a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dubnový zpravodaj
se měl nést v duchu rozvolňování a pozvánek na kulturní akce. Sám jsem se těšil na
toto období umocněné příchodem jara.
Bohužel nás zasáhlo něco horšího než
covid-19, a to válka na Ukrajině. Situace
na Malé Rusi, jak se Ukrajině v minulosti
říkalo, je násilný a odporný akt, který nás
v budoucnu ještě hodně ovlivní. Z tohoto
důvodu se v měsíci březnu uskutečnilo
zasedání zastupitelstva města za účelem
projevení vůle zastupitelů k co největší
solidaritě a pomoci lidem z Ukrajiny, kteří
utíkají z vybombardované země. Zastupitelé přijali několik usnesení; první usnesení bylo nejen deklarací:
Zastupitelstvo města Klimkovic odsuzuje ostře vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a vyjadřuje plnou

duben 2022
solidaritu ukrajinskému lidu. Vyjadřuje vůli pomoci podle svých možností
nejen lidem, kteří budou ubytovaní na
území města Klimkovic, ale i těm, kteří
zůstali na území Ukrajiny, zejména pak
rodině a obyvatelům Terny, rodného
města čestného občana Klimkovic,
poručíka V. A. Staška.
Zastupitelstvo města Klimkovic děkuje všem obyvatelům, ﬁrmám a organizacím za dosavadní i budoucí pomoc
ukrajinským občanům.
Zastupitelstvo mimo jiné odsouhlasilo důležitou věc a to, že se Kulturně informační středisko stane centrem, kde
budou moci občané komunikovat s konkrétní osobou o možnosti pomoci občanům z Ukrajiny. Usnesení zní:
Zastupitelstvo města Klimkovic ukládá Kulturně informačnímu středisku
Klimkovice zajistit vytvoření a správu

Vynášení zimy a vítání jara s CVČ Mozaika.
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databáze volných ubytovacích kapacit na území města Klimkovic a volných pracovních míst na území města
Klimkovic a v blízkém okolí, případně
takovýchto míst u podnikatelů a ﬁrem
se sídlem v Klimkovicích, s tím, že se
Kulturní a informační středisko stane
komunikačním centrem pro pomoc
města Klimkovic ukrajinským občanům.
Rámcový přehled usnesení, týkajících
se Ukrajiny, jsou v další části zpravodaje. Doufám, že se celá situace na Ukrajině brzy uklidní a my budeme spíše řešit
každodenní problémy, jak tomu bylo do
jara roku 2020.
Dne 21. 2. 2022 se konalo zastupitelstvo mj. za účelem uvolnění prostředků
na investiční akce zadláždění nádvoří
zámku a realizaci chodníku na ulici 28. října. Termín zahájení zadláždění nádvoří
je stanoven na přelom měsíce března
a dubna a chodník do Polanky se začne
Pokračování na další straně
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realizovat o něco později. Věřím, že vše
zvládneme tak, jak jsme si naplánovali,
protože situace ve stavebnictví je ještě
horší než minulý rok. Materiál ve stavebninách začíná být podpultovým zbožím,
proto jsem rád, že jsme s opravou střechy
sokolovny začali hned v lednu.
Na zmíněném zastupitelstvu se do
popředí dostala jedna záležitost, a to
že TJ Klimkovice (fotbalisté Klimkovic)
požádali město o spolupráci při spoluﬁnancování stavby „Generální oprava
fotbalového hřiště“ za podmínky získání dotace z Národní sportovní agentury.
Celé to zní dobře a nebyl sebemenší důvod nepodpořit tuto snahu. Problém byl
v tom, že projekt, který předložili zastupitelům, jakožto podklad pro realizaci,
měl zásadní vadu. Město Klimkovice má
obrovský problém, který není vidět. Tím
problémem je množství odpadní vody

v kanalizaci města. Jakákoliv voda, která
není splašková, ale pochází z drenážních
trubek, dešťových svodů nebo studní či
jiných zdrojů, je obrovský problém. Město za tuto vodu musí platit stočné, stejně
jako za vodu splaškovou.
Situace je natolik vážná, že město bude muset již v příštím roce přepočítat tuto ztrátu do výše stočného, aby dostálo
závazkům vůči poskytnutým dotacím,
poskytnutých na vybudování kanalizací.
Proto každá nová stavba v našem městě musí přednostně řešit vsaky, případně
systém s retenční nádrží a město musí
hledat cesty tak, aby tento problém vyřešilo.
Nutno připomenout, že tento závazek
si město na sebe vzalo dobrovolně již
v roce 2016 tím, že přijalo dotaci z OPŽP
a teprve v roce 2021, kdy jsme požádali
o kolaudaci ČOV v Josefovicích, jsme zjistili, že tento problém nikdo neřeší. Projekt

od TJ Klimkovice zaústil novou drenáž
do stávající kanalizační přípojky budovy
sokolovny, kterou se odvádějí srážkové
vody do vodního náhonu ve vlastnictví
města, bez možnosti dalšího využití.
Město zároveň požádalo o vyjádření
vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy, zda daná stavba bude podléhat rozhodnutí vodoprávního úřadu. Není možné udělovat výjimky, a to ani spolkům.
Věřím, že se fotbalistům Klimkovic podaří
prostřednictvím odborného projektanta
předložený projekt upravit a doplnit tak,
aby celý problém byl uspokojivě vyřešen
jak ve vztahu k odvodnění i zavlažování
fotbalového hřiště, tak zamezení odvodu
odpadní vody z hřiště do kanalizace.
Vážení spoluobčané, i v této neveselé
době vám přeji krásný jarní měsíc plný
sluníčka a rozkvetlých stromů.
S pozdravem váš starosta
Jaroslav Varga

Informace z městského úřadu

Město Klimkovice
vyhlásilo veřejnou sbírku
Každý hledá v dnešní nelehké situaci
způsoby pomoci.
Způsobů je několik, skvěle funguje
dobrovolnická činnost v součinnosti
s Kulturním a informačním střediskem, řada
občanů se již podle svých možností zapojila.
Dalším ze způsobů pomoci může být finanční
příspěvek prostřednictvím veřejné sbírky.
Rada města Klimkovic na své 108. schůzi
konané dne 16. 3. 2022 rozhodla o konání
veřejné sbírky ve prospěch ukrajinských občanů
ubytovaných na území města Klimkovic.
Sbírka se uskuteční pomocí pokladničky
umístěné v Kulturním a informačním středisku
v budově zámku,
u České spořitelny byl zřízen sbírkový účet č.
6147913389/0800.
Děkujeme, že pomáháte.

Památník u Myslivny, ul. Písečná, Klimkovice
Zástupci města Klimkovic u památníku položí kvě ny
a vzpomenou na událos pádu letadla LA7,
v jehož troskách letec zahynul.
V dnešní době, kdy vedeme spokojené životy
a nikdo z nás nevěřil, že by se mohla válka opakovat,
má tato událost, zejména proto,
že Staško pocházel z dnešní Ukrajiny,
zcela jiný rozměr.
Na místě bude k dispozici sbírková pokladnička,
do které budete moci přispět ukrajinským občanům
žijícím v současné době na území našeho města.
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Informace zastupitelům a občanům
města Klimkovic – pomoc Ukrajině
1. Informovanost zastupitelů a občanů.
Zastupitelstvo města Klimkovic ukládá
radě města pravidelně informovat zastupitele i občany města o postupu plnění jednotlivých usnesení i dalších bodů
uvedených v materiálu „Návrh pomoci
Ukrajincům pobývajícím na území města
Klimkovic a Ukrajincům zůstávajícím na
území Ukrajiny“.
Průběžně plněno.
Na základě výše uvedeného usnesení
Zastupitelstva města Klimkovic předkládáme tento informační materiál č. 1 ze
dne 18. 3. 2022.
2. Schválení daru. Zastupitelstvo města
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve
výši 50 000 Kč společnosti Český červený
kříž, IČO 49593412, se sídlem Červeného
kříže 1672/4, 702 00 Ostrava, na pomoc
Ukrajině převodem na transparentní účet
č. 333999/2700.
Průběžně plněno.
Ve spolupráci se zástupci ČČK je připravována smlouva o poskytnutí daru.
Správní odbor MěÚ Klimkovice nyní čeká
na potvrzení údajů ze strany ČČK.
3. Schválení daru. Zastupitelstvo města
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve
výši 50 000 Kč společnosti Český červený kříž, IČO 49593412, se sídlem Červeného kříže 1672/4, 702 00 Ostrava,
na pomoc Ukrajině převodem na krizový
účet č. 8136650287/0100.
Průběžně plněno.
Ve spolupráci se zástupci ČČK je připravována smlouva o poskytnutí daru.
Správní odbor MěÚ Klimkovice nyní čeká
na potvrzení údajů ze strany ČČK.
4. Schválení veřejné sbírky. Zastupitelstvo města Klimkovic ukládá radě města
založit Veřejnou sbírku na pomoc ukrajinským občanům za podmínek stanovených
zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění
pozdějších předpisů a vhodným způsobem ji prezentovat občanům Klimkovic
s termínem do 30. září 2022. Zastupitelstvo města Klimkovic si vyhrazuje právo
rozhodnout o využití veřejné sbírky.
Průběžně plněno.
Rada města Klimkovic na svém řádném zasedání dne 16. 3. 2022 rozhodla

