í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dlouhé večery této
zimy jsou pomalu za námi a příchod jara
je za dveřmi. Jarní slunce již hezky hřeje a jeho vliv na přírodu bude pomalu
a jistě každým dnem silnější. Rozkvetlé
keře a stromy dají naději svému okolí, že
i když byla zima dlouhá a náročná, stejně se neubrání, a až přijde její čas, musí
se poroučet a dát prostor krásným slunným dnům. Naši předkové dokonce zimu
ztvárnili v podobě ﬁguríny Morany, vhodili
ji do řeky a rozloučili se s ní.
Chtěl bych tím vyjádřit, jak moc mě
trápí toto složité a dlouhé období Covidu. Moc bych si přál, aby toto zákeřné
onemocnění dopadlo jako ta zmiňovaná
zima, abychom se s ním na jaře rozloučili.
Bohužel, přání je někdy pouze jen přání.
Držím se však hesla, že víra uzdravuje.
Pokud chceme tuto situaci co nejlépe
zvládnout, musíme zapojit náš zdravý

Předjaří u nás

březen 2021
rozum a chovat se zodpovědně. Ze všech
stran jsme svazováni vládními nařízeními, restrikcemi a sankcemi, což se nám
nemusí příliš líbit, zvlášť pokud se jimi
jejich tvůrci sami neřídí, nic to však nemění na tom, že platí. Prosím, vydržme to
a buďme zodpovědní a ohleduplní.
Touto dobou obvykle vrcholí plesová
sezona, lidé v plesových šatech se společensky baví a užívají si společnosti
přátel a známých. Pro letošní rok je však
sezona nenávratně pryč a jak se bude
vyvíjet další osud kulturních akcí, jako
jsou ve městě populární farmářské trhy
nebo Slezský rynek, které jsou vždy na
jaře pěknou kulturní akcí, je v současné
době nejasné. Vzhledem k šíření britské
mutace Covid-19 to nevypadá vůbec dobře. Snad se obavy odborníků nenaplní
a my se brzy setkáme na nějaké příjemné
kulturní akci.
V měsíci únoru nás obklopila poměrně velká zima. Její příchod začátkem
února provázel nejen změnu teplot, ale
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i nenadálý déšť. Bohužel to zapříčinilo najednou nepřirozenou vrstvu sněhu a ledu,
která se nedala takřka odstranit. Někteří
občané mi volali, jak je možné, že chodníky
a cesty nejsou hned uklizeny a proč s tím
nic neděláme. Bohužel, následky zimy se
dají pouze zmírňovat a představa, že se
sníh odklidí lusknutím prstu je daleko od
skutečné reality. Každoročně se na podzim schvaluje zimní plán údržby a podle
něho se začíná naše město uklízet. Naši
chlapi z TS, kterým patří velký dík, začínají odklízet sníh dlouho před pátou hodinou
ranní a jejich práce trvá někdy i celý den.
Uklízejí chodníky a zastávky a snaží se
zmírňovat následky intenzivního sněžení.
Bohužel, hned druhý den po zmiňovaném
dešti přišly poměrně vysoké mrazy, které
přesáhly mínus deset stupňů Celsia. Tato
Pokračování na další straně
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teplota již nedovoluje, aby inertní posyp
soli reagoval se sněhem a rozpouštěl ho.
V této sezoně jsme si vyzkoušeli nově
zakoupený sypač, který vedoucí technické správy pan Glomb již v loňském roce
prozíravě požadoval. Uvolnění peněz na
jeho nákup bylo důležité. Díky tomu jsme
mohli solit ulice Polní, Palackého, Bratří Čapků a jiné. Intenzivně se využívala
také technika na úklid chodníků. Technika
je pro naši TS velmi důležitá a její obnova je pro nás v dalších letech také strategická.
V minulém čísle jsem vám podrobně přiblížil investiční akce a jak je důležitá jejich
příprava. V další části tohoto Zpravodaje
najdete schválený plán investic na tento
rok. Některé z nich jsou teprve v přípravné
fázi. Během měsíce ledna byla zahájena
přípravná fáze realizace kompletní rekonstrukce povrchu silnice v Josefovicích.
Celá zakázka bude realizována v tomto
roce. Přesný termín realizace bude stanoven po vysoutěžení zakázky. Jakmile
se dozvíme přesné podrobnosti, budeme
vás včas informovat. Vzhledem k provozu
mateřské školky a autobusu této městské
části to považuji za prioritu. Bude to jedna
velká tečka nad rozsáhlou investicí, vybudování kanalizace a čistírny odpadních
vod v celé délce Josefovic. Odhadovaná
cena zakázky je 17 milionů korun a z této
ceny bude město platit maximálně 2 miliony, zbývající část bude hradit Moravskoslezský kraj. Jednou z dalších je projektová příprava rekonstrukce naší „staré
hasičárny“. Samozřejmě těch věcí, které
jsou v našem městě dlouhodobě odkládány, je mnohem víc. Další nesmírně
důležitý úkol, který již řešil pan starosta
Ing. Malík, je rozšíření hřbitova. Bohužel,
hřbitov je již kapacitně zcela plný a jeho
rozšíření nesnese odkladu. Avšak nejdříve je nutno řádně starý projekt zrevidovat a aktualizovat, tak abychom ho
mohli v příštím roce případně zrealizovat.
V plánu je i dalších deset investičních
akcí, které bychom chtěli letos zvládnout.
Již v měsíci březnu by měly být zahájeny
dvě investice, které jsou již vysoutěžené.
Je to výměna starých rozhlasů v celém
městě a rekonstrukce domu č. 35, 36 na
našem náměstí.
Standardně během roku rozesíláme
našim občanům k jejich významným jubileím blahopřání a k těm, kteří mají velmi
významné kulatiny, což je devadesát let
a víc, obvykle míříme i osobně. Bohužel,
nyní to je vzhledem k současné situaci
nezodpovědné, a proto jsme od tohoto
způsobu gratulace prozatím upustili. Tak
mi dovolte poblahopřát všem oslavencům
2

aspoň tímto způsobem hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Na závěr mi dovolte poděkovat našim
klientům DPS, kteří mi připravili krásné
překvapení a poblahopřáli mi prostřednictvím služby Skype k mým narozeninám.

Bylo to od nich moc hezké a já jim ze srdce děkuji.
Vážení občané, přeji vám všem krásný březen plný optimistického sluníčka
a dobrou náladu.
Váš starosta Jaroslav Varga

Informace z městského úřadu

Svoz nádob s četností 1x za 4 týdny 2021
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Přehled schválených usnesení z 22. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 24. 2. 2021
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání:
schválilo
• upravený program 22. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• vyvolanou podmiňující a související investici stavby „Umělé
osvětlení fotbalového hřiště u ZŠ v Klimkovicích“, umístěné na
pozemku parc. č. 2579/1 k. ú. Klimkovice, a to připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – z trafostanice OS_8237 bude vyveden
kabel, který povede areálem školy, prosmyčkuje nový pilíř s HDS
SS 100 u vstupu na hřiště a bude ukončen v rozpojovací skříni
na stávajícím sloupě na ulici Mírové. Celá stavba bude zkoordinována se „Studie prostoru u ZŠ“, vypracovanou společností Made 4 BIM s. r. o., se sídlem Varšavská 1866/103, 709 00
Ostrava, IČO: 06923321, v 11/2019 jako závazný podklad pro
vypracování navazující projektové dokumentace řešící umístění
sportovní haly a dalších sportovišť v areálu základní školy a na
přilehlých pozemcích parc. č. 4448 a 4449/2 k. ú. Klimkovice.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• podání žádosti o dotaci do dotačního titulu DT 117D8220E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci zaměřenou
na rekonstrukci místních veřejných budov (MŠ 28. října, MŠ
Josefovice, ZŠ Klimkovice)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• rozdělení ﬁnančního zůstatku z roku 2020 a plán investic na
rok 2021 dle přiloženého návrhu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4/2021,
kterým se:
zvyšují se výdaje
§
Pol.
Název
Částka
2219
6xxx Ostatní záležitosti pozemních
komunikací o
222 000,00 Kč
3111
6xxx Mateřské školy o
6 500 000,00 Kč
3613
6xxx Nebytové hospodářství o
720 000,00 Kč
2212
5xxx Silnice o
2 000 000,00 Kč
3613
6xxx Nebytové hospodářství o
1 900 000,00 Kč
2219
5xxx Ostatní záležitosti pozemních
komunikací o
1 000 000,00 Kč
3111
5xxx Mateřské školy o
105 210,00 Kč
2219
6xxx Ostatní záležitosti pozemních
komunikací o
1 000 000,00 Kč
3745
5xxx Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň o
350 000,00 Kč
3412
6xxx Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce o
150 000,00 Kč
3412
5xxx Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce o
50 000,00 Kč
3412
5xxx Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce o
500 000,00 Kč
3632
6xxx Pohřebnictví o
250 000,00 Kč
3412
6xxx Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce o
1 500 000,00 Kč
2339
5xxx Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j. n. o
400 000,00 Kč
3412
5xxx Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce o
200 000,00 Kč
2341
6xxx Vodní díla v zemědělské
krajině o
200 000,00 Kč

