í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení a milí přátelé a spoluobčané,
nacházíme se v období předvánočním,
svátečním, prostě jiném než v jiných
měsících. Měl jsem původně v plánu přiblížit vám situaci na našem úřadu. Velmi
často jsem totiž konfrontován s otázkou:
„Co tam vlastně děláte, vždyť se letos nic
nepostavilo!“ Rozhodl jsem se vám o tom
napsat až v lednovém nebo únorovém
Zpravodaji, kdy bude možno objektivně
posoudit vše, co se podařilo dokončit
v roce 2020 vedle stavby „ČOV a kanalizace Klimkovice – Josefovice“.
Předně mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům v naší DPS v čele s paní
ředitelkou. Odvedli v poslední době neuvěřitelný kus práce a věřím, že nechali
v pracovním nasazení všechnu energii
a kus vlastní duše. Nemoc jménem Covid-19 se bohužel nevyhnula ani našemu
domovu, způsobila obrovské komplikace
a bolestně se dotkla mnohých z nás.

prosinec 2020
Covid-19 se nevyhnul v měsíci říjnu
a listopadu ani našemu úřadu. Během
těchto měsíců jsme byli nuceni s panem
tajemníkem uzavřít náš úřad, aby nedošlo
k šíření choroby mezi další zaměstnance
a nedošlo k úplné paralýze našeho úřadu.
Tímto se omlouvám všem lidem, kterým
toto opatření způsobilo komplikace. Dnes
je úřad zase plně funkční, a dokonce
jsme absolvovali v pořadí již 20. zastupitelstvo, na kterém byla projednána
spousta důležitých usnesení. Tyto informace budou opět zveřejněny na jiném
místě tohoto Zpravodaje. Musím jen připomenout, že opatření vydané tajemníkem města je stále v platnosti. Úřad je pro
vás otevřen v pondělí od 8.00 do 11.30
a od 14.00 do 15.30 hodin a ve středu od
8.00 do 10.00 a od 14.00 do 17.00 hodin.
Přesto prosím preferujte komunikaci telefonicky, e-mailem anebo klasicky poštou.
Dovolím si vás informovat o situaci
ve vztahu k uplatněné reklamaci stavby
„Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“. Při nástupu do

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
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funkce starosty v roce 2019 jsem musel
tuto reklamaci řešit jako jednu z mnoha
dalších problémových zakázek tohoto
města, coby jedné z absolutních priorit. Reklamace byla poprvé uplatněna již
v roce 2015, což bylo sotva půl roku po
ukončení realizace. Standardně se reklamační řízení ukončí do roka, nejpozději
však do tří let od zjištění vad. Bohužel
reklamační řízení se až do roku 2019
neúměrně dlouho protahovalo bez jakéhokoliv výsledku či návrhu řešení. Mám
za to, že zhotovitelská ﬁrma nepočítala se
změnou přístupu ze strany vedení města.
Tým lidí, který dnes pracuje na úřadě, se
věnoval s vypětím všech sil, abychom tuto
reklamaci dotáhli do zdárného konce, a to
se značnou podporou právního zastoupení města. Starosta města Jaroslav Varga,
tajemník Městského úřadu Ing. Bc. Ladislav Vašek a vedoucí odboru hospodářsko-technického Ing. Dita Jalůvková ve
spolupráci s Advokátní kanceláří Křížková
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
a partneři s. r. o., JUDr. Ilonou Křížkovou vytvořili návrh dohody o bezplatném
odstranění vad ve vztahu k uplatněné
reklamaci stavby „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“. Na základě mimořádně zásadového
a tvrdého vyjednávání se nám povedlo
docílit dohody. Obsah dohody odpovídá
požadavkům poskytovatele dotace SFŽP,
se kterým byla problematika a postup
projednána dne 23. 9. 2020 v sídle SFŽP
v Praze. Hodnota reklamovaných prací
se pohybuje v řádu 6–8 mil. Kč, přičemž
bude mj. vyměněn zateplovací systém
celého objektu „C“ a opraveny všechny
parapety. O jednání bylo informováno
zastupitelstvo města Klimkovic dne 23. 9.
2020. Dále dohoda vychází z uplatněné
reklamace s přihlédnutím k zápisům ve
stavebních denících. Výsledkem je návrh
dohody, která odpovídá usnesení zastupitelstva na zlepšení právního postavení
města v případě soudního sporu a minimalizaci dopadů na rozpočet města.
Tato dohoda je pro naše město velmi
důležitá ve vztahu k poskytnuté dotaci ve
výši takřka 22 mil. Kč. Tato hrozba ještě není zažehnána, dokud nejsou vady
reálně odstraněny, což by mělo nastat
do konce července 2021. Dne 20. 11.
2020 byla na město doručena „Dohoda

o bezplatném odstranění vad“ reklamované stavby „Snížení emisí a energetické
úspory Základní školy Klimkovice“, podepsaná zhotovitelem stavby a následně
byla podepsána i všemi třemi výše jmenovanými oprávněnými zástupci města
Klimkovic.
Naše město bude do konce roku nejspíše bez všech kulturních akcí, navíc jsou
v příští plesové sezoně zrušeny veškeré plesy. Zní to neskutečně, ale bohužel
je to tak. Vše je z toho důvodu, že dnes
netušíme, kdy skončí vládní opatření,
a naplánovat ples nebo jinou kulturní akci
nejde během pár dní. Jen vám prozradím,
že děvčata z našeho KIS chystají nějaké
překvapení. Věřím, že se jim nápad povede a vás všechny potěší.

Co napsat závěrem... závěrem úvodníku Zpravodaje, či závěrem roku... Na
každém konci je hezké, že něco nového
začíná. Loni touto dobou jsem věřil, že
máme před sebou krásný rok s magickým číslem 2020, a že to bude rok klidný
a úspěšný. Teď si již přeji pouze to, aby to
byl rok, pokud možno normální, bez velkých omezení, bez nouzových stavů a bez
přísných nařízení. V tomto okamžiku sice
není jasné, jak to všechno vlastně bude,
ale můžeme v to alespoň doufat.
Dovolte mi tedy popřát vám klidné prožití adventního času, pohodu a klid o Vánocích v kruhu rodiny a přátel a šťastné
vykročení do roku 2021.
S přátelským pozdravem
Jaroslav Varga

Informace z městského úřadu

Kompostéry pro město Klimkovice
– žádost o dotaci byla úspěšná
Na přelomu jara a léta letošního roku probíhala prostřednictvím Zpravodaje
a internetu mezi občany našeho města anketa, zda by byl zájem o kompostéry.
Byl velký, sešlo se celkem 700 zájemců o umístění kompostéru na své zahradě.
Na základě projeveného zájmu občanů byla zastupitelstvem města schválena

a následně podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí.

Čerstvě jsme obdrželi příznivou zprávu,
a to že dotace byla schválena.
Nyní bude probíhat ještě následující
administrativní řízení, úprava harmonogramu a veřejná zakázka na dodavatele
kompostérů.
Předpokládáme, že někdy v první polovině roku 2021 budou kompostéry distribuovány mezi občany, kteří projevili
zájem v anketě. Ze zkušenosti nám bylo
doporučeno zařadit do žádosti o několik
kompostérů navíc. Proto, pokud se ještě
mezi občany města najde další zájemce,
věřím, že bude uspokojen.
Vzhledem k čerstvosti zprávy o získání
dotace zveřejníme podrobnější informace
v jednom z následujících vydání Zpravodaje.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta
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Přehled schválených usnesení z 20. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 18. 11. 2020
Zastupitelstvo města Klimkovic
po projednání:

inženýrem Ing. Vlastislavem Čimburou –
Soprok.