o konání veřejné sbírky ve prospěch
ukrajinských občanů ubytovaných na
území města Klimkovic a pověřuje odbor
správní podáním žádosti ke Krajskému
úřadu v Ostravě.
O založení sbírky požádá správní odbor ve zkrácené lhůtě (kratší než 30 dnů)
s odůvodněním existence důvodů zvláštního zřetele hodných – zmírnění následků ozbrojeného konﬂiktu, humanitární pomoc.
Sbírka bude uskutečňována:
• shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu (založí starosta)
• pokladničkami (budou k dispozici v KIS
a na všech akcích města)
Sbírka bude ukončena k 30. 9. 2022.
Podmínky sbírky umožňují průběžné čerpání a není tak nutné čekat až na
ukončení sbírky. Doporučujeme změnu
usnesení ZM tak, aby byla možnost sbírku čerpat průběžně.
5. Schválení daru. Zastupitelstvo města Klimkovic bere na vědomí snahu rady
města poskytnout peněžitý dar nebo materiální pomoc paní Lýdii Konstantinovně
Maximové s tím, že ukládá radě města
převést prostředky vhodným a bezpečným způsobem.
Průběžně plněno.
Radní Ing. Pavle Vavrošové ve spolupráci s Mgr. Naděždou Kolinovou, se podařilo kontaktovat paní Lýdii Konstantinovnu Maximovu. Paní Lýdie se nachází
na Ukrajině, těší se dobrému zdraví, je
ráda, že jsme si na ni vzpomněli a uvítá
jakoukoliv ﬁnanční pomoc. Odbor správní
připravuje potřebné podklady pro převod
ﬁnančního daru ve výši 20 000 Kč na účet
paní Lýdie Konstantinovny Maximové.
6. Zajištění krátkodobého ubytování
v Hotelu na podloubí. Zastupitelstvo
města Klimkovic ukládá radě města uzavřít dodatek k platné nájemní smlouvě
Hotelu na podloubí tak, aby byla celá kapacita hotelu vyčleněna pro potřeby krátkodobého ubytování ukrajinských občanů se zajištěním služeb doporučených
KACPU MSK s tím, že ﬁnancování bude
zajištěno prostřednictvím rozpočtu města
Klimkovic s maximální refundací ze státního rozpočtu podle platných předpisů.
Splněno.

Podle dohody starosty města a provozovatele hotelu je plná ubytovací kapacita (10 lůžek) tohoto hotelu vyčleněna pro
potřeby krátkodobého ubytování ukrajinských občanů a provozovatelem bude
zaregistrována u KACPU MSK od pondělí 21. 3. 2022 po dokončení stavebních
úprav.
Pro zde ubytované bude RM řešit alespoň zpočátku nějaký peněžní příspěvek
na jídlo formou proplacení jednoho teplého jídla nájemci Hotelu na podloubí denně.
Koordinaci ubytování, registraci uprchlíků a další administrativní úkony, spojené s krátkodobým ubytováním uprchlíků
a v tomto ubytovacím zařízení, má ve své
kompetenci KIS. Ubytování bude zajišťováno ve spolupráci s nájemcem hotelu
a KIS, kdy bude nutno zasílat každodenní
hlášení o počtu ubytovaných.
Podle současné právní úpravy je platba
za každého ubytovaného 250 Kč denně
ze státního rozpočtu a v případě uzavření
smlouvy s krajem pak dalších 125 Kč za
osobu a den.
V současné době je v Klimkovicích ubytováno (ukrajinských uprchlíků): 32 osob,
z toho 17 dospělých a 15 dětí.
7. Zajištění dalších ﬁnančních zdrojů.
Zastupitelstvo města Klimkovic ukládá
radě města prověřit možnost získání externích ﬁnančních příspěvků (např. Nadace ČEZ apod.) na úhradu nákladů
spojených se zajištěním krátkodobého
ubytování a v případě splnění kritérií pro
podání žádosti takovou žádost podat.
Průběžně plněno.
Průběžně se monitoruje podání žádosti
o dotaci k Nadaci ČEZ a pro krátkodobé ubytování monitorujeme dotaci také
z MSK. Odbor HTO, KIS a členové rady
města monitorují další možné zdroje
ﬁnancování.
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskovezpravy/na-ukrajinu-miri-od-zamestnancucez-a-nadace-cez-prvni-4-miliony-korun.dalsich-5-milionu-nadace-vyclenila-napomoc-uprchlikum-v-cr-155763
8. Zajištění dalších ubytovacích kapacit krátkodobého ubytování. Zastupitelstvo města Klimkovic souhlasí s využitím
budovy Žluté školy na ul. Komenského
Pokračování na další straně
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ke krátkodobému ubytování občanů Ukrajiny po provedených revizích a uvedení
do provozu schopného stavu k tomuto
účelu. A to pokud to umožní aktuálně
platná legislativa a pověřuje technickou
správu města předložením minimálních
technických a legislativních požadavků
pro výše uvedené použití budovy, a to do
16. 3. 2022.
Průběžně plněno.
Podle nařízení vlády ze dne 16. 3. 2022
musí objekty, ve kterých je poskytováno
nouzové přístřeší, splňovat zákonné podmínky původního kolaudačního rozhodnutí, případně musí být provedena rekolaudace na jiný způsob užívání objektu.
Jsou dvě možnosti, jak splnit zákonné
podmínky ubytování v objektu Žluté školy,
obě jsou intenzivně řešeny přes Technickou správu města Klimkovic.
První je zajistit splnění podmínek pro
původní účel – tedy školy a internátu.
Druhý je požádat o změnu účelu užívání na „dočasné ubytování“. Zde bylo
vyžádáno stanovisko stavebního úřadu,
který stanovil lhůtu 60 dnů na provedení
nezbytných úprav.
V současné době TS napouští v budově vodu a průběžně zajišťuje opravy
netěsných spojů. Vše se děje vlastními
prostředky. Těsnost vodního systému je
nutná i pro případné napouštění topení.
Dále jsme požádali o vypracování dvou
cenových nabídek, a to na elektro revizi
a stavebně technické posouzení objektu, které je nutné pro získání potřebného Požárně bezpečnostního řešení
(PBŘ). Projektanti přislíbili vyjádření do
sedmi dnů. Dále byl osloven SU Bílovec
s požadavkem na změnu účelu užívání
a to „ke krátkodobému ubytování občanů
Ukrajiny“, výsledek SU Bílovec potvrdil
možnost krátkodobého ubytování, avšak
za splnění zákonných podmínek, a tím
jsou platné revize, závazné stanovisko
Hasičského záchranného sboru, závazné
stanovisko Krajské hygienické stanice,
závazné stanovisko orgánu územního
plánování.
Jakmile se povede získat všechny dokumenty, a vyčíslí se potřebná částka pro
spuštění objektu, budeme žádat zastupitelstvo o uvolnění potřebných ﬁnančních
prostředků a následné zahájení prací (ať
už na objednávku či dobrovolnických) pro
znovuotevření budovy.
MMR připravuje dotační titul, který
umožní hradit část nákladů spojených
s rekonstrukcí objektu, podrobnosti nejsou známy, proto doporučujeme vyčkat
pro stanovení podmínek dotace. Podle
4

