í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé
a kamarádi, vypadá to, jako by to zima
nechtěla letos ještě vzdát. Ale věřím, že
když se k vám dostane tento zpravodaj
začátkem dubna, bude už jaro v plném
rozpuku. Procházky do přírody budou o to
veselejší a snad už také nebudou dále
omezeny pouze katastrem naší krásné
obce. Ona vládní opatření, ač si o nich každý můžeme myslet své, nám dala úžasnou
příležitost poznávat pro mnohé prozatím
nepoznaná zákoutí našeho katastru. Jsem
rád, že míst pro krásnou procházku přírodou máme v Klimkovicích dostatek.
Už rok žijeme obklopeni všudypřítomnou nemocí Covid-19. Na každého z nás
tento zvláštní rok dopadá a působí jinak,
ale pociťujeme to jistě všichni a je mi jasné, že už to nikoho nebaví a jsme z toho
všichni unavení. Snažím se věřit ve světýlko na konci tunelu, které nás z této
krize vyvede a my všichni se vrátíme

duben 2021
k normálnímu životu ve společnosti rodiny, přátel, s otevřenými obchody, restauracemi a službami, životu plnému kulturních, sportovních a společenských akcí.
Nezbývá než doufat, věřit a respektovat
nastavená pravidla a opatření.
Koncem února proběhlo prozatím poslední zasedání zastupitelstva města
a vzhledem k tomu, že jedním z hlavních
bodů tohoto zasedání bylo schvalování
plánu investic na rok 2021, rád bych se
k tomuto bodu ještě vrátil a věnoval mu
podstatnou část úvodníku tohoto zpravodaje. Než začnu s výčtem jednotlivých
investičních akcí a kapitálových oprav,
chtěl bych ještě touto cestou poděkovat
všem zastupitelům za jednotnost při hlasování o schvalování tohoto plánu. Pro rok
2021 je schválený investiční plán v celkové výši 61 740 210 Kč. Investiční akce
rozděluji na přípravné (projekční práce)
a návazné realizační akce. Bez dokonalé přípravy není možná žádná následná
realizace, proto jsou obě investiční fáze
nesmírně důležité.
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Mezi ty hlavní přípravné projekční
schválené investiční akce na rok 2021
patří: Projektová dokumentace (dále
jen PD) Mateřské školy na ulici 28. října, energetické úspory (500 tis. Kč), PD
rekonstrukce hasičské zbrojnice (1 495
tis. Kč), dokončení PD chodníku na ulici
28. října od Polanky (400 tis. Kč), Architektonická studie a studie efektivity investice sportovní haly (500 tis. Kč), aktualizace PD rozšíření hřbitova (250 tis. Kč),
dokončení PD oprava hrází a odbahnění
rybníků v parku a administrace dotace
k této akci (280 tis. Kč), studie proveditelnosti kanalizace na Hýlově (300 tis.
Kč), dokončení PD chodníku od Josefovic směrem k Jistebníku (250 tis. Kč),
dokončení PD propojení ulic U Statku
Pokračování na další straně