vzalo na vědomí

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

zprávu o plnění usnesení 19. zastupitelstva města

rozhodlo

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady města a dalších
orgánů města od 19. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
zprávu ﬁnančního výboru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
uzavřít smlouvu na NVF (návratnou ﬁnanční výpomoc) s paní xxx, adresa
trvalého pobytu xxx, Klimkovice, ve výši
135 000 Kč, s panem xxx, adresa trvalého
pobytu xxx, Klimkovice, ve výši 150 000
Kč a s paní xxx, adresa trvalého pobytu
xxx, Klimkovice, ve výši 150 000 Kč
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Ve věci koupě části pozemku parc. číslo 2095/1 k. ú. Klimkovice
rozhodlo
• koupit do vlastnictví města Klimkovic nemovitou věc z vlastnictví paní xxx, adresa trvalého pobytu xxx, Ostrava-Poruba,
a to část pozemku parc. č. 2095/1 k. ú.
Klimkovice, zahrada, o výměře 10 m2,
označenou na geometrickém plánu č.
3048–126/2018 novým parc. č. 2095/3,
za kupní cenu 300 Kč/m2, s tím, že veškeré náklady s převodem spojené ponese město Klimkovice,
• uzavřít s vlastníkem pozemku parc. č.
2095/3 (podle GP č. 3048–126/2018)
smlouvu o koupi nemovité věci dle výše
uvedeného bodu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Ve věci změny č. 2 Územního plánu
Klimkovic (sportovní hala vč. vyvolaných požadavků na změnu ÚP) – rozšíření obsahu změny č. 2 ÚP Klimkovice
schvaluje
rozšíření podnětu návrhu obsahu Změny
č. 2 ÚP Klimkovice o plochu pohřebiště v rozsahu dle PD „Rozšíření a úprava pohřebiště v Klimkovicích – I. Část“,
vypracované v 3/2009 autorizovaným

uložilo
• radě města zpracovat směrnici města
pro postup realizace slev na veřejnou
dopravu pro občany seniory města Klimkovic

• o zařazení části pozemku parc. č. 4120
k. ú. Klimkovice do ÚP Klimkovic, umožňující výstavbu RD

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Zprávu kontrolního výboru Sdružení obcí
Bílovecka za rok 2020

• o rozšíření zastavitelné plochy Z/72
OV-H Plochy občanského vybavení
veřejné infrastruktury – hřbitovy o plochu
pohřebiště pro tradiční hroby v rozsahu
dle PD „Rozšíření a úprava pohřebiště
v Klimkovicích – I. část“, vypracované v 3/2009 autorizovaným inženýrem
Ing. Vlastislavem Čimburou – Soprok,
za podmínky, že podle ust. § 55a odst.
3 stavebního zákona, po projednání
s příslušným orgánem ochrany přírody
a krajiny, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství a příslušným
úřadem z hlediska nutnosti posuzovat
návrh změny z hlediska vlivů na životní prostředí, taktéž Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství bude,
že návrh změny územního plánu nebude posuzován podle ust. § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí
a nebude nutné zpracovávat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
uložilo
• panu zastupiteli Ing. Petru Večerkovi
jednat s panem xxx, adresa trvalého
pobytu xxx, 742 83 Klimkovice, o možném odkupu pozemku parc. č. 1075/12
k. ú. Klimkovice

vzalo na vědomí

schválilo
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra volného času MOZAIKA Klimkovice, příspěvkové organizace, IČ 21551375, se sídlem
Komenského 112, 742 83 Klimkovice, dle
předloženého návrhu
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Ve věci investičního příspěvku – projektové dokumentace pro přístupovou
cestu a záliv u ZŠ Klimkovice
rozhodlo
• neukládat Základní škole Klimkovice
povinnost vracet nevyčerpaný investiční příspěvek ve výši 180 942,50 Kč poskytnutý na projektovou dokumentaci
pro přístupovou cestu a záliv u Základní školy Klimkovice do rozpočtu města
Klimkovice a
souhlasilo
• s převodem částky 200 000 Kč z právních služeb, obor stavební, na Reklamaci Základní škola Klimkovice
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
zprávu o aktuálním stavu řešení reklamace díla „Snížení emisí a energetické
úspory základní školy Klimkovice“

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ve věci veřejné dopravy pro klimkovické seniory

schválilo

vzalo na vědomí
• informace o možnostech bezplatného
zajištění veřejné dopravy pro klimkovické seniory a
rozhodlo
• realizovat slevy na veřejnou dopravu pro
občany seniory z rozpočtu města Klimkovic, a to ve variantě č. 7 od 1. 1. 2021
a v rozpočtu města na rok 2021 vyčlenit
na realizaci této varianty ﬁnanční částku
50 000 Kč a

úpravu rozpočtu pro rok 2020 – rozpočtové opatření č. 22/2020
Uveřejněním shora uvedeného rámcového přehledu usnesení, jež byla schválena na 20. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic, pokračuje vedení města
v započatém trendu zlepšení informovanosti všech občanů města o rozhodování
zastupitelstva.
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová,
referentka odboru správního
3
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Poděkování

Tichá
vzpomínka
V sobotu 14. listopadu 2020 se stala smutná událost, kdy po krátké
a zákeřné nemoci dotlouklo navždy srdce našemu spolupracovníkovi Jarkovi Hrbáčovi.

Vážení občané, dovolte nám v krátkosti vyjádřit dík vám všem, kteří jste
v letošním covidovém roce prokázali
svou solidaritu, obětavost, ohleduplnost a občanskou zodpovědnost při
zvládání všech výjimečných situací,
kterými jsme si všichni museli projít.
Děkujeme,
starosta města
a tajemník MěÚ Klimkovice

Byl pracovitým, svědomitým, veselým a kamarádským člověkem
se smyslem pro pořádek. Pro naše
město pracoval jako dělník na údržbě a majetku města od roku 2010.
Za tuto dobu pro město vykonal kus
poctivé a záslužné práce.
Jardo, byl jsi jedinečný. Budeme
na Tebe s úctou a se smutkem v srdci vzpomínat.
„Tvůj život byla starost a práce,
pro vše dobré měl jsi cit. Dobré srdce
ztichlo, a přece nezemřelo, v paměti
bude stále žít.“

Poděkování
Je to zvláštní, do krátkých řádků shrnout život jednoho člověka. Dlouhý
život, který ovlivnil mnohé ostatní,
zasáhl do běhu města a jeho lidí.
Krásný život, který zářil, ale jednoho dne skončí, světlo zhasne... Asi
mnozí z nás zažili tyto příběhy, jsou
si podobné.
Příběh Mgr. Dášenky Robenkové
zhasnul v Domově pokojného stáří
v Klimkovicích. Do poslední chvíle
byla obklopena laskavým a lidským
přístupem personálu, kterému chci
těmito pár řádky poděkovat za vše, co
umí pro své klienty udělat. Obzvláště
v této nelehké době děkuji za statečnost a odhodlání, se kterými bojují
nerovný každodenní boj.

Milan Glomb, vedoucí
Technické správy města Klimkovic

Vánoční nabídka Kulturního a informačního střediska Klimkovice

Stolní a závěsné kalendáře za 88 Kč.
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Preventivní činnost na úseku požární ochrany

Adventní čas a požární bezpečnost
Začíná adventní čas, období pohody a vánočních příprav. Řada z nás si doma
zapaluje svíčky na adventním věnci, který jsme si koupili, nebo zhotovili sami.
Zde je třeba si uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň, plamen dosahuje
teploty 850–940 °C. Tato vysoká teplota již dokáže snadno a rychle zapálit většinu
hořlavých látek, kterými jsou dnes domácnosti vybaveny. Teplota vznícení různých hořlavých látek se pohybuje v rozmezí od 200 do 700 °C. Je tedy zřejmé, že
teplota plamenu svíčky je dostatečně vysoká k jejich zapálení.

požáru dovolí, varovat ostatní nájemníky
– např. pomocí zvonků u hlavních vchodových dveří apod.
Při umístění adventních věnců a vánočních stromků bychom měli dodržet pár
bezpečnostních zásad:
- Adventní věnec by neměl být vyroben
z vysoce hořlavého materiálu – např.
z dřevěných hoblin, pilin apod.
- Na adventní věnec umisťujte jen speciální adventní svíčky, které jsou ošetřené speciální voskovou vrstvou, a které
hoří dlouho.
- Svíčky umisťujte na stabilní nehořlavou
podložku, která brání přímému kontaktu svíčky s hořlavým podkladem – např.
s chvojím adventního věnce.

