a věřím, že jste si vše užili. Program byl moc pěkně připravený
a doufám, že si každá věková skupina
našla své vyžití. Tímto bych rád poděkoval dámám z KIS Marušce a Alici za
zvládnutí celé akce. Na akci se podíleli
i chlapi z technické správy, kterým patří
taktéž velký dík a také městské policii,
která mírnila mládež v parku a od rána
řešila umírnění složité dopravní situace,
která při jarmarku vzniká. Ještě jednou
všem díky za odvedenou práci.
Milí spoluobčané, přeji vám krásný říjen
se spoustou příjemných podzimních dní.
Váš starosta Jaroslav Varga

Informace z městského úřadu

Pořízení nového územního plánu Klimkovic
Zastupitelstvo města Klimkovic na svém
26. zasedání konaném 22. září 2021 rozhodlo ukončit pořizování změny č. 2 územního plánu Klimkovic i pořizování I. Zprávy
o uplatňování územního plánu Klimkovic.
Zároveň schválilo v souladu s ust. § 6
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, pořízení nového územního
plánu „Územní plán Klimkovice“ a zpracování návrhu zadávacího dokumentu pro
nový „Územní plán Klimkovice“.
2

Město Klimkovice k tomuto kroku přistoupilo na doporučení a po konzultaci
s nadřízeným orgánem územního plánování Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a dále s pořizovatelem změny
č. 2, kdy pořizování dvou dokumentů a na
sebe navazujících dvou změn bylo vyhodnoceno jako nekoncepční a z důvodů
komplikací v pořizování změny č. 2 i časově a ekonomicky nevýhodné. Pro možné urychlení celého procesu, s využitím
změny stavebního zákona účinné od ledna
2021, byla proto zvolena varianta nového

územního plánu. Všechny doposud došlé
podněty / žádosti občanů a jiných subjektů na změny v území územního plánu
Klimkovic budou automaticky převzaty
k prověření řešení v novém územním
plánu a nemusí se znovu podávat. Tímto
žádáme ostatní subjekty, které ještě chtějí uplatnit požadavek na prověření řešení
změny v území v územním plánu, aby tak
učinili prostřednictvím Městského úřadu
Klimkovic.
Ing. Dita Jalůvková, vedoucí
odboru hospodářsko-technického
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Oznámení starosty o době a místu konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Klimkovic podle § 14c
odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Parlamentu ČR se konají
• v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
• v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je:
• ve volebním okrsku č. 1 – volební
místnost v přízemí budovy na adrese
Komenského 112, Klimkovice (MOZAIKA) – pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: 28. října, Čs. legií,
Fonovická, Habrová, Hradilova, Hraniční,
Jarmily Glazarové, Ke Statku, Komenského, Křížkovského, část ulice Lagnovské (u JZD), Luční, Malá strana, Mlýnská, Na Valech, Nádražní, Na Vyhlídce,
Náměstí, Ostravská, Potoční, Porubská,
Polanecká, Poštovní, Požárnická, Resnerova, Rybniční, Smetanova, Stodolní,
Tyršova, U Podjezdu, U Zahrádek, Úzká,
V Lipkách, Zámecká. Tento okrsek není
bezbariérový.
• ve volebním okrsku č. 2 – volební
místnost v Hasičské zbrojnici na adrese Požárnická 290, Klimkovice – pro
voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: 9. května, 30. dubna, Čs. armády
č. p. 177, 183, 193, 196, 199, 204, 212,
242, 261, 311, 314, 316, 317, 320, 342,
380, 497, 642, 665 a 791, Dělnická, Gen.
Svobody, Jiřího Wolkra, Mexiko, Mírová,
Osvobození, Palackého, Pionýrů, Písečná, Pod Kinem, Polní, Příčná, Revoluční,
SNP, Vřesinská. Tento okrsek není bezbariérový.
• ve volebním okrsku č. 3 – volební
místnost ve 2. patře Městského úřadu (zasedací místnost zastupitelstva
města) na adrese Lidická 1, Klimkovice – pro voliče, kteří mají trvalý pobyt
na ulicích: Augustinova, Boženy Němcové, Bratří Čapků, Čs. armády pouze čp.
321, 402, 614, 418, 474, 494, 501, 918,
E8, Havlíčkova, Husova, městská část
Hýlov, Jiráskova, Jižní, Kotkova, část ulice Lagnovské (u bývalé skládky), Lidická,
Na Štěrkovci, Nad Vodárnou, Nerudova,
Olbrachtova, Olbramická, Opavská, Pod
Vinohrady, Slezská, U Barevny, U Rybníčku, U Lesa, Zahradní. Tento okrsek je
bezbariérový.

• ve volebním okrsku č. 4 – volební
místnost v Mateřské škole na adrese
Josefovice 38, Klimkovice – pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v městské části
Josefovice. Tento okrsek není bezbariérový.
3. Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan
České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Totožnost
a státní občanství České republiky prokáže volič platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
5. Voliče, který není zapsán ve výpisu
ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku, okrsková volební komise dopíše
do výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.
6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
8. Po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V tomto prostoru vloží do úřední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební
schránky.

9. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, tak může učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise.
10. Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů městský
úřad v kanceláři č. 10 nebo na telefonním
čísle: 556 420 752 a v den voleb okrskovou volební komisi (čísla komisí budou
zveřejněna na webových stránkách města bezprostředně přede dnem voleb) o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.
V takovém případě vyšle komise dva
členy s přenosnou volební schránkou za
voličem.
11. Voliči jsou povinni respektovat mimořádná hygienická opatření, přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19.
12. Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září
2021 trval stav pandemické pohotovosti,
nebo nouzový stav vyhlášený alespoň
pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19, použijí se zvláštní způsoby
hlasování. Voliči v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních
místnostech. Pro tuto skupinu voličů
se zákonem č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, zavádí možnost
zvláštního způsobu hlasování mimo stálé
volební místnosti uvedené v tomto oznámení. I v letošních volbách tak voliči, kteří
v době voleb budou v karanténě / izolaci
z důvodu nemoci covid-19, mohou využít
hlasování u volebního stanoviště (tzv.
drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení,
které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno,
a hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky.
Věřím, že i za stále ztížených podmínek dokážeme všichni společně
volby řádně zabezpečit. Prosíme voliče o trpělivost a o dodržování pokynů
členů volebních komisí.
V Klimkovicích, 20. 9. 2021
Jaroslav Varga, starosta města
3
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Hlavní budova základní školy je v novém hávu!
Dá se předpokládat, že nejen zaměstnanci ZŠ, žáci a rodiče žáků, ale i další občané si všimli, že vzhled klimkovické
základní školy se radikálně změnil. Ano, celá hlavní budova školy, včetně přístavku se šatnami, se oděla do zbrusu
nového zateplovacího systému a fasády v pestrých barvách,
takže celý skelet dominuje svému okolí.
K dokončení letošní další velké realizační investice města,
zajišťované MěÚ Klimkovice, tentokráte však v rámci reklamovaných vad díla „Snížení emisí a energetické úspory Základní
školy Klimkovice“ došlo ve čtvrtek 30. 9. 2021. Završilo se tak
snažení desítek zainteresovaných lidí, kteří 5 měsíců řídili a realizovali průběh nepřetržitých stavebních prací, které v sobě skrývají nejen montáž zcela nového zateplovacího systému včetně
svrchních vrstev fasády, výměnu atik střech, parapetů a montáž
ukončovacích lišt nopové fólie soklů objektů ZŠ, ale i to, co vidět
není – demontáž původního zateplovacího systému a rozsáhlou
sanaci obvodového zdiva a stěnových panelů.
Možná se někdo zeptá, kamže zmizela ta nevábně působící budova s fasádou posetou trhlinami a barevnými ﬂeky, takže
zaměstnanci školy a žáci po dobu dlouhých 6 let začínali den
pohledem na nevábný objekt, v němž poté trávili značnou část
dne. A odpověď? Doufejme, že navždy v propadlišti dějin, protože taková alegorie na zateplení veřejné budovy ve vlastnictví
města se hned tak nevidí. Pro milovníky historie nyní otevíráme
alespoň stručný náhled do „kuchyně“ nápravy takřka neskutečného rozsahu vad díla, zhotovitelem dokončeného a zástupci
města Klimkovic převzatého dne 15. 9. 2014 (pro úplnost nutno
dodat, že realizace této investice byla zajišťována bez jinak vždy
běžné účasti investičního referenta městského úřadu…). Připomínám, že už necelých 7 měsíců po převzetí dokončeného díla,
a to 9. 4. 2015, uplatnilo město rozsáhlou reklamaci na parapetní
sestavy všech oken zabudovaných v rozporu s technologickým
předpisem, jež se projevovaly prasklinami ve fasádě, netěsnostmi – dírami ve fasádě, kterými pronikala vlhkost do konstrukce,
nadzvedávaly se parapety, kroutily krytky, vytékala voda z pod
netěsných parapetů. Trhliny byly mezi okenními rámy a certiﬁkovaným zateplovacím systémem, na stěnách se vyskytovaly
skvrny. Už tento obrovský rozsah vad těsně po převzetí „díla“
vyžadoval okamžité kroky ze strany vedení města. Ale: proč
se hrnout do očekávaně nepříjemných jednání se zhotovitelem
o takovém rozsahu vad, a když už k nim došlo, byla s jalovým
výsledkem. A roky plynuly a na hlavní budově školy trhlin přibývalo a do skeletu zatékalo…