2321

6xxx

Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly o
500 000,00 Kč
3639
6xxx Komunální služby a územní
rozvoj j. n. o
200 000,00 Kč
3639
6xxx Komunální služby a územní
rozvoj j. n. o
200 000,00 Kč
3111
6xxx Mateřské školy o
200 000,00 Kč
3613
6xxx Nebytové hospodářství o
45 000,00 Kč
3429
6xxx Ostatní zájmová činnost
a rekreace o
120 000,00 Kč
3113
6xxx Základní školy o
3 500 000,00 Kč
2212
5xxx Silnice o
100 000,00 Kč
3639
6xxx Komunální služby a územní
rozvoj j. n. o
150 000,00 Kč
3322
5xxx Nebytové hospodářství o
50 000,00 Kč
3745
5xxx Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň o
360 000,00 Kč
2141
5xxx Vnitřní obchod o
155 000,00 Kč
3326
5xxx Pořízení, zachování a obnova hodnot
místního kulturního, národního
a historického povědomí o
200 000,00 Kč
3613
5xxx Nebytové hospodářství o
200 000,00 Kč
6171
5xxx Činnost místní správy o
29 000,00 Kč
6171
5xxx Činnost místní správy o
18 000,00 Kč
3639
5xxx Komunální služby a územní
rozvoj j. n. o
100 000,00 Kč
6409
5xxx Ostatní činnosti j. n. o
1 507 919,67 Kč
6409
5xxx Ostatní činnosti j. n. o
100 000,00 Kč
Celkem se výdaje zvyšují o
24 782 129,67 Kč
zvyšuje se financování
§
Pol.
Název
Částka
8115 Změna stavu krátk. prostředků
na bankovních účtech o
20 635 129,67 Kč
8115 Změna stavu krátk. prostředků
na bankovních účtech o
2 900 000,00 Kč
8115 Změna stavu krátk. prostředků
na bankovních účtech o
500 000,00 Kč
Celkem se ﬁnancování zvyšuje o
24 035 129,67 Kč
snižují se výdaje
§
Pol.
Název
Částka
2219
6xxx Ostatní záležitosti
pozemních komunikací o
100 000,00 Kč
3635
5xxx Územní plánování o
500 000,00 Kč
6409
5xxx Ostatní činnosti j. n. o
147 000,00 Kč
Celkem se výdaje snižují o
747 000,00 Kč
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
zvolilo
• nového člena kontrolního výboru Michala Habustu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města od
21. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o plnění usnesení 21. zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o ověření zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic přednesenou Ondřejem Mikou
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Pokračování na další straně
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• zprávu kontrolního a ﬁnančního výboru a dopravně-bezpečnostního výboru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• rezignaci člena kontrolního výboru Mgr. Martina Bugaje
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• výsledek ankety občanů ulic Palackého, Polní, Pionýrů, 9. května a Dělnická k návrhu Dopravně bezpečnostního výboru na
zklidnění dopravy formou zóny s předností zprava se snížením
rychlosti
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• informace o závěru studie a předběžném průzkumu vlastnických vztahů u dvou možných variant, navržených ve studii
„Cyklostezka Klimkovice–Josefovice“, vypracované Ing. Petrem
Pištekem v červenci 2020, zak. číslo 19127
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• informace o závěru studie a předběžném průzkumu vlastnických vztahů obou variant navržených ve studii „Chodníky
v městské části Klimkovice, Josefovice – II. část“, vypracované
Ing. Petrem Pištekem v červenci 2020, zak. číslo 19128
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• že odbor správní zajistí doplnění údaje na Památník osvobození obětem 2. světové války ke jménu Jan Stanovský, že byl
příslušníkem jednotky RAF (Royal Air Force, vojenské letectvo
britských ozbrojených sil)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• prezentaci možného využití hospodářské školy prezentovanou
MgA. Lukášem Klebercem
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
ve věci záměru výstavby bytového domu spol. RT TORAX,
s. r. o., a koordinace pozemků parc. č. 9/1 a 9/2
• bere na vědomí informace o záměru výstavby bytového domu
společnosti RT TORAX, s. r. o., Rudná 2378/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a vyjadřuje svou vůli o spolupráci
• ukládá radě města jednat se společností o podrobnostech
záměru a předložit zastupitelstvu města konkrétní variantní studii k posouzení
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
realizovat dopravní opatření na ulici Palackého, Polní, Pionýrů, 9. května a Dělnická formou zóny s předností zprava se
snížením rychlosti.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí
dotace z rozpočtu města a poskytnout Moravskoslezskému kraji
dotaci ve výši 60 000 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 13, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí
dotace z rozpočtu města a poskytnout Moravskoslezskému kraji
dotaci ve výši 55 792 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 13, proti 0, zdržel se 0
• že město nemá záměr pozemek parc. č. 2142 k. ú. Klimkovice
nyní prodat
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• že město má záměr nabýt do vlastnictví města Klimkovic formou úplatného převodu spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5
na pozemku parc. č. 1229 k. ú. Klimkovice z vlastnictví České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, a tedy
požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Nový
Jičín, se sídlem Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín, o úplatný
převod tohoto majetku
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• neuplatnit předkupní právo vůči xxx, adresa trvalého pobytu
xxx, k pozemku parc. č. 643/3 k. ú. Klimkovice, a tedy pozemek
parc. č. 643/3 k. ú. Klimkovice nyní nekoupit, s tím, že předkupní
právo k pozemku zůstane městu zachováno
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• že město nemá záměr nyní prodat pozemek parc. č. 86 k. ú.
Klimkovice, zahrada, o výměře 2 498 m2 a jednat o případné
směně pozemků
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• neuložit povinnost Mateřské škole Klimkovice vrátit nevyčerpaný investiční příspěvek ve výši 624,15 Kč, poskytnutý na realizaci opravy střechy budovy MŠ Glazarové do rozpočtu města
Klimkovic
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout ﬁnanční prostředky Mateřské škole Klimkovice
za výměnu starého plynového kotle a další úkony s tím spojené
ve výši 105 210 Kč
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• neuložit povinnost Mateřské škole Klimkovice vrátit nevyčerpaný investiční příspěvek ve výši 366 907 Kč, poskytnutý na realizaci nového vstupu a plotu MŠ Josefovice do rozpočtu města
Klimkovic a použít příspěvek na ﬁnancování přístavku MŠ Josefovice
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar Spolku rodičů při ZŠ Klimkovice,
Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice, IČ 452 149 72, ve výši 36 000
Kč a uzavřít se spolkem smlouvu o poskytnutí peněžitého daru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar TJ Klimkovice, z. s., Tyršova 276,
742 83 Klimkovice, IČ 484 307 65, ve výši 400 000 Kč a uzavřít
s jednotou smlouvu o poskytnutí peněžitého daru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar Tělocvičné jednotě Sokol Klimkovice,
Tyršova 276, 742 83 Klimkovice ve výši 613 000 Kč a uzavřít
s jednotou smlouvu o poskytnutí peněžitého daru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar Dělnické tělovýchovné jednotě Klimkovice, z. s., Palackého 362, 742 83 Klimkovice, IČ 673 405 04,
ve výši 65 000 Kč a uzavřít s jednotou smlouvu o poskytnutí
peněžitého daru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar Junáku – český skaut, středisko Klimkovice, z. s., Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 667 394 03, ve výši
30 000 Kč a uzavřít s Junákem smlouvu o poskytnutí peněžitého
daru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
Klimkovice, Požárnická 290, 742 83 Klimkovice, IČ 654 725 01,
ve výši 100 000 Kč a uzavřít se sborem smlouvu o poskytnutí
peněžitého daru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar AVZO ČR, ZO technických sportů
a činností, Městské sdružení, Lidická 19, 742 83 Klimkovice,
IČ 689 212 17 ve výši 30 000 Kč a uzavřít se spolkem smlouvu
o poskytnutí peněžitého daru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout dotaci Českému kynologickému svazu ZKO Klimkovice-Václavovice 509, Ostravská 515/24, 743 01 Bílovec,
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IČ 646 299 11, ve výši 30 000 Kč a uzavřít se svazem smlouvu
o poskytnutí peněžité dotace
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• neposkytnout účelovou dotaci na vybudování vlastního tábořiště Junáku – český skaut, středisko Klimkovice, z. s., Lidická 1,
742 83 Klimkovice, IČ 667 394 03, a jednat s žadatelem o jiné
formě nákupu pozemku pro zřízení skautského tábořiště
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitou dotaci SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Klimkovice, Požárnická 290, 742 83 Klimkovice, IČ
654 725 01 ve výši 120 000 Kč a uzavřít se sborem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí peněžité dotace
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• neposkytnout peněžitý dar B.O.CHANCE OSTRAVA RIDERA SPORTCLUB z. s., Smetanova 315, 742 83 Klimkovice, IČ
058 361 40
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1
• poskytnout peněžitý dar Římskokatolické farnosti Klimkovice,
Křížkovského 74, 742 83 Klimkovice ve výši 300 000 Kč a uzavřít s farností smlouvu o poskytnutí daru
Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 3
• uvolnit ﬁnanční prostředky z fondu sportu ve výši 2,9 mil. Kč na
realizaci malého bazénu – plast a studii sportovní haly
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• zapojit fond na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových
domů a bytů ve výši 0,5 mil. Kč do rozpočtu města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
souhlasí
• se vstupem města Klimkovic do spolku Poodří z. s.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2
• s vydáním publikace Mgr. Karla Vůjtka „Klimkovické domovy
Jarmily Glazarové“ a zahrnuje do rozpočtu na rok 2021 ﬁnanční
náklady ve výši 155 000 Kč na vydání 300 kusů knihy
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se 3
pověřuje
• starostu města zastupováním města v zapsaném spolku Poodří z. s.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
ve věci nabytí pozemku parc. č. 4137/3 k. ú. Klimkovice formou bezúplatného převodu do vlastnictví města Klimkovic
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
odmítá
• nabytí pozemku parc. č. 4137/3 k. ú. Klimkovice, ostatní plocha, jiná plocha, formou úplatného převodu do vlastnictví města
Klimkovic z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, a
rozhodlo
• nabýt pozemek parc. č. 4137/3 k. ú. Klimkovice, ostatní plocha,
jiná plocha, formou bezúplatného převodu do vlastnictví města
Klimkovic z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, a tedy souhlasí se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a se sankčními ujednáními s tím spojenými (dle „Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.
UZSVM/ONJ/7489/2020-ONJM/SBP-65/2020“ uvedené v zápisu), a v souvislosti s tím rozhodlo
• zřídit ve prospěch České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, k převáděnému pozemku parc. č.
4137/3 k. ú. Klimkovice, ostatní plocha, jiná plocha, věcné právo, spočívající v závazku města Klimkovic nezcizit převáděný

pozemek a nezatížit ho zástavním právem, a to po dobu 10
let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému pozemku pro město Klimkovice do katastru nemovitostí;
tato povinnost města Klimkovic bude zřízena jako věcné právo
s účinky zapsání do katastru nemovitostí.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
ve věci návrhu společnosti RenoFarma Slezan, a. s., se sídlem Lagnovská 669, Klimkovice, na směnu jejího pozemku
parc. č. 1617 k. ú. Klimkovice za pozemek města Klimkovic
parc. č. 3605 k. ú. Klimkovice
rozhodlo
• nesměnit pozemek parc. č. 1617 k. ú. Klimkovice ve vlastnictví RenoFarma Slezan, a. s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83
Klimkovice, IČO: 14614499, za pozemek ve vlastnictví města
Klimkovic parc. č. 3605 k. ú. Klimkovice, a tedy neakceptovat
návrh RenoFarma Slezan, a. s., se sídlem Lagnovská 669,
742 83 Klimkovice a
pověřuje
• starostu města k dalšímu jednání se společností RenoFarma
Slezan, a. s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO:
14614499, o jiných možnostech prodeje, příp. směny pozemku
parc. č. 1617 k. ú. Klimkovice, nebo jeho části
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
ve věci aktualizace strategického plánu rozvoje města Klimkovic
• bere na vědomí vyhodnocení indikátorů pilířů Strategického
plánu 2015–2020
• schvaluje aktualizované znění Návrhové části Strategického
plánu rozvoje města Klimkovice
uložilo
• radě města vyhlásit výběrové řízení na pořízení nového traktoru
s příslušenstvím a nového čelního nakládače s příslušenstvím
za podmínky maximální částky 1 260 000 a možnosti odstoupení
od výsledku výběrového řízení (nový traktor s příslušenstvím +
nový čelní nakládač s příslušenstvím), do doby uzavření úvěrové smlouvy mezi PGRLF a. s., a městem Klimkovice, kterou
musí nejprve schválit zastupitelstvo města.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• městskému úřadu zajistit bezodkladné vypracování dopravního
projektu s následným podáním žádosti k odsouhlasení DI PČR
a silničním správním úřadem, k úpravě dopravního značení na
zónu s omezením dopravní rychlosti na 30 km/h , zákazu vjezdu
traktorů a nákladních vozidel nad 3,5 t a značkami – zvýšený
pohyb chodců a přednost zprava, v celých úsecích ulic Havlíčkova, Nerudova, Kotkova, Jiráskova, B. Němcové, U Barevny.
Popř. navrhnout v souladu s dopravním projektantem jiné vhodnější řešení pro tuto oblast
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2
• městskému úřadu zajistit bezodkladné vypracování dopravního projektu s následným podáním žádosti k odsouhlasení DI
PČR a silničním správním úřadem, k úpravě dopravního značení
na omezení dopravní rychlosti na 30 km/h a značkou – zvýšený
pohyb chodců, v prostoru středu města ohraničeném vjezdy z ul.
Lidická, Poštovní, Čs. legií s tím, že uvedené dopravní značení
je dočasné do doby realizace trvalého dopravního značení
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• radě města prověřit možnost instalace zábradlí mezi prvních
osm pilířů podloubí z jeho západní strany a příčné zábradlí na
konci chodníku v nejnižším místě východní strany náměstí,
v takovém provedení, aby bylo zabráněno volnému průchodu
osob z chodníku do vozovky
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního
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Město Klimkovice rozšíří počet svých strážníků
Po roce fungování Městské policie Klimkovice, která se osvědčila, město rozhodlo o navýšení počtu strážníků. Tento záměr zastupitelé jednohlasně odsouhlasili
na svém jednání 16. prosince 2020. Impulsem byla i řada vykradených rodinných
domů v Klimkovicích a okolí a snaha posílit preventivní hlídkovou činnost. Zvýšil
se také počet případů prodeje nekolkovaných cigaret. Na odhalování pachatelů
spolupracují klimkovičtí městští policisté s Policií ČR.

Na konci února proběhlo výběrové
řízení na pozici strážníka Městské policie
Klimkovice. Z několika uchazečů byl díky
dosavadním zkušenostem a praxi vybrán
nový kolega, který rozšíří naše řady od
jarních měsíců.

Třetí strážník by měl do současného týmu nastoupit nejpozději 1. května.
Výhledově se počítá, že klimkovická policie bude mít čtyři strážníky.