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 4/2021
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a Fonovická (150 tis. Kč), PD dopravních
opatření oblasti náměstí a přilehlých ulic,
oblasti ulice Polní, Palackého a přilehlých
ulic a oblasti ulice Havlíčkovy a přilehlých
ulic (180 tis. Kč) a dokončení PD odvedení balastních vod v oblasti Orelského
hřiště (100 tis. Kč).
Dále pak pokračuji výpisem výčtu navazujících realizačních akcí, schválených na
rok 2021: Mateřská školka na ulici 28. října, realizace energetických úspor (14 500
tis. Kč – dotace), Sokolovna, realizace
nové střechy (5 000 tis. Kč) a s tím související přeložka vysokého napětí (1 500
tis. Kč), Koupaliště, realizace komplexní
rekonstrukce malého bazénu a výstavba
dechlorační jímky (6 800 tis. Kč), Schody
u kina, realizace nových schodů (2 000
tis. Kč), Protipovodňová opatření, realizace digitálního rozhlasu (5 900 tis. Kč
– dotace), Kompostéry, realizace nákupu pro občany (4 000 tis. Kč – dotace),
Dům č. p. 35 a 36 na náměstí (drogerie
a večerka), realizace nových výkladců,
oken, dveří a fasáda (1 900 tis. Kč), Chodník Čs. Armády, realizace opravy v úseku
od prodejny Hrušky k parku (1 000 tis. Kč)
a s tím související kácení topolů a příprava území (360 tis. Kč), Chodník na ulici
28. října, zahájení realizace (1 000 tis.
Kč) a s tím související realizace kanalizace pod chodníkem 28. října (1 500 tis.
Kč), Nádvoří zámku, realizace dokončení
rekonstrukce vč. studny (1 500 tis. Kč),
Silnice přes Josefovice, realizace nového povrchu bude provedena Správou
silnic Moravskoslezského kraje za celkových nákladů 17 mil. Kč, podíl města
na této akci (2 000 tis. Kč), ČOV Josefovice, přípojky a realizace česla (1 000
tis. Kč), Knihovna, realizace nových
regálů na knihy (400 tis. Kč – dotace),
Výsadba aleje Za Zahumenicí (350 tis.
Kč), Koupaliště, oprava trysek velkého
bazénu (150 tis. Kč), Koupaliště, oprava
plotu z jižní části (200 tis. Kč), Balastní
voda, realizace odvedení balastní vody
z kanalizace (400 tis. Kč), Propustek ve
Václavovicích, realizace opravy (100 tis.
Kč), Kapličky a křížky, realizace renovace vybraných sakrálních staveb (200 tis.
Kč), Mateřská škola Josefovice, realizace
přístavku (200 tis. Kč), Mateřská škola na
ulici J. Glazarové, realizace výměny kotle
(105 tis. Kč), Kostel Nejsvětější Trojice,
realizace opravy stěny okolo areálu (50
tis. Kč), Přístřešek autobusové zastávky
v Josefovicích (45 tis. Kč) a Základní škola, půjčka na realizaci nových laboratoří,
dílen a učebny pěstitelek (3 500 tis. Kč
– dotace). Uf, to je ale dlouhý výčet akcí
(pomyslně jsem si otřel pot z čela).
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Žádná z těchto akcí není zbytečná
a určitě je ještě spousta akcí, které v tomto výčtu chybí a Klimkovice je do budoucna potřebují. Nejde ale vše najednou,
jakožto i to, že je velmi pravděpodobné,
že ne všechny tyto akce budou z časového a kapacitního hlediska realizovány
již v tomto roce. Přeji proto všem zaměstnancům úřadu a technické správy, podílejících se na realizaci investičních akcí,
pevné nervy a spoustu elánu. Na plnění
plánu investic se již pracuje a první z nich
už jsou nyní hmatatelné. Například knihy
v knihovně již jsou uloženy v nových regálech, stromořadí topolů kolem chodníku
Čs. Armády již je pokáceno (k této akci
je vyjádření rady města na jiném místě
zpravodaje) a také již započala oprava
plotu a velkého bazénu na koupališti.
K dalším investičním akcím jistě patří také
pořízení nového traktoru pro technickou
správu města, a to za přispění dotace.
Nebo poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů ve výši 120 tis. Kč na úpravu
plochy „pod kačincem“ k potřebám jejich
nácviku požárního útoku. Zastupitelstvo
také již druhý rok po sobě schválilo ﬁnance na obnovu drobných sakrálních staveb (kapliček a křížků). K ušlechtilé práci
zaměstnankyň správního odboru a kulturního střediska, které tyto obnovy zabezpečují, se letos připojil i jeden občan,
který požádal město o dotaci na obnovu
křížku na Hýlově, a rada města mu vyhověla. Jsem za to rád a děkuji za aktivitu
všem, protože dlouhá desetiletí tyto stavby nebyly udržovány a jejich obnova je
nyní úžasná.
Na onom únorovém zasedání zastupitelstva města došlo také ke schválení
ﬁnancí a vyslovení souhlasu s vydáním
publikace autora Mgr. Karla Vůjtka Klimkovické domovy Jarmily Glazarové. Tato
kniha se stane, po již dříve vydané publikaci To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl
od stejného autora, dalším knižním skvostem v nabídce našeho Kulturního a informačního střediska. Tato nová publikace
snad nemůže chybět v žádné knihovničce
našeho občana. Já osobně se na tuto