Fasáda ZŠ před sanací povrchu.
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Pro korektnost je nutno uvést, že některé dílčí či menší reklamované vady, které město uplatnilo, např. reklamace střešních
vpustí anebo reklamace vad v kotelně, byly po uplatnění vedením města zhotovitelem řádně odstraněny, což bylo z pohledu
města rozhodně pozitivní. „Už“ v roce 2017 rada města rozhodla, že bude zpracován znalecký posudek, o čemž byl v monitorovacích zprávách vyrozuměn i poskytovatel dotace – Státní fond
životního prostředí ČR.
K zásadnímu obratu došlo, bohužel, až s nástupem stávající
rady města v roce 2019, především díky starostovi Jaroslavu Vargovi, který spolu s tajemníkem MěÚ Ing. Bc. Ladislavem Vaškem
a vedoucí odboru hospodářsko-technického Ing. Ditou Jalůvkovou začali tento obrovský problém, vedle dalších, intenzivně řešit.
Jen dohledání potřebných dokumentů a seznámení se se základními konturami vzniklých vad zabraly dlouhé měsíce. Poté začala
jednání se zástupci zhotovitele a osobou vykonávající na stavbě technický dozor investora. Mimořádně četná a vyčerpávající
jednání k výsledku – úplnému uznání vad ze strany zhotovitele
a bezplatné opravě nevedla. Zhotovitel uznával pouze částečný
podíl na reklamovaných vadách. Následovala další jednání, a to
za účasti právních zástupců města a zhotovitele.
Když po několika někdy velice vyostřených jednáních bylo jasné, že k dohodě mezi zástupci města a zhotovitelem je dále než
k právnímu řešení, které by znamenalo roky soudních tahanic
a hlavní budova školy by do zateplovacího systému dostávala další příděly vlhkosti, rozhodl se shora uvedený vyjednávací
tým města ke změně taktiky. Předně – jedinými, s nimiž nadále
jednali, byli zástupci zhotovitele: spol. PTÁČEK – pozemní stavby s. r. o., a to v polovině minulého roku a na neutrální půdě.
Byť zástupci města dohodli větší podíl zhotovitele na úhradě
opravy vad, z pohledu zájmů města Klimkovic toto nepovažovali za dostatečné. V té době už bylo nutné jednat i s vedením
SFŽP, protože monitorovací zprávy byly plné příslibů, ale vyřešení reklamace doloženo nebylo. Proto Jaroslav Varga, Ing. Bc.
Vašek a Ing. Jalůvková odjeli 23. 9. 2020 do Prahy k jednání
s vedením SFŽP a dohodli se na korektním způsobu řešení,
o němž téhož dne informovali na zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic, včetně návrhu řešení. Tento vyjednávací tým dostal
od zastupitelstva mandát dále jednat. V neděli 15. 11. 2020 připravil vyjednávací tým za vysoce profesionální součinnosti JUDr.
Ilony Křížkové návrh dohody o odstranění vad a poté následovalo v úterý 17. 11. 2020 ﬁnální jednání zástupců zhotovitele, a to
jednatele společnosti a výkonného ředitele, a zástupců města
– starosty, tajemníka MěÚ a vedoucí odboru HTO. Zde se plně
projevilo, jak silný tým město zastupoval, protože díky zvolené
strategii, způsobu vyjednávání a argumentačním schopnostem
všech tří členů týmu bylo po 2,5 hodinách jednání dosaženo
výsledku, jenž vedl ke schválení písemné dohody o bezplatném
odstranění vad zhotovitelem dne 24. 11. 2020. Předpokládaná
cena oprav vad, kterou se zhotovitel zavázal opravit, byla cca
8–10 mil. Kč (v cenách roku 2020!) a zahrnovala mj. výměnu
celého zateplovacího systému, parapetů a atiky střechy hlavní
budovy ZŠ a lokální opravy parapetů dalších budov školy. Město
se dohodou zavázalo pouze k úhradě zajištění sond do střešního pláště a atiky střechy, projekčního řešení a ﬁnanční spoluúčasti na opravě atiky.
K předání staveniště zhotoviteli došlo 26. 4. 2021 a byl dohodnut systém řízení a koordinace stavby především prostřednictvím
pravidelných pondělních kontrolních dnů, jichž se vždy účastnili
specialista TDI, specialistka BOZP, projektant, starosta, tajemník
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Čelní fasáda po opravě reklamovaných vad.

MěÚ a vedoucí odboru HTO. První a poslední tři jmenovaní
navíc prováděli kontrolu průběhu stavebních prací ještě v dalších
dnech, včetně dnů víkendových. Ihned po zahájení demontáže
původního zateplovacího systému byl zjištěn skutečný rozsah
vad, který naprosto šokoval nejen zástupce města, ale především
nového specialistu na pozici technického dozoru investora Ing.
Mojmíra Kramoliše. Mj. bylo zjištěno, že byl použit jiný zateplovací systém, a to dvouvrstvý, přičemž při jeho montáži docházelo
k vyrovnávání podkladu různými tloušťkami tepelné izolace i podmazávání maltou. Tloušťka izolace se nepřípustně pohybovala
obvykle v rozmezí 60–140 mm (podle projektové dokumentace
to mělo být 100 mm) a bylo zjištěno, že byl použit kotevní talíř
s krátkým dříkem, jenž byl ponořen do tepelné izolace. Ve fasádě
docházelo k tepelným změnám, v jejichž důsledku, v kumulaci
s nedodržováním technologických postupů při montáži, vznikaly
trhliny v omítce. V okenních otvorech nebyly provedeny v místě
rohů příložky tkaniny pod úhlem 45° a v některých místech byla
tkanina položena na podklad a do ní vtlačeno lepidlo. Nejvíce
zasažena byla atiková část, kde došlo k zatečení a uzavření
vody, takže došlo k degradaci materiálu atik.
Nesporným faktem však je, že díky zcela mimořádnému úsilí všech zúčastněných subjektů se onen rozsáhlý soubor vad
podařilo odstranit. A nebylo to jednoduché, protože jen podhozy
a vyrovnání obvodového zdiva před montáží nového jednovrstvého zateplovacího systému si vyžádaly opakovanou přítomnost
statika, který stanovil nesmírně složitý a pracný postup sanace
zdiva – penetraci, zesílení cementovou vrstvou (špric), postupnou a ve vrstvách nanášenou vápenocementovou omítku a po
vyrovnání nanášení lepidla a perlinky. Je nutno dodat, že oprava
atik střech byla provedena podle nově zpracovaného projektu,
který zaručuje podstatně větší spolehlivost izolace a zateplení.
Jak jsem zmínil v úvodu článku, reklamované vady díla „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ se
desítkám zainteresovaných osob podařilo ke konci září odstranit
a základní škola má po dlouhých 6 letech od uplatnění reklamace
podobu, která se měla podařit hned na první pokus v roce 2014.
Dnes je dílo dokončeno a probíhá jeho dokumentace a převzetí.
Závěrem bych chtěl poděkovat za mimořádně profesionální přístup při zajišťování technického dozoru s nadstandardní
četností kontrol na stavbě a profesionální hájení zájmů města
Ing. Mojmíru Kramolišovi a specialistce BOZP Ing. Pavle Orlové
ze spol. LAVI ENGINEERING s. r. o., projektantovi Ing. Davidu
Kelnarovi ze spol. EUROprojekt build and technology s. r. o.,
a byť se to bude zdát zvláštní, výkonnému řediteli společnosti
zhotovitele Ing. Richardu Pavlíkovi, MBA, ze spol. PTÁČEK –