O zřízení Městské policie Klimkovice rozhodli klimkovičtí zastupitelé v září
2019, první strážník nastoupil v lednu loňského roku. Služebna městské policie se
nachází v přízemí zámku.

Navýšení počtu strážníků město považuje za nutné z několika důvodů. Zaznamenali jsme zvýšený počet zejména
majetkových trestných činů, který přičítáme hlavně změněné ekonomické situaci
v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19.
Navíc zkušenosti z jiných měst ukazují,
že optimální je mít jednoho strážníka na
tisíc obyvatel. V našem městě se 4 500
obyvatel by měla mít městská policie
minimálně čtyři strážníky, s čímž výhledově počítáme. Existence městské policie
v Klimkovicích se osvědčuje. Hlavně se
zmírnila rychlost vozidel, která jezdí přes

naše území. Pomáhá rychlostní radar
i dopravně-bezpečnostní akce městské
policie. Lidé ve městě si vesměs přístup a
profesionalitu strážníků pochvalují. Určité
zákroky nebo úkony, kde je povinnost přítomnosti dvou strážníků, současní strážníci nemohou provádět, jakmile jeden
čerpá dovolenou či nemocenskou. Navíc
v práci policie probíhá mnoho administrativních úkonů, kvůli kterým pak chyběli
strážníci v ulicích města.
Pro rok 2021 máme v rozpočtu schválenou částku 2,3 milionu korun, určenou na
chod městské policie a na pořízení vybavení pro nového strážníka. Přímé mzdové
náklady, včetně všech povinných odvodů
na jednoho strážníka, se pohybují kolem
600 tisíc korun za rok.

K hlavním úkolům klimkovických strážníků patří zajištění bezpečnosti dopravy,
což byl dlouhodobý problém města. Strážníci kontrolují, zda řidiči správně parkují
a dodržují předepsanou rychlost a také
spravují kamerový systém, hlídají cyklostezky, dbají o bezpečnost dětí při cestách
do škol a školek. Dříve službu městské
policie pro Klimkovice zajišťovala Obecní
policie Vřesina, představitelé obce se ale
rozhodli ukončit smlouvu a ponechat si
strážníky jen pro své potřeby.
Jaroslav Varga, starosta

Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na bydlení
V průběhu roku 2020 došlo ke změně
podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Od 1. července 2020 má nárok na
příspěvek na bydlení vlastník nemovitosti
nebo nájemce bytu bez ohledu na to, zda
je v bytě hlášen k trvalému pobytu. Od
ledna 2021 se navýšily částky normativních nákladů na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a rovněž pro bydlení v družstevních bytech
a bytech vlastníků.

Důchodové pojištění
Během roku 2020 byl schválen jednorázový příspěvek tzv. „rouškovné“ ve
výši 5 000 Kč, který byl vyplácen v průběhu prosince 2020. Poživatelé důchodu, kterým nebyla do 30. listopadu 2020
zařízena běžná lhůtová výplata (týkalo se
zejména rozpracovaných nových žádostí
o přiznání důchodu, opětovných přiznání,
obnovy výplaty apod.), obdrží jednorázový příspěvek do jednoho měsíce po zařízení/obnově lhůtové výplaty. Jednorázový
příspěvek nepodléhá exekuci a nezapočítává se jako příjem pro stanovení nároku
na sociální dávky.
Od ledna 2021 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodu. Základní
výměra se zvýšila o 60 Kč na 3 550 Kč.
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Procentní výměra důchodu se navýšila
o 7,1 %.

Životní minimum
Od dubna 2020 se zvýšily částky životního minima jednotlivce. Rovněž došlo
k navýšení částek životního minima
u osob, které jsou společně posuzovány
s jinými osobami v tzv. okruhu společně
posuzovaných osob.
Částky životního minima v Kč za měsíc
Jednotlivec
První osoba v domácnosti
Druhá a další osoba,
která není nezaopatřené dítě

3 860
3 550
3 200

Nezaopatřené dítě ve věku
Do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let

1 970
2 420
2 770

Současně se navýšila částka existenčního minima, která činí za měsíc 2 490
Kč. Existenční minimum nelze použít
u nezaopatřeného dítěte, u poživatele
starobního důchodu, u osoby invalidní ve
třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Minimální mzda
Od ledna 2021 se zvýšila minimální měsíční mzda z částky 14 600 Kč na 15 200 Kč.

Pro zaměstnance, kteří mají stanovenou
týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin
minimální hodinová mzda vzroste z 87,30
Kč na 90,50 Kč.
Další informace k sociálním dávkám
vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Eva Kubíčková, DiS., která
má každou první středu v měsíci na
Městském úřadě Klimkovice v době
od 13.00 do 15.00 hodin pravidelné
konzultace, případně si můžete sjednat
schůzku telefonicky na čísle: 602 139
374, e-mailem: ekubickova@ostrava.
cz nebo prostřednictvím pracovníků
městského úřadu.

Blahopřejeme
Vítáme nového občánka
našeho města:

Jáchy
Havránek
Přišlo jsi na svět z velké lásky,
naše malé děťátko,
tak ať tě láska životem provází
a usměješ se zakrátko.
Nikola Havránková
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Městská policie

Bezpečnostní rizika pro řidiče
v zimním období
Pro motoristy není zima příliš oblíbeným obdobím. Není divu, protože v zimním
období se řidiči mohou setkat se situacemi, které od jara do podzimu na pozemních komunikacích nejsou aktuální a hlavně pro mladé a nevyježděné řidiče zde
nastávají hrozby, které mohou mít za následek dopravní nehodu, nebo jiná rizika
spojená s řízením.

Silnice, které se v zimě stávají pro účastníky silničního provozu rizikem, mohou
mít podle aktuálního počasí rozmanitou
škálu povrchů – ledovku, uježděný sníh,
břečku, bláto atp. Nelze si nepovšimnout v zimním období zvýšeného počtu
dopravních nehod, které jsou způsobeny faktory, které někteří řidiči podceňují,
nebo si myslí, že zrovna jim se to nemůže
stát. Opak je pravdou!
Popíšeme si zde ty nejzákladnější věci,
které musí řidič respektovat a přemýšlet
nad nimi, aby předešel případné nehodě
a věděl, jak se má v té dané situaci zachovat. Nejprve si připomeneme, jak by mělo
být připraveno na zimní měsíce vozidlo
a co by nemělo chybět v zimní výbavě.
Jako první bych uvedl, že bez pochyby
takovým prazákladem bezpečnosti jsou
kvalitní zimní pneumatiky s minimální
hloubkou dezénu čtyři milimetry, která je
stanovena zákonem. To platí pro klasická
osobní auta, SUV a dodávky do hmotnosti 3,5 tuny v naší zemi. Minimální hloubka
dezénu se však může lišit v jiných zemích
a je nutností si zjistit, jakou normu mají
v dané destinaci, kam se chystáte třeba
na dovolenou. Bez vhodného obutí vozidla se v zimních měsících opravdu neobejdeme. Velkou chybou je, když si spořivý
řidič dá na přední hnací kola zimní pneumatiky a v zadní části vozidla ponechá
letní. Nemluvě o tom, že je to proti všem
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předpisům. Pokud se chystáte do větších
nadmořských výšek, vezměte si s sebou
i sněhové řetězy.
Pokud své vozidlo neparkujete v garáži,
je potřeba myslet na to, že když potřebujete jezdit v zimě, kdy teplota dosahuje
větších mínusových hodnot, musíte si
přivstat a zmrzlé nebo zasněžené vozidlo
připravit na jízdu. Vždy si musíte uvědomit, že navátá vrstva sněhu na vozidle
něco váží a při prudším přibrzdění nebo
v zatáčce hrozí odtrhnutí sněhu, který se
následně sesune na čelní sklo a najednou nic nevidíte. Hrozí nebezpečí dopravní nehody, a navíc je zde reálná hrozba
pokuty. Zima je pro motoristy zrádné
období, brzdná dráha vozidla na sněhu nebo ledu se několikanásobně prodlouží oproti suché vozovce a s tím jde
ruku v ruce i horší ovladatelnost vozidla.
Dodržujte přiměřenou rychlost a odstupy
mezi vozidly. U novějších vozů řidičům
pomáhají systémy jako ABS nebo ESP.
Nejsou však všemocné a každý řidič se
musí stejně spoléhat nejvíce na svou intuici, předvídavost a řidičské schopnosti.
Výbava na zimu do auta: lopata na
sníh, odmrazovač skel, odmrazovač zámků, startovací kabely, škrabka, metlička,
tažné lano, náplň do chladiče, náplň do
ostřikovačů, sněhové řetězy, fólie proti
mrazu, rukavice, ubrousky proti zamlžování skel.

Poznatky z výkonu služby
MP Klimkovice v zimním období
Také strážníci MP se celkem často
setkávají s dopravními nehodami v našem katastru. V zimě se četnost takových
nehod samozřejmě zvyšuje. Z mé osobní
zkušenosti mohu napsat, že některé úseky jsou opravdu nebezpečné.
Stalo se mi, že jsem jel ráno na přechod pro chodce ke škole a první nehoda
se stala tohoto dne již v 7.10 hodin. Přijel
jsem na místo jako první. Řidič osobního
motorového vozidla, který jel směrem od
Olbramic na Klimkovice, dostal smyk na
zledovatělé vozovce, těsně před vjezdem
do Klimkovic. Vozidlo přestalo být ovladatelné, dostalo se do protisměru jízdy
a sjelo do příkopu. Řidič vozu již vystoupil
a dával výstražný trojúhelník na vozovku.
Zapnul jsem výstražné majáky na vozidle MP a šel zjistit, zda není řidič zraněný. Po krátkém hovoru mi sdělil, že je
bez zranění a již volal odtahovou službu.
Řidiči havarovaného vozidla jsem slíbil,
že pokud zde ještě bude po mém návratu z přechodu u školy, tak znovu zastavím a zapnu majáky, ať je odtah vozidla
bezpečnější pro všechny účastníky provozu.
Kolem osmé hodiny jsem se na ono
inkriminované místo znovu zajel pro jistotu podívat. Vozidlo, které tam havarovalo,
již bylo vyproštěno a stálo poblíž autobusové zastávky. Zastavil jsem u něj a řidič
na mě mával, že mám zajet na to samé
místo, protože se dalšímu řidiči stala stejná havárie, pouze s rozdílem, že vozidlo
se dostalo do protisměru jízdy, tentokrát
již s vážnějšími následky. Vozidlo se nejprve převrátilo na stranu a pak na střechu,
po které klouzalo odhadem padesát metrů. Okamžitě jsem znovu zapnul majáky
a běžel k vozidlu. Spatřil jsem mladého
muže, který svépomocí unikl z vozu předními dveřmi spolujezdce, které musel
vykopnout. Z kapoty vycházel bílý kouř,
který poukazoval zřejmě na poškozený chladič. Řidič se mnou bez problémů
komunikoval, ale byl v šoku. Ptal se mě,
jestli nevadí, že nemá roušku. Odpověděl
jsem, že to nevadí a jestli se cítí být zraněný. Mladý řidič mi sdělil: necítím se být
jakkoliv zraněn. Neprodleně jsem kontaktoval IZS a za pár minut na místo přijely všechny složky. Mladého muže si pak
převzala RZS a odvezla do FN Ostrava.
Následně hasiči vyprostili vozidlo speciální technikou z příkopu.
Martin Jandura,
velitel MP Klimkovice
7