knihu moc těším. O jejím vydání budete
jistě včas informováni.
Od loňského podzimu probíhal mezi
občany dotazník, kde občané vyjadřovali
zájem o bezplatné přidělení kompostéru.
Všichni zájemci jsou zaevidováni v databázi. Nejste-li si jisti svou registrací
v databázi, obraťte se na mne telefonicky (602 289 533) nebo e-mailem (mistostarosta@mesto-klimkovice.cz), já vaši
registraci ověřím. Momentálně proběhla a byla ukončena veřejná zakázka na
dodavatele kompostéru. S vítěznou ﬁrmou bude v nejbližších dnech podepsaná smlouva a následovat bude dodání
kompostérů. Předpokládám, že v průběhu měsíce června započne jejich distribuce mezi občany. S každým občanem
bude před předáním sepsána smlouva
o výpůjčce a následném darování. Tato
smlouva bude po odsouhlasení radou
města s předstihem zveřejněna na internetových stránkách města, aby si ji každý občan měl možnost prostudovat ještě
před převzetím kompostéru. Určitě, až
bude distribuce aktuální, budeme o tom
včas informovat všemi dostupnými informačními kanály.
Pojal jsem tento úvodník poněkud jinak,
než bývá zvykem. Zaměřil jsem se na plánované investiční akce, které jsou velkým
tématem. Cílem nás všech je, aby Klimkovice byly krásným a příjemným místem
pro život. Postupnou realizací investičních akcí k tomu jistě zčásti přispíváme.
Ale nejen nová výstavba, opravy, nákupy a jiné investice dělají město krásným
a příjemným. Klimkovice se vždy pyšnily
širokou nabídkou kulturních a společenských akcí, rozmanitostí volnočasových
aktivit a spolkového života. Toto všechno
je dnes, bohužel, vlivem opatření v souvislosti s Covid-19, utlumeno. I přes toto
omezení jsem přesvědčen, že Klimkovice jsou krásné a příjemné místo k životu,
které každému občanu, ať už starousedlíkovi či „náplavě“, pevně přiroste k srdci.
Přeji nám všem, aby se nám tady líbilo.
Váš místostarosta Lukáš Lyčka
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Informace z městského úřadu

Zapojte se do sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání je povinné pro české občany a cizince, kteří mají hlášený pobyt v ČR.
Sčítání se týká i českých občanů žijících v zahraničí s hlášeným pobytem v ČR!
Sečíst se můžete online nebo vyplněním listinného formuláře. Fyzická osoba
splní povinnost poskytnout požadované údaje přesným a úplným zápisem těchto údajů do sčítacího formuláře a jeho řádným odesláním / odevzdáním.

2021. Centrum je v provozu denně od
8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách: 840 30 40 50
a 253 253 683. Na kontaktní centrum je
ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu: dotazy@scitani.cz nebo
chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

3. Bezkontaktnost a možnost
vyplnit i za další členy rodiny

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání
přesných a aktuálních dat, která slouží
k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online. Jeho
organizátorem je Český statistický úřad,
nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a publikuje data z oblasti demograﬁe, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce
a sociálního zabezpečení, kultury, sportu,
cestovního ruchu, vzdělávání či životního
prostředí.