platného nařízení vlády bude úhrada
za každého ubytovaného 200 Kč denně
s tím, že poskytovatel ubytování je povinen zajistit stravu 3x denně.
9. Vytvoření a správa databází ubytování a pracovních příležitostí. Zastupitelstvo města Klimkovic ukládá Kulturně
informačnímu středisku Klimkovice zajistit vytvoření a správu databáze volných
ubytovacích kapacit na území města
Klimkovic a volných pracovních míst na
území města Klimkovic a v blízkém okolí,
případně takovýchto míst u podnikatelů
a ﬁrem se sídlem v Klimkovicích, s tím, že
se Kulturní a informační středisko stane
komunikačním centrem pro pomoc města
Klimkovic ukrajinským občanům.
Průběžně plněno.
KIS se chopilo role koordinátora, komunikačního centra pro pomoc města Klimkovic ukrajinským občanům.
Na webových stránkách města je spuštěna záložka „POMOC UKRAJINĚ“, kde
jsou zveřejňovány veškeré informace
spojené s tímto tématem. Tímto informačním kanálem jsou oslovováni dobrovolníci, dále jsou zde veškeré dostupné
informace pro Ukrajince: https://www.
mesto-klimkovice.cz/pomoc-ukrajine. Od
dnešního dne je spuštěna (za vydatné
osobní pomoci Ing. Jakuba Unucky) na
webových stránkách města také webová
aplikace, která umožní a pomůže s konkrétní cílenou pomocí – https://pomoc.
mesto-klimkovice.cz.
Byla zorganizována první komunikační
schůzka s ukrajinskými občany ubytovanými na území našeho města za účasti
ředitelek ZŠ a MŠ Klimkovice, sociální
pracovnice, A. Jahnové ze správního
odboru a tlumočnice Tamary Iskrytskoj.
Byly předány všechny dostupné informace první skupině uprchlíků, vyslechnuty
jejich potřeby, zajištění co nejrychlejšího
nasměrování do života v Klimkovicích
(lékaři, školy, školky, práce). Cílem mj.
bylo navázání osobních vztahů, aby existovala komunikace a aby se postupně do
budoucna mohla propojit skupina Ukrajinců s obyvateli Klimkovic.
Byla zveřejněna výzva občanům pro
přihlášení volných ubytovacích kapacit.
KIS pomáhá takovýmto občanům s dobrovolnickým vybavením a úpravami těchto
kapacit. Pro tyto účely komunikují s veřejností / dobrovolníky a pořádají sbírky, které následně předávají ubytovatelům.
Průběžně pořádají sbírky konkrétních
věcí pro konkrétní potřeby uprchlíků.
Město Klimkovice bylo v KACPA zaregistrováno jako místo, které organizuje
systematickou pomoc. Pokud v Klimko-

vicích vznikne nová ubytovací kapacita,
KIS ji hlásí na KACPU a urychlí tak ubytování potřebným. KIS pomáhá vytvářet
databáze těchto ubytovacích kapacit.
Byla zveřejněna výzva občanům, živnostníkům a podnikatelům v Klimkovicích
a okolí, kteří mohou nabídnout pracovní
příležitost ukrajinským uprchlíkům, ubytovaným v Klimkovicích. V KIS je vedena
databáze těchto pracovních příležitostí,
která je následně poskytována ukrajinským uprchlíkům ubytovaným na území
našeho města a zveřejňována v ukrajinském jazyce na webu města.
KIS navázalo neformální spolupráci (zdarma) s překladatelkou do ruštiny
a s rodilým mluvčím. KIS mj. začíná plynně hovořit všeslovanskou řečí. ☺ Více
informací – viz odkazy výše.
10. Zajištění dalších ubytovacích kapacit dlouhodobého ubytování. Zastupitelstvo města Klimkovic ukládá radě
města zpracovat analýzu možností zajištění dlouhodobého ubytování v bytových
objektech města Klimkovic spolu se souhrnem nutných úprav pro možnost důstojného dlouhodobého ubytování.
Průběžně plněno.
Město Klimkovice nyní disponuje třemi
volnými byty:
Technická správa připravila již prvotní seznam potřebného vybavení, který
se průběžně doplňuje a po dopracování
bude během příštího týdne předložen RM
k dalšímu rozhodování.
Ředitelka ZŠ oznámila, že se v budově
základní školy uvolnil byt. Byt byl nabídnut současnému školníkovi a několika
perspektivním stálým zaměstnancům
ZŠ. Nikdo nabídku nepřijal. Ředitelka ZŠ
proto nabídla bydlení třem ukrajinským
matkám s dětmi (byt má tři samostatné
pokoje). Byt bude dobrovolnicky vybaven potřebným zařízením pro potřeby
uprchlíků. Mohlo by tak vzniknout komunitní centrum pro ukrajinské rodiny, které
budou mít děti v naší škole. O možnosti
ubytovat ve školnickém bytě ukrajinskou
učitelku – vychovatelku – kuchařku + děti
již byla informována sociální pracovnice,
která by mohla doporučit vhodné kandidátky prostřednictvím KACPU MSK.
Ubytování v soukromí. Klimkovičtí občané nezištně pomáhají a nabízejí své
volné ubytovací kapacity. Ve spolupráci
s KIS a dobrovolníky, pokud je potřeba,
jsou i tyto soukromé ubytovací kapacity
upravovány a vybavovány.
V Klimkovicích dne 18. 3. 2022
Jaroslav Varga, starosta města
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta města
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Dokončení letošní první realizační investice
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Josefovice
Nebývá obvyklé, aby hned první měsíce roku byly korunovány úspěšným dokončením nějakého realizačního projektu. Rok 2022 v Klimkovicích se v tomto vymyká, protože máme dokončeny již dvě realizační investice. Stručný „rodokmen“
první z nich je popsán v tomto článku, o druhé se dočtete na jiném místě tohoto
vydání Zpravodaje.

Když před tři čtvrtě rokem vyhodnotil
starosta města Jaroslav Varga možnost
provést rekonstrukce vnitřních zařízení
ve školních budovách jako zcela reálné,
přičemž náklady by bylo možno zčásti
pokrýt z dotace vyhlášené Ministerstvem
pro místní rozvoj v rámci programu 11782
– Podpora rozvoje regionů 2019+, oslovil ředitelky základní a mateřské školy
a požádal je o předání potřebných projektových dokumentací. Následovalo podání
žádosti, která byla vyhodnocena s pozitivním výsledkem a městu Klimkovice byla
schválena dotace ve výši 1 460 972 Kč,
která bude využita na ﬁnancování celkem
tří zcela samostatných a na sobě nezávislých stavebních objektů, a to:
1. Oprava sociálních zařízení v budově:
Mateřská škola, příspěvková organizace,
Josefovice 38, 742 83 Klimkovice

2. Oprava sociálních zařízení v budově:
Základní škola Klimkovice, příspěvková
organizace, Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice (pavilon A 1. a 2. NP budovy)
3. Rekonstrukce kuchyně v budově: Mateřská škola, příspěvková organizace,
28. října 89, 742 83 Klimkovice.
Poté, kdy byl na základě transparentního výběrového řízení prostřednictvím proﬁlu zadavatele vybrán zhotovitel stavby –
ostravská společnost JAMI-stav, s. r. o.,
s níž byla následně dne 24. září 2021
podepsána smlouva o dílo, došlo dne
29. září 2021 k zahájení prací v objektu MŠ v Josefovicích. Bohužel obrovský
rozsah souběžně realizovaných investic
v roce 2021 (viz informace v minulém
vydání zpravodaje) se neblaze podepsal
i na možnosti průběžného pokračování investice „Oprava sociálních zařízení