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 3/2021

MċSTSKÁ
POLICIE

C

IM

E

KL

Poděkování za záchranu
zdraví a možná i života

KO

VI

Dne 28. ledna v čase 11.50 hodin upozornili dva občané Klimkovic Stanislav
Vaverka a Petr Lazor, kteří jsou zároveň zaměstnanci Technické správy města, že
mají důvodné podezření a obavy o zdraví jednoho místního obyvatele, který se,
podle jejich sdělení, již delší dobu neukazuje venku.
Schránku u domu má plnou reklam
a dopisů, které si dříve pravidelně vybíral.
Kolem domu nebyly vidět žádné stopy ve
sněhu, přitom dříve údajně tento občan
chodil každý den nakupovat.
Po zjištění této skutečnosti jsem neprodleně kontaktoval obvodní oddělení Policie ČR na ulici Dělnické v Ostravě a dozorčí na místo vyslal motorizovanou hlídku.
Po prvotním ohledání domu se zjistilo, že
na dvorku rodinného domu jsou uhynulé
slepice a za asistence hasičů byl dům
otevřen. Po krátké chvilce našli záchranáři společně s policisty a hasiči pána, který

měl velké zdravotní komplikace, nebyl
schopný pohybu, ale s velkými obtížemi
se zdravotníky komunikoval. Okamžitě
byl převezen rychlou záchrannou službou
do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě
k dalšímu ošetření.
Chtěl bych touto cestou vyzdvihnout
záslužný čin, kterým jmenovaní občané prokázali, že jim není lhostejný život
a zdraví spoluobčanů. Je to jeden z příběhů, který mohl skončil špatně, ale díky lidské všímavosti a snaze druhému pomoci
k tomu nedošlo.
Martin Jandura, velitel MP

Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých sousedů... K eliminaci majetkové trestné činnosti
připomínáme informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému vniknutí do vašeho obydlí.
A jak tedy zodpovědně přistupovat
k základním organizačním opatřením, která nevyžadují žádné ﬁnanční náklady?
• Pokud odcházíte z domu, a nemusí se
nutně jednat o dlouhodobou záležitost,
ujistěte se, že jsou všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře.
Klíče neschovávejte do květináče nebo
pod rohožku. Doporučujeme uzamykat
dveře nebo je opatřit tzv. koulí, i když se
doma nacházíte. Policie České republiky
řešila případy, kdy pachatel odcizil věci
z domu i v přítomnosti obyvatel.
• V okolí domu nenechávejte pohozené
předměty, které by mohl pachatel použít
k nezákonnému vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům
podmínky k vloupání.
• Významné může být i kvalitní osvětlení
před objektem, což může v některých případech potenciálního pachatele odradit.
Hustý porost před vstupními dveřmi nebo
v blízkosti zdí umožní pachateli pracovat
skrytě.
• Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte. Pakliže
vlastníte cennosti, zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si je uložte do
bankovního sejfu. Pořiďte jejich fotograﬁe
a poznamenejte si sériová čísla.
• Pokud se přece jen stane, že pachatel
8

vnikne do vašeho domu, volejte linku
158. Není rozumné do objektu vstupovat,
pachatel se tam může stále nacházet.
Rovněž můžete znehodnotit důležité stopy, které jsou nezbytné při vyšetřování.
• Při vaší déletrvající nepřítomnosti požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému důvěřujete, aby občas vybral
poštovní schránku, zaléval květiny, vytáhl
rolety nebo žaluzie. Nabudíte dojem, že
byt není opuštěný. Dnes si lze již opatřit
cenově dostupné digitální spínací hodiny,
které v nastavených intervalech rozsvítí
světla, televizi, rádio apod. O odjezdu se
zbytečně nikomu nesvěřujte a už vůbec
ne na sociálních sítích. Pachatelé jsou
čím dál více soﬁstikovanější a z fotograﬁí
umístěných na internetu získají informace o cennostech, které v domě nebo bytě
máte a samozřejmě i orientace v prostoru
jim mnohé usnadní.
Jedním z nástrojů prevence majetkové
trestné činnosti je projekt PČR a Ministerstva vnitra ČR: Zabezpečte se! Chraňte
majetek sobě i svým sousedům. Občané
mohou využít mobilní aplikaci s názvem
Zabezpečte se! Detailnější informace:
https://www.stopvloupani.cz.
Por. Bc. Martina Jablońská,
komisař oddělení prevence

Být vidět
se vyplatí
Se stávajícím zimním obdobím
je stále aktuální téma viditelnost
v provozu. Co je třeba si připomenout a jak se bezpečně pohybovat
na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá
tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení. Zákon ukládá chodci
povinnost užití reﬂexních prvků mimo
obec či město. Aby mohl řidič včas
reagovat, měl by vás vidět z dálky.
Reakční doba řidiče se odhaduje na
dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede
ještě poměrně dlouhou vzdálenost.
Velkou roli v tomto hraje jednak
oblečení chodce, stejně tak počasí.
Obecně se da říci, že osobu v bílém
oblečení můžete vidět na vzdálenost 55 metrů, ve žlutém oblečení
na vzdálenost 37 metrů, v červeném
oblečení na vzdálenost 18 metrů.
V případě užití reﬂexních prvků lze
chodce spatřit až na vzdálenost 200
metrů, což je adekvátní doba na
včasnou reakci řidiče vozidla.
Kam umístit reﬂexní prvky? Ideálním místem je pohybující se část těla
blíže ke středu vozovky. Čím více
prvků chodec má, tím více je pro
řidiče vozidla viditelnější. Dnes se
již vyrábí oděvy s všitými reﬂexními
prvky, které ovšem ne vždy pokryjí dostatečnou plochu a jsou dobře
vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze stejného důvodu,
může právě chodec přehlédnout
vozidlo, jelikož má řidič za nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití
reﬂexních prvků za snížené viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně Nebuďte neviditelní.
Nový spot k problematice najdete
zde: https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refs
rc=https%3A%2F%2Fm.facebook.
com%2FPolicieCZ%2F&_rdr.
Por. Bc. Martina Jablońská,
komisař oddělení prevence
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
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Městská knihovna Klimkovice

Březen – měsíc čtenářů
Většina z vás má v povědomí, že měsíc březen vždy patřil knihám. Před několika
roky bylo rozhodnuto, že měsíc březen nebude patřit pouze knihám, ale hlavně
jejich čtenářům. Letos se koná již 12. ročník této akce, Březen – měsíc čtenářů,
kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
V tomto měsíci vás pravidelně informujeme o tom, jak si vedli klimkovičtí čtenáři, a vyhlašujeme nejlepší čtenáře roku
minulého. Před rokem se najednou ze
dne na den změnilo vše, co jsme považovali za samozřejmé, a nikoho z nás by nenapadlo, že za rok bude vše jinak. Začali
jsme nakupovat knižní tituly u malých prodejců, abychom je podpořili také pro ně
v nesnadné době. Právě knihy vás přenášely do světa příběhů a daly zapomenout
na vše podivné kolem.

4. Antonie Šmicerlová
177
(nejstarší čtenářka knihovny)

3. Mariana Jalůvková

39

4. Barbora Hoferková

37

5. Pavla Večerková

175

5. Adéla Rečková

37

6. Stanislava Martiníková

174

6. Karel Buryan

35

7. Alena Volková

159

7. Anna Slivečková

35

8. Marie Indrová

137

9. Barbora Heděncová

125

8. Šimon Pektor

20

10. Věra Bestová

124

9. Nina Zdražilová

19

10. Jiří Janásek

18

18. Josef Barinec
91
(konečně první muž v tabulce)

1. Oldřiška Edlerová

230

Dětští čtenáři v návštěvě knihovny polevili kvůli situaci ve školní výuce a také
proto, že knihovna byla bohužel nějakou
dobu uzavřena. Ale i přesto děkuji všem
dětem za jejich přízeň.

2. Marta Burgerová

216

1. Tomáš Nešetřil

65

Děkujeme všem čtenářům za jejich
přízeň a i v době covidové jsme tady pro
vás, lehce přibrzděni, ale rádi. Už na vás
čekají knižní novinky a všichni dostaneme
dárek v podobě nových regálů v knihovně, čímž se nám zvětší úložné prostory
pro všechny tituly, které jsou v počtu přes
23 000 v knihovně.

3. Pavel Riedel (Riedlová)

207

2. Jan Pavelek

47

Zuzana Konvičková

Takže jak jste dopadli? Do pomyslné
TOP 10 se zařadili (v tabulce je množství
vypůjčených a přečtených knih):
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Novinky ze základní školy

Národní testování žáků 9. tříd
ve školním roce 2020/21
Doba, ve které se právě nacházíme, klade před nás všechny nové a nečekané
výzvy. Žáci všech typů škol se potýkají s výukou na dálku, ale existuje skupina
dětí, která má situaci obzvlášť ztíženou. Mezi tyto děti patří žáci 9. ročníku, kteří
vybírají své budoucí povolání a připravují se k přijímacím zkouškám na střední
školy.
Již na jaře 2020 žáci ZŠ Klimkovice
skládali tuto pro život důležitou zkoušku
v nelehkých podmínkách I. koronavirové
vlny. Situace pro nás byla nová, nečeka-

ná a velice těžká, přesto žáci naší školy
v přijímacím řízení obstáli velmi dobře.
Současní deváťáci jsou v podobné
situaci, ale podmínky se oproti jarnímu

chaotickému období ustálily. Žáci mají
své Google učebny, kde komunikují
s vyučujícími. Pravidelně probíhá online
výuka přes počítač a v závěru kalendářního roku měli žáci 9. ročníku výhodu prezenční výuky ve škole. Zde jsme žákům
v nových počítačových učebnách umožnili pravidelnou prověrku znalostí před
přijímacími zkouškami v podobě SCIO
testování. Kvůli mimořádným opatřením
vlády a distanční výuce bylo testování
prodlouženo do 22. 12. 2020.
V letošním roce se Národního testování
žáků 9. ročníku účastnilo 321 základních
škol a 13 gymnázií, tedy více než 10 900
žáků z celé České republiky. Žáci absolvovali test z matematiky, českého a anglického jazyka. Součástí testování je test
OSP (obecných studijních předpokladů),
který žákům pomáhá označit vzdělávací
oblasti, ve kterých mají rezervy a ve kterých naopak vynikají.
Účelem testování je také přiblížit žákům
skutečnou přijímací zkoušku s obdobnými pravidly, navodit srovnatelnou míru
nervozity a řešení v časovém stresu.
Vyhodnocení, které každý žák obdrží,
dává informaci, jak je dítě schopné obstát
v konkurenci svých vrstevníků. V anglickém jazyce zařadí podle testu žáka do
kategorie na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupní zpráva obsahuje také podrobnou souhrnnou analýzu pro školu i rodiče.
V letošním roce žáci ZŠ Klimkovice velmi dobře obstáli v celorepublikové konkurenci, zvláště v anglickém jazyce (téměř
80 % splnilo očekávaný výstup) a matematice (lepší výsledky než u téměř 60 %
zúčastněných škol).
Za velmi dobré studijní výsledky je nutno pochválit zvláště žáky 9. A třídy.
V závěrečné zprávě společnosti SCIO
je dále konstatováno: „Porovnáním výsledků testů s výsledky testu OSP jsme
zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků využíván optimálně, výsledky
žáků v testech odpovídají úrovni jejich
studijních předpokladů.“
Děkujeme žákům za zodpovědný přístup k testování a přejeme jim, aby úspěšně zvládli i skutečné přijímací zkoušky.
Mgr. Jana Sýkorová
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Mateřská škola

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis se bude konat v úterý 4. května a ve středu 5. května 2021
vždy od 13.00 do 16.30 hodin
v budově mateřské školy na ul. 28. října 89.
Bližší informace k zápisu dětí
budou zveřejněny
v dubnovém Zpravodaji města.