Proč se sečíst online?
1. Jednoduchost a rychlost
Online sečtení poskytne všem sčítaným
lidem řadu výhod. Bude jednoduché,
rychlé a s nápovědou, ochrání vaše
osobní data, formulář můžete vyplnit za
všechny členy rodiny, a především bude
bezkontaktní, a tedy zdravotně nejbezpečnější.
Ačkoli i při Sčítání 2021 bude mít každý možnost sečíst se prostřednictvím
tištěného formuláře, zásadní důraz je kladen na sčítání online. Jedinou podmínkou online sečtení je přístup k internetu.
Sečíst se online lze od 27. března 2021

z počítače, tabletu nebo mobilu, a to buď
prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na: www.onlinescitani.cz,
nebo pomocí mobilní aplikace dostupné
od začátku sčítání v Google Play a App
Store pod názvem Sčítání21. Přihlášení
do elektronického sčítacího formuláře,
ať už přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci, bude snadné. K přihlášení je
nutný osobní doklad (občanský průkaz
nebo pas) a datum narození. Přihlásit se
lze i přes datovou schránku nebo bankovní a elektronickou identitu (NIA). Vyplnění
online formuláře bude jednoduché, návodné a oproti tištěnému formuláři i výrazně
rychlejší. Výhodou sčítání online je i to, že
elektronický formulář ukazuje pouze otázky, které se týkají konkrétního uživatele.
Čas dále šetří i automatické doplňování
některých údajů. Pokud například uvedete rodné číslo, už se elektronický formulář
neptá na číslo dokladu totožnosti a rovnou doplní, zda jde o muže nebo ženu.

2. Informační podpora
Informační podporu k nadcházejícímu
sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje od
12. března Kontaktní centrum Sčítání

Online sčítání rovněž představuje ideální variantu z hlediska obrany proti šíření koronaviru, protože sečíst se bude
možné bez jediného kontaktu se sčítacími komisaři. Není totiž kvůli němu třeba nikam chodit, s kýmkoliv se potkávat,
přebírat a předávat formuláře a obávat se
případné nákazy. Navíc vyplnit jednoduše a bezpečně sčítací formulář z pohodlí
domova lze i za ostatní členy domácnosti.
Ať už se jedná o rodinné příslušníky, nebo
o starší příbuzné. Online sečíst se tak
můžete, i když budete náhodou v karanténě.

4. Bezpečnost a ochrana
Ochranu a bezpečnost při vyplňování
elektronického sčítacího formuláře zaručuje technické řešení respektující přísné
bezpečnostní standardy a související
zákonné normy. ČSÚ používá maximálně
zabezpečené softwarové řešení a informační systémy, umístěné ve vysoce bezpečném prostředí.
Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete
sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na:
www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Pokud se nesečtete online, musíte
od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo
na kontaktních místech sčítání. Vyplněný
formulář v obálce odevzdáte na poště
nebo vhodíte do poštovní schránky.
Převzato z webu scitani.cz.
Správní odbor MěÚ Klimkovice
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Kácení topolů
Vážení občané, dáváme vám na vědomí, že v posledních
březnových dnech byly pokáceny velké topoly podél ulice
Čs. armády (kolem prodejny Hrušky směrem dolů k parku).
Abychom předešli různým dohadům, neboť víme, že toto
stromořadí je spjato s historií Klimkovic, informujeme vás
o důvodech tohoto rozhodnutí.
V rámci připravované stavby nového chodníku bylo město
Klimkovice postaveno před rozhodnutí, zda a jak ochránit kořenový systém těchto stromů. Při rozhodování nechalo posoudit
jejich zdravotní stav Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Z jejich posudku vyjímáme: „Topoly jsou krátkověké dřeviny
s křehkým a měkkým dřevem náchylným ke zlomu a vyhnívání. Posuzované stromy jsou až na dvě výjimky neperspektivní
a doporučujeme jejich výměnu. Mají sníženou vitalitu a zhoršený

zdravotní stav. Několik z nich je v havarijním stavu v důsledku
velkých dutin při bázi, nadměrného zasažení jmelím, poškození
kmene a výrazného prosychání...“
Jako jedno z možných opatření byl dále uveden výrazný ořez,
případně sesazovací ořez, který by vyřešil napadení jmelím, přítomnost suchých větví a zvýšil stabilitu stromů, nicméně existuje
riziko, že by ani tento radikální krok nepomohl a topoly by zareagovaly uschnutím. V případě ořezu (mimo akutně havarijních) by
případně došlo k prodloužení života topolů o několik let, ve kterých by topoly vyžadovaly intenzivní údržbu zmlazující koruny.
Po seznámení se s uvedenými skutečnostmi došla rada města
k rozhodnutí, a to hlavně s ohledem na bezpečnost občanů (!),
nechat vykácet všechny posuzované topoly. O možnosti náhradní výsadby jiných dřevin se jedná.
Rada města Klimkovic