Hasiči každoročně likvidují v domácnostech stovky požárů – v roce 2019 jich
bylo 5 046 a o život při nich přišlo 76 osob
a dalších 778 bylo zraněno. Příčiny jsou
různé – úmyslné zapálení, kouření, vznícení potravin při vaření, nesprávná obsluha a nevyhovující technický stav spotřebičů, nedbalost, špatný stav komínů atd.
A bohužel roste počet požárů domácností od adventních věnců. Jejich příčina je prostá – na věneček z chvojí, který
se mnohdy položí na dřevěný stůl s ubrusem, se umístí svíčky a po jejich zapálení se jim už nevěnuje nějaká zvláštní
pozornost. Svíčky při dohořívání zapálí
chvojí, od kterého se vznítí v blízkosti
se nacházející látky a předměty. Požáry
v bytech se šíří velmi rychle vlivem značného množství hořlavých látek. Ale požár
nehrozí jen od svíček, ale také od zapálených prskavek na vánočním stromku.
V teple bytu vánoční stromek postupně
ztrácí na své svěžesti a usychá. Může se
pak snadno od prskavky vznítit, od něho
pak záclona, či závěs, protože stromeček
většinou nestojí uprostřed pokoje, ale
u oken a stěn. Při požáru nejsou osoby
ohroženy pouze plameny, ale také velmi nebezpečnými zplodinami hoření.
Zejména se jedná o oxid uhelnatý, který
je obzvlášť nebezpečný tím, že je to plyn
bez chuti a zápachu, je lehčí než vzduch
a již při malé koncentraci může rychle
osoby, které se ho nadýchají, paralyzovat

a usmrtit. Ne nadarmo se mu říká „tichý
a nenápadný zabiják“. Při hoření igelitu,
čalouněných látek, kůže, podlahovin, dětských hraček atd. vzniká velmi jedovatý
chlorovodík a při hoření molitanu, umakartu, silonu apod. se uvolňuje další smrtící plyn – kyanovodík.
Pokud dojde k požáru, je třeba nepanikařit a pokusit se vlastními silami a dostupnými prostředky požár uhasit. Je
třeba reagovat rychle – zamezit přístupu
vzduchu a menší požár uhasit buď pomocí ručního přenosného hasicího přístroje,
pokud je k dispozici, nebo pomocí improvizovaných prostředků – např. udusit oheň
botou, pokrývkami, dekami bez umělých
textilních vláken nebo vodou. Pozor však
na elektrické spotřebiče či věci napojené do elektřiny, ty se nesmí hasit vodou
ani pěnovými hasicími přístroji! Před
účinky toxických zplodin hoření chraňte
dýchací cesty např. mokrým ručníkem,
osuškou apod. V žádném případě však
nepřeceňujte své síly – lidské zdraví je
vždy cennější než majetek a rozhodně
se nepokoušejte za každou cenu požár
uhasit sami. Pokud zjistíte, že požár
sami nehasíte, volejte hasiče na bezplatné tísňové telefonní linky 150 nebo
112. Ti na místo dorazí během několika
minut a pak se již řiďte jejich pokyny.
Pokud dojde k požáru v bytě obytného
domu, kde je více bytů – např. v paneláku – snažte se, pokud to podmínky při

- Svíčky, ale také vánoční stromky, umisťujte v dostatečně bezpečné vzdálenosti
od lehce hořlavých materiálů. V žádném
případě je nedávejte k oknům do průvanu, do blízkosti závěsů, či jiných textilií,
ani na poličku nebo skříňku, neboť oheň
se rychle přenese na nábytek a zařízení
bytu.
- Svíčky postavte, upevněte a zajistěte
tak, aby při hoření byly stabilní a nehrozilo jejich převrácení. Zkontrolujte, zda
svíčky nejsou prasklé a nalomené a zda
nehořlavá podložka je dostatečně velká – pokud se svíčka převrátí, zlomí
a spadne, musí dopadnout bezpečně
na tuto nehořlavou podložku (např. na
kovový tácek) a ne na ubrus, koberec
apod.
- Mějte pod dohledem děti a domácí zvířata, která mohou hořící svíčku převrhnout.
- V žádném případě nenechávejte hořící svíčky bez dozoru! Pokud – byť jen
na krátkou dobu – opouštíte byt, pak je
vždy bezpečně uhaste. Vyplatí se to!
Vždyť opětovné zapálení svíčky je věcí
okamžiku.
Vážení spoluobčané, přeji vám i v této
nelehké době, ovlivněné coronavirovou
pandemií, krásný a pohodový adventní
čas plný hezkých okamžiků a zážitků,
šťastné a ničím nerušné vánoční svátky,
pěknou oslavu Silvestra a přivítání nového roku. Snad k této atmosféře přispěje
i těchto několik bezpečnostních rad.
Ing. Jiří Hudeček, požární technik
města Klimkovic a osoba odborně
způsobilá v požární ochraně
5
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Policie České republiky

Kterak se obětí nestáti...
Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou hru s názvem Kterak se
obětí nestáti. Jak již název napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se
základními pravidly bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu.
Hru Kterak se obětí nestáti vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje díky ﬁnanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Hra je určena pro dva až šest hráčů ve
věku od šesti let. Jejími komponenty jsou
oboustranná hrací deska, hrací kostky,
ﬁgurky, herní karty a pravidla. Na jedné
straně hrací desky soutěží hráči v otázkách z oblasti vlastního bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou
lze uvést oblasti soutěžních úkolů či doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení
majetkové trestné činnosti, problematika
zvyšování právního vědomí nebo zneužívání návykových látek. Pro konkrétnější
představu lze doplnit text jedné z herních
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karet: „Před vstupem na přechod pro
chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak
vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi
přešel. Postupuješ o dvě políčka vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů páchaných v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací
strany s tematikou kybernetické bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou
či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu.
Soutěžící si osvojí související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání
internetu. Příkladmo lze uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na svém účtu
na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho
informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit
nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může
navíc napomoci i mezigenerační komunikaci. Navázala na předchozí preventivní
projekty moravskoslezské policie, jakými
byly knížka Policejní pohádky, didaktické
hry Učíme se s Honzíkem aneb Policejní
pohádky hrou či Na policejní služebně.
Hra Kterak se obětí nestáti bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci mohou jako první vyzkoušet
novou hru v moravskoslezských školách,

hejtmanem určených k zajištění péče
o děti vybraných profesí (zdravotníků,
záchranářů apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace
mohou novou hru užít k výuce také pedagogové moravskoslezských škol. Bezpečnostní doporučení při hře si budou
moci osvojit v době zlepšení epidemie
také dříve narození v klubech či zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven
si budou moci zahrát také zájemci z řad
široké veřejnosti. Hra Kterak se obětí
nestáti bude distribuována i do knihoven
obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji, které o hru projeví zájem.

Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení pro seniory, knihovny obcí
s rozšířenou působností), které mají
zájem o novou hru Kterak se obětí nestáti, nás mohou kontaktovat prostřednictvím
e-mailu: krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce
her bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Detailněji k prezentaci hry ve videospotu
(https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y).
Mjr. Mgr. Gabriela Pokorná,
vrchní komisař
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Mobilní hospic Strom života

Radana Bartoňová – služba druhým
Poznal jsem paní Radanu, skromnou, opravdovou, upřímnou ženu, která nic
neskrývá, otevřeně dokáže hovořit o své práci, kterou má ráda, a kterou obětavě
zastává.