Šťastné a spokojené děti z mateřské školy na ulici 28. října si užily v posledních dnech zimní radovánky na sněhu, procházku
údolím Polančice z Hýlova do Klimkovic a maškarní ples ve školce.
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Základní umělecká škola

S epidemií bojujeme také v ZUŠ
V tomto školním roce je rozvíjení uměleckých dovedností dětí poznamenáno
vládními nařízeními. Běžné výuky bylo velmi málo, další výuka byla nařízena
distančním způsobem. Fungování školy v tomto režimu je striktně deﬁnováno
zákonem a vyhláškou. Není možné například změnit výši úplaty za vzdělání,
přestože výuka neprobíhá ve stejných týdenních hodinových dotací.
Distanční způsob výuky v podstatě znemožňuje plnohodnotnou výuku v tanečním a literárně dramatickém oboru, kdy
vzdělávání je zaměřeno na interakci skupiny s pedagogem a vzájemnou interakci
mezi žáky. V hudebním oboru se většina
výuky přesouvá na předmět studijního
zaměření (zvolený nástroj), neboť ostatní
kolektivní předměty se distančním způsobem vyučují také ztěží. Přesto všichni
pedagogové motivují žáky v rámci jejich
možností k rozvíjení uměleckých dovedností, neboť tyto vědomosti i dovednosti mohou pomoci dětem překonat újmu
způsobenou nestandardním způsobem
vzdělávání.
Víme, že spousta sektorů je vládními nařízeními omezena natolik, že naše

snížená možnost uměleckého vzdělávání je naprosto nicotná. Velmi si vážíme
lidí, kteří vytvářejí hodnoty a tím i přispívají k rozvoji uměleckých dovedností
dětí, které díky propojení obou hemisfér
mozku dosahují celkového rozvoje, který
v budoucnosti přináší pozitiva pro společnost.
V nynější době se naše činnost trochu
podobá undergroundu, jelikož nemůžeme
umělecké posuny dětí prezentovat na
veřejnosti. Máme sice slušné možnosti
nahrávání nejen hudebních snímků, nicméně jsme se rozhodli tyto výkony uchovat pouze pro jejich iniciátory. Další šíření prostřednictvím veřejných platforem
nepodporujeme, neboť uznáváme, že
výkony našich žáků jsou nejpůsobivější

v reálném čase, a jakékoliv zveřejnění
by nebylo v procesu vzdělávání to nejoptimálnější.
Velmi děkujeme rodičům našich žáků,
že podporují své děti v získávání uměleckých dovedností i v této nelehké době
za nestandardního způsobu vzdělávání.
Všem pedagogům chybí interakce s žáky,
která s délkou distančního vzdělávání
snižuje motivaci a prohlubuje apatii dětí
k jakékoliv činnosti. Pokud nám bude prezenční činnost v nějakém rozsahu povolena, všichni pedagogové přivítají děti
s nadšením a s radostí je dále zasvětí do
uměleckých oborů. Těšíme se a věříme,
že se opět v budoucnu uvidíme na nějaké
veřejné akci.
Přejeme všem v této nelehké době
hlavně pevné zdraví a potřebný optimismus k překonání všech překážek.
Za kolektiv pedagogů ZUŠ
MgA. Pavel Béreš, ředitel školy

Pěvecký sbor města Klimkovic

Distanční LALALA odstartovalo!
Tak schválně – kdy jste si naposledy zazpívali? Že už si to ani nepamatujete?
A přitom zpívání „z plných plic“ je ten nejjednodušší způsob, jak se zbavit všech
(a to nejen covidových) splínů. Navíc se při zpěvu okysličuje mozek a celé tělo
poděkuje za nový přísun energie.
Nám, členům jakýchkoliv pěveckých
seskupení, zpěv chybí čím dál tím víc.
A když bylo jasné, že se při společném
zpívání hned tak nesejdeme, našli jsme
cestu, jak si přece jenom zazpívat.
Využili jsme zkušeností z on-line vyučování a prostřednictvím kanálu YouTube jsme začali vysílat program s názvem
DISTANČNÍ LALALA. V těchto programech se jednotliví členové našeho Pěveckého sboru města Klimkovic (s platnými
negativními testy) představují v písničkách pro radost nejen svých členů. V premiéře každého programu navíc účinkující
komunikuje s lidmi sedícími u počítačů.
Program Distanční LALALA vysíláme
co 14 dní v pondělí v 18. hodin. Za podporu děkujeme městu Klimkovice, díky kterému od března vysíláme z profesionálního studia, což zaručuje vysokou kvalitu
zvukového přenosu. Pravidelně také pro12

bíhají naše setkání na platformě Google
Meet. Tam si můžeme povídat společně
„naživo“. Hledáme hlavně radostnější
témata. (Negativa jsou z důvodu jejich
přílišné koncentrace v okolí zapovězena).
A tak někdo „ozvláštní“ svou přítomnost
vtipným kostýmem, další přidá tip na
zhlédnutí skvělého hudebního pořadu.
Mezi zpěváky se najdou i talentované výtvarnice, které nás seznamují se svými
výtvarnými nebo rukodělnými počiny...
Helena Brzobohatá, členka PSMK, oceňuje, že se díky novým formám setkávání
v této době posouvá dál hlavně ve využívání práce s PC. Skvělé je rovněž zjištění,
že nás jakákoliv krize vlastně stmeluje.
Boženka Bazalová dodává: „On-line
setkání si užívám, je zdrojem inspirací
a nápadů. Dodává vyčerpanou energii.“
Další sborista Vladimír Schejbal říká:
„Je to vlastně takový náhradní sociální

kontakt za pravidelné středeční zkoušky, kdy jsme si mohli nejen zazpívat, ale
i společně popovídat. Těšil jsem se vždy
na středu a teď se těším i na pondělí, kdy
si před 18. hodinou spustím YouTube
nebo Google Meet. Děkuji všem, co se
starají, aby nás všechny ostatní nějakým
způsobem zaktivovali, potěšili a pobavili.“
Milan Ryba, člen PSMK, celé dění shrnul takto: „Tato doba nám třeba i umožní
prozření a zbavení se některých stereotypů, které jsme měli zažité a zůstane
čas na realizaci jiných dlouho vnitřně
utajených tužeb a projektů. Proto fandím
a děkuji Lence za to, že Distanční LALALA a Google Meet organizuje a moderuje“.
Na další Distanční LALALA vás zveme v pondělí 8. 3. 2021 v 18.00 hodin na
kanálu Youtube. Odkaz najdete na webových stránkách města Klimkovice.
Věřím, že i nadále se nám podaří objevovat skryté talenty našich členů i v čase
budoucím.
Lenka Večerková
Vladimír Schejbal
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Volné pracovní místo v Centru sociálních služeb
Ostrava, o.p.s.
Požadovaná profese: Pečovatelka

Místo výkonu:

Především Krásné Pole, dále pak Pustá Polom, Lubojaty, Lhotka, Klimkovice,
Těškovice, Slatina, Skřipov, Hrabství, Zbyslavice, Tísek, Stará Ves nad Ondřejnicí aj.

Nabízíme:
-

okamžitou práci, úvazek 1,0 s nástupem možným ihned
možnost dlouhodobé spolupráce
smysluplnou a samostatnou práci
možnost osobního i profesního rozvoje
zázemí stabilní organizace, podporu týmu, proplácené vzdělávání
práci blízko Vašeho bydliště
odpovídající ohodnocení
u HPP při plném úvazku 18 500 Kč – 19.500 Kč + hrazené cestovní náhrady dle platné legislativy.
zaměstnání na dobu 12 měsíců, poté prodloužení pracovní smlouvy
firemní automobil (budou propláceny cestovní náhrady dle platné legislativy), hrazena cesta
do práce i z práce.

Očekáváme:
-

odpovídající kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (absolvovaný kurz
pracovníka v sociálních službách) nebo možnost dovzdělání do 18 měsíců
trestní bezúhonnost
komunikativnost
schopnost samostatného rozhodování
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič/ka)

Náplní práce je především:
-

pomoc při zvládání běžných úkonů při péči o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Předpokládaný nástup: IHNED
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenkový paušál, sick day, odměny
Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 15.3.2021 s životopisem a průvodním dopisem
– mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – Pečovatelka“
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Zázrak z lázní
V současné nelehké době, plné špatných zpráv, se s vámi
chceme podělit o krásný příběh, který nám napsala naše
klientka…
Jmenuji se Veronika a bude mi 30. Před 3 lety jsme se s přítelem (se kterým jsme spolu už 11 let) dohodli, že bychom rádi
založili rodinu. Finanční zajištění, stálé zaměstnání i nově koupené a zrekonstruované bydlení tomu jen přispívalo.
Po roce „snažení“ (jak nerada tohle slovo slyším!) jsem otěhotněla. Po pár týdnech ale nastal samovolný potrat. Byli jsme odesláni mou gynekoložkou na reprodukční kliniku. Umělé oplodnění (IVF) jsem tam od začátku kategoricky odmítala, vždyť jsem
mladá holka! A začal kolotoč… hormony, injekce, léky, neustálé
ultrazvukové kontroly. Vyzkoušeli jsme i opakované inseminace,
po kterých jsem otěhotněla, ale vždy následně potratila. Strávili
jsme tam další rok a já měla za sebou 3. potrat. Podstoupili jsme
s partnerem veškerá možná a snad i nemožná vyšetření. Vždy
se stejným výsledkem – vše v pořádku. A já věřila dál…
Po dalším časově, fyzicky i psychicky náročném roce jsem
o umělé oplodnění „prosila“. To byl rozhodující krok. Před velmi
náročným IVF jsem ale požádala o lázně v Sanatoriích Klimkovice. Obratem mi byly schváleny a za 3 týdny (červenec 2019)
jsem odjížděla.

IVF jsme v září podstoupili, píchala jsem si hromadu injekcí
do břicha, následoval odběr vajíček pod narkózou a samotné
oplodnění spermiemi. Pak jsme pár týdnů netrpělivě čekali na
výsledky genetiky těchto embryí, aby mohl být následně proveden transfer pouze geneticky zdravého embrya, a už „snad“
nedocházelo k potratům…
A třešnička na dortu? Při tomhle čekání jsem zase otěhotněla!
Přirozeně! Těhotenství bylo ukázkové a v červenci 2020 se nám
narodil krásný zdravý chlapeček!
P. S. Jsem přesvědčená o tom, že pobyt v lázních mi pomohl
nejvíce! Z genetiky přišlo pět naprosto zdravých embryí!
Mgr. Lucie Ptašková

Pobyt v lázních byla ta nejlepší cesta, kterou jsem mohla zvolit. Skvělá výběrová strava, hezké ubytování, areál plný zeleně
a možností relaxace. Vířivá koupel, masáže, skupinové cvičení
a spoustu dalšího mě zaměstnávalo na další 3 týdny. V polovině
pobytu jsem netušila, jestli ty procedury vůbec pomohou tělu jako
takovému, ale hlavě rozhodně ano! Být po mém, tak by každá
žena měla jednou za pár let takový pobyt absolvovat. Povinně.
Dokonale jsem si odpočinula, vypnula a především nabrala sílu!
Děkuji především fyzioterapeutce paní Kaštovské, ale i ostatním
profesionálním zdravotníkům. Děláte svou práci dobře!
V srpnu jsem přijela domů odpočatá, odhodlaná a dokonale
zrelaxovaná. Naučené cviky jsem doma poctivě cvičila dále.
14
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Klimkovičtí včelaři informují

Jaro probudí včely
Na mrazivý únor se sněhem jsme po rocích již málem zapomněli a teplé zimy byly příjemné. Ušetřilo se za topení, zimní
kabáty zůstaly ve skříni. Přírodě současná tuhá zima se sněhem neublížila, spíše naopak. I včelám to vyhovuje. Pokud
včelař na zimu dobře zakrmil, včely přežijí.
Teď čekají na první dny s teplotou nad 11 ˚C, aby se proletěly
a vyprášily za zimu plné výkalové vaky. Matky již začínají klást
první vajíčka a počne se líhnout letní generace včel. Zimní včely, které přežívaly v úlech od srpna, vychovají novou generaci
a postupně umřou. Koloběh přírody je neměnný.
Včelaři do 15. února odevzdali směsný vzorek, to je spad vosku a roztočů na podložce v úle, aby se v laboratoři zjistila úroveň zamoření broukem varroa destruktor. Ten sužuje včelstva
a včelařům působí nemalé starosti. Varroázu doprovází virová
onemocnění a slabá včelstva nepřežijí a hynou. Aby tomu včelaři předešli, musejí se po celý rok o včelstva starat a varroázu
omezovat. Jen podzimní chemická likvidace brouka nestačí, to
již je mnohdy pozdě a slabá včelstva do zimy nepřežijí.