COVID – KULTURA 3
Vážení občané Klimkovic, určitě jste zaznamenali, že vláda ČR schválila pomoc nejen podnikajícím, které ovlivnily
restrikce kvůli protiepidemiologickým opatřením, ale také
další miliardu korun na pomoc lidem pracujícím v oblasti
kultury.
V současnosti naše ministerstvo kultury, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, připravilo další dvě výzvy. Jedna je pokračováním programu COVID – KULTURA (podpora
umělců, herců, kouzelníků, tanečníků, hudebníků, ale také zvukařů, osvětlovačů apod.), avšak ještě navíc rozšířena například
o výtvarníky a spisovatele. Druhá výzva je určena pracovníkům
v audiovizuálním umění.
V programu COVID – KULTURA 2, který byl ke konci prosince 2020 ukončen, bylo podáno celkem 5 934 žádostí za 819
milionů korun. Z toho 5 002 žádostí za 300 milionů korun podaly
osoby samostatně výdělečně činné. Úspěšnost žadatelů byla
kolem 90 %.
Vím, že u nás v Moravskoslezském kraji, v okrese Ostrava-město, i v samotné vaší obci, působí mnoho umělců, kterým
současná situace příliš nepřeje. Zároveň jsem si vědom, že
mnozí z vás si nejsou jisti, zda se do tohoto programu mohou
zapojit, jak vyplnit žádost apod.
4

Pokud máte zájem se dozvědět bližší informace či něco zkonzultovat, určitě se na mě obraťte na e-mail: jiri.vzientek@mkcr.
cz či sledujte můj FB Jiří Vzientek | Facebook. Já a mí kolegové
jsme vám připraveni pomoci.
S úctou Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
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Odpadové okénko
Letošní svoz BIO odpadu (hnědé popelnice) bude společností OZO Ostrava s. r. o., netradičně zahájen v pátek 9. 4. 2021, a to
z důvodu Velikonočního pondělí. Další svoz již bude pokračovat tradičním způsobem každý sudý týden ve čtvrtek. Z důvodu
Velikonočního pondělí se také o jeden den dozadu posune veškerý svoz komunálního odpadu v týdnu od 5. do 11. 4. 2021.
Odebírání BIO odpadu ve sběrném dvoře začne od soboty 3. 4. 2021.
Jana Hinduláková, TS města Klimkovic

Mobilní hospic Strom života

Jsme tu pro vás i v době pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky
přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach,
že už se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se
ze dne na den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými
pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stadiu, u nichž už byly vyčerpány
všechny možnosti léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid-19.
Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta – zůstat do

posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma. Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných
příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné
pacienty s podezřením nebo nemocné Covid-19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez
pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic
Strom života kontaktovat, naleznete na: www.zivotastrom.cz
nebo na telefonním čísle: 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by
být důstojná a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života
5
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Městská policie
Naše životy v současné době trápí
nejen současná pandemická situace,
která je doprovázena různými omezujícími opatřeními, ale v neposlední řadě
i tím, že jsou mezi námi nekalé živly,
kterým tento stav nahrává, a jejichž
drzost nezná mezí.
Mám tím na mysli podezřelé osoby, které se schovávají za rouškou, a s pomocí této utajené identity obcházejí domy
a tipují si, kde se co nachází a jak by se
k takovým věcem v určitou dobu mohly
lehce dostat.
Kolikrát se nám stane, že se mineme
na ulici i s dobrým známým, kterého se
zahalenou tváří ani nepoznáme, a tak se
klidně stane, že nevěnujeme pozornost
člověku, který není třeba ani místní a poﬂakuje se kolem domu.