Paní Radano, mohla byste našim čtenářům říci něco o sobě?
Čtenářům Zpravodaje přeji hezký den.
Jmenuji se Radana Bartoňová a pocházím z Hodslavic. Zde jsem vyrůstala, vdala se a doufám, že i strávím zbytek svého
života se svými blízkými. Mé bydliště je
krásná vesnička v okrese Nový Jičín. Žije
zde přibližně 1 700 obyvatel a je známá
také tím, že se zde narodil velmi známý
historik František Palacký.
Co vás přivedlo ke službě lidem? Pracujete jako odlehčovací asistentka ve
Stromu života.
Popravdě jsem o této hospicové péči
moc nevěděla. A už vůbec jsem si neuměla představit, co vše to obnáší. Až
později jsem se začala o toto povolání,
respektive „poslání“ zajímat a zjišťovat,
že vše není jen o tom někoho doprovázet na onen druhý břeh... Je to o tom,
že opravdu některým lidem „uživatelům“
poskytnete vlídná slova, porozumění
a také naslouchání. Některým lidem zase
něco jiného. Tito lidé potřebují pomoc
v domácnosti, nejsou schopni se o sebe
postarat. Tak jsme tady s naší službou
a pomáháme, kde je to potřeba. Stále
více lidí se na nás obrací.
Co vám tato služba dala?
Jiný pohled na tento svět. Někteří nás
berou jako rodinné příslušníky a moc
nám děkují. Svěřují se se svými problémy
i trápením v rodině. To si v dnešní době ti
mladí lidé, kteří nežijí v jedné domácnosti
se svými rodiči či prarodiči, vůbec neumí
představit.

Jak hodnotíte s odstupem doby vaše
rozhodnutí pracovat v Mobilním hospici na úseku odlehčovací služby?
V hospici, konkrétně v odlehčovací
službě, pracuji téměř rok a půl. Zatím nebyl jediný den, kdy bych si řekla, že končím, že to nezvládám, že na to prostě
nemám chuť i sílu. Jsem vděčná, že mě
můj manžel do toho na úplném začátku
tak trochu přemluvil... Řekl: „zkus to, kdo
jiný než ty, se srdcem na pravém místě,
by tohle měl dělat“. Dal mi důvěru a podpořil mě.
Jak probíhá den ve vaší službě?
Každý den je jiný. Každá asistence,
každý uživatel je úplně jiný. Každý má
své požadavky a potřeby. Někteří příbuzní si naše odlehčovací služby zajistí po
dobu své nepřítomnosti. Někteří potřebují pomoci s hygienou na lůžku, když
již uživatelé nejsou schopni pohybu. Jiní
jsou v práci, potřebují si udělat věci okolo
zahrádky a úřadů. Někteří pak opravdu
potřebují „vypnout“ a zajdou si třeba na
bazén, za kamarádkou a tak podobně.
Uživatelé, kteří jsou na lůžku nepohybliví, si sami řeknou, co chtějí dřív, jestli
umýt nebo snídat, zkrátka to, co nám řeknou, v tom pomáháme. Také si společně
čteme, povídáme, díváme se na televizi,
přichystáme svačinku, hrajeme hry, třeba
i karetní. S těmi, co jsou na tom s chůzí ještě dobře, chodíme na procházky.
U někoho zase třeba vaříme, uživatelé si
vše nachystají, nakrájí, my potom dopomůžeme u plotny. Často se i sama něčemu novému přiučím.

Jak je tato služba vnímána v našem
prostředí, regionu?
Popravdě netuším, jak moc informací
o nás lidé mají. V dnešní době Covidu si
myslím, že hodně lidí má strach si někoho
do své domácnosti pozvat. Člověk nikdy
neví. My chodíme, dá se říci, pravidelně
na testy a díkybohu jsme všichni negativní. Doufám, že to tak v naší ﬁrmě vydrží.
To víte, každý mluví jinak. Politici, lékaři,
epidemiologové, už v tom má člověk tak
trochu zmatek. Neví, co si o tom myslet.
Myslím, že zvítězí rozum a zodpovědnost.
Máte nějaký silný příběh, který se vám
vryl do paměti?
Pokaždé, když náš uživatel „odejde“,
vždy se mi vybaví, co jsme spolu prožili,
co mi to dalo, co vše jsem dala já jemu.
A věřte, nebo ne, na všechny si vzpomínám. Silný příběh? Pán, který měl tolik
plánů, co vše ještě musí udělat na jaro.
Co musí ještě stihnout udělat, co opraví,
co vymění, co koupí... Vše to bylo během
pár měsíců pryč. Když jsem se dozvěděla
o jeho úmrtí, řekla jsem si, že si to opravdu nezasloužil. Já o těch jeho „tajných“
plánech věděla, jak moc se těšil, jak rodinu a své blízké doma překvapí...
Co je podle vás důležité v této práci?
Jaké hodnoty a vlastnosti dáváte do
popředí? Co pracovník odlehčovací
služby musí splňovat?
Každý máme své hodnoty v pyramidě
nastaveny jinak. Pro mě osobně jsou na
prvním místě děti, manžel, rodina, přátelé. Pracovník v našich službách by měl
být hlavně lidský, tolerantní, chápající
a laskavý. Láska k lidem, touha pomáhat
druhým, konat dobro, naslouchat, bez
toho se tato služba neobejde.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům
a uživatelům této služby, případně
široké občanské veřejnosti?
Někde jsem četla, že „chceš-li Boha rozesmát, řekni mu své plány“. Takže neplánujte. Nevyčítejte si, co jste nestihli,
co jste neudělali. Žijte každý den naplno,
nikdo nevíme, jestli je to ten poslední, užívejte si života, dokud to jde... Važme si
jeden druhého a pomáhejme si.
Přeju vám všem pevné zdraví, je to to
nejcennější, co na tomto světě máme.
Za rozhovor velice děkuji a přeji mnoho
spokojených klientů.
Ladislav Blahuta, Strom života
7
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Městská knihovna Klimkovice

Knihovna bilancuje
Po celý rok 2020 jsme se snažili, vám čtenářům, přiblížit historii městské knihovny, která působí v Klimkovicích již 100 let. Završením celoročních oslav měla být
výstava a prezentace knihovny a městských kronik. Bohužel nám to neumožnila
situace, která nás všechny kulturní pracovníky zcela zaskočila. Ale i přesto, když
se ohlédneme za činností knihovny, přesahující klimkovické hranice, se máme
čím pochlubit.
ﬁnancuje celý provoz knihovny, se mohli
čtenáři po celá léta setkávat se zajímavými osobnostmi. Velký dík samozřejmě patří všem knihovníkům a knihovnicím, kteří
v klimkovické knihovně působili a svou
práci odváděli na jedničku s hvězdičkou.
Velkým mezníkem v historii knihoven
všeobecně byla internetizace a spuštění
knihovnických systémů. V současnosti
pracujeme v systému Tritius a stále se
snažíme své služby posouvat kupředu ke
spokojenosti uživatelů.

Za ta dlouhá léta svého působení se
knihovna stala nedílnou součástí společenského a kulturního života pro širokou komunitu obyvatel. Samozřejmostí
se staly pravidelné tematické besedy
se žáky základní školy, návštěvy dětí
z mateřských škol ze širokého okolí, spolupráce se spolky a organizacemi v Klimkovicích, účast na celostátních aktivitách
pro knihovny, pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Městská knihovna se stala organizátorkou kulturních akcí např. Zámecké literární noci, oslav významných výročí, jakými

Maraton čtení.
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byly Osudové osmičky nebo 30 sametových let. Pravidelně pořádá Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, projekt
pro začínající čtenáře Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka, celostátní soutěž
mezi knihovnami Kamarádka knihovna
(zde jsme získali 1. místo v kategorii do
3 000 obyvatel v roce 2014), Kniholympiádu (kterou jsme již třikrát vyhráli)
a mnoho dalších akcí.
Za svými čtenáři rádi přijeli např. Vlastimil Vondruška, Michal Viewegh, Eva Tvrdá, Václav Žmolík, Irena Fuchsová aj.
Díky vstřícnosti města Klimkovic, které