Až vykvetou první jarní květy a na nich uvidíte včelku, bude to
ta stará od loňska. První letošní včely vyletí až ke konci dubna
a teprve ty začnou nosit pyl a nektar z květů a v úlech ho promění ve sladký med. Uvítejme jaro spolu se včelami, přejme zdraví
jim i sobě.
Ladislav Besta, jednatel spolku včelařů

Je u nás hodně včel?
Nebo málo? To jsou otázky velmi složité a lze na ně odpovědět z mnoha pohledů. V naší republice žije 550 tisíc evidovaných včelstev a mnoho divoce žijících. Dlouhodobě od roku
1920 je v naší zemi v průměru 6,9 včelstev na km2.
V porovnání s evropskými státy jsou před námi jen Řecko (13),
Maďarsko (11) a Slovinsko (8). Daleko méně včel je v Polsku (3),
Německu (2), Rakousku (5), Slovensku (5). I v naší republice
jsou velké rozdíly v zavčelení krajiny. Na Moravě je i dvakrát
více včelstev než v Čechách na km2. V horských pohraničních
oblastech je včelstev velmi málo, s výjimkou Beskyd. Od jižní
Moravy přes východ republiky až k Opavě je až 12 včelstev
na km2. Raritou je Brno, kde je jich 16 na km2. Většinou u nás
chovají včelstva zájmoví včelaři a včelstva jsou soustředěna na
zahradách v zastavěném území. Farmářů, kteří se včelařením
živí a rozmisťují včelstva po krajině, je menšina, na rozdíl od
ostatní Evropy. Tam farmáři převládají. Obecně se dá konstatovat, že včelař chová tolik včelstev, kolik prodá medu.
Nedá se usuzovat, že včely dělají krajinu lepší či horší. Je

ale prokázáno, že včely mají v přírodě nezastupitelné místo
v opylování rostlin, vedle ostatního hmyzu. Med tvoří jen 5 %
užitkovosti ze včel. Zbytek užitku je v opylování. Co však silně
poškozuje včelu je intenzivní zemědělství. Snaha o vyšší výnosy
vede k používání pesticidů, a to znamená smrt včelám. Ubývá
přirozených porostů a luk. Na zahradách je pouze zelená tráva
bez květin, včelám ubývá úživná pastva. Kolísání počtu včelstev
na našem území v rozsahu 100 tisíc přírodu zásadně neovlivní.
Důkazem jsou různé počty včelstev v oblastech. Více včelstev
na malém území však vede ke konkurenci a snížení možnosti
zdrojů nektaru a pylu pro včely i ostatní hmyz. Snaha ovlivňovat
počet včelstev, např. likvidací volně žijících rojů, jak nám včelařům ukládá veterinární nařízení, je absurdní a hraničí s pozicí
pána tvorstva, který může vše. Příroda si regulaci zařizuje sama,
přežívá nejsilnější a člověk to jen kazí. I včelař si myslí, že včelaří a ovlivňuje včely, ale ty si dělají, co chtějí a co jim vyhovuje.
Příroda je mocná.
Ladislav Besta, jednatel spolku včelařů
17
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Historie

Když Klimkovice postihla morová epidemie
Psal se tenkrát rok s letopočtem 1758 a na mnoha místech
válkou postiženého Opavského Slezska docházelo k četným
krvavým potyčkám mezi naverbovanými vojáky znepřátelených zemí, Rakouska a Pruska v probíhající tzv. Sedmileté válce. Obyvatelé mnohých obcí a měst prožívali období
neskutečné bídy a krutého strádání, které ještě navíc v uvedeném roce umocnila mimořádně velká neúroda na polích,
loukách i v zahradách.
Pruští vojáci, usídlení v nedaleké Opavě, tam měli zřízena svá
skladiště potravin a munice a stejně jako vojáci v uniformách
rakouské armády nařizovali veškerému obyvatelstvu stále četnější konﬁskace a válečné kontribuce. Po celém kraji tak na
mnoha místech častokrát docházelo až k nelidskému drancování v domácnostech obyčejných a bezbranných lidí. Z obavy
a strachu před vojáky se lidé ukrývali v okolních lesích, kde
nouzově přežívali a živili se čímkoli, co se jim zrovna naskytlo,
plevelovou ohnicí, polními a lesními plodinami, bramborovými
slupkami nebo i uschlou natí.
Mezi pruskými vojáky, a později i mezi obyvateli na území celého Těšínského Slezska, se začalo vehementně rozšiřovat virové
onemocnění, končící velice vysokou úmrtností. Netrvalo dlouho
a této zhoubné nákazy nebyli ušetřeni ani obyvatelé Klimkovic.
Epidemie moru podle historických záznamů postihla naše město
nejspíše ruku v ruce se špatnou hygienou, používáním a konzumací znečištěné vody a s naprostým nedostatkem vlastních
potravin, ty tehdy místním lidem do města vozili většinou překupníci, různí pocestní obchodníci, kšeftaři a formani. Bakterie
nebezpečné nákazy, kterou, jak se později prokázalo, přenášeli

Průvod s oslavou sv. Šebestiána (leden 1936).
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z inﬁkovaných hlodavců primárně na člověka především různí
paraziti, hlavně nakažené blechy. A tak se mor šířil v Klimkovicích téměř bleskurychle.
Celé město se z uvedeného důvodu dostalo záhy do úplné
izolace a muselo být pro své okolí zcela uzavřeno. Tajemné
a hrůzostrašné ticho se tehdy rozprostřelo nad jindy rušnými
a životem kypícími Klimkovicemi. Nikdo z místních obyvatel se
ani neodvážil vejít do žádné z několika hospod a vináren, nebo
dokonce ani netoužil přejít přes městský rynek. Snad každý člověk ve městě se snažil dělat vše pro to, aby ze svého obydlí
raději ani vycházet nemusel. V počátečním období roku 1759
v centru města jindy čilý hospodářský a obchodní život zcela
ustrnul.
Tradovalo se, že Klimkovicemi se tehdy procházela „černá
smrt“, která si mezi občanstvem vyžádala mnoho lidských obětí
a nečinila rozdílu mezi bohatými a chudými, starými nebo mladšími, mezi ženami či muži. Vůbec nikdo z obyvatel města neměl
ani ponětí, jak se dá předejít a vyhnout se této smrt přinášející nákaze, a tak počet zemřelých se neustále zvyšoval. Domy
a obydlí s postiženými byly vykuřovány dýmem z usušených
bylin a poté byly vápnem označovány velkými bílými kříži, přičemž dovnitř mohl vejít pouze lékař (felčar) a kněz. Podle záznamů městského kronikáře si rozsáhlá morová nákaza v některé
kritické dny vyžádala dokonce až osm či deset lidských životů. Městskému hrobníkovi tehdy muselo vypomáhat dokonce
i několik dobrovolníků a zemřelí pro značný nedostatek místa byli
pochováváni ve společných hrobech mimo místní hřbitov, který
se v Klimkovicích tenkrát rozprostíral přímo v centru, u farního
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tela sv. Kateřiny. Slavnost povolena sice úředně nebyla, neboť
prý takové schůzky by posilovaly vlastenecké cítění, ale lidé, byť
mlčky a jednotlivě tuto tradiční vzpomínku udržovali i za těchto
pohnutých okolností.)
V současnosti, kdy mnoho zemí po celé naší planetě již delší dobu čelí důsledkům vážné a pro život člověka nebezpečné
pandemie koronaviru, je docela na místě připomenout si také
následky epidemií, kterým i v našem malém městečku lidé čelili
v dobách již dávno minulých a řadu let zůstávají docela v zapomnění. K tomu se mimo jiné nabízí (vedle španělské chřipky,
neštovic a jiných druhů virových onemocnění), právě zmiňovaná
epidemie moru (lidově příznačně pojmenovaná jako tzv. „černá
smrt“). A právě kamenná socha sv. Šebestiána, která po své
nedávné revitalizaci a po znovuvysvěcení opět od roku 2009
zkrášluje plochu historického náměstí v Klimkovicích, je pro nás
současníky, stejně jako pro předchozí, ale snad též i pro příští
generace obyvatel našeho města, dědičným symbolem společného a doufejme, že i úspěšného zdolávání takových epidemií
a pandemií, které jsou bohudík již zažehnány, nebo jimž s pomocí dodržování přísných krizových zákazů a omezování společenského dění, chceme zabránit i v dnešní nelehké době, kdy
zdraví člověka ohrožuje a trápí probíhající koronavirová nákaza.
Ta, podobně jako v minulosti nákaza morová, si totiž jak se ukazuje, velice snadno a rychle nachází cestu k velkým skupinám
lidí i v současné moderní době na počátku XXI. století.
Zpracováno podle záznamů Kroniky města Klimkovic – díl I.
Ing. Jiří Pillich

Sbírka

kostela sv. Kateřiny. Všechno prádlo a oblečení z domů a obydlí po zemřelých na epidemii moru bylo na velkých hromadách
spalováno a popel odvezen a rozmetán daleko za městem. Od
konce roku 1758 do poloviny roku následujícího zemřelo podle
záznamů z městské kroniky na morovou nákazu v Klimkovicích
až 381 osob, přičemž celkový počet obyvatel dosahoval sotva
k tisícovce osob.
Přenašeče této smrtelné nákazy ani vlastně snad nikdo přesně neznal, naště stí v průběhu druhé poloviny roku 1759 počet
zemřelých v Klimkovicích konečně začal pozvolna klesat. Ve
městě byly v té době zavedeny zvláštní pobožnosti, při nichž se
přeživší lidé každodenně scházeli k prosebným modlitbám, nic
to však nepomáhalo. V samém zoufalství se lidé následně začali
přimlouvat ke sv. Šebestiánovi, který společně se sv. Rochem
představují ochránce proti šíření zhoubné morové nákazy.
Po čase, kdy epidemie již pozvolna ustupovala, nechali klimkovičtí v roce 1760, z vděčnosti a na věčnou památku sv. Šebestiánovi postavit uprostřed městského rynku kamennou plastiku. Od
té doby v Klimkovicích tohoto světce místní i lidé z okolí hromadně uctívali a v pravidelných modlitbách si vyprošovali jeho další
ochranu. Každoročně, v den svátku sv. Šebestiána (20. ledna),
shromažďovali se obyvatelé města u jeho kamenné sochy a za
doprovodu hudebníků společně zpívali děkovnou a prosebnou
píseň, jejímž obsahem je připomínka přesmutné doby, prožité
ve městě se smrtící morovou nákazou. (Stejnou tradicí měla tato
děkovná slavnost i po roce 1939, kdy sochu němečtí okupanti
přemístili z plochy náměstí k vnější zdi presbyteria farního kos19
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Naše kulturní krajina

Pátráme po krajových odrůdách ovoce
V posledních letech se do popředí zájmu dostávají odrůdy
ovoce, které v našich zahradách a sadech rostly již před
mnoha desítkami let. Čím dál častěji můžeme slyšet o vesnicích, ve kterých proběhla výsadba těchto odrůd, dočteme
se o jejich širokém využití v médiích a některé z nich si už
dokonce můžeme zakoupit i v ovocných školkách.
Možná si říkáte, co takový „boom“ starých a krajových odrůd
způsobilo. Které odrůdy mezi ně vlastně řadíme? Jako „starou“
odrůdu můžeme nazvat takovou, která vznikla před 2. světovou
válkou. „Krajová“ odrůda je pak taková, která má úzký vztah
k místu svého vzniku, kde byla velmi rozšířena, v jiných částech
republiky ji však často nenajdeme. Typickými krajovými odrůdami jsou například Jadernička moravská či Malinové holovouské.
V čem spočívají výhody těchto odrůd a proč je znovu vysazovat?
Jestli byly tyto odrůdy tak kvalitní, proč se přestaly pěstovat?
Není jejich opětovné vysazování pouze obnovováním něčeho,
co bylo již dávno překonáno?

Malinové hornokrajské
tato choroba na našem území vzácná, během několika desetiletí však téměř zlikvidovala původní porosty pravých švestek.
Pokud se podobně závažná choroba objeví i v budoucnu, a to
u jakéhokoli ovocného druhu, dá se předpokládat, že když bude
genofond dostatečně široký, najdou se mezi odrůdami takové,
které jí budou odolávat.