A na to právě tato individua spoléhají. Takzvaní tipaři si vyhlídnou zahrady,
sklepy, zahradní domky, garáže a ti drzejší přímo domy nebo byty, věnují se delší
dobu jejich pozorování a získání co nejvíce informací k pro ně zajímavým objektům. Pozorují každodenní zvyky obyvatel
domu, pravidelné příchody, odchody, kdy
se večer zhasíná a v kolik se ráno vstává.
Dnes již tak úplně neplatí, že v letních
měsících, kdy lidé čerpají dovolenou, bývají nejrizikovějším obdobím roku, ve kterém převážně dochází k vykrádání objektů. Dochází k tomu totiž také teď, a to
i v době, kdy jsou majitelé doma. Naposledy došlo k vykradení místní mateřské
školky na ul. 28. října.
Paušálních rad o tom, jak zabezpečit své domy a majetek, je na internetu
opravdu hodně. Zloděje můžou odradit

od nezvané návštěvy bezpečnostní zámky, alarm, umístěné kamery snímající
pozemek, dobrý štěkající hlídač, ale také
právě všímavost místních obyvatel.
Buďte tedy více všímaví ke svému okolí
a chraňte tak váš majetek, ale i majetek
vašich sousedů. Nebojte se na nás obrátit
s podezřením, že se kolem potuluje člověk, který se méně čí více nápadně poohlíží po okolí, nahlíží do zahrad či sklepů, nebo pravidelně postává na nějakém
místě a pozoruje okolí.
Jsou to důležité poznatky a přikládáme jim velký význam. Spolupracujeme
také s Policií České republiky, která má
rovněž zájem o poznatky tohoto typu,
a snažíme se tak společně předcházet možným nepříjemným událostem
v našem městě.
Str. Monika Staňková

Policie České republiky

Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Součástí dnešního života jsou, ať se
nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v oblasti drogové
problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob a že
se snižuje věk těch, kteří do kontaktu
s drogou přicházejí. Obsahem tohoto
článku je několik preventivních rad
určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým změnám v chování dětí by měli věnovat
pozornost či kam se v případě potřeby
obrátit s žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů
způsobených návykovými látkami
u dětí osvědčilo?
• O drogách s dětmi mluvte – cigarety,
alkohol, marihuana nebo jiné návykové
látky se mohou objevit např. ve škole či
při volnočasových aktivitách.
• Buďte sami dětem dobrým příkladem.
• Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
• Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
• Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich
vlastní sebedůvěru.
• Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu
ostatních kamarádů, známých..., naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu
někdo nabídne.
• Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste
schopni dítěti podat správné informace,
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především o rizicích, kterou jsou s jejich
užíváním spojeny.
Jakým změnám v chování dítěte
věnovat pozornost? Především těm
z níže uvedených, které se opakují
nebo se objevují společně.
• Zhoršení školního prospěchu.
• Noví přátelé a známí, omezení kontaktu
s těmi „starými“.
• Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
• Lhaní, snížená sebedůvěra.
• Únava, zvýšená potřeba spánku.
• Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
• Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety,
léky, peníze nebo hodnotnější věci.
• Pozdní návraty domů, útěky z domova.
Kde se o této problematice můžete
poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice
mnoho center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
• Kontaktní centra – pomáhají závislým
uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním
zdravotního dohledu.
• Adiktologické ambulance – věnují se

terapii závislosti, nastavují podmínky
pro dlouhodobou spolupráci.
• Specializované ambulantní služby
– soustředí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá se
zde například substituční terapie (braní
původní drogy je nahrazeno lékařsky
předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
• Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
• Poradny pro rodiče – jsou určeny
rodinným příslušníkům závislých osob,
pomáhají urovnávat vzájemné vztahy
a dávají podporu v obtížné životní situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy
na detekci drogy, v ceně okolo 150 Kč,
v závislosti na výrobci. Testy se provádí
z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní
vyšetření, o kterém se můžete poradit
s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto
problematiku jako natolik závažnou, že
drogám ve vlastním životě nedá žádnou
šanci.
Nprap. Bc. Marika Jeličová
Krajské ředitelství policie MS kraje
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Městská knihovna Klimkovice