pozemní stavby s. r. o., za jeho profesionální a proaktivní přístup
v průběhu odstraňování vad, kdy především jeho zásluhou se
termín oprav neprodlužoval do termínů, které odpovídají dnešní
situaci na trhu stavebních materiálů, který je těžce poznamenán
enormním růstem cen a nedostupností velké části materiálu.
I v této situaci dokázal zajistit dodávky zateplovacího systému,
a to i ve chvíli, kdy velká část dodávky musela být reklamována,
protože dodavatel na stavbu přivezl zčásti jiný typ zateplovací
hmoty. Navíc se zachoval jako profesionál a korektní partner i ve
chvílích, kdy bylo zjištěno, že rozsah vad je vyšší než původní
předpoklady, a zajistil opravu. Zvláštní poděkování náleží JUDr.
Iloně Křížkové, která díky svým erudovaným právním stanoviskům a radám byla velmi často nedílnou členkou vyjednávacího
týmu města Klimkovic. Velký dík však náleží především zaměstnancům ZŠ, žákům a rodičům žáků, kteří byli po určitou dobu
(naště stí doba letních prázdnin ji notně zkrátila) nedobrovolně
vystaveni omezením, která provází realizaci stavby – přítomnost
lešení, probíhající stavební ruch a prašnost v místě stavby.
Věřím, že konečný výsledek, kterým je zateplený a doufejme,
i dlouhodobě barevně stálý skelet budovy školy, přispěje k pocitu
příjemného místa, kam se budou další rána rádi znovu vracet.
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ

Vítání občánků
Milí rodiče, v neděli 19. 9. 2021 proběhlo přesně po roce první
letošní vítání občánků. Pomalu jsme začali zvát rodiče s dětmi, které jsme nestihli přivítat loni. A že jich je! Pokud to situace
dovolí, budeme pořádat vítání občánků každý měsíc. Rodiče
dětí, které mají trvalý pobyt v Klimkovicích, mohou tedy očekávat pozvánku ve svých schránkách. A pokud se chcete přesto
ujistit, že vaše dítě bude pozváno, můžete mě kontaktovat na
telefonním čísle: 556 420 752 nebo na e-mailu: lazecka@mesto-klimkovice.cz.
Mgr. Hana Lazecká, referent odboru správního

Poděkování
Děkuji za milé překvapení od starosty města Klimkovic a matrikářky Městského úřadu Klimkovice, kteří mi osobně přišli popřát
s kytkou a dárkem k mému životnímu jubileu.
Marie Podešvová
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Přehled schválených usnesení z 26. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 22. 9. 2021
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

6114 5xxx

Volby do Parlamentu ČR
UZ 98071

3313 5xxx

Film. tvorba, distribuce, kina
a shrom. audio archiv

3315 5xxx

Činnosti muzeí a galerií

o 5 500 Kč

3315 5xxx

Činnosti muzeí a galerií

o 8 700 Kč

3613 5xxx

Nebytové hospodářství

o 50 000 Kč

2292 5xxx

Dopravní obslužnost
veřejnými službami

o 15 000 Kč

• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpočtové opatření
č. 21/2021

3429 5xxx

Ostatní zájmová činnost
a rekreace UZ 104513013

o 1 808 218,88 Kč

kterým se:

3429 5xxx

Ostatní zájmová činnost
a rekreace UZ 104113013

o 212 731,64 Kč

schválilo
• upravený program 26. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• časový plán města Klimkovic pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace
Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020
a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020 dle přílohy uvedené v zápisu.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

zvyšují příjmy
§

o 124 000 Kč
o 20 000 Kč

Celkem se výdaje zvyšují o 7 173 870,52 Kč

Pol.

Název

Částka

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce
o 2 659 720 Kč

§

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR UZ 15011
o 3 181 150,50 Kč

6409 5xxx

Ostatní činnosti j. n.

o 1 169 200 Kč

3639 6xxx

Komunální služby
a územní rozvoj j. n.

o 41 700 Kč

3725 5xxx

snižují výdaje
Pol.

Název

1113

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
o 200 000 Kč

1121

Daň z příjmu právnických osob

o 500 000 Kč

Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů

4111

Neinvest. přij. transf. z všeob.
pokladní správy SR UZ 98071

o 124 000 Kč

Celkem se výdaje snižují

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR UZ 104513013
o 1 808 218,88 Kč

Částka

o 500 000 Kč
o 1 710 900 Kč

snižuje financování
§

Pol.

Název

Částka

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR UZ 104113013
o 212 731,64 Kč

8124

o 41 700 Kč

3639 2329

Komunální služby a územní rozvoj j. n.
o 625 000 Kč

Uhrazené splátky dlouh.
přijatých půjčených prostředků

8124

Uhrazené splátky dlouh.
přijatých půjčených prostředků

o 625 000 Kč

Celkem se příjmy zvyšují

o 9 310 821,02 Kč

snižují příjmy
§

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Pol.

Název

4216

Ostatní investiční přijaté transfery
ze SR
o 3 181 150,50 Kč

Celkem se příjmy snižují

Částka

o 3 181 150,50 Kč

Pol.

Název

Částka

6399 5xxx

Ostatní ﬁnanční operace

o 2 659 720 Kč

3421 5xxx

Využití volného času dětí
a mládeže

o 22 500 Kč

3429 5xxx

Ostatní zájmová činnost
a rekreace

o 130 000 Kč

3111

5xxx

Mateřské školy

o 1 137 899 Kč

3113 5xxx

Základní školy

o 979 601 Kč
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zvolilo
• pana xxx, adresa trvalého pobytu xxx, do funkce přísedícího
Okresního soudu v Novém Jičíně
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí

zvyšují výdaje
§

Celkem se ﬁnancování snižuje o 666 700 Kč

• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města od
25. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání
zastupitelstva města
Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 3
• zprávu o plnění usnesení 25. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o ověření zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic přednesenou Ing. Petrem Večerkou
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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• zprávu kontrolního výboru, ﬁnančního výboru a dopravně-bezpečnostního výboru
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 2020, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání svazku obcí Sdružení
obcí Bílovecka za rok 2020
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• hospodaření města za období leden–červen 2021
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
ve věci sportovní haly – úpravy zadání
• rozhodlo hlasovat jmenovitě
Hlasování: pro 11, proti 3, zdržel se 2
rozhodlo
• změnit usnesení č. 23/429 tak, že nově zní: vybrat „Analýza
stávající prostorové studie multifunkční sportovní haly“ vypracovanou společností FIALAARCHITECTS s. r. o., se sídlem
Na zákopech 250, Kanada, 739 61 Třinec, IČO: 29384397 ve
variantě: umístění sportovní haly v místě volejbalového hřiště a zkoordinovat tento podklad o základní parametry dotační
výzvy NSA včetně zapracování požadavků sportovních spolků.
Hlasování:
pro 9 (Ing. Radomír Homola, Bohumír Kaštovský, Bc. Lukáš
Lyčka, Bc. Renata Návratová, Ing. Dušan Petr, Ing. Tomáš Russ,
Jaroslav Varga, Ing. Pavla Vavrošová, Ing. Petr Večerka),
proti 0
zdržel se 7 (Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., Ing. Zdeněk Husťák,
Ing. Petr Jiříček, Doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., Prof. Ing. Naďa
Rapantová, CSc., Ing. Taťjana Urbánková, Ing. Šárka Vůjtková)
ve věci prodeje pozemku parc. č. 3180/3 k. ú. Klimkovice
a opakovaného záměru na prodej pozemku parc. č. 3180/5
k. ú. Klimkovice
rozhodlo
• prodat pozemek parc. č. 3180/3 k. ú. Klimkovice do společného
jmění manželům xxx, oba adresa trvalého pobytu xxx, 742 83
Klimkovice, za cenu 150 Kč/m2, s tím, že nízká kupní cena
zohledňuje pozemek bez přístupu, tj. celkově za 49 500 Kč,
s tím, že kupní cena bude hrazena formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1/36 ceny, tj. ve výši 1 375 Kč, přičemž
první splátka bude uhrazena počínaje prvním měsícem bezprostředně následujícím po dni nabytí právních účinků vkladu
vlastnického práva ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí, a poté pravidelně každý měsíc až do úplného splacení kupní ceny; veškeré náklady s převodem spojené ponesou
kupující;
• uzavřít s manželi xxx, oba adresa trvalého pobytu xxx, 742 83
Klimkovice, kupní smlouvu o koupi nemovité věci na pozemek
parc. č. 3180/3 k. ú. Klimkovice, ve znění uvedeném v zápisu;