v budově MŠ Josefovice“, proto z důvodu
mírného zdržení stavby „Oprava povrchu
silnice III/46417 Josefovice – průtah obcí“
a současně probíhajících stavebních prací na stavbě „Zateplení MŠ Klimkovice,
ul. 28. října 89, 742 83 Klimkovice“ nebylo možné zabezpečit koordinaci docházky dětí do školek, a tudíž musely být stavební práce v MŠ Josefovice přerušeny.
Následně bylo na základě zhotovitelem
zpracovaného harmonogramu stavebních prací dohodnuto s objednatelem
(město Klimkovice), zastoupeným starostou města Jaroslavem Vargou, Ing. Ditou
Jalůvkovou jednající ve věcech technických a Ing. Bc. Ladislavem Vaškem jednajícím ve věcech obchodních, že pokračování prací bude směřováno do období,
které co nejméně omezí provoz mateřské
školy, a to od 16. prosince 2021. Bylo
tak zajištěno, že v době mezi vánočními
svátky a Novým rokem byly provedeny
veškeré práce, které v sobě zahrnovaly
i nezbytné technologické přestávky (vytvrzení betonu, vyzrání zděných konstrukcí,
apod.), takže počátkem roku 2022 mohly
být zahájeny dokončovací práce. Celá
investiční akce „Oprava sociálních zařízení v budově: Mateřská škola, příspěvková
organizace, Josefovice 38, 742 83 Klimkovice“ byla dokončena 9. ledna 2022
a následujícího dne již byl zahájen plný
provoz josefovické mateřské školy. Dlužno dodat, že na úspěšném dokončení
díla má mimořádně velký podíl pověřený
referent HTO Bc. Vladislav Poledník, který stavbu dozoroval a navrhoval okamžitá
opatření k dokončení díla v co nejkratším
čase, a profesionalita zaměstnanců zhotovitelské spol. JAMI-stav, s. r. o., v čele
se stavbyvedoucím Michalem Honzekem. Aby celkový dojem a užitná hodnota
investice splňovaly ty nejpřísnější parametry, objednala paní ředitelka Bc. Šárka
Čáňová nad rámec předmětu díla výrobu
nových skříněk, které byly instalovány
v polovině měsíce února.
Nezbývá než věřit, že konečný výsledek
dokončené investice (viz fotograﬁe) ještě
více zpříjemní prostory MŠ v Josefovicích
všem dětičkám.
Projekt Rekonstrukce v budovách MŠ
a ZŠ obce Klimkovice byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ
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Dokončení investiční akce
Rekonstrukce kuchyně v budově MŠ 28. října
Dne 17. ledna 2022 byly zahájeny stavební práce v budově MŠ Klimkovice na ulici 28. října, kde proběhla kompletní
rekonstrukce kuchyně s přípravnou jídel.
Stavební úpravy probíhaly podle tří dílčích projektů, které
musely být během stavebních prací upraveny na skutečně zjištěný stav. V rámci stavebních úprav byly realizovány nové elektrorozvody v téměř celé sklepní části včetně nového rozvaděče,
nové rozvody či přeložky stávajících médií, bylo upraveno dispoziční řešení jednotlivých zařízení a jejich napojovacích míst, provedeny nové obklady stěn a podlah, zavěšení sádrokartonových
podhledů zakrývající novou vzduchotechniku a ostatní rozvody
pod stropem s následnou výmalbou.
Po rekonstrukci
Stavební úpravy probíhaly do 21. února 2022, následně proběhlo opětovné zapojení spotřebičů a zařízení, včetně jejich
revizí. Po jarních prázdninách tak byl zahájen provoz v „nové“
školní kuchyni, která splňuje podstatně vyšší provozní a hygienické standardy, ale i estetickou úroveň.
Projekt Rekonstrukce v budovách MŠ a ZŠ obce Klimkovice byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Ing. Dita Jalůvková,
vedoucí odboru hospodářsko-technického

Před rekonstrukcí

Přehled schválených usnesení z 29. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 21. 2. 2022
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

zvyšují příjmy
§

schválilo
• upravený program 29. zasedání zastupitelstva města

Pol.

Název

1211

Daň z přidané hodnoty

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Celkem se příjmy zvyšují

• úpravu rozpočtu pro rok 2022 – rozpočtové opatření č. 2/2022,
kterým se:

zvyšuje se ﬁnancování

zvyšují se výdaje
Částka

§

Částka
o 3 500 000,00 Kč
o 3 500 000,00 Kč

Pol.

Název

Částka

8115

Změna stavu krátk.
o 7 280 775,82 Kč
prostředků na bankovních účtech

§

Pol.

Název

2219

6xxx

Ostatní záležitosti
pozemních komunikací

o 7 850 000,00 Kč

3613

6xxx

Nebytové hospodářství

o 1 400 000,00 Kč

3613

6xxx

Nebytové hospodářství

o 750 000,00 Kč

3421

5xxx

Využití volného času dětí
a mládeže

o 30 000,00 Kč

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

3429

5xxx

Ostatní zájmová činnost
a rekreace

o 70 000,00 Kč

• zprávu o plnění usnesení 28. zastupitelstva města

6xxx

Mateřské školy

o 100 000,00 Kč

6409

5xxx

Ostatní činnosti j. n.

o 580 775,82 Kč

6

o 7 280 775,82 Kč

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
• zprávu o ověření zápisu z 28. zasedání ZM Klimkovic přednesenou Ing. Pavlou Vavrošovou a prof. Ing. Ivo Hlavatým, Ph.D.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

3111

Celkem se výdaje zvyšují

Celkem se ﬁnancování zvyšuje

o 10 780 775,82 Kč

• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města od
28. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání ZM
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
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• zprávu z kontroly kontrolního výboru investiční akce „Rekonstrukce chodníku Čs. armády“ a kontroly „Nákup a distribuce
kompostérů“

ve výši 50 000 Kč a uzavřít s jednotou smlouvu o poskytnutí
peněžitého daru
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• Zhodnocení nové koncepce dopravní obsluhy městské části Ostrava – Polanka nad Odrou a města Klimkovic, včetně
přiložených tabulek vytíženosti jednotlivých spojů DPO linek
č. 59B, 64 a 76.

• poskytnout peněžitý dar Junáku – český skaut, středisko Klimkovice, z. s., Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 667 394 03,
ve výši 40 000 Kč a uzavřít s Junákem smlouvu o poskytnutí
peněžitého daru
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• závěry obsažené ve studii „Multifunkční sportovní hala v Klimkovicích, Studie proveditelnosti“, vypracované v 12/2021 až
1/2022 společností BeePartner a. s., se sídlem nám. Svobody
527, 739 61 Třinec, IČO: 03589277
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o činnosti Jednotky SDH a zprávu o stavu požární
ochrany – úseku požární prevence – za rok 2021
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
pověřilo
• kontrolní výbor provedením kontroly inženýrské činnosti a postupu prací na kanalizaci na nádvoří zámku do doby nálezu
studny
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 3
rozhodlo
• zveřejnit na webových stránkách města „Studii proveditelnosti
multifunkční sportovní haly“ a informovat občany o jejím zveřejnění prostřednictvím zpravodaje a facebooku města
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 4
• změnit v usnesení 26/466.1 tak, že nově zní vybrat „Analýza
stávající prostorové studie multifunkční sportovní haly“ vypracovanou společností FIALAARCHITECTS s. r. o., se sídlem
Na zákopech 250, Kanada, 739 61 Třinec, IČO: 29384397, ve
variantě: umístění sportovní haly v místě víceúčelového hřiště ve vlastnictví DTJ Klimkovice a zkoordinovat tento podklad
o základní parametry dotační výzvy NSA, včetně zapracování
požadavků DTJ Klimkovice a dalších sportovních spolků podle
přílohy zápisu
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 1
• 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 15, 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 15, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar Tělocvičné jednotě Sokol Klimkovice,
Tyršova 276, 742 83 Klimkovice, IČ 708 88 736 ve výši 670 000
Kč a uzavřít s jednotou smlouvu o poskytnutí peněžitého daru
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar Dělnické tělovýchovné jednotě Klimkovice, z. s., Palackého 362, 742 83 Klimkovice, IČ 673 405 04,

• poskytnout peněžitý dar SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
Klimkovice, Požárnická 290, 742 83 Klimkovice, IČ 654 725 01,
ve výši 200 000 Kč a uzavřít se sborem smlouvu o poskytnutí
peněžitého daru
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• 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 15, proti 0, zdržel se 0
• poskytnout peněžitý dar xxx, xxx, 742 83 Klimkovice, ve výši
25 000 Kč a uzavřít s paní xxx smlouvu o poskytnutí peněžitého daru
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• neposkytnout peněžitý dar Českému zahrádkářskému svazu
Klimkovice p. s., Ostravská 80, 742 83 Klimkovice, IČ 683 441
80, ve výši 100 000 Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• neposkytnout peněžitou dotaci Českému zahrádkářskému svazu Klimkovice p. s., Ostravská 80, 742 83 Klimkovice, IČ 683
441 80, ve výši 135 000 Kč a realizovat akci městem
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2
• poskytnout úvěr z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů paní xxx, adresa trvalého pobytu,
xxx, Klimkovice pro výměnu střešní krytiny, a také pro zateplení
obvodového pláště nemovitosti a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí úvěru z FORM ve výši 153 360 Kč s ročním úrokem 3 %
na dobu 4 let
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• směnit pozemek města parc. č. 3188/15 k. ú. Klimkovice, druh
pozemku: orná půda, o výměře 48 m2, za část pozemku ve vlastnictví xxx, adresa trvalého pobytu xxx, 742 83 Klimkovice, parc.
č. 2178/34 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: orná půda, označenou na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. 313116/2021 ze dne 3. 5. 2021, novým parc. č. 2178/59, o výměře
11 m2; pozemky budou směněny za cenu 300 Kč/m2 a rozdíl
ceny bude doplacen; náklady se směnou spojené (tzn. úhrada
geometrického plánu pro rozdělení pozemku a správní poplatek
do katastru nemovitostí) ponese každá smluvní strana z ½
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• nepřijmout nabídku společnosti VIAGEM a. s., se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, a tedy nekoupit do vlastnictví města Klimkovic tyto nemovité věci:
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
1) pozemky:
• parc. č. 4542 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 524 m2, za cenu 91 700 Kč
• parc. č. 4543 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha, o výměře 431 m2, za cenu 75 425
Kč
• parc. č. 4544 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: trvalý travní
porost, o výměře 977 m2, za cenu 170 975 Kč
2) spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/16 na pozemku parc. č.
4408 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: orná půda, o výměře
9 584 m2, za cenu 269 550 Kč
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 89 060 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 14, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu města a poskytnout Moravskoslezskému kraji
dotaci ve výši 28 546 Kč, která je určena na spoluﬁnancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít smlouvu s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným prof. Ing. Ivanem Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, IČ: 70890692, o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Klimkovic v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ ve znění podle
přílohy materiálu zastupitelstva města
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• Podat žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
Studii optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady ve městě Klimkovice z dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2022
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
stanovilo
• lhůtu a způsob podávání podnětů za město Klimkovice členy
zastupitelstva pro nový územní plán na změny v území, oproti
stávajícímu platnému územnímu plánu, pro nový územní plán
„Územní plán Klimkovice“ z vlastního podnětu, prostřednictvím
určeného zastupitele, do 25. 3. 2022 v náležitostech podle
zápisu zastupitelstva města