Proč zachraňovat staré odrůdy?

Proč vlastně mizí?

Důvodů, proč tyto odrůdy stojí za záchranu, je mnoho. Prvním
z nich je udržování variability. Mnozí z vás si jistě vzpomenou,
že kdysi platilo – co odrůda, to originální chuť. Tyto rozdíly se
často promítaly i do jejich pojmenování, kdy lidem jejich chuť
často připomínala jiné, mnohdy exotické ovoce. Pěstovalo se
Banánové zimní, Citrónové zimní, Malinové hornokrajské či
Ananasová reneta, kdy právě chuť nejrůznějších renet (např.
Baumannova, Bleinheimská, Coxova, Kmínová, Kožená, Sudetská) byla vyhlášená. U hrušní jsme znali mnoho odrůd, které
byly nazývány máslovkami a byly vynikající pro přímý konzum,
ale také Ovesňačky, Žitůvky či Krvavky, jež byly sice drobné
a dnešního konzumenta by zřejmě neuspokojily, pro své aroma
se však nejlépe hodily pro výrobu pálenek. Tímto se dostáváme
k dalšímu důvodu, proč tyto odrůdy pěstovat – jejich všestranné
využití. Mnohé z nich třeba vzhledem nevynikaly, daly se však
výborně použít do štrúdlů, jiné pak na povidla, sušení, mošt či
na již zmiňovanou pálenku, další zase vydržely bez ztráty kvality až do nové úrody. Velkým kladem těchto odrůd je také to,
že jsou osvědčené v místních podmínkách a jsou vhodné i pro
pěstování na vyšších kmenných tvarech, hodí se tedy také do
sadů či alejí. Velice důležité je také zachovávání co nejširšího
genofondu. Mnohé z moderních odrůd vznikají křížením stále
stejných odrůd, což může do budoucna přinést velké problémy.
Typickým příkladem jsou slivoně a virové neštovice peckovin,
známé též jako „šarka švestek“. Ještě v polovině 20. století byla

Jak je tedy možné, že i přes všechny tyto klady jsou některé ze
starých a krajových odrůd na pokraji vyhynutí? Nové odrůdy jsou
šlechtěny podle požadavků velkopěstitelů. Ti vyžadují takové
sorty, které budou poskytovat bohatou úrodu vzhledově krásných
plodů a budou dobře zvládat transport. To nové odrůdy splňují
a ty původní v tomto ohledu překonávají, je však potřeba dodat
jednu věc – nové odrůdy svého potenciálu často dosahují pouze
v ideálních podmínkách a při maximální možné péči. Ano, pokud
v ideální ovocnářské oblasti velkopěstitel nasadí sad některé
z nových odrůd, a sad například z Jaderničky moravské, kterým
bude poskytovat péči 365 dní v roce, přinese mu nová odrůda
lepší hektarový výnos. Na druhou stranu, pokud vysadíme novou
odrůdu do ovocnářsky méně příznivé oblasti, jakou je třeba náš
region, často v ní nová odrůda živoří, zatímco stará pravidelně
plodí. Je tedy téměř jisté, že se staré a krajové odrůdy nebudou
masivně vracet do produkčních výsadeb, mohou však být velice
podstatné pro malopěstitele a samozásobitelství, zvlášť dnes,
když si začínáme uvědomovat, že vlastní ovoce je lepší než
25x chemicky ošetřené plody putující přes celou Evropu.
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Výzva
Kvůli všem výše zmíněným důvodům nyní intenzivně spolupracujeme s Ing. Jaroškem ze Společnosti přátel Poodří. Naším
společným cílem je ve spolupráci s některou z obcí vybudovat
Genofondový sad Poodří, ve kterém by byly všechny tyto odrůdy zachraňovány a udržovány. V této souvislosti bude probíhat
mapování starých a krajových odrůd na území CHKO Poodří,
což se také stalo tématem mé diplomové práce na Zahradnické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kterou budu v tomto roce
zpracovávat. Proto vás nyní všechny prosím o pomoc. Pokud
máte na vaší zahradě nějakou ze starých či krajových odrůd,
zvláště pak některou z jabloní či hrušní, napište mi prosím na
e-mail: tony.skripcak@seznam.cz nebo mi zavolejte na telefon:
732 853 372. Může se jednat o odrůdy určené, ale i takové,
jejichž název neznáte, o stromy udržované, ale i pomalu prosychající. Každý strom je pro nás nyní důležitý. Ozvěte se a přispějte k záchraně našich cenných odrůd!
Tony Skřipčák
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Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Oceňujeme spolupráci s obcemi
Zvyšovat povědomí o půvabných místech Poodří a Moravského Kravařska a přispívat tak k rostoucímu zájmu turistů
o toto území, které má co nabídnout. To je jedním z hlavních
úkolů Destinačního managementu turistické oblasti Poodří
– Moravské Kravařsko, o. p. s., o jehož aktivitách hovoří
ředitelka této společnosti Bc. Pavlína Ambrosch.
„Veškerá naše činnost směřuje k posílení turismu v dané
oblasti a společně s tím i k rozvoji podnikání v mnoha sférách,
což pozitivně ovlivňuje prosperitu celého Poodří. Snažíme se,
aby naše turistická oblast nezanikla v tak obrovské konkurenci,
jakou představují například Dolní Vítkovice nebo ostravská zoo.
Z ohlasů nejen z kraje, ale také z celé republiky a zahraničí je
patrné, že se nám to daří. Příkladem je dejme tomu Balerův mlýn
ve Spálově, o němž před pár lety věděl málokdo, dnes díky naší
mravenčí práci reprezentuje kraj v těch největších propagačních
kampaních,“ říká Pavlína Ambrosch a dodává, že potěšující
a hlavně přínosná je i stále se prohlubující spolupráce Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko, o. p. s., s jednotlivými obcemi regionu. „Těší mě, že
zástupci většiny obcí oceňují význam naší neustálé propagace
zdejších výjimečných přírodních lokalit i nevšední architektury,
a stále více se zajímají o to, co udělat, aby svou obec a její okolí
zviditelnili co nejvíc. Jsme rádi za nové informace i tipy na zrekonstruované a historicky cenné objekty či upravená místa nebo
chodníčky na turistických stezkách i za jiná, pro turisty důležitá
upozornění. A vítáme také spolupráci s provozovateli a majiteli
objektů, kteří chtějí upoutat pozornost turistů,“ doplňuje.
O zviditelnění zdejších lokalit se Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s., kromě jiného
snaží i prostřednictvím jejich nominování do soutěže Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje.

„Do prvního ročníku, zaměřeného na rok 2019, jsme nominovali větrný mlýn Nové Dvory, rozhlednu Pohoř Odry, větrný mlýn
Spálov, zámek Jeseník nad Odrou, Galerijní rybník Jistebník,
Jarošův statek Studénka, Záchrannou stanici a Dům přírody
Bartošovice, Heipark Tošovice, zámek Kunín a Kouzelné sklepení – muzeum Bílovec. Uspěl Jarošův statek, který získal stříbro
v kategorii nejmilejší zařízení pro děti,“ pokračuje Pavlína Ambrosch. „Do druhého ročníku soutěže pořádané Moravian-Silesian
Tourism, destinační společností Moravskoslezského kraje, jsme
nominovali Flascharův důl v Odrách, zámek Nová Horka, CHKO
Poodří, Balerův větrný mlýn ve Spálově a zámek Kunín. Do finální nominace, v níž jsou zařazena TOP místa kraje, byly vybrány tři z námi navrhovaných atraktivit – Flascharův důl a zámky
Nová Horka a Kunín. Výsledky budou známy 28. února.“
Pavlína Ambrosch podotýká, že Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s., nezahálí ani
během koronavirové pandemie.
„Právě naopak! Lidem, kteří během nouzového stavu nemohli navštěvovat muzea, zámky a jiná turisticky zajímavá místa,
jsme se snažili nabídnout například tipy na vycházky do přírody.
K zajímavým místům Poodří patří i křížové cesty, jimž chceme
věnovat pozornost také v našem připravovaném projektu zaměřeném na církevní turistiku. Jde nám o to, abychom zviditelnili drobné i celorepublikově významné sakrální stavby, z nichž
mnohé jsou významnými památkami. Proto oceníme upozornění
ze strany obcí například na zrekonstruované kapličky, z jejichž
okolí je krásný výhled do kraje, nebo na zrenovované kostely
zpřístupněné veřejnosti,“ akcentuje Pavlína Ambrosch.
Destinační management Turistické oblasti Poodří
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko

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 CHKO 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 Chráněná krajinná oblast 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 rozkvete bíle 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 Sedlnice, či získat v Bartošovicích a Sedlnicích v informačním centru, 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!
Destinační management Turistické oblasti Poodří
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Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice

Klimkovická Tělocvičná jednota Sokol
oslavila 20 let od obnovení činnosti

Kateřina Tomalová
V prosinci 2020 jsme si připomenuli významnou událost –
v sokolovně se dne 4. 12. uskutečnila valná hromada členů
čtyř oddílů – badmintonu, házené, stolního tenisu a ASPV
(Asociace sportu pro všechny), které se rozhodly po odchodu z TJ Klimkovice znovuobnovit Tělocvičnou jednotu
Sokol Klimkovice. Ta byla v našem městě původně založena v roce 1904 a působila zde až do zrušení Sokola po roce
1948 a jeho začlenění do tehdejšího Československého
svazu tělesné výchovy. Znovu mohl Sokol v naší zemi opět
plně obnovit svou pestrou činnost až po společenských
změnách v roce 1989.
Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice ve své činnosti navázala
na tradice sokolského hnutí – přinášíme sport a tělocvičnou pohybovou činnost pro každého, bez rozdílu věku v našich oddílech
házené, badmintonu, stolním tenise a sokolské všestrannosti.
Jsme součástí velké „sokolské rodiny“ – SOKOL dnes působí ve
více než 1 000 městech a obcích, má 160 000 členů a jeho sportovci a cvičenci dosahují světových úspěchů. Také naše jednota
patří dnes s 331 členy k největším sportovním spolkům ve městě, vyzvednout bych chtěl počet dětí a mládeže – z celkového
počtu členů jich v jednotě máme 187.
Za dvacetiletou dobu své obnovené činnosti prošla jednota svým vývojem, který nebyl vždy snadný a jednoduchý a rád
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bych poděkoval všem našim funkcionářům – činovníkům, trenérům, vedoucím družstev, cvičitelkám za nezištnou obětavou
práci zejména s mládeží, ale samozřejmě se všemi ostatními
našimi členy, za to obrovské množství organizátorské práce,
dále sportovcům a cvičenkám, kteří svými výkony reprezentují
nejen naši jednotu a Sokol, ale zejména město Klimkovice. Velký
dík patří vedení a zastupitelům našeho města a vedení Základní
školy Klimkovice za trvalou podporu naší činnosti, a to nejen tu
ﬁnanční.
V roce 2000 jsme začínali s 240 členy a zaměřili se především
na práci s mládeží, zejména pak v oddílech badmintonu a házené. Za dvacetileté období byla vychována celá řada výborných
hráčů a dosaženo pozoruhodných výsledků. Hráči badmintonu
se mohou pochlubit desítkami titulů mistrů republiky a přeborníků České obce sokolské jak v jednotlivcích, tak družstvech, řada
hráčů si svými výkony vybojovala reprezentační dres, dosahují
výborných výsledků na zahraničních turnajích, mezinárodních
mistrovstvích různých evropských zemí. Kateřina Tomalová je
na špici žebříčku českých žen a připravuje se na olympijské hry
v Tokiu v letošním roce. O jejích kvalitách svědčí řada výborných výsledků na mistrovstvích republiky a v silně obsazených
evropských turnajích. Několikrát byla vyhodnocena sportovkyní roku České obce sokolské a Moravskoslezského kraje, byla
zařazena do reprezentačního družstva ČR. Výborných výsledků
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však dosahují i další mladí a nadějní hráči a hráčky, jako např.
Filip Budzel, Petr Tomala, Dominika Budzelová, Zuzana Bláhová, Klára Petrušková, Jan Somerlík, Kateřina Osladilová, Jan
Ptáček, Marek Waliszewski, a další. Družstvo „A“ dospělých
úspěšně hraje nejvyšší extraligovou soutěž a hrají v něm převážně vlastní odchovanci, „B“ družstvo se probojovalo do druhé
nejvyšší soutěže 1. ligy. V roce 2020 při svém prvním startu tuto
soutěž vyhrálo, ta však byla z důvodu koronavirové pandemie
zkrácena. Družstvo žáků vybojovalo v roce 2020 na Mistrovství
České republiky v Brně hodnotné 2. místo. Oddíl badmintonu
patří rozsahem a výsledky v práci s mládeží i s dospělými řadu
let ke špičce v České republice. Několik let úspěšně splňuje
výkonnostní podmínky pro zařazení mezi vybrané oddíly mládeže a vybrané oddíly dospělých v rámci České obce sokolské
a Český badmintonový svaz zařadil oddíl mezi Sportovní střediska pro výchovu talentované mládeže.
Český badmintonový svaz pověřuje oddíl badmintonu již několik let pořadatelstvím přeborů republiky mládežnických kategorií.
Je to skutečně vysoké ocenění práce obětavých a velmi schopných funkcionářů a trenérů. Oddílu badmintonu se daří získávat
z vlastních řad mladé trenéry pro práci s mládeží. Počet dětí je
však již hraniční, protože k dispozici jsou v Klimkovicích pouze
dvě tělocvičny v základní škole a velký sál v sokolovně, která
je však dlouhodobě uzavřena. Tyto prostory nemají regulérní