ve věci směny pozemku parc. č. 3188/15 k. ú. Klimkovice za
část pozemku parc. č. 2178/34 k. ú. Klimkovice ve vlastnictví
fyzické osoby
rozhodlo
• směnit pozemek města parc. č. 3188/15 k. ú. Klimkovice, druh
pozemku: orná půda, o výměře 48 m2, za část pozemku ve
vlastnictví xxx, adresa trvalého pobytu xxx, 742 83 Klimkovice,
parc. č. 2178/34 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: orná půda,
označenou na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku
č. 3131-16/2021 ze dne 3. 5. 2021, novým parc. č. 2178/59,
o výměře 11 m2, a to za těchto podmínek:
• cena směňovaných pozemků bude činit 300 Kč/m2,
• takto stanovená cena bude u pozemku parc. č. 3188/15 k. ú.
Klimkovice ponížena o částku 8 000 Kč, která již byla městu
Klimkovicím uhrazena vlastníkem pozemku parc. č. 2178/34
k. ú. Klimkovice v souvislosti se zřízením věcných břemen
speciﬁkovaných v zápisu;
• rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude doplacen;
• náklady se směnou spojené (tzn. geometrický plán pro rozdělení pozemku a správní poplatek za podání návrhu vlastnického práva do katastru nemovitostí) ponese každá smluvní
strana z ½.
souhlasí
• s rozhodnutím Rady města Klimkovic z její 94. schůze konané
dne 10. 9. 2021 ve věci majetkového vyrovnání za umístění
autobusové čekárny ve vlastnictví města Klimkovic na části
pozemku ve vlastnictví xxx, adresa trvalého pobytu xxx, 742 83
Klimkovice, parc. č. 2178/34 k. ú. Klimkovice, označené na
geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. 3131 – 16/2021
ze dne 3. 5. 2021, novým parc. č. 2178/59
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
• že město nemá záměr pozemek parc. č. 3188/7 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: orná půda, o výměře 15 m2, nyní prodat
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• vyjmout byt na ul. Komenského č. p. 216 v Klimkovicích z bytového fondu v majetku města Klimkovic z důvodu jeho zanedbaného stavu a jeho plánovaného deﬁnitivního nevyužití jako
bytové jednotky.
Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se 2
• zvolit postup na uvedení aktuálního stavu stavby „SO-051-OK“
a projektové dokumentace do souladu s platnou legislativou
podle materiálu varianty 1 a zařadit projekt do investic města
na rok 2021
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 4

• realizovat projekt „Nová střecha sokolovny – Tyršova 276,
742 83 Klimkovice“ podle projektové dokumentace vypracované v 9/2021, společností CONTRUCTUS s. r. o., se sídlem
Raškovice 295, 739 04 Pražmo.

rozhodlo

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

• záměr prodat pozemek parc. č. 3180/5 k. ú. Klimkovice stáhnout z programu zastupitelstva města a

• požádat společnost OZO Ostrava s. r. o., o realizaci svozu
odpadu v katastru města Klimkovic systémem Door to door do
konce roku 2021

ukládá
• radě města jednat o dalších možnostech (o směně)
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
• uzavřít smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu města a poskytnout Moravskoslezskému kraji
dotaci ve výši 75 000 Kč, která je určena na spoluﬁnancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_117/0009638
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu města a poskytnout Moravskoslezskému kraji
dotaci ve výši 54 320 Kč, která je určena na spoluﬁnancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFŽP 138986/2019
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít smlouvu o návratnou ﬁnanční výpomoc z Programu města Klimkovic pro poskytování návratných ﬁnančních
výpomocí na předﬁnancování výměny kotlů na pevná paliva
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“ pro pana xxx, adresa trvalého pobytu xxx, Klimkovice, ve výši 200 000 Kč a pro paní xxx, adresa trvalého pobytu xxx, Klimkovice, ve výši 150 000 Kč a vyplatit předmětné
ﬁnanční výpomoci
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout úvěr z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů panu xxx, adresa trvalého pobytu xxx,
Klimkovice na kanalizační přípojku pro splaškové vody a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí úvěru z FORM ve výši 20 000
Kč s ročním úrokem 3 % na dobu max. 5 let
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

ve věci muzea Klimkovice – doplnění zřizovací listiny Kulturního a informačního střediska Klimkovice
bere na vědomí
• ukončení provozu muzea v Klimkovicích ze strany Muzea Novojičínska k 30. 9. 2021
ruší
• usnesení Zastupitelstva města Klimkovic č. 11/208.1 ze dne
30. 9. 2019
rozhodlo
• zajišťovat nadále provoz muzea pod názvem „Muzeum Klimkovice“ s bezplatně zapůjčenými sbírkovými předměty, a to
prostřednictvím Kulturního a informačního střediska Klimkovice
svěřuje
• v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) místostarostovi výkon nadřízeného pracovníkům zařazením do organizační složky Kulturní a informační
středisko Klimkovice
schvaluje
• Dodatek č. 3 zřizovací listiny Kulturního a informačního střediska Klimkovice – doplnění o zajišťování provozu Muzea Klimkovice a stanovení nadřízenosti
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
ve věci doporučení nadřízeného orgánu územního plánování a pořizovatele změny č. 2 Územního plánu Klimkovic na
zastavení Změny č. 2 Územního plánu Klimkovic a pořízení
nového územního plánu Klimkovic
rozhodlo

• realizovat stavby „Rekonstrukce v budovách MŠ a ZŠ obce
Klimkovice“, zahrnutého do rozpočtového opatření 21/2021

• ukončit pořizování změny č. 2 územního plánu Klimkovic

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

• ukončit pořizování I. Zprávy o uplatňování územního plánu
Klimkovic

• poskytnout peněžitý dar Občanskému sdružení Čisté Klimkovice, Pod Kinem 713, 742 83 Klimkovice, IČ: 22854592, a uzavřít
se sdružením smlouvu o poskytnutí peněžitého daru ve výši
130 000 Kč

• ukončit smluvní vztahy s Ing. arch. Alešem Palackým, IČO: 136
46 648, se sídlem Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava, který
zajišťuje Městskému úřadu Klimkovice splnění kvaliﬁkačních
požadavků pro výkon územně plánovací činnosti na základě
uzavřených smluv č. PS/1/2020-MK/HTO, PS/2/2020-MK/
HTO, PS/3/2020-MK/HTO.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar TJ Sokol Klimkovice z. s., IČ: 70888736,
se sídlem Klimkovice, Tyršova 276, ve výši 28 500 Kč a uzavřít
s jednotou smlouvu o poskytnutí peněžitého daru
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít Smlouvu o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
Základní škole Klimkovice, IČO 60609397, se sídlem Vřesinská
22, 742 83 Klimkovice, ve výši 3 500 000 Kč podle předloženého návrhu smlouvy, za účelem realizace projektu Modernizace
laboratoře a technických učeben v ZŠ Klimkovice

schválilo
• v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů, pořízení nového územního plánu
„Územní plán Klimkovice“
• zpracování návrhu zadávacího dokumentu pro nový „Územní
plán Klimkovice“;
Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 3

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
vydalo
• Obecně závaznou vyhlášku města Klimkovic č. 3/2021, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství podle přílohy tohoto materiálu
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
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Zastupitelstvo města Klimkovic materiál na technické zlepšení
ozvučení zasedání zastupitelstva města projednalo bez přijatého usnesení.

Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního
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Městská policie Klimkovice

C

IM

E

MċSTSKÁ
POLICIE

KL

Ohlédnutí za tradičním
Klimkovickým jarmarkem

KOV

I

Tradiční Klimkovický jarmark, který se uskutečnil v sobotu 12. září, proběhl za
krásného slunného letního počasí.

Již z rána v časných ranních hodinách
se začali sjíždět do Klimkovic stánkaři
a lidé provozující různé pouťové atrakce,
kteří si začali stavět své stánky a vybalovat zboží, které chtěli návštěvníkům jarmarku nabídnout k prodeji. Z tohoto důvodu městská policie již před šestou hodinou
ranní usměrňovala provoz a zajišťovala
průjezdnost na místních komunikacích,
kdy samozřejmě dohlížela i na bezpečnost chodců a dále na parkování vozidel
návštěvníků, aby nedošlo k znemožnění
v případě nutnosti průjezdu složek IZS
a linkových autobusů.

poplatků za prodejní místa. Dohlíželi na
veřejný pořádek. Byli zde také nápomocni
návštěvníkům s případnými dotazy.
Městská policie našim nejmenším návštěvníkům v dopoledních hodinách rozdávala reﬂexní pásky a další drobné dárky spojené s BESIP, zajišťující mnohem
lepší viditelnost na silnicích při snížené
viditelnosti. Mimo jiné prováděla častější kontroly parku Petra Bezruče a okolí
rybníků, kde se shromažďovala převážně
mládež a kontrolovala, zda osoby konzumující alkoholické nápoje, jsou starší
osmnácti let.
Zároveň s jarmarkem probíhala i výstava drobného zvířectva na ulici Křížkovského, o kterou byl zájem hlavně u dětí
a i zde byly prováděny kontroly, aby byl
klidný průběh výstavy a nebyl narušován
veřejný pořádek.

Od osmi hodin ráno se již naplno rozběhl prodej ve stáncích a první nedočkaví návštěvníci jarmarku si začali naplno
užívat i pouťových atrakcí a vystoupení
pozvaných umělců, kteří zastupovali různé žánry zábavy pro návštěvníky, pořádaných přímo na náměstí. Každý si zde
přišel na své, jak děti, mládež, dospělí,
tak i starší občané.
Po celou dobu konání jarmarku strážníci městské policie vykonávali hlídkovou činnost přímo v centru dění, kdy byli
nápomocni pracovnicím Kulturně informačního střediska Klimkovice při vybírání

Celý Klimkovický jarmark proběhl
v poklidném duchu, až na drobné výjimky, které se řešily operativně přímo na
místě formou domluv. Je politováníhodné snad jen to, že den před jarmarkem
neznámý pachatel měl potřebu ukázat
svou sílu a rozbil v parku Petra Bezruče
jednu z informativních tabulí. Tento incident se stal již opakovaně, tehdy však byl
pachatel městskou policií zjištěn a došlo
k nápravě. V současnosti po pachateli
nového protiprávního jednání (poškozování cizí věci) intenzivně pátráme.
Str. Jandura, str. Staňková
MP Klimkovice
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Městská knihovna

Týden knihoven 2021
V letošním roce bude opět probíhat ve všech knihovnách tradiční Týden knihoven. Letos tomu tak bude v týdnu od 4. do
10. října. Záštitu nad projektem převzal Svaz měst a obcí
České republiky. Téma pro tento rok je Udržitelnost v knihovnách a patronem se stala Česká komise pro Unesco.
Co si pod tímto názvem představit? Knihovny se jako veřejné informační instituce připojily k ostatním, aby svým čtenářům
poskytly prostřednictvím knih relevantní informace o stavu planety Země poskytované Unesco, odborné semináře a vzdělání.
Na uvedených stránkách se můžete připojit na odborné webináře. Pro úplně všechny, kdo mají o téma zájem, jsme zřídili
na Facebooku stránku Udržitelnost v knihovnách, kde se budou
objevovat užitečné a aktuální informace, pozvánky, apod. a skupinu, kde můžete diskutovat a sdílet. Na veřejnou nástěnku
v Trello budeme průběžně umisťovat praktické tipy, odkazy na
zdroje odborníky k tématu zpracované, volně dostupné lekce
apod. – https://udrzitelna.knihovna.cz/tema-2021.
Během celého měsíce října se můžete zaregistrovat do knihovny a nebudete platit roční registrační poplatek, pro všechny
dlouhodobé „nevraceče“ knih do knihovny vyhlašujeme amnestii. Vraťte nám knihy a nemusíte platit pokutu (platí jenom v Týdnu knihoven). Navštíví nás žáci ZŠ a děti z MŠ, pro které máme
připraveny zajímavé besedy a pro všechny čtenáře je připravena
tzv. výpůjčka naslepo. Půjčíte si zabalenou knihu, nevíte jakou,
o to bude doma větší překvapení a třeba zkusíte jiný žánr.
Těšíme na vaši návštěvu.
Zuzana Konvičková,
knihovnice

Kulturní kalendář
ŘÍJEN
Sobota

2.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

TRHY

Dýňobraní a Klimkovické farmářské
trhy

park P. Bezruče

9.30–13.00

volný

AKCE

Slavnosti vína a burčáku

před zámkem

od 9.30

volný

Středa

6.

KINO

Dračí země

kino Panorama

17.00

100 Kč

Neděle

10.

KINO

Karel

kino Panorama

18.00

130 Kč

Středa

13.

KINO

Mimišéf. Rodinný podnik

kino Panorama

17.00

100/120 Kč

Sobota

16.

HUDBA

Klimkovický podzim

kino Panorama

17.00

dobrovolný

Středa

20.

KINO

Prvok, Šampón, Tečka a Karel

kino Panorama

18.00

120 Kč

Pátek

22.

PRO DĚTI

Uspávání broučků a berušek

park P. Bezruče

17.00

volný

Neděle

24.

HUDBA

Akoband

kino Panorama

17.00

dobrovolný

AKCE

Ocenění významných osobností

kino Panorama

17.00

volný

Středa

27.

KINO

Láska na špičkách

kino Panorama

18.00

130 Kč

Neděle

31.

KINO

Kurz manželské touhy

kino Panorama

18.00

140 Kč

DIVADLO

1 + 1 = 3 (předprodej)

kino Panorama

19.00

250 Kč

Čtvrtek 4. 11.

Změna v programu vyhrazena.
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Novinky ze základní školy
Počet žáků v ZŠ Klimkovice ve školním roce 2021/2022, stav k 1. září 2021:
Třída