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 pozemky parc. č. 4135/6 k. ú. Klimkovice, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, a parc. č. 4135/7
k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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 souhlasit se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a se sankčními ujednáními s tím spojenými (podle „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného
práva č. UZSVM/ONJ/3382/2021-ONJM/SBP-32/2021“ uvedené v zápisu), a v souvislosti s tím
• 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 převáděným pozemkům parc. č. 4135/6 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, a parc. č. 4135/7 k. ú.
Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, věcné právo, spočívající v závazku města Klimkovic
nezcizit převáděné pozemky a nezatížit je zástavním právem,
a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděným pozemkům 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 investičního záměru „GENERÁLNÍ OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“
• schvaluje záměr poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Klimkovic v letech 2022 až 2023 TJ Klimkovice, z. s., IČ
48430765, na spoluﬁnancování akce „GENERÁLNÍ OPRAVA
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“, a to do výše 20 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 1 370 000 Kč, za
podmínky schválení a transferu dotace na tuto akci Národní
sportovní agenturou
• rezervuje částku 1 370 000 Kč na spoluﬁnancování akce „GENERÁLNÍ OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“ ve fondu sportu
• vyjadřuje podporu projektu „GENERÁLNÍ OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“ formou čestného prohlášení o podpoře projektu a souladu projektu s koncepčním směřováním rozvoje
sportu podle města Klimkovic
• rozhodlo, že v případě realizace investičního záměru „GENERÁLNÍ OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“ bude veškeré činnosti zajišťovat TJ Klimkovice, z. s., IČ 48430765, bez součinnosti MěÚ Klimkovice

ve věci nabytí pozemků parc. č. 4135/6 a 4135/7 k. ú. Klimkovice do vlastnictví města Klimkovic formou bezúplatného
převodu

• rozhodlo, že TJ Klimkovice z. s., IČ 48430765, zpracuje pro
tento projekt řešení akumulace vody pro zavlažování hřiště,
vyřešení nakládání s vodami a realizuje tento projekt následně
v rámci akce záměru „GENERÁLNÍ OPRAVA FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ“ bez součinnosti MěÚ Klimkovice

odmítá

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 5

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1

• nabytí pozemků parc. č. 4135/6 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, a parc. č. 4135/7
k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
8

Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního
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Rámcový přehled schválených usnesení
ze 30. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic
konaného dne 10. 3. 2022
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

Uložilo

schválilo
• upravený program 30. zasedání zastupitelstva města
• úpravu rozpočtu pro rok 2022 – rozpočtové opatření č. 3/2022,
kterým se:

• radě města založit Veřejnou sbírku na pomoc ukrajinským
občanům za podmínek stanovených zákonem č. 117/2001
Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů a vhodným způsobem ji prezentovat občanům Klimkovic s termínem
do 30. září 2022

zvyšují se výdaje

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

§

Pol.

Název

6221

5xxx

Humanitární zahraniční
pomoc přímá

6112

6xxx

Zastupitelstva obcí

Částka
o 200 000,00 Kč
o 42 350,00 Kč

a snižují se výdaje
§

Pol.

Název

Částka

6409

5xxx

Ostatní činnosti j. n.

o 200 000,00 Kč

6112

5xxx

Zastupitelstva obcí

o 42 350,00 Kč

• radě města uzavřít dodatek k platné nájemní smlouvě Hotelu na
podloubí tak, aby byla celá kapacita hotelu vyčleněna pro potřeby krátkodobého ubytování ukrajinských občanů se zajištěním
služeb doporučených KACPU MSK s tím, že ﬁnancování bude
zajištěno prostřednictvím rozpočtu města Klimkovic s maximální refundací ze státního rozpočtu podle platných předpisů
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Celkem se výdaje nemění.

• radě města prověřit možnost získání externích ﬁnančních příspěvků (např. Nadace ČEZ apod.) na úhradu nákladů spojených se zajištěním krátkodobého ubytování a v případě splnění
kritérií pro podání žádosti takovou žádost podat

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

• poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč společnosti Český červený kříž, Praha, na pomoc Ukrajině převodem na transparentní účet

• radě města pravidelně informovat zastupitele i občany města
o postupu plnění jednotlivých usnesení i dalších bodů uvedených v materiálu „Návrh pomoci Ukrajincům pobývajícím na
území města Klimkovic a Ukrajincům zůstávajícím na území
Ukrajiny“

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč společnosti Český červený kříž, Ostrava, na pomoc Ukrajině převodem na krizový účet
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
odsoudilo
• ostře vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a vyjadřuje
plnou solidaritu ukrajinskému lidu. Vyjadřuje vůli pomoci podle svých možností nejen lidem, kteří budou ubytovaní na území města Klimkovic, ale i těm, kteří zůstali na území Ukrajiny,
zejména pak rodině a obyvatelům Terny, rodného města čestného občana Klimkovic poručíka V. A. Staška
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
poděkovalo
• všem obyvatelům, ﬁrmám a organizacím za dosavadní i budoucí pomoc ukrajinským občanům
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
vyhradilo
• právo rozhodnout o využití veřejné sbírky
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
• snahu rady města poskytnout peněžitý dar nebo materiální
pomoc paní xxxxxxxx s tím, že ukládá radě města převést prostředky vhodným a bezpečným způsobem
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• Kulturně informačnímu středisku Klimkovice zajistit vytvoření
a správu databáze volných ubytovacích kapacit na území města Klimkovic a volných pracovních míst na území města Klimkovic a v blízkém okolí, případně takovýchto míst u podnikatelů
a ﬁrem se sídlem v Klimkovicích, s tím, že se Kulturní a informační středisko stane komunikačním centrem pro pomoc města Klimkovic ukrajinským občanům
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• radě města zpracovat analýzu možností zajištění dlouhodobého ubytování v bytových objektech města Klimkovic spolu se
souhrnem nutných úprav pro možnost důstojného dlouhodobého ubytování
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
souhlasilo
• s využitím budovy Žluté školy na ul. Komenského ke krátkodobému ubytování občanů Ukrajiny po provedených revizích
a uvedení do provozuschopného stavu k tomuto účelu. A to
pokud to umožní aktuálně platná legislativa a pověřuje technickou správu města předložením minimálních technických
a legislativních požadavků pro výše uvedené použití budovy,
a to do 16. 3. 2022
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního
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Platby za odpady – nepřehlédněte
Žádáme poplatníky za komunální odpad, aby platbu za jednotlivé poplatníky
neslučovali a drželi se pokynů uvedených v informativním dopise. Každý poplatník má svůj speciﬁcký variabilní symbol.
Nedodržením správného variabilního a speciﬁckého symbolu při zadávání platby je
obtížné poplatníka dohledat a zařadit platbu ke správnému poplatníkovi.
Své platební pokyny si prosím dobře uschovejte pro platbu v příštích letech. Věříme,
že systém doladíme ke spokojenosti a přejeme zdar a sílu v třídění komunálního odpadu. Děkujeme.
Michaela Šimonová, odbor správní

Pamětníci, ozvěte se, prosím!
K historicky zajímavým místům v našem městě patří bezpochyby také kdysi více
frekventovaná polní cesta, odbočující vpravo ze současné ulice Komenského
úvozem k tzv. „Navratovu kříbí“ v jihovýchodní části území Klimkovic.
Ještě v první polovině minulého století to bylo místo, kde se pořádaly mnohé
české národní slavnosti a shromáždění
místních spolků s lampióny, hudbou i zpěvem. Obstarávali je hasiči, Sokoli, tovaryši nebo žáci a studenti.

Hledáme proto pamětníky a přátele
historie našeho města, kteří tuto dnes
již neexistující památku znali, a to ať už
osobně, nebo z kreseb či historických fotograﬁí, aby nám o tom napsali nebo předali své poznatky a informace.