Výstava ke 100. výročí
vzniku republiky.
I přes všechny aktivity knihovny nesmíme zapomenout na to hlavní, že knihovna je primárně určena všem milovníkům
knih, a proto se nadále budeme zaměřovat právě na podporu čtenářství nákupem
nových titulů. Knihovna není archiv, proto
dochází k pravidelnému vyřazování knih
se zastaralým obsahem, dnes již pro čtenáře nezajímavým. Mění se i vkus dětí
a mládeže, proto operativně reagujeme
na přání při nákupu vhodné literatury.
Milí čtenáři, děkujeme všem, kteří nám
po léta zachováváte přízeň, a do své
klimkovické knihovny rádi chodíte. Slibujeme, že v tomto trendu budeme dále
pokračovat k vaší spokojenosti. Přejeme
všem do nového roku 2021 pevné zdraví
a pozitivní náladu. Třeba s dobrou knihou
v ruce.
Zuzana Konvičková, knihovnice
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KnihOlympiáda Paskov

Týden knihoven

Vážení čtenáři, od čtvrtka 26. 11. 2020
je městská knihovna opět zpřístupněna. Bude fungovat v omezeném provozu (do konce roku) a sice:
Pondělí
Čtvrtek
Pátek
Listování Legenda H+Z

9.00–12.00 13.00–17.00
9.00–12.00 13.00–17.00
9.00–12.00

Žádáme o dodržování pravidel:
1. vstup bez roušky zakázán,
2. nutná desinfekce rukou při vstupu
do prostoru knihovny,
3. dodržování rozestupu,
4. v knihovně se v daný čas budou
pohybovat max. 2 uživatelé
(mimo rodiče a dítě) – žádáme
maminky, aby omezily hry dětí
v dětském koutku,
5. na vrácení knih můžete stále
využívat box u zadního vchodu,
6. veřejný internet nebude k dispozici,
7. knihy si můžete objednat online
(max. 5 titulů) na e-mailu:
knihovna@mesto-klimkovice.cz
nebo přes messenger na facebooku knihovny, platí především
pro studenty (Městská knihovna
Klimkovice) a jen vyzvednout.
Děkujeme za respektování pravidel.
Zuzana Konvičková
tel.: 556 420 118
(pouze ve výpůjční době)
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Novinky ze základní školy

Sejdeme se na meetu…
Kdo by si pomyslel, že bude zakázán žákům vstup do školy. Vzpomínám si, že
v 80. letech byly školy zavřeny z důvodu silných mrazů a byly vyhlášeny tzv. uhelné prázdniny. Také přicházely chřipkové epidemie, avšak školy se zavíraly pouze
na týden nebo 14 dní, a to ještě v některých krajích.
To Covid-19 se všemi zamával. Zavřít
školu celostátně na několik měsíců, to tu
ještě nebylo.
Letošní rok vyučujeme převážně on-line s použitím smart technologií, aplikací meet, zoom, google classroom, Whats-App a digitální techniky. Vánoční dárečky
v podobě notebooků, tabletů, iPadů, tiskáren už asi rodiny dostaly na jaře, když se
zavřely školy poprvé, aby se vybavily na
home ofﬁce nebo na distanční vzdělávání
dětí.
Jak to probíhalo u nás ve škole?
Počátky byly chaotické jak pro učitele,
tak pro rodiče a žáky. Snažili jsme se rodičům a jejich dětem přizpůsobit podmínky
pro domácí vzdělávání. Vytvořili jsme pravidla pro zadávání úkolů, zavedli týdenní
plány a pravidla hodnocení. Museli jsme
přizpůsobit vzdělávání žáků se vzdělávacími obtížemi, zohlednit žáky bez počítačového vybavení nebo bez internetu.
Zavedli jsme jednotnou platformu (využití prostředí google učebny) pro žáky
II. stupně. Žáci I. stupně dostávali učební materiály na Nástěnku do elektronické
aplikace Bakaláři nebo e-mailem. Sestavili jsme rozvrh on-line hodin hlavních
předmětů. Učitelé vyhledávali žákům
výuková videa, webové aplikace, natáčeli
svá vzdělávací videa, vyhledávali nástroje pro sdílení materiálů žákům (virtuální
tabule, elektronická pera, mikrofony...).
Vzdělávali jsme se na webinářích, předávali si zkušenosti mezi sebou.

Všem scházely především sociální
kontakty. Bylo to patrné při setkávání se
v on-line hodinách. Nejvíce zasaženi byli
žáci 9. tříd, kteří byli ochuzeni o spoustu
společných zážitků, které poslední školní rok nabízí. Měli nelehkou situaci při
absolvování přijímacích zkoušek. Jejich
výkony byly oslabeny distanční přípravou
a nervozitou z posouvání termínu jejich
uskutečnění. Neprobíhal taneční kurz
a rozloučení s absolventy se uskutečnilo
v komorním prostředí školy.
Byli jsme všichni velmi rádi, že to skončilo a těšili jsme se, že v novém školním
roce všechno vyrovnáme a doženeme.
V novém školním roce jsme k dezinfekčním prostředkům nakoupili ozonátor
a pravidelně jsme ozónovali prostory školy. Posílali jsme nemocné žáky a zaměstnance domů, aby se nešířila infekce. Dodržovali jsme hygienická opatření. Zdálo
se, že se daří provoz školy udržet.
Hlavními úkoly nového školního roku
bylo přizpůsobit žáky k pravidelné školní práci, ověřit zvládnutí učiva minulého
školního roku a doučit je. Od září jsme
pokračovali ve využívání google učebny
a zavedli je i pro žáky 4.–5. tříd. Zrušili
jsme většinu hromadných akcí.
Nakoupili jsme vzdělávací techniku pro
učitele, licence pro zábavné procvičování matematiky, českého jazyka, anglického jazyka pro 1.–9. ročník v aplikaci
https://www.umimeto.org/, dokoupili některé interaktivní učebnice. Žákům bylo

zapůjčeno 20 kusů tabletů, zajistili jsme
datové sim karty T-mobilu pro připojení
k internetu.
Věřila jsem, že distanční vzdělávání ve
druhé vlně nebude trvat tak dlouho, že
se v listopadu žáci do školy vrátí. Proto
jsme v první fázi nezařadili do rozvrhu příliš on-line hodin. Od listopadu jsme zvolili novou strategii. Posílili rozvrh o další
hodiny a zařadili kromě hlavních předmětů (Ma, Čj, jazyků) také naukové předměty
(Fy, Che, Dě, Ze, Př). Domluvili jsme také
on-line hodiny pro žáky II. stupně s rodilým mluvčím, který vyučuje ve škole již
druhým rokem v běžných hodinách anglického jazyka spolu s učitelem naší školy.
Zatím tedy nastoupily 1. a 2. třídy. Další
opatření jsou v médiích opakovaně probírána a zatím nevíme, jak bude postupný
návrat žáků do škol vypadat (ke dni uzávěrky Zpravodaje).
Distanční vzdělávání přináší mnoho
úskalí jak rodinám, tak škole.
Vzdělávání v domácím prostředí ovlivňuje více faktorů. Patří mezi ně zaměstnání rodičů. Někteří docházejí do práce,
mají náročná nebo riziková povolání.
Další jsou na home-ofﬁce, avšak i doma
potřebují klid na práci. Dalším faktorem je
nedostatek techniky pro distanční vzdělávání, když je v rodině více dětí, případně
rodič pracující s počítačem. Také prostor
někdy nelze oddělit. Sourozenci jsou při
výuce v jednom pokoji nebo mají kolem
sebe mladší sourozence.
Jaké jsou postřehy pedagogů z výuky?
• Žák zaspí na hodinu i celé dopoledne.
• Přihlásí se do hodiny (na meet), vypne
kameru a mikrofon a dál spí nebo „paří“
hry.
• Žák se vymlouvá, že nefunguje mikrofon nebo připojení k internetu (při hrách
po síti komunikuje se spolužáky). Jen
v hodinách se to zrovna nedaří.
• Žáci opisují při testech, přeposílají si
úkoly.
• Rodiče svým dětem napovídají, slyšíme
je v počítači, někdy vidíme i víc, než bychom chtěli.
• Rodiče vypracovávají úkoly za žáky –
baví je to a chtějí si to zkusit.
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• Některým rodičům vadí málo úkolů, jiným se zdá, že je to příliš.
Distanční výuka funguje u žáků, kteří jsou zvyklí samostatně pracovat, jsou
schopni dotáhnout práci do konce, umí si
rozdělit úkoly. Mají v sobě odpovědnost
za své konání. Překvapivě někteří žáci
lépe pracují doma, protože je nerozptylují spolužáci. Naopak někteří žáci nejsou
schopni bez vedení učitele nebo rodiče
dosáhnout takových výsledků jako při
prezenční výuce.
Nutno podotknout, že učitelé jsou také
rodiče a mají také děti a rodiny s různými
problémy. Není to zábava předat žákům
informace a vysvětlit učivo prostřednictvím počítače. Někteří žáci nemají zájem
o vzdělávání, ani když jsou ve škole.
Co pomáhá?
• Komunikace v rodině, komunikace s učitelem.
• Dobrá nálada v rodině, přátelské vztahy,
společně trávený čas zaměřený na rozvoj koníčků.
• Vymezení prostoru a zajištění klidu na
výuku.
• Stanovení rozvrhu činností – plnění úkolů, fázování činností.
• Práce s nástěnkou nebo tabulkou s přehledem rozvrhu předmětů.
• Kontrola dětí – odevzdávání úkolů
(všech předmětů), sledování času stráveného nad výukou.
• Zařazování smysluplných relaxačních
aktivit.