Třídní učitelka

Chlapci

Dívky

Celkem

1. A

Mgr. Karin Muczková

9

13

22

1. B

Mgr. Šárka Thibaud

12

9

21

21

22

43

1. ročník
2. A

Mgr. Božena Gamonová

8

11

19

2. B

Mgr. Renáta Ottová

7

10

17

2. C

Mgr. Jindřiška Riess

9

8

17

24

29

53

2. ročník
3. A

Mgr. Radka Maršálková

9

11

20

3. B

Mgr. Nelly Kavalová

9

13

22

18

24

42

3. ročník
4. A

Mgr. Naďa Danková

14

8

22

4. B

Mgr. Vendula Richterová

13

9

22

27

17

44

4. ročník
5. A

Mgr. Lucie Kovařčíková

11

8

19

5. B

Mgr. Jana Haasová

10

13

23

5. C

Mgr. Hana Filipová

12

10

22

33

31

64

5. ročník
6. A

Mgr. Jana Bravanská

13

7

20

6. B

Mgr. Renáta Nejezchlebová

10

8

18

6. C

Mgr. Petra Řeháčková

10

8

18

33

23

56

6. ročník
7. A

Mgr. Jana Sýkorová

16

12

28

7. B

Mgr. Monika Richterová

17

10

27

7. C

Mgr. Zita Nyklová

14

14

28

47

36

83

7. ročník
8. A

Mgr. Kateřina Chrapková

15

12

27

8. B

Mgr. Svatava Lichá

14

11

25

8. C

Mgr. Zuzana Malíková

14

10

24

43

33

76

8. ročník
9. A

Mgr. Jana Glombová

20

9

29

9. B

Mgr. Radana Albrechtová

17

8

25

9. ročník

37

17

54

Celkem

283

232

515

1. stupeň

123

123

246

2. stupeň

160

109

269

Další vyučující:
Mgr. Jan Škuta, dipl. um. Jana Hoňková, Mgr. Dominika Kuráková,
Mgr. Václav Franczyk, Mgr. Jana Petrušková, Mgr. Markéta Strakošová,
Mgr. Marcela Litomyská, Mgr. Markéta Beková, Mgr. Lucie Bendová,
Mgr. Hana Škutová (zástupkyně ředitelky), Mgr. Miroslava Hoňková (ředitelka školy)
Školní psycholog: Mgr. Barbora Čechová
Asistentky pedagoga:
Mgr. Romana Matějová, Mgr. Martina Habustová, Bc. Veronika Stříbrná,
Anna Svobodová, Aneta Viktorinová, Ing. Iveta Šablaturová
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Organizace školního roku
Zahájení školního roku
středa 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny
středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny
čtvrtek 23. 12. 2021 až neděle 2. 1.
2022
Ukončení vyučování v I. pololetí
pondělí 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny
pátek 4. 2. 2022
Jarní prázdniny
pondělí 28. 2. až pátek 6. 3. 2022
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 14. 4. 2022
Ukončení vyučování ve II. pololetí
čtvrtek 30. 6. 2022
Zahájení školního roku 2022/2023
čtvrtek 1. 9. 2022
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Vítání prvňáčků
Ve středu 1. září jsme tradičně, byť poněkud netradičně, přivítali naše nové prvňáčky
v aule školy. Paní učitelky třídní pak připravily dětem uvítací program v jejich třídách.
Jak se jim to líbilo, posuďte podle videa na našem YouTube kanálu, sami.
Odkaz na You Tube: https://youtu.be/LgRnMdXSJwQ

Služby
na zahradě
O letošních prázdninách navštívilo
školní zahradu 50 žáků, někteří dokonce i 5x! Velké poděkování patří budoucím prvňáčkům, kteří již o prázdninách
dokázali, že do naší školy patří a také
bývalým absolventům, které to stále
do školy táhne, a také přišli pomoci.
Všichni žáci, kteří navštívili školní zahradu, obdrželi malé poděkování a ti žáci,
kteří přišli 3x a více, obdrželi 2 vstupenky do Zoo Ostrava. Děkuji všem žákům
a pedagogům, kteří si o prázdninách našli
čas a věnovali ho péči o školní zahradu.
Do školní jídelny tento měsíc putovala
cibule a pórek, na sklizeň čeká červená
řepa a žáci pravidelně zásobují školní
jídelnu čerstvými bylinkami.
Dva školní kompostéry jsme doplnili o další tři kompostéry obecní a máme
tak možnost ještě víc využít bioodpad ze
školní zahrady.
Mgr. Kateřina Chrapková

Klub ICT
Ve školním roce 2021/2022 bude v naší
škole probíhat Klub ICT pro žáky 4. a 5.
ročníků. Cílem této volnočasové aktivity je rozvíjet informatické, technické
a logické myšlení a digitální gramotnost žáků.
Činnost je zaměřena na aktivity bez
technologií (deskové hry – Scottie Go!,
šifrování) i s technologiemi (robotická stavebnice Lego WeDo), kde se děti naučí
ovládat robota pomocí kódů, online nástroje pro výuku programování – Scratch,
Code.org; práce s QR kódy apod. Naučíme se pracovat s 3D tiskárnou, zaměříme
se i na práci s informačními technologiemi, kybernetickou bezpečnost a prevenci kyberšikany. V rámci klubu může také
docházet k diskusím s odborníky nebo
exkurzím do ﬁrem a společností, které se
zabývají informačními technologiemi.

Chceme společně strávit příjemné
odpoledne, polechtat šedé buňky mozkové a ukázat, že programování je zába-

va, podporuje logické myšlení a základy
zvládne úplně každý.
Mgr. Lucie Kovařčíková
13
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Už se známe a společně začínáme...
Povedlo se, vyrazili jsme a užili jsme si to! I v dnešní covidové době se nám
podařilo zorganizovat pro žáky 6. tříd třídenní adaptační pobyt v areálu střediska
Relax Kyčera na Prostřední Bečvě.
Třídy 6. A a 6. C vyrazily společně již
v pondělí 6. září, ve středu 8. září zahájila
program třída 6. B. Rekreační středisko
uprostřed lesů poskytovalo skvělé zázemí pro náš bohatý program.
Adaptační kurz přináší dětem mnoho zajímavých aktivit, vytváří se nové
kolektivy tříd, děti se naučí mezi sebou

Školní družina
Vážení rodiče, školní družina zahájila
svůj provoz ve školním roce 2021/2022
v pěti odděleních s celkovým počtem
130 dětí. Těšíme se na spolupráci s vámi v tomto složení.
I. oddělení
Lenka Buroňová, vedoucí vychovatelka
II. oddělení
Mgr. Martina Habustová
III. oddělení
Lucie Petrovič Fabiánková
IV. oddělení
Mgr. Romana Matějová
V. oddělení
Bc. et BcA. Veronika Stříbrná
14

komunikovat a spolupracovat. Cílem programu bylo sestavit třídní pravidla a lépe
se vzájemně poznat. Nechyběly ani sportovní aktivity, turistika, hry a soutěže. Vyrobili jsme třídní trička, vlastní erb a protože nám přálo i počasí, děti se mohly
koupat v bazénu. Pestrý program také připravila školní psycholožka Mgr. Barbora

Čechová. V rámci všech činností jsme
rozvíjeli své vztahy ve třídě a do školních
lavic usedáme s odhodláním nasávat
nové vědomosti. Adaptačním pobytem
jsme vyrazili na společnou cestu povinné
školní docházky a věříme, že vše společně zvládneme.
Třídní učitelky 6. A, 6. B a 6. C
Mgr. Jana Bravanská,
Mgr. Renáta Nejezchlebová,
Mgr. Petra Řeháčková
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Strom života
Dne 17. září se žáci šestého ročníku
zúčastnili interaktivního vzdělávacího
programu o významu vody pro člověka a planetu.
Tento seminář byl připraven formou
„Hraním rolí v připraveném příběhu“
(z anglického EDULARP – educational
live action role playing), kdy žáci získají
atraktivní formou znalosti o vodě, jejím
významu pro člověka a planetu.
Hru si připravili tvůrci www. eduludus.
cz za odborného a ﬁnančního přispění
společnosti SmVak Ostrava. Žáci unikátní
interaktivní formou získali nové znalosti
z oborů chemie, biologie, fyziky a ekologie. Uvědomili si důležitost vody a správného hospodaření s ní. Tyto znalosti nyní
budou moct aplikovat nejen ve škole, ale
hlavně v životě.
Mgr. Jan Škuta

Z redakční pošty

Morčata, kam se podíváš
Ráda bych se s vámi podělila o poněkud netradiční zážitek z letošního jarmarku,
který ve mně posílil naději, že to se světem snad tolik špatné nebude, když se
mladá generace tak ochotně a s vervou pustí do dobrého díla.
Přihodilo se totiž následující: v poledne jsem cestou domů v parku objevila
zhruba pět morčat, která si volně hopkala
v křoví. Kontaktovala jsem několik oﬁciálních míst s žádostí o pomoc, bohužel mi
nikdo nevyhověl.
Proto jsem se vydala za místními skauty, kteří sehnali krabici a hurá chytat zvěř.
Opravdu se nám podařilo odchytit březí

samičku, kterou si osvojila jedna hodná
paní z Klimkovic. Nicméně v nepřístupném podrostu se pohybovala minimálně
další čtyři morčátka. A zde se projevilo
úžasné nasazení místních dětí, kdy jistí
Dimitri a Jirka zorganizovali pátrací skupinku, do které se zapojili i někteří rodiče, a po pětihodinovém úsilí (kdy se jako
úžasný lovec projevil jistý Hynek) se nám

nakonec podařilo odchytit morčat šest –
byla tam ještě jedna samička a pak čtyři
mláďátka. A čekal je i šťastný konec, protože všechna našla nový domov.
Tímto bych chtěla pochválit děti za
úžasné nasazení, vytrvalost a srdce na
pravém místě, kdy neváhaly napravit
zlo, kterého se dopustil bezcitný člověk.
V dnešní době, kdy lze zvířátka inzerovat on-line, nebo odnést do zverimexu či
je prostě nabízet přímo na jarmarku, se
je rozhodl vypustit do volné přírody, kde
by dlouho nepřežila. Nám se však jejich
osud podařilo zvrátit.
Mgr. Marie Indráková
15
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Pěvecký sbor města Klimkovic

Netradiční výstava s názvem
Sboristé sobě – sboristé Tobě skončila

V neděli 5. září se od 16 hodin konala vernisáž výtvarných,
řemeslných a literárních prací členů PS města Klimkovic.
V hodinovém projevu byli postupně představeni všichni
vystavovatelé (celkem 15) a mluvené slovo bylo doplněno
o pěvecký projev uměleckého souboru Generace.
Nejcennější na této výstavě bylo to, že všechna vystavovaná
díla a předměty vznikly v době pandemie.
Výstava trvala až do neděle 12. září a nejhojněji byla navštívena v průběhu vernisáže a poté v době konání Jarmarku.