V tomto prostředí, ve svahu na mírném
kopečku, stával (snad až do 70. let minulého století) i proslulý tzv. Müllerův kříž.
Kříž, o němž se ve svém románu Roky
v kruhu zmiňuje i spisovatelka Jarmila
Glazarová.

Podklady, dokumenty a potřebné informace a odkazy předejte laskavě do kanceláře KIS v přízemí zámecké budovy.

Mateřská škola
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Těšíme se na spolupráci s vámi.
Ing. Jiří Pillich

PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY
z oblasti ochrany spotřebitele
Telekomunikační akademie
Českého telekomunikačního úřadu
pořádá přednášku pro seniory
na téma:
Barevné linky, tísňová volání
a hlasové služby aneb
Aby vás účet za telefon
nezruinoval!
V rámci přednášky se posluchači
naučí rozpoznávat speciálně
zpoplatněná čísla, jako jsou barevné
linky. Dozví se, jak správně
postupovat při volání na tísňové linky.
Budou umět rozlišovat zahraniční
volání od roamingu a získají
pár užitečných tipů, jak lze ušetřit
za volání (cenová zvýhodnění
pro seniory).
Přednáška pro seniory je zdarma.
Na závěru bude krátká diskuze
ve stylu spotřebitelské poradny.
KDY: 4. 5. 2022 v 16.00 hodin
KDE: Zasedací místnost ZM,
2. patro zámku,
Lidická 1, Klimkovice
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Městská knihovna

Vítáme jaro v klimkovické knihovně
Taky to tak vnímáte? Jarní měsíce
máme opravdu všichni rádi. Sluníčko
už nás nabíjí vitamínem D a ptáci mají
koncerty. A tak se nám do toho jarního
úklidu vrhá hned lépe. I v knihovně.
Pustili jsme se do pravidelné revize knihovního fondu, takže rukama nám projde
zhruba 22 000 knih. Objevíme zapomenuté tituly, seřadíme sklad podle abecedy,
utěšíme knihy, které se už dlouho nedostaly mezi čtenáře, že je určitě vyvětráme.

Máme za sebou Velký knižní čtvrtek
a objednali jsme pro své čtenáře nové
knihy. Při revizi nám pomáhá dobrovolnice – studentka Markéta Rozprýmová,
práce nám jde pěkně od ruky.
Pokud nám donesete do knihovny
pěkně nazdobené velikonoční vajíčko,
uděláme si hezkou jarní výzdobu. A při
té příležitosti si můžete koupit pro své
koledníky malé dárečky. Tak krásné jarní
a aprílové dny, milí čtenáři.
Mgr. Zuzana Konvičková

Víte o tom, že v našem Domově pro seniory na ulici J. Glazarové vydávají svůj
časopis Měsíčník Dobré ucho domova?
A že svou rubriku knižních tipů pro ostatní
seniory edituje paní Antonie Šmicerlová,
mj. nejvěrnější a nejstarší čtenářka klimkovické knihovny? Moc jim fandíme!
(zk)
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Novinky ze základní školy

Lyžařský kurz 7. ročníku
V letošním školním roce nám současná situace umožnila zrealizovat tolik očekávaný lyžařský kurz. Mezi žáky sedmého ročníku byl o „lyžák“ velký zájem.
Na šestidenní pobyt na horách v Herolticích odjelo koncem února 66 dětí, lyžařů
i těch, kteří na lyžích ještě nestáli.

I když počasí příliš neodpovídalo zimnímu období a pod slunečními paprsky sníh
mizel před očima, díky obětavosti vlekařů a nasazení instruktorů zvládly všechny děti základy lyžování. Čtvrté a páté
družstvo brázdilo svah u heroltického
penzionu, zdatnější lyžaři prvního až třetího družstva využili možnosti zdokonalit
svou techniku ve skiareálu Bukové hory,
kde jsou náročnější lyžařské svahy.
V odpoledních hodinách děti navštívily

nedalekou obec Štíty, kde se seznámily s atraktivním lyžařským skokanským
můstkem do vody. Večerní programy měli
na starost žáci jednotlivých tříd, kteří pro
své spolužáky organizovali soutěže, hry
i závěrečnou diskotéku.
Pobyt na horách byl pro všechny děti
velice prospěšný, neboť po delší pauze
mohly být společně nejen v třídním kolektivu, ale vytvořily si nová přátelství napříč
celým ročníkem.

Ohlasy dětí:
• Lyžák byl super, večerní diskotéka neměla chybu, tancovaly jsme na písničku
Borovička náš taneček.
• Na lyžáku se mi líbilo všechno, každý
moment byl úžasný, nelze vybrat ten
nej.
• Chválím jídlo, lyžování, učitele, partu,
pokoj… Vše bylo za 1.
• Bylo to super. Byl jsem poprvé na lyžích
a čtvrtý den jsem jel na Bukovou horu.
• Nejvíce mě bavilo lyžování na Bukové
hoře, byly tam skokánky a hrbolky, ze
kterých jsme mohli jezdit.
• Byl to úžasný týden, který jsem si moc
užila se svými kamarády. Jídlo mi chutnalo a na pokoji byla se spolužačkami
sranda.
• Lyžování jsem si moc užila, potřebovala
jsem být venku na čerstvém vzduchu.
Odpolední klid byl mega boží, hrály
jsme hry nebo se smály.
• Poznal jsem další lidi a zjistil jsem, že
jsou fajn. Mám nové kamarády.
Mgr. Zita Nyklová
Mgr. Monika Richterová

Vynášení Morany ve školní družině

Po dvou letech jsme se mohli vrátit k akcím, na které jsme byli zvyklí. Letos jsme si to vynahradili s plnou parádou! Připravená Morana jako bohyně zimy, smutku, zmaru a smrti byla vynesena družinovými dětmi přesně 21. března odpoledne, a to k potoku Rakovci
u „medvědí“ studánky. Vůně medvědího česneku nás přivedla na správné místo, tam jsme si zazpívali písničky o jaru a figurínu zimy
spálili a utopili. Tento rituál se dětem vždycky moc líbí. Doufáme, že jsme to pořádné JARO opravdu přivolali!
Lenka Buroňová
12
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Jarní prázdniny na svahu
Deset dětí prvního stupně strávilo letošní jarní prázdniny aktivním sportem.
Jejich rodiče využili nabídky školy ve spolupráci se sportovní agenturou Fitano.
Děti se mohly zúčastnit lyžařské a snowboardové školy v Malenovicích. Agentura
zajistila nejen dopravu, ale také kvalitní výuku jízdy na lyžích a snowboardu.

O žáky rozdělené podle zájmu a schopností do pěti družstev se staralo celkem
sedm instruktorů, kteří jim předávali své
zkušenosti, učili je prvním krůčkům na
svahu a rozvíjeli jejich už nabyté dovednosti. Na sjezdovce byl sníh po celou
dobu lyžařského kurzu, a i když byl převážně technický, každé ráno nás čekal
vzorně upravený manšestr. První den se
sice nebe trochu mračilo a pozlobil nás
i silnější vítr, ale následující dva dny jsme
si užili doslova malých Alp u nás v Beskydech.

Slunce vykouzlilo při svačině v terénu
úsměv na nejedné dětské tváři. Někteří
účastníci proto doslova odhazovali své
svršky a jezdili chvílemi jen v mikinách
a třeba i v kraťasech. Nebylo proto divu,
že při tak malebném počasí se všem dařily obloučky i jízda svahem doslova jedna
radost. Nemohli jsme si přát víc.
Družstvo nejlepších lyžařů si na vrcholu sjezdovky dokonce uspořádalo i menší
piknik. Z takového množství pohybu pořádně vyhládne. Oběd v chatě Poma, která se nachází hned vedle stejnojmenné