Samozřejmě u mladších žáků je vše
komplikovanější. Ti to bez pomoci rodičů nezvládnou. Je na domluvě rodiče
a učitele, aby zavedli rituál opakujících se
činností, který vede děti k samostatnosti
a schopnosti domácí výuku zvládnout.
Rozhodně distanční vzdělávání nemůže
zastoupit prezenční výuku. Sledovali jsme
žáky v září po prázdninách. Někteří se
neuměli vyjadřovat, samostatně přemýšlet nebo reagovat na podněty.
Avšak člověk je přizpůsobivý tvor,
dokáže rychle zregenerovat své dovednosti a schopnosti, stačí chtít. Výhledově
bude záležet na rozhodnutí každého, jaký
život si vytvoří a co pro sebe udělá.
Chápu, že se mnoho lidí cítí nespokojeně. Vždyť jsme omezováni v mnoha

oblastech. Mnoho lidí je vystrašených,
bojí se o sebe nebo o své blízké. Nikdo
si nepřeje, aby náš blízký prožíval těžký
průběh nemoci.
Věřím, že se vše v dobré obrátí a budeme se opět denně setkávat nejen ve škole
a budeme vzpomínat na jedinečné chvíle
na meetu. Podpořme se tedy navzájem
alespoň tím, že budeme k sobě milí,
ochotní jeden druhého vyslechnout, sdílet
společné chvíle v poklidné atmosféře.
Schyluje se ke konci roku, období klidných vánočních svátků. Přeji tedy všem
pohodovou klidnou atmosféru v rodinném
kruhu a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví a spoustu radostí.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Sběr kaštanů a žaludů

Jako již tradičně, i letos se v naší škole
uskutečnil sběr kaštanů a žaludů. Do
akce se zapojili žáci z 1. i 2. stupně.
Celkem se nám podařilo nasbírat 1 632
kg plodů, z toho kaštanů bylo 1 480 kg
a žaludů 152 kg.
Žáci z druhého stupně nasbírali celkem
816 kg plodů a žáci z prvního stupně rovněž 816 kg plodů.
Všem žákům, kteří se podzimního sběru plodů zúčastnili, děkujeme.
Mgr. Vendula Richterová
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ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 12/2020

Úkoly distanční výuky
Distanční výuka má mnohé nevýhody, ale často poskytuje prostor na úkoly, které
by ve škole nebyly tak snadno proveditelné.
Žáci 6. A projevili velkou kreativitu při
sestavení modelu buňky. Modely vytvořili z polystyrenu, různého ovoce, upekli
si pizzu nebo omeletu, sestavili buňku
z kostiček Lega. Při vytváření modelu
buňky si zopakovali její vnitřní strukturu
a nakonec většinu modelů snědli.
Žáci 7. ročníku pozorují ptáky na krmítku. Eliška Himlarová jim nejen nasypala,
ale společně s bratrem i krmítko vyrobila.
Osmáci pozorovali dlouhodobý pokus –

volnou krystalizaci soli kuchyňské. Mnozí
žáci si pohráli s potravinářskými barvivy
a vytvořili širokou paletu barev krystalů.
V 9. ročníku si žáci ověřili oxidačně
redukční děje a vyčistili „rodinné stříbro“.
Mnozí byli překvapeni, jak jednoduše lze
ověřit princip Elektrochemické řady kovů.
Děkuji žákům za jejich pečlivé plnění
úkolů a nápaditost, protože většina z nich
pracuje na 100 %.
Mgr. Kateřina Chrapková

Eliška Himlarová

Adéla Kolarczyková

Adam Fabiánek

Mateřská škola

Těšíme se
na Vánoce

Nikola Lipský

Jak mohou děti předškolního věku
potěšit před Vánoci své nejbližší? No
přece pohádkou! A právě takovým způsobem se každoročně snaží překvapit
děti z MŠ J. Glazarové své maminky,
tatínky, babičky a dědečky.

Barbora Hnilicová
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Eva Habustová

Bohužel, letošní předávání radosti a těšení se na Ježíška zkomplikovala nepříznivá situace spojená s onemocněním
Covid-19 a děti své herecké i pěvecké
nadšení nemohou předvést, tak jak jsou
zvyklé, na tradiční Vánoční besídce.
Aby ale všichni, co si rádi v předvánočním shonu odpočinou, o tuto příjemnou
chvilku nepřišli, rozhodly se paní učitelky, že společně s dětmi přichystají malý
hudební muzikál Mikulášská pohádka.
A jak jinak v této době, než prostřednictvím techniky.
Své dílo, až bude dokonáno, natočí, a svým milovaným a také babičkám
a dědečkům v DPS darují pod stromeček
prostřednictvím videonahrávky.
Teď už jen počkat, až zazvoní zvoneček a vám všem popřejeme šťastné
a veselé...
Bc. Lenka Paličková
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Turistika

Studánky – další revitalizace
Je to už pět let, co se v Klimkovicích a okolí objevilo šest staronových studánek.
Původní záměr byl jednoduchý, stejně jako představy o realizaci. Výsledkem po
roce snažení města, skautů a dalších dobrovolníků vznikla za podpory dotace
z Moravskoslezského kraje místa, která si od té doby získala statut turistické
atraktivity.
Studánky se těší velké oblibě, jsou
hojně navštěvované, milé, krásné, líbivé
v každé roční době a zvou k opakovaným
návštěvám. Z toho důvodu jsme před pár
lety museli investovat další peníze a čas
do drobných či větších úprav. Především
přístupy k Liduščiným studánkám a ke
Kouzelné studánce se dočkaly krásných
bytelných mostků.

Nezaháleli ani vandalové, počasí a zub
času, a tak se studánkám věnujeme stále. Nyní potěšíme návštěvníky zbrusu novými šipkami, kterých je rovných padesát.
Tentokrát jsme zvolili jinou technologii
ošetření dřeva, tak snad nové šipky povedou vaše kroky ještě dlouho tím správným směrem!
KIS Klimkovice

Heipark v Tošovicích, zimní oáza Poodří
Chcete si užít rozmanité lyžování na unikátních, uměle vytvořených kopcích
s různými obtížnostmi a zábavnými prvky pro děti i pro zkušené lyžaře? Pak zavítejte do Heiparku v Tošovicích!