Doposud jsme se setkali jen se samými kladnými ohlasy,
a přestože si asi nikdo z nás nepřeje, aby se tato doba vrátila, věříme, že se třeba s takovou (ne úplně klasickou) výstavou
možná ještě někdy setkáme...
Děkuji všem členům PS města Klimkovic za odvahu vystavit
své výrobky a všem návštěvníkům za účast.
Za organizátory
Mgr. Hana Petrová, členka PS města Klimkovic
Foto: Ing. Petr Večerka

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Fandíme rodině!
Nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči,
z. s., již 28. rokem na Ostravsku a v okolí podporuje rodiny,
manželství, mezilidské vztahy, děti a mladé lidi se zdravotním postižením a pečující osoby.
Fandíme rodině! Spokojená rodina není samozřejmostí! Holka nebo kluk, rodina nám není fuk! To jsou hesla, kterými se
při své práci řídíme v rámci Střediska RODINA. Vnímáme jak
důležitost rodiny pro každého jejího člena, tak pro rodinu jako
celek i pro celou společnost. Poskytujeme podporu rodin již před
jejich vznikem i v průběhu trvání vztahů; podporujeme vztahy
mezi manželi, rodiči i dětmi. Realizujeme preventivní programy
ve školách na prvním i druhém stupni, organizujeme přednášky, kurzy, poskytujeme Poradnu pro vztahy a rodinu, nabízíme
rodinné konzultace a mediace. Aktivity připravujeme také pro
20

seniory s cílem rozvoje jejich společenských kontaktů a jako
prevenci osamělosti. Velká část aktivit je věnována pěstounům,
poručníkům a dětem v pěstounské péči.
Žít běžný život – pro někoho nudná fráze, pro jiného zázrak!
Pomoc dětem a mladým lidem se zdravotním postižením je cílem
celého Střediska VÝZVA. Pro usnadnění života dětí a lidí s handicapem nabízíme a poskytujeme následující sociální služby:
odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, odlehčovací službu RESPIT, osobní asistenci OASA a sociálně aktivizační
službu BRÁNA. Dalšími aktivitami Střediska Výzva jsou REHAST
rehabilitační asistence v domácím prostředí a půjčovna pomůcek
(polohovacích, rehabilitačních, kompenzačních a sportovních).
V rámci „miniseriálu“ vám budeme představovat nabídku
našich služeb, které můžete využít i vy.
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Jako první vám představujeme Poradnu pro vztahy a rodinu.
Již delší dobu žijeme v době plné nejistoty s různými druhy obav.
K duševní pohodě nepřispívá ani skutečnost, že řada aktivit, které nám zajišťovaly rozmanitost života, nás z ničeho nic stáhly do
našich domácností. Doba, která nepřeje společenským kontaktům, nahrává často mezilidským i osobním problémům. A proto
jsme tady my – Poradna pro vztahy a rodinu. Naše služba je
určena každému ve věku od 16 let, kdo prožívá těžkosti ve vztahu k druhým nebo k sobě samému a má pocit, že si s nimi neporadí sám. Nabízíme podporu při jejich zvládání jak jednotlivcům,

tak párům. Možná jsme tu tedy i pro vás. V takovém případě se
na nás neváhejte obrátit. Každý všední den od 8 do 14 hodin
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 775 244 291, kde
vám pomůžeme dojednat schůzku s jedním z našich poradců.
Pokud pomoc nepotřebujete, těší nás to. Pokud ji oceníte,
budeme poctěni, když ji najdete u nás. Více informací o naší
činnosti se dozvíte na: www.prorodiny.cz.
Bc. Lenka Sládková, DiS,
vedoucí oddělení PR a fundrasingu

Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Komentované prohlídky zámku v Bravanticích
Nenechte si ujít příležitost a zažijte něco nového, zajímavého a navíc podpořte rozvoj cestovního ruchu v turistické
oblasti Poodří! Poprvé od dnes již historických prohlídek
zámku v Kuníně, kdy měli návštěvníci možnost spatřit prostory výjimečného historického objektu před jejich rekonstrukcí, je tu podobný a stejně přitažlivý fenomén – zámek
v Bravanticích, který nebyl veřejnosti přístupný více než
25 let!
První komentované prohlídky, o jejichž konání v podzimních
měsících naleznete bližší informace na webových stránkách
obce Bravantice, se na zdejším zámku uskutečnily už o prázdninách a v září. Návštěvníci tak měli možnost zažít úplně jiný
zámek, než na jaký jsou zvyklí z obvyklých návštěv historických
objektů! Seznámili se tak jak se syrovou skutečností léta neopravovaného objektu, který se po roce 1948 stal sídlem státního statku, tak s nepopíratelnými půvaby areálu, jehož nejstarší
část bývala vodní tvrzí s dodnes patrným pozůstatkem vodního
příkopu. Prohlídky, při nichž se lze dozvědět mnohé z historie
bravantického zámku, zahrnují také nahlédnutí do bývalého
francouzského a anglického parku i vstup do areálu kolem kostela sv. Valentina.
Sledujte webové stránky obce Bravantice: www.bravantice.cz,
kde o případných dalších prohlídkách naleznete více informací.
K prohlídce bravantického zámku je třeba se přihlásit na
e-mailové adrese: vera.sustkova@seznam.cz nebo telefonicky
na telefonním čísle: 556 417 052.

Vstupné je dobrovolné a využito bude při rekonstrukci zámku.
Kromě podpory cestovního ruchu tak můžete přispět i na další
dobrou věc – záchranu unikátní stavby. Do té se však můžete
zapojit i jinak. Na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle se
lze přihlásit také na dobrovolné brigády, které se v zámku konají
ve středy od 16 hodin (aktuální info vždy na webu obce).
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko
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Házená TJ Sokol Klimkovice