Emušák Ferda a jeho mouchy
V průběhu měsíce února nám v družině
dělal společnost Emušák Ferda a jeho
mouchy. Společně s nimi jsme si s dětmi povídali o pocitech a emocích, které
každý z nás někdy prožívá, a ne vždy je
jednoduché si s nimi poradit…
Je velmi důležité věnovat prostor i rozvoji emoční inteligence u dětí. K tomu
nám napomohla také krásná knížka
Emušáci Ferda a jeho mouchy od autorek M. Dostálové, S. Jančiové a H. Vlčkové, kde zábavnou formou děti prožívají
nejrůznější situace a tím pádem i emoce
spolu s žabákem Ferdou.
Někdy to byla radost, překvapení, jindy
strach, osamocení, žárlivost apod. Každá
Emušákova muška ztvárňovala některou
z emocí. Děti se aktivně zapojovaly do
příběhů, navrhovaly řešení a vzájemně si
o tom povídaly.
Ing. Iveta Šablaturová

sjezdovky, přišel k chuti. Do jídla se nikdo
nemusel dvakrát pobízet.
Vyvrcholením lyžařského kurzu byly páteční závody ve slalomu jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Děti z Klimkovic se
sice neumístily na medailových pozicích,
ale i tak zde platilo ono známé pořekadlo:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Proto bych chtěla touto cestou ještě
jednou pogratulovat Janu Milanovi k 10.
místu a Jakubovi Zámrskému k 6. místu,
kluci byli členy 3. družstva. Nikole Přikrylové ke 12. místu a Martinu Zámrskému
k 5. místu, byli členy 2. týmu. Snowboarďáci dopadli takto: Natálie Berešová skončila na 6. a Robin Kalaš na 5. místě. Jeho
bratr Daniel se závodů bohužel nemohl
zúčastnit. Většinu kurzu však odjezdil
spolu se svými kamarády. K účasti při
výcviku mu blahopřejeme. Žáci dostali certiﬁkáty s fotem a věcné odměny.
Největší radost všem dělali začátečníci,
a převážně ti nejmenší, pro které to byla
na sněhu premiéra. Právem jim náležela
zlatá medaile, protože od prvního dne,
kdy se váleli po zemi jako zralé hrušky,
udělali velký pokrok a zvládli kromě jízdy na vleku k radosti instruktorů i rodičů
sjet celý kopec. Tito benjamínci jezdili ve
4. družstvu. Byli to šikulové Bára Onderková, Barbora Oslislová a Zita Melniková.
Po vyhodnocení a odměnách následovalo závěrečné focení a déšť z bonbonů, který se na děti snesl z plných hrstí
instruktorů. Ti je rozhazovali za hlasitého
výskotu a jásotu všude kolem.
Rádi bychom poděkovali Mgr. Markétě Stoklasové, vedoucí sportovní agentury, která tuto hezkou a smysluplnou
akci uspořádala. Poděkování patří také
instruktorům, dětem za vytrvalost, houževnatost a chuť se zlepšovat i jejich rodičům, kteří je denně na svah vypravovali
a mnozí je přijeli podpořit poslední den při
závodech. S pozdravem Skol! se budeme
těšit zase za rok.
Mgr. Nelly Kavalová
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Základní umělecká škola

Soutěž ve hře na dechové nástroje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje
v pravidelných intervalech soutěže pro jednotlivé obory základních uměleckých škol. V tomto školním roce se
v hudebním oboru soutěží ve hře na dechové nástroje.
Ve dnech 17. února a 15. března 2022 se konala okresní kola,
kterým předcházela kola školní. Z organizačních důvodů bylo
okresní kolo rozděleno do dvou termínů na dvě různé školy.
Žáci hrající na klarinet, saxofon a příčnou ﬂétnu soutěžili v únoru
v naší ZUŠ Klimkovice. Žáci hrající na zobcovou ﬂétnu soutěžili
v březnu v ZUŠ Ostrava-Zábřeh.
V silné konkurenci naši žáci získali krásná ocenění:
• Markéta Kaděrová (příčná ﬂétna) – 2. místo
• Eliška Himlarová (příčná ﬂétna) – 2. místo
• Karla Šustková (klarinet) – 1. místo s postupem do krajského
kola

• František Skácel (klarinet) – 1. místo
• Mariana Šustková (klarinet) – 2. místo
• Jan Grygar (saxofon) – 1. místo s postupem do krajského kola
• Matěj Sýkora (saxofon) – 1. místo s postupem do krajského
kola
• Elen Chaloupková (saxofon) – 1. místo s postupem do krajského kola
• Lenka Doležalová (zobcová ﬂétna) – 2. místo
• Tomáš Svoboda (zobcová ﬂétna) – 1. místo s postupem do
krajského kola
• Alexandr Chaloupka (zobcová ﬂétna) – 1. místo s postupem do
krajského kola
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci okresního kola
a našim žákům za krásné výkony.
Jana Hoňková

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Odlehčovací služba RESPIT
V uplynulém miniseriálu jsme ve stručnosti představili Středisko VÝZVA a služby, které poskytuje. Nyní bychom vám
rádi postupně představili jednotlivé služby.
Odlehčovací služba RESPIT vznikla v roce 2003 a jejím cílem
je zajistit soustavně pečujícím osobám odpočinek a čas na
nabrání síly potřebné k péči o jejich děti a mladé dospělé se
zdravotním postižením ve věku od 1 roku do 35 let. Tuto službu
poskytujeme jak formou ambulantní (ve vymezeném prostoru
Střediska VÝZVA), tak také formou terénní (pro územní oblast
Ostrava a okolí).
Asistence je prováděna pracovníky, kteří procházejí každoročně odbornými školeními, která jsou zaměřena na různá témata související se zdravotním postižením. Asistent je schopen
věnovat se člověku se zdravotním postižením individuálně a
rozvíjet v rámci možností jeho schopnosti a dovednosti. Našimi
asistenty jsou většinou mladí lidé, kteří se rozhodli věnovat svůj

volný čas klientům se zdravotním postižením a jejich rodinám.
Sociální pracovník v první řadě zajišťuje, aby zájemce o službu dostal základní informace o tom, jak služba funguje a pro
koho je určena. Na základě sociálního šetření jsou upřesněny
potřeby konkrétního člověka, podle nich je vytvořen individuální plán a vybrán nejvhodnější asistent. Poté provádíme zaučení
asistenta. Zde zajišťujeme, aby jak klient, tak asistent pochopili,
jak spolupráce funguje, a netrpěli nejistotou. Klient i asistent se
může kdykoliv na sociálního pracovníka obrátit, pokud si není
něčím jistý, pokud potřebuje některou informaci zopakovat.
Pravidelně získáváme od rodin zpětnou vazbu a snažíme se
naši službu stále zlepšovat. Každý rok poskytneme odlehčovací
službu RESPIT až 30 rodinám.
Bližší informace naleznete na: https://vyzva.prorodiny.cz, tel.:
774 244 259, e-mail: respit@prorodiny.cz.
Ing. Soňa Cvešperová
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Sport

Volební valná hromada TJ Sokol Klimkovice
Ve středu 16. března se v zasedací místnosti zastupitelstva v budově zámku sešlo
36 delegátů čtyř oddílů Tělocvičné jednoty Klimkovice na volební valné hromadě.
Delegáti zastupovali 334 členů naší jednoty, která patří k největším sportovním
spolkům ve městě. Delegáti mezi sebou přivítali starostu města Jaroslava Vargu.
Ten vystoupil na valné hromadě hned v jejím úvodu. Podal delegátům informace
o aktuálním průběhu prací na opravě sokolovny a možnostech stavby nové sportovní haly u základní školy. Poté reagoval na dotazy delegátů a poděkoval naší
tělocvičné jednotě za činnost a dosahované výsledky.

Starosta jednoty ing. Jiří Hudeček
v úvodu valné hromady připomenul, že
v únoru 2022 celá Česká obec sokolská
oslavila významné 160. výročí založení
Sokola, 160 let velmi prospěšné činnosti
pro širokou veřejnost a naši společnost.
Zdůraznil, že se valná hromada koná
v době, kdy již tři týdny armáda Ruské
federace systematicky ničí ukrajinská
města, v rozporu s mezinárodním právem
bombarduje a ostřeluje svými raketovými
systémy, letadly, tanky a dalšími zbraněmi civilní a kulturní objekty, nemocnice,
školky, školy a mezi oběťmi jsou i bez-

mocné děti, ženy, staří lidé a statisíce lidí
hledá spásu v útěku za hranice Ukrajiny
v sousedních zemích, Českou republiku
nevyjímaje. Také Sokol se v ČR aktivně
zapojuje do pomoci těmto lidem a rovněž
naše tělocvičná jednota je plně solidární
s bojem ukrajinského lidu za svobodu
a mír. V tomto duchu se neslo také jednání valné hromady. Veškeré materiály na
stolech delegátů byly opatřeny sokolským
logem v národních barvách Ukrajiny.
V hlavní zprávě o činnosti Tělocvičné
jednoty Sokol Klimkovice za rok 2021
a hlavních úkolech pro rok 2022 byla