Tady, na území Turistické oblasti Poodří, v podhůří Nízkého Jeseníku a kousek od města s názvem Odry, k němuž
směřuje dálniční přípojka, byla v roce
2001 vybudována první uměle vytvořená
sjezdovka v republice. Z kopce, původně určeného k rodinnému lyžování, se
během několika let stalo jedno z nejoblíbenějších míst v Moravskoslezském kraji,
kam se ze široka daleka sjíždějí všichni,
kteří si chtějí užít zdejších celoročních
aktivit. A že jich není málo...
Na své si tu rozhodně přijdou milovníci zimních sportů, kteří se mohou vyřádit na sjezdovkách s různou obtížností
i ve snowparku, užít si svah pro sáně
a boby i zábavnou skicrossovou trať či
BigAirBag. A upraveny jsou také běžecké
dráhy. A aby toho nebylo málo, v areálu
se v zimě koná Heipark Cup – lyžařské
závody pro širokou veřejnost. Ta zde kromě jiného nalezne také lyžařskou a snow-

boardovou školu pro děti i dospělé, kterou vedou zkušení instruktoři, k dispozici
je rovněž půjčovna veškerého vybavení
a v areálu nechybí ani technické vybavení
na úpravu a výrobu sněhu.

Příjemný zážitek ze skvělé lyžovačky
znásobí posezení v restauraci Heikalka
u ohně praskajícího v krbových kamnech
a u něčeho dobrého na zahřátí, nebo
poklidná atmosféra restaurace hotelu
Heipark, na níž se podílejí nádherná mořská akvária. Právě díky hotelu s kapacitou
38 lůžek mohou návštěvníci v tomto sportovním areálu strávit i více dní a detailněji
se seznámit také s jeho půvabným okolím.
Jedno je jisté. V Heiparku dávají do
všeho, co dělají, kus srdce. A vy ho tu
kus necháte. I proto se sem budete rádi
vracet...
Že jste tu ještě nebyli? Nebojte se,
nezabloudíte ani ve tmě. Až z dálnice lze
spatřit osvětlenou sjezdovku, která je příslibem nekonečných zimních radovánek!
Simona Szajnová,
Heipark Tošovice
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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi vám srdečně poděkovat za přízeň v roce 2020. Ačkoli
jsme nemalou část roku fungovali s většími či menšími omezeními, jsem rád, že jste si v hojné míře našli cestu k návštěvě
Sanatorií Klimkovice, ať už za nějakou léčebnou procedurou,
kulturní akcí, k návštěvě našich gastronomických provozů nebo
jen k procházkám po zdejším malebném okolí.
V letošním roce jsme spustili nový program neurorehabilitace
pro děti s dětskou mozkovou obrnou plně hrazený z prostředků
veřejného zdravotního pojištění, zrekonstruovali jsme oddělení
elektroléčby či zprovoznili novou předzahrádku Pilsner Pubu.
Zkrátka ani v této bezprecedentní době se život v našich lázních
nezastavil a snažíme se dělat maximum pro kvalitu poskytované
péče, komfort a kulturní vyžití našich klientů.

14

Bohužel, současná situace se podepsala na chodu lázní
v mnoha ohledech. Jedním z nich je i skutečnost, že se po šesti
letech plánuje vánoční odstávka provozu, neuskuteční se obvyklé vánoční a silvestrovské pobyty a nebude se konat ani doprovodný kulturní program, který obvykle završovala silvestrovská
zábava. Obnovení provozu očekáváme začátkem ledna a věřím,
že v té době již budeme kromě léčebných pobytů pojištěncům
poskytovat i služby široké veřejnosti a do našich lázní se vrátí
obvyklý ruch.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě
a těším se na brzkou viděnou na hýlovském kopci.
Ing. Lukáš Dostál,
ředitel obchodu a marketingu
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Charita
Charitní Tříkrálová sbírka 2021
Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na
počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna omezeními v souvislosti s epidemiologickou situací. Přání ště stí, zdraví a pokoje
do nového roku do domácností v Ostravě
a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto
přinést, ať už s rouškami nebo při koledě virtuální v termínu 1.–14. ledna 2021.
Jednadvacátý ročník sbírky, pořádaný Charitou Česká republika, bude jiný, ale už nyní víme, že záměry Charity Ostrava
a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi bude možné
podpořit příspěvkem na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 7778013. Více o sbírce,
její organizaci a využití naleznete na: www.ostrava.charita.cz.

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

zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného
kurzu je 17. 12. 2020 od 14.00 do 17.00 hod. v budově Hospice
sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci
vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem
na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené
zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo podle
domluvy). Těšíme se na vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr.
Alexandra Čubová, tel.: 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz, https://ostrava.caritas.cz.

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

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 PRINT CENTER a. s.
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

V Klimkovicích slaví házená 100 let
od svého založení
Pokračování z listopadového čísla Zpravodaje.
Tímto třetím příspěvkem bych chtěl článek ke 100. výročí
házené v našem městě zakončit. Rád bych ještě připomenul
jména těch, kteří se v poválečném období a dalších letech
nejvíce zasloužili jak o obnovení české házené, tak zejména
o přechod k házené mezinárodní, která se úspěšně v našem
městě hraje dosud. Byli to zejména tehdejší předseda oddílu Emil Gelnar, trenér Josef Osecký, vedoucí dorostu Miroslav Kříbek, pokladník Radomír Vůjtek a jednatel Zdeněk
Barvík.
Chtěl bych také vyzvednout, že naši funkcionáři byli v té době,
kdy si mezinárodní házená probojovávala své místo mezi sporty
v naší republice, členy řídícího krajského orgánu. Dne 24. srpna
1950 byl zřízen u KVS Sokola v Ostravě odbor házené. Tento
první krajský odbor mezinárodní házené v Ostravském kraji měl toto složení: předseda Bedřich Barvík, jednatel Emil
Gelnar, hospodář Radomír Vůjtek, referent pro práci s mládeží
Miroslav Kříbek, referent TOZ Rudolf Dušek – tedy členové
našeho oddílu házené. Také v dalších letech byli v krajských
a republikových orgánech házené aktivní mnozí naši funkcionáři. Například Jiří Homola, Milan Langer, Ing. Bohumil Adámek,
Dušan Adámek a Rudolf Jaroň byl dokonce v letech 1987 až
2013 předsedou výkonného výboru Moravskoslezského krajského svazu házené a další.
V našem oddíle pak řada dalších funkcionářů a trenérů obětavě pracovala na rozvoji házené, věnovali se mládeži a dalším
věkovým kategoriím hráčů a hráček, dosahovali významných
úspěchů u nás i v zahraničí, vychovali řadu vynikajících hráčů, kteří se uplatnili v prvoligových soutěžích a svými výkony
si vydobyli zaslouženě místo v reprezentačních družstvech naší
země, dokázali zajistit vybudování vlastního házenkářského hřiště, šaten a sociálních zařízení, pracovali v zastupitelstvu, radě
města a komisích ve prospěch rozvoje sportu a házené v našem
městě. Mezi tyto osobnosti určitě patří Stanislav Neuwirth,
Zdeněk Prokeš, Zdeněk Štebel, Milan Langer, Jiří Homola, Jiří
Nitka, Ing. Ladislav Besta, Ing. Jiří Haas, Josef Sojka, Antonín
Hudeček, Zdeněk Bilík, Rudolf Jaroň, Ing. Zdeněk Snášel, Bohumil Teichmann, Vladimír Teichmann, Antonín Martiník, František