Sezona 2021/22 začíná v plném tempu
Házená má pro tuto sezonu přihlášeno neuvěřitelných deset
družstev v soutěžích. Krátce ke každému družstvu:
Přípravka žáci (2013 a mladší) – první turnaj nás teprve čeká
a hlavně jde o radost při hře.
Přípravka žačky (2013 a mladší) – první turnaj nás teprve čeká
a hlavně jde o radost při hře.
Mini žáci (2011, 2012) – kluci mají odehraný turnaj v domácím
prostředí. I když se skóre nepočítá, kluci jsou v této kategorii
hodně silní a v turnaji zvítězili.
Mini žačky (2011, 2012) – holky mají odehraný turnaj v domácím prostředí. Skončily na druhém místě, jsou hodně šikovné.
Minižactvo 5+1 (2011, 2012) – je to velmi důležitá soutěž z přestupu z malé házené na velké hřiště. Sám jsem zvědav, jak se
naše družstvo ukáže.
Mladší žáci (2009, 2010) – Klimkovice–Polanka 16:24, Klimkovice–Třinec 16:10. Kluci se snažili a po prvním zápase věděli, jak
mají hrát.
Mladší žačky (2009, 2010) – Poruba–Klimkovice 20:19, Klimkovice–Bohumín 19:12. Tento ročník hodně trénuje a většina má
odtrénováno 4–5 tréninků týdně. Holky hrají rychlou a krásnou
moderní házenou.
Starší žáci (2007, 2008) – Kopřivnice–Klimkovice 14:17, Klimkovice–Havířov 25:10. Naprosto se vyvedl skvělý ročník. Sám
jsem zvědav, kam to kluci dotáhnou.
Mladší dorost (2005, 2006) – Klimkovice–Litovel 32:20. Druhá
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dorostenecká liga. Je to pro klimkovickou házenou po x letech
zase skvělá parta dorostenců, podpořená staršími žáky. Hrát tak
vysokou soutěž je velice náročné ekonomicky a také časově.
Muži – Český pohár: Klimkovice–Lesana Zubří 19:35, Klimkovice–Krmelín 27:31, Klimkovice–Kopřivnice „B“ 27:32. Výsledky
se zdají špatné, ale vím, jaká je v našich mužích výkonnost. Jen
to, co umí, musí náležitě prodat v zápase. Pozitivní věc je, že
musím z 26 mužů vždy vybrat jen 16 hráčů! Někdy je to složité,
ale chlapi jsou rozumní a mícháme mladší se staršími.
Tato sezona 2021/22 by měla být pro házenou Klimkovice
velice úspěšná ve výsledcích. Chce to však mít zázemí v kvalitních trenérech, kteří jsou důležití pro rozvoj dětí. V našem malém
městě dostal oddíl házené svou pilnou prací s mládeží a vzděláváním trenérů vysoké hodnocení od Českého svazu házené, byl
vybrán mezi 50 oddílů České republiky a dostal status Sportovního střediska s prací talentované mládeže.
Co nás trápí? Hodně nás tíží situace okolo výstavby nové
sportovní haly. Zatím dokážeme držet krok i s těmi nejlepšími
týmy. Ale tlak na hráče a rodiče z ostatních oddílů je takový, aby
své talentované dítě, které my vychováme, dali do týmu, kde
mají sportovní halu.
Druhá věc, která nás trápí, je ﬁnanční. Zjišťujeme, že většina
okolních týmů házené má větší rozpočet než náš oddíl. Budeme
rádi za jakoukoliv ﬁnanční výpomoc od sponzorů pro náš oddíl.
Všem přeje pevné zdraví a sportovního ducha
Zdeněk Zbořil,
předseda oddílu házené T. J. Sokol Klimkovice
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Vesnické sportovní hry

VSH pokračují
Po roční pauze se opět rozbíhá kolotoč soutěží Vesnických
sportovních her. A stejně jako Olympijské hry v Tokiu pokračujeme s letopočtem 2020. Je to symbolické a zároveň ukazující na to, že letos na podzim se uskuteční soutěže, které
nesmyslná opatření nedovolila v loňském roce uspořádat.
Bohužel se nám z více důvodů nepodařilo obsadit první letošní soutěž ve volejbale. Tedy: hledáme nadějné volejbalisty. Je
ale pravdou, že turnaje se z 12 obcí zúčastnilo jen 6. Tak dlouhé
období zákazů poznamenalo jinak v minulosti krásné volejbalové klání.
Druhou letošní soutěží byl 18. září turnaj ve stolním tenisu.
Turnaj proběhl v překrásné nové hale v Krásném Poli na dvanácti
stolech a tedy s rychlým průběhem. Tohoto turnaje se již zúčastnilo deset z dvanácti týmů. Celý turnaj byl nesmírně vyrovnaný
a o pořadí na předních místech rozhodovaly výsledky vzájemných zápasů. Náš tým ve složení Petr a Pavel Solanští, Michal
Cabiš a nová opora Petr Zbořil po bojovném výkonu všech obsadili celkově páté místo a udrželi tímto výkonem Klimkovice v boji
o celkové prvenství v letošním ročníku.

Všem děkuji za krásnou reprezentaci města a nezbývá než
si přát, aby v posledních letošních disciplínách – střelbě ze
vzduchovky, kuželkách, badmintonu a sálové kopané se naši
borci pokusili udržet celkové medailové umístění.
Sportu zdar a VSH zvlášť!
Petr Večerka

Střelci

Střelecké závody dětí ze vzduchové pušky
V neděli 5. září se uskutečnil na střelnici V. A. Staška v Klimkovicích již osmý ročník závodů pro děti ve střelbě ze vzduchové pušky. Počasí nám letos přálo a možná právě proto
letos dorazil rekordní počet dětí.
Skoro 80 dětí bylo pro nás milým překvapením. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku. Celkem byly tři kategorie: do
9 let, do 12 let a do 15 let věku. Letos podruhé měli možnost

soutěžit i rodiče dětí. Také mezi rodiči byl zájem o střelbu větší
než loni. Soutěžilo skoro 30 rodičů.
Všechny děti si odnesly balíček plný sladkostí a vítězové jednotlivých kategorií také medaile, diplomy a poháry, které jim přišel předat starosta města Klimkovic pan Jaroslav Varga. Tímto
mu ještě jednou za střelce děkujeme! Ani rodiče na vítězných
místech neodešli s prázdnou. Už se těšíme na další ročník!
PhDr. Milan Karkoška,
AVZO Klimkovice, p. s., střelecký klub
Kategorie do 9 let:

1. Elena Langrová
2. Kryštof Zuber
3. Alex Zdražila

81 bodů
78 bodů
74 bodů

Kategorie do 12 let:

1. Jiří Kurka
2. Daniel Špalek
3. Dominik Siuda

94 bodů
93 bodů
91 bodů

Kategorie do 15 let:

1. Antonín Muczka
2. Simona Ševčíková
3. Lukáš Lednický

97 bodů
93 bodů
92 bodů

Kategorie nad 18 let: 1. Jiří Zdražila
2.-3. Ondřej Mika
2.-3. Radan Skoumal

97 bodů
96 bodů
96 bodů

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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Skauti

Skautský tábor v Dědově
Dne 24. července odjeli klimkovičtí skauti i (ne)skauti ze svinovského nádraží na čtrnáctidenní tábor do Dědova u Teplic
nad Metují.
Odjížděli jsme brzy ráno, a tak si na dlouhé cestě vlakem
někteří schrupli, jiní si dali pozdní snídani anebo bouřlivě diskutovali o následujících dnech plných bezstarostné zábavy, ale
také těžkých úkolů a povinností.
První den jsme si hned po příjezdu rozdělili stany a šli si vybalit. Tábořiště nás příjemně překvapilo – bylo sice úzké, zato
hodně dlouhé. Skládalo se z několika částí – stanů a malého
náměstíčka, luxusní kuchyně dohromady s jídelnou a skladem,
multifunkčního hřiště, malé lesní mýtiny na sekání dřeva, sprchy
a latríny. Večer jsme zapálili zahajovací oheň, u kterého jsme se
dozvěděli, že téma tábora je Pán prstenů a byli jsme rozděleni do
družin (Pytlíci, Brandorádové, Brandyvíni, Křepelkové, Bralové)

samotným Gandalfem. Od Gandalfa jsme se ještě dozvěděli, že
musíme podniknout velmi nebezpečnou cestu z Hobitína přes
Roklinku až na horu Osudu, na kterou máme dopravit hlavní Prsten (Milášek), jenž jsme si v průběhu tábora předávali.
Během dalších dní jsme si mohli nakoupit zbraně, kouzla a životy za zkušenostní body a tzv. kastary, neboli měnu ze Středozemě. V tomto duchu probíhal zbytek tábora. V polovině
druhého týdne se někteří členové oddílu začali připravovat na
skautský slib. Obřad probíhal poslední den u Slibového ohně,
který se náramně vydařil. Ráno dalšího dne jsme už jen sbalili
kufry a vydali se na cestu domů.
Speciální poděkování patří ﬁrmě BAJGAR, která nám poskytla
materiál na zbraně.
Emča,
členka táborového oddílu Akatsuki

Inzerce

KOMINICTVÍ

KOCOUREK Josef

RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz

nabízí

Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

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

606 363 300

Mám zájem o větve
z okrasných
jehličnatých stromů
(zejména jedle, douglaska,
stříbrný i obyčejný smrk,
túje, apod.)
a též o břízové proutí.

Říjen až listopad t. r.
Prosím nabídněte.
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Anna Martiníková
tel.: 604 622 334
25
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Inzerce

NABÍZÍM K PRONÁJMU PROSTORY
v komerční budově v Klimkovicích na ul. 28. října
(objekt vedle bývalé dřevovýroby).
Vhodné jako kanceláře, drobná výroba, skladování, zdravotnické služby, aj. Lze pronajmout i po částech. Cena dohodou.

Tel.: 777 239 303
Pozvánky
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