rozměry a zázemí pro oddíl. Při dvou kurtech v jedné tělocvičně
je maximální počet hráčů osm. O to více je zapotřebí ocenit, že
v těchto skromných podmínkách dokážou badmintonisté dosahovat tak pozoruhodných výsledků.
Za těmito výsledky však stojí konkrétní lidé – obětaví trenéři a funkcionáři. Chci zde velmi poděkovat alespoň několika
z nich – Jiřímu Halfarovi staršímu, Jiřímu Halfarovi mladšímu,
Evě Hanzlové, Janu Martinčákovi, Vladimíru Kyselému, Jiřímu
Vašátkovi, Radimu Slívovi, Jiřímu Somerlíkovi, a také mladým
trenérům Filipu Budzelovi, Zuzaně Bláhové, Petru Tomalovi,
Janu Somerlíkovi, Kateřině Frischové, a dalším.
V roce 2020 oslavil oddíl badmintonu již 40 let své bohaté činnosti. K 1. 1. 2021 má oddíl 107 členů, z toho 47 žáků a žaček
a 23 dorostenek a dorostenců a 37 dospělých.
Na připojených fotograﬁích chci čtenářům Zpravodaje představit nejlepší sportovce oddílu badmintonu – Kateřinu Tomalovou a družstvo dospělých, které hraje úspěšně nejvyšší českou
extraligovou soutěž.
Při hodnocení dvacetiletého období obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice se v příštím čísle Zpravodaje v pokračování tohoto článku chci věnovat také dalším oddílům – házené,
stolního tenisu a sokolské všestrannosti.
Ing. Jiří Hudeček,
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice

Na fotografii extraligového družstva stojí v horní řadě zleva: Jakub Bitman, Karan Rajan Rajarajan, Filip Budzel, Ondřej Král, vedoucí
týmu Jiří Halfar starší, Jan Benbenek, Jan Somerlík a Jiří Halfar mladší. Ve spodní řadě zleva jsou: Berta Ausbergerová, Dominika
Budzelová a Kateřina Tomalová.
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Inzerce

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

NÍZKÉ CENY

KOUPÍM

HLEDÁM

nebo si dlouhodobě

spolehlivou paní
na dopolední úklid
tří rodinných domů

PRONAJMU
ZAHRÁDKU
v zahrádkářské kolonii,
nebo zahradu / pozemek
do 400 m2.

Jedná se o tři dny v týdnu,
lokality:
1x Ostrava-Mariánské Hory,
1x Proskovice, 1x Olbramice.

Zn.: bez realitky

Vlastní doprava nutná.

Kontakt: 606 771 127
jarek.bartos@seznam.cz

Mzda dohodou formou DPP.
Kontakt: 728 819 912

Měsíční náklad 2 000 kusů ZDARMA do klimkovických domácnos !
Ceník a podmínky inzerce najdete na webu: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Zpravodaj lázní a města Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH NEWS CENTER a. s.
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Charita
Tříkrálová sbírka pomůže, i když koledníci nevyrazili
Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti obyvatel Ostravy, obcí a měst v okolí, přestože kolednické skupinky
letos do domácností s ohledem na pandemii nevyrazily. Prostřednictvím on-line formy sbírky a do stacionárně umístěných
pokladniček se do Tříkrálové sbírky letos shromáždilo 1 341 545
Kč. Připojit se ke sbírce je možné až do 30. 4. na: www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.:
66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem:
77708013. Prostředky ze sbírky Charita Ostrava a Charita sv.
Alexandra využijí na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo lidí se zdravotním
postižením. Děkujeme všem za podporu! Výsledky a využití sbírky je publikováno na webu: https://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/trikralova-sbirka-2021.

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči
o blízké a zve na kurz nebo konzultace
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Termín společného kurzu je
25. 3. 2021 od 14.00 do 17.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Podle hygienických
opatření proběhne buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.

Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů.
Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo podle domluvy). Kontakt: Charita Ostrava –
Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, telefon:
731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní
poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení,
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí
uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné
lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně po předchozím objednání na níže uvedených
kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906,
731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.cz, https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava.

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

Mozaika

OHLÉDNUTÍ ZA NETRADIČNÍM TÁBOREM „DO KAPSY“
Protože jsme letos neměli možnost se potkat
na tradičním příměstském táboře o jarních prázdninách,
vytvořili naši zaměstnanci takzvaný tábor „do kapsy“
s názvem Fantas cká zvířata a kde je najít.
Jednalo se o několik připravených úkolů v obálkách, které
měly dě splnit během dnů volna o jarních prázdninách.
Zájem o tuto možnost využi volného času dě byl velký.
Toto jsou odezvy některých rodičů a dě ,
udělaly nám velkou radost:
„Ještě jednou vám děkuji, udělali jste pro mé dě
zajímavější jarní prázdniny a vytrhli je z jejich stereotypu a nudy.“
„Každý den překvapení, které jsme našli v obálce, tedy já a holky pak ve hře
při plnění úkolů. Moc je to bavilo, přemýšlely nad m, dostaly se hodně
rychle do příběhu a těšily se na další úkoly.“
„Moc díky za super zábavu, bylo těžké dceru od úkolů odtrhnout.
Nejraději by udělala vše první den.“
„Děkujeme za hezky připravený tábor. Dě si úkoly moc užily.
Moc si vážíme toho, že jste si s m dali tu práci a krásně vše vymysleli,
vyrobili, nachystali.“
I když tento způsob tábora byl skvělý, už se těšíme, až se všichni
sejdeme na společném táboře a užijeme si spoustu zábavy.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY / LÉTO 2021 pro 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na celé léto pro vás Mozaika připravila příměstské tábory.

: 1 600 Kč

po – pá / 6.30 (8.00) – 17.00 hod.

Pro dě , které v tomto školním roce navštěvovaly 1.–5. třídu ZŠ.
Tábory projektu jsou určeny pro dě rodičů zaměstnaných, OSVČ,
evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.

TÝDEN V BRADAVICÍCH

12. – 16. 7. 2021

Zažij kouzelné dobrodružství. Čeká tě týden v kouzelnické škole plný kouzlení, lektvarů,
fantas ckých zvířat, kouzelnických soubojů a mnoho dalšího ze světa Harryho Po era.

HRY BEZ HRANIC

19. – 23. 7. 2021

Žongl a akrobacie, Flag football, Discathlon a další netradiční sporty, které tě rádi naučíme.
Stačí mít chuť si hrát a mít týmového ducha.

DETEKTIVNÍ TÁBOR

26. – 30. 7. 2021

Rád řešíš záhady, baví tě pátrat po stopách zločinu a při tom si zadovádět s kamarády v přírodě?
Pak tě vítáme v týmu.

ZÁHADA FARAONOVY HROBKY

2. – 6. 8. 2021

Vydej se s námi za taji starověkého Egypta. Čekají nás vykopávky, luštění záhadných hieroglyfů
a možná i poklad, který po sobě zanechal faraon Tutanchamon.

SPORTOVNĚ KREATIVNÍ TÁBOR

9. – 13. 8. 2021

Chceš zažít pořádnou zábavu? Každý den si můžeš vybrat z různých workshopů
zaměřených na sport, sebeobranu, tanec, divadlo, krea vní tvorbu, hudbu.

Na všech táborech zažiješ spoustu zábavy, her, tvoření, pohybu a mnoho dalšího.
Těšit se můžeš na výlety i tema cké workshopy.
Užiješ si báječné mozaikové zahrady, okolní přírody i bohaté nabídky vybavení vnitřních prostor.
V ceně táborů jsou zahrnuty obědy, pitný režim, kompletní programová náplň, odměny, režie, pojištění, lektoři.
Tábory projektu jsou určeny pro dě rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz. Tábory jsou ak vitou projektu Rozšíření možnos péče o dě v Klimkovicích a okolí
formou dětského klubu a příměstských táborů IV, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016325.
Komenského 112, Klimkovice (modrá budova), e-mail: mozaika.lasota@seznam.cz, tel.: 608 257 480
www.mozaikaklimkovice.cz, facebook: Mozaika Klimkovice
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY / LÉTO 2021 pro STARŠÍ DĚTI
BUSHCRAFT, aneb jak přežít v přírodě

16. – 20. 8. 2021

Rozdělávání ohně, stavba přístřešku, zacházení s nožem, sekerou...
Pro dě od 11 let (kapacita 15 dě )

: 1 950 Kč

po – pá / 8.00 – 16.00 hod.

pro dě z 2. stupně ZŠ další příměstský tábor.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY / LÉTO 2021 pro DĚTI z MŠ
Pro dě od 4 do 6 let, které v letošním školním roce navštěvovaly mateřskou školu.

: 1 950 Kč po – pá / 7.00 – 16.30 hod.

PRAVĚKÉ PUTOVÁNÍ S MAMUTEM EDÍKEM

2. – 6. 8. 2021

Hledáme odvážné holky a kluky, kteří se společně s námi vydají po dávných stopách pravěkých zvířat a lidí.
Čeká nás dobrodružství a hry v přírodě, sportovní klání, vyrobíme si pravěké nástroje a ozdoby.
Uvidíme pračlověka nebo dinosaury?

MALÝ PŘÍRODOVĚDEC, aneb jak to v přírodě chodí

9. – 13. 8. 2021

Vypravíme se na průzkum okolní přírody. Budeme zkoumat živočichy, rostliny, stromy,
budeme vařit lektvary z léčivých bylin a naším průvodcem a poradcem bude kamarádka včelka Mája.
Společně zažijeme spoustu dobrodružných a tvořivých chvil.
V ceně táborů jsou zahrnuty obědy, pitný režim, kompletní programová náplň, odměny, režie,
pojištění, lektoři.
Kontakt: mozaika.lasota@seznam.cz, tel.: 608 257 480

BŘEZNOVÉ VÍTÁNÍ JARA
Jarní slavnos , oslavující konec zimy a obnovu života v přírodě,
jsou pradávným rituálem. Západní Slované otevírali cestu jaru
symbolickým spálením bohyně smr (zimy) a jejím utopením v živé
tekoucí vodě s následným přivítáním jara zelenými ratolestmi,
barevnými stužkami a veselými zpěvy.
Bohužel, letos rozloučení s paní Zimou a vítání jara s Mozaikou
a Želvičkou neproběhne... Můžete si ji ale sami vyrobit a vynést.
A nezapomeňte potom ekologicky zlikvidovat.
Také máte možnost nazdobit vzrostlé stromy před Mozaikou kvě nkami,
stužkami…

Udělejme si letošní jaro veselejší.