Prasek, Bohumil Dluhoš, Ing. Bohumil Adámek, Ing. Stanislav
Košař, Ing. Jiří Hudeček, Stanislav Janečka, Jaroslav Sojka,
Jiří Kořínek, Jozef Mihalka, Ing. Ivo Urbánek, Dalibor Konečný,
Miroslav Bárta, Radek Mézl, Radim Neuwirth, Petr Biener, Petr
Bílý, Jaromír Štebel, Alena Bajgarová, Anna Strnadová, Zdeněk
Ulmann, Petr Honěk st., Petr Honěk ml., Rostislav Číhal a řada
dalších, kterým za jejich práci patří velký dík.
Na jejich činnost v současné době navazují stejně obětavou a záslužnou prací funkcionáři a trenéři Zdeněk Zbořil (předseda oddílu házené), Michal Janečka, Mário Dobosz,
Šárka Polášková, Jiří Polášek, Jaroslav Maršálek, Jan Gerlich,
Martina Prudká a přidávají se k nim další z řad nejmladší generace – Eliška Zbořilová, Kristýna Hrabovská a Dominik Vyroubal.
Řada z nich byla oceněna na slavnostní schůzi oddílu házené
v roce 2019 k 70. výročí mezinárodní házené v Klimkovicích. Je
to záruka pro házenou do dalších let. Těch 100, uplynulých od
založení házené v našem městě, bylo rozhodně naplněno aktivní sportovní činností ve prospěch občanů našeho města, která
dělala a stále dělá dobré jméno nejen našemu oddílu, ale hlavně
našemu městu v Československu a později v samostatné České
republice, ale také v zahraničí.
Nelze než popřát házené do té další stovky hodně úspěchů, ať
je toto období neméně úspěšné, jako to předchozí.
Na závěr připojuji dvě fotograﬁe z roku 1955 od bývalého hráče
české a mezinárodní házené Ing. Jaromíra Robenka. Poskytla
je jeho snacha Hana Robenková a zachycují momentky z utkání
již mezinárodní házené, která se v té době hrála na fotbalovém
hřišti za sokolovnou – oddíl házené v té době ještě neměl vlastní
hřiště.
Ing. Jiří Hudeček
Čerpáno z dochovaných záznamů Tělocvičné jednoty Sokol
Klimkovice a oddílu házené, z projevu Josefa France na valné
hromadě klimkovických sokolů v roce 1964 k 60. výročí založení
Sokola v našem městě, dále z publikace Antonína Huba Klimkovice z roku 1994, z publikací Metoděje Zajíce Historie házené
v Severomoravském kraji z roku 1965 a 1978.
Mé poděkování patří za cenné informace a poskytnuté fotografie kronikáři města Klimkovic ing. Jiřímu Pillichovi, MUDr. Šárce
Friedlové, Františku Friedlovi, Hance Robenkové a Františku
Prauzkovi.
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Sport

Vesnické sportovní hry
Zdravím všechny sportovní fanoušky a příznivce Vesnických her. Snad organizačně nejhorší ročník v historii her je
k velkému smutku některých soutěžících za námi. Zdravotní
situace a vládní opatření znemožnily kompletní dokončení
této skvělé soutěže.
Z těchto důvodů se neuskutečnily i poslední dvě letošní soutěže – střelba ze vzduchovky a turnaj v sálové kopané. Z celého
ročníku, který má mít 12 soutěží, se letos podařilo uskutečnit
jen polovinu, tedy šest. Je veliká škoda, že se v letošním roce
sportovci okolních obcí nemohli setkávat v rámci této soutěže.
Po uskutečnění šesti soutěží naši sportovci suverénně ﬁgurují
na celkovém prvním místě a na tomto místě již zůstanou. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kterým se letos podařilo
soutěžit, a kteří pro Klimkovice vybojovali toto cenné umístění.
Chtěl bych poděkovat i některým pořadatelům, kteří vůbec měli
odvahu soutěže uspořádat.
Můžeme jen doufat, že svět v roce 2021 bude opět v pořádku
a opatření státu nebudou bránit uskutečnění všech soutěží Vesnických her.
Takže závěrem bych vám všem popřál normální a klidný závěr
letošního roku, abychom zase mohli normálně žít tak, jak jsme
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si zvykli v minulých letech a nebyli jsme omezováni na svých
svobodách a právech.
Jmenovitě naše město v letošním roce reprezentovali:
Lyžování:
Radim Janalík, Tomáš Janalík, Libor Matouš, Jindra Komár
Plavání:
Monika Závodná, Šimon Křístek, Dan Fešárek, Lukáš Fešárek
Přespolní běh:
Hanka Krahulová, Radim Pavelka, Rosťa Václavík,
Honza Friedel
Nohejbal:
Jan Komár, Marek Honajzer, Matěj Batko, Břetislav Telička,
Lukáš Beneš
Lukostřelba:
Jindra Komár, Tomáš Komár, Jirka Horníček, Ondra Besta
MTB:
Lubor Veselý, Ivo Hrabovský, Honza Friedel a Adam Frydrych
Petr Večerka
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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
VYUŽIJTE TUTO
REKLAMNÍ PLOCHU
PRO SVŮJ INZERÁT!
Měsíční náklad 2 000 kusů
ZDARMA do klimkovických
domácnos !
Ceník a podmínky inzerce
najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz
/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005

<

Vývoz fekálií ze septiků,
jímek, žump a ČOV

<

Likvidace lapolů
a odpadních vod

<

Autodoprava a čerpání
tekutých odpadů a fekálií

KRÁSNÉ NEHTY
od Bety

Nehtová modeláž
a úprava nehtů
za příjemné ceny.

Ostrava-Poruba
U oblouku

Tel.:

725 946 349

E-mail:

774 582 800
info@fekal.eu

NON-STOP !!
www.fekal.eu

28. října 141, Klimkovice (budova HECHTER)
• dárky pro ženy
• dárky pro muže
• umělecké mo vy
• interiérové vůně
Otevírací doba:

• dárková keramika

Pondělí

8–17

Úterý

8–17

• parfémy

Středa

8–17

• přírodní vařená mýdla

Čtvrtek

8–17

Pátek

8–17

• a mnoho dalšího

Sobota

8–12

Neděle 20. prosince 2020 otevřeno 8–12 hod.
24. prosince 2020 – 3. ledna 2021 ZAVŘENO
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Historie

Historie v novém kabátě
Sochy, kříže, křížky, kapličky. To jsou tzv. drobné sakrální
stavby. Jsou drobné, ne však bezvýznamné. Jejich množství,
umělecká úroveň zpracování, rozmístění ve městě či krajině, stáří a vztah současných obyvatel k jejich příběhu tvoří
kulturní hodnotu nejen těchto staveb samých, ale především národa, který je vytvořil, udržuje je v dobré kondici
a má důvod si těchto „drobností“ vážit.
Na území Klimkovic je takovýchto staveb mnoho. Denně kolem
nich procházíme, některé obdivujeme, některé jen vnímáme,
jiné nevidíme vůbec a většinou nevíme nic o jejich příbězích. Přitom s sebou nesou historii našeho města. Pamatují války i doby
rozkvětu, procházeli se kolem nich příslušníci šlechtických rodů
nebo je obyčejní lidé nechali z různých důvodů vystavět. Jsou to
místa, kde se člověk zastavil, položil kytičku nebo zapálil svíčku.
Jsou symbolem pokory, úcty a vděku. Jsou protiváhou mamonu, spěchu či konzumu. Jsou naší historií a naším svědomím.
Shlížejí na nás a trpělivě čekají, kdo si jich všimne, zastaví se
a pokloní.
Je mi ctí, že jsem byla součástí týmu, který dokázal zatím alespoň některým památkám navrátit jejich důstojný vzhled. Vážím
si rozhodnutí našich radních, kteří na restaurování prvních staveb v letošním městském rozpočtu uvolnili částku 217 000 Kč,
děkuji kolegyni A. Jahnové, která celou agendu administrovala
a gratuluji šikovným rukám kamenosochaře Jaroslava Chovance, který dal nový kabát těmto našim drobným sakrálním stavbám: Kříž Na Láni, Misijní kříž u kostela sv. Kateřiny, Kříž na ulici
Polanecké, Kříž na ulici U Barevny.

Věřím, že v příštích letech budeme moci pokračovat v této
bohulibé práci.
Alice Chlebovská
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REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA KLIMKOVIC
V tomto předvánočním čase bývalo
zvykem pořizovat si už vstupenky
na městský ples.
Letos je tomu jinak, už nyní
je jasné, že plesová sezóna
v Sanatoriích Klimkovice nebude.
Jedná se o zdravotnické zařízení,
kde platí nejpřísnější hygienická pravidla.
Jestli bude v budoucnu docházet
k postupnému uvolňování omezení,
zdravotnická zařízení budou patřit
mezi ta místa, kde protiepidemiologická
opatření potrvají do poslední chvíle.
Těšme se proto na jiné radovánky,
kterých každý určitě umíme najít spoustu.
KIS Klimkovice

Děkujeme Skupině ČEZ za podporu tohoto projektu.