S oceněným Janem Martinčákem vlevo starosta města Jaroslav Varga a vpravo starosta tělocvičné jednoty Ing. Jiří Hudeček.
22

vyzvednuta zejména práce s mládeží
v oddílech badmintonu a házené, neustálý
růst členské základny, získávání nových
mladých trenérů a dosahované výsledky.
Český badmintonový svaz a Český svaz
házené ocenily oba oddíly přidělením Statutu středisek pro výchovu talentované
mládeže a Česká obec sokolská zařazením mezi Vybrané oddíly mládeže a oddíl
badmintonu také za výsledky dospělých
v extralize a 1. lize mezi Vybrané oddíly
dospělých. Hráče a družstva oddílu badmintonu zdobí řada titulů mistrů republiky,
mladí hráči se prosazují nejen v domácích soutěžích, ale také na zahraničních
turnajích, několik hráčů juniorských kategorií obléká reprezentační dres ČR.
Také v oddíle házené jsou v práci
s mládeží dosahovány výborné výsledky.
Oddíl má v soutěžích Českého a krajského svazu házené celkem 11 družstev, má
obsazeny všechny věkové kategorie od
přípravky, přes dorost až po muže a svoji
pozornost věnuje nejen chlapeckým, ale
i dívčím družstvům. Družstvo mladšího dorostu hraje 2. celostátní ligu a pod
vedením trenéra Mária Dobosze v současné době bojuje o postup do 1. celostátní ligy. Řada odchovanců dnes hraje
ve špičkových klubech házené ČR v mládežnických kategoriích. Oddíl házené
vlastními silami za ﬁnanční pomoci města
zajišťuje provoz a údržbu celého sportovního areálu na hřišti házené a obou
objektů šaten a sociálních zařízení.
Oba oddíly pořádají pro své žáky a juniory každoročně kvalitní sportovní soustředění ke zvýšení jejich fyzické kondice
a herních dovedností.
Poděkování za organizování sportovní
a tělocvičné činnosti bylo vysloveno také
činovníkům a cvičitelkám v oddíle stolního
tenisu a v oddíle sokolské všestrannosti
– žen. Činnost všech sportovních oddílů
a také oddílu žen byla velmi nepříznivě
ovlivněna pandemií koronaviru a uzavřením sokolovny v únoru 2020. Oddíl stolního tenisu byl nucen pronajmout sportovní
halu v Krásném Poli, aby mohla jeho dvě
družstva vůbec hrát mistrovské soutěže.
Pandemie negativně ovlivnila také činnost oddílu žen – sokolské všestrannosti,
kdy jeho členky nemohly od ledna do června cvičit. Vše se naštěstí po rozvolňování
opatření dostává postupně do normálního
stavu. Samozřejmě všichni již netrpělivě
očekáváme dokončení nové střechy na
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sokolovně a její zpřístupnění pro sportování, které by mělo podle pana starosty
proběhnout od září letošního roku.
Zasloužené poděkování bylo vysloveno
za významnou ﬁnanční podporu městu
Klimkovice, Moravskoslezskému kraji,
Národní sportovní agentuře, Českému
badmintovému svazu a Českému svazu
házené, České obci sokolské a Sokolské
župě Moravskoslezské, za podporu naší
činnosti vedení Základní školy Klimkovice,
členům jednoty za významnou ﬁnanční
podporu formou oddílových a členských
příspěvků, rodičům dětí, ﬁrmám a sponzorům, funkcionářům v oddílech badmintonu, házené a ve výboru jednoty za velkou
práci při zpracovávání žádostí o dotace
z vyhlašovaných programů a grantů.
Na valné hromadě bylo 5 členů oceněno Pamětními listy Sokolské župy
Moravskoslezské a Pamětními plaketami Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice. Za vynikající sportovní výsledky a příkladnou reprezentaci tělocvičné jednoty
a města Klimkovic byla oceněna výborná
hráčka badmintonu, teprve 16letá talentovaná Kateřina Osladilová. Za dlouholetou příkladnou a prospěšnou práci byli
oceněni Věra Strakošová z oddílu sokolské všestrannosti, Jan Martinčák
z oddílu badmintonu, Jiří Polášek z oddílu házené a za dlouholetou obětavou
práci s mládeží předseda oddílu házené
a trenér Zdeněk Zbořil. Ocenění předali
starosta města pan Jaroslav Varga a starosta jednoty ing. Jiří Hudeček.
Poté delegáti VH projednali a schválili
výsledky hospodaření za rok 2021 a rozpočet na rok 2022, zprávu kontrolní komise, projednali zprávy o činnostech a hlavních úkolech jednotlivých oddílů, zprávu
o stavu a složení členské základny a zvolili na tři roky výbor Tělocvičné jednoty
a kontrolní komisi. Starostou jednoty byl
zvolen ing. Jiří Hudeček, jednatelem Jiří
Halfar st., místostarostou a náčelnicí Bc.
Šárka Čáňová, předsedou odboru sportu
Jan Martinčák, vzdělavatelkou Věra Strakošová, členy výboru Jiří Bartošč a Michal
Janečka, předsedkyní kontrolní komise
Šárka Polášková, členkami komise Bc.
Petra Feldová a Dana Doboszová.
Na závěr valné hromady schválili delegáti usnesení, ve kterém mimo jiné
vyslovili jednomyslně rozhodný protest
proti neoprávněné a násilné vojenské agresi Ruské federace na Ukrajině, která je
otřesným porušením mezinárodního práva
vůči suverénní zemi. Vyjádřili plnou podporu Ukrajině a jeho lidu v boji za svobodu
a mír ve své zemi. Valnou hromadu ukončil starosta jednoty Ing. Jiří Hudeček.

Rozpis mistrovských utkání – JARO 2022 – TJ Klimkovice

TJ Sokol Klimkovice
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Vesnické sportovní hry

VSH pokračují dalšími soutěžemi

V březnu se uskutečnila na dvou drahách v Dobroslavicích soutěž v kuželkách. Po dvou letech se vrátila do týmu
naše skvělá opora Jana Martínková a hned se to projevilo
na našem tréninkovém úsilí. A co víc, všem se velmi dařilo a dramatický závod naši hráči dotáhli do nejtěsnějšího
vítězství.
Při stejném počtu shozených kuželek obou týmů rozhodoval součet pořadí jednotlivců a díky tomu jsme porazili favority z Dobroslavic a odvezli si domů druhé vítězství v letošním

ročníku Vesnických her. Děkuji všem hráčům za skvělé výkony,
jmenovitě: Janě Martínkové, Jindřichu Komárovi, Liboru Štelarovi a Jirkovi Poláškovi.
Vesnické sportovní hry pokračují 26. března střelbou ze vzduchovky ve Zbyslavicích a dále pak 23. dubna soutěží ve stolním
tenisu v Krásném Poli.
Start se nám letos vyvedl a tak jen můžeme doufat, že letošní
sportovní klání nenaruší další vlny chřipky nebo něco horšího,
třeba choré mozky diktátorů.
Petr Večerka

Charita Ostrava
Charita pro Ukrajinu
Charita Česká republika realizuje veřejnou sbírku na podporu
Ukrajiny a její výtěžek využívá na zajištění základních životních
potřeb lidí zasažených válečným konﬂiktem – potraviny, voda,
léky a zdravotnický materiál, přístřeší, psychosociální pomoc.
Ke sbírce se můžete připojit on-line na webu: https://www.
darujme.cz/projekt/1205923 nebo darem na sbírkové konto
Charity Česká republika: 55660022/0800, variabilní symbol: 104
u České spořitelny.
Velice děkujeme za veškeré projevy solidarity k Ukrajině a jejím občanům. Další informace k možné pomoci na webu: www.
charita.cz nebo https://svet.charita.cz.

Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše.
Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího
člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas např. povídání, čtení, hru,
24

doprovod na vycházku apod. Dobrovolníky odborně připravujeme v rámci teorie, praxe i supervize. Pokud byste měli zájem se
k nám připojit, kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 22. 4.
2022 od 16 hodin.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, (Hospic sv. Lukáše),
Olga Jarošová, tel.: 739 197 509, e-mail: hospicove.centrum@
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. Služby jsou anonymní a bezplatné
pro občany starší 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky,
emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů
doma (např. zdravotní důvody).
Objednávat se můžete: 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.
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Inzerce

KOMINICTVÍ

Provozovna

KLIMKOVICE

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

607 683 763
Ekologická likvidace autovraků
Výkup všech vozidel
Prodej použitých náhradních dílů
info@autovrakyostrava.cz
www.autovrakyostrava.cz

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

FA Gelnar-Hilscher
nabízí
• sadbové brambory
• konzumní

brambory
• cibuli
• cibuli sazečku
• česnek sadbový
Tel.: 604 284 649
Těšíme se na vás!

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH NEWS CENTER a. s.
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ZO ČZS Klimkovice-město
pořádá pro všechny zájemce zájezd
na jarní výstavu

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

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

Cena zájezdu: 290 Kč
Členové ZO ČZS: 150 Kč
Přihlášky přijímá Kulturní a informační středisko
v přízemí zámku v Klimkovicích.
V Olomouci se zdržíme cca 4 až 5 hodin.
K co největší účas zve občany Klimkovic
výbor ZO ČZS Klimkovice
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