Rekonstrukce v knihovně
Po dlouhých letech dochází v prostoru městské knihovny k rekonstrukci
interiéru. Stávající prostor byl upraven
v roce 1988, kdy se knihovna stěhovala z prvního patra do přízemí. Budou
vyměněny všechny police za nové,
funkční a hlavně esteticky vyhovující.
Tato změna může být provedena díky
dotaci. Město Klimkovice zadalo žádost
o dotaci, v rámci Místní akční skupiny
Regionu Poodří, do výzvy Program rozvoje venkova. Tento projekt podporuje
činnost kvality života na venkově, veřejná prostranství v obcích, kulturní a spolkovou činnost, včetně zařízení knihoven.
Dotace byla schválena ve výši 400 000
Kč. Projekt je hrazen 80 % z dotace, 20 %
hradí město Klimkovice.
Byla vybrána ﬁrma Ceiba, která se zaměřuje na veškeré vybavení knihoven.

Regály splňují technické parametry nosnosti a požadavky na uložení knih v policích. V měsíci březnu a dubnu probíhá za
provozu výměna všech stávajících regálů
(vyřazené regály ještě poslouží jako úložné prostory).
Dojde také k malé úpravě orientace
v knihovním fondu, naučné knihy budou
řazeny tematicky. Upravíme i prostor pro
malé čtenáře a interiér bude doplněn
o nové prvky a solitéry.
Doufáme, že vše proběhne co nejrychleji a ke spokojenosti všech uživatelů. Čeká nás ještě výměna osvětlení
v knihovně a úprava stropu. To vše je
takovým dárkem ke 101. výročí založení
knihovny v Klimkovicích. Držte nám palce
a už se na všechny čtenáře, malé i velké,
těšíme.
Zuzana Konvičková

Klimkovičtí včelaři

O medu
Včelaři chovají včelstva zejména pro
získání medu, který je nejznámějším
a nejpoužívanějším produktem včel.
Další produkty včel – pyl, propolis,
mateří kašička a včelí jed – jsou méně
známé a najdou využití zejména ve farmacii a kosmetice.
Med je automaticky spojován se včelou a naopak. Je to velmi drahá potravina a vedle příjemné sladkosti má pro lidi
i blahodárně léčivé účinky. Mnozí si kladou otázku, který med je lepší. Všechny
jsou rovnocenné a dobré, chutí se někdy
výrazně liší, to je dáno květy a stromy,
ze kterých včely nektar donesou a v úle
zahustí v med. Medy dělíme na květové
a medovicové podle toho, kde včely sbírají sladkou šťávu. Květové medy jsou
z květů rostlin a stromů a jsou světlejší,
medovicové medy jsou tmavší a mají
původ ve sladké šťávě, kterou vylučují
mšice a včely ji sbírají. Květové medy jsou
lehčeji stravitelné, medovicové obsahují
více minerálů a jsou chuťově výraznější. Hranice mezi květovými a medovicovými medy je dána elektrickou vodivostí
80 simensů. Co je nad touto hranicí, je
medovicový med. Pro spotřebitele medu
je rozhodující chuť a vůně. Tmavší med

je žádanější, snad proto, že je ho vždy
méně a některý rok není vůbec. Chuťově
lze rozeznat květové medy z javorů, akátů, malin, řepky, lípy, jetele, slunečnice či
pohanky. Lípový med je mírně nakyslý,
chuťově výrazný a včelaři tvrdí, že lípa
meduje jednou za sedm let. Ale v produkci medu se lípa projeví svou chutí každý
rok. Zajímavý med je pohankový. Říká
se mu med s vůní venkova. Je tmavší,
chuťově výrazný a voní po močůvce. Je
velmi zdravý a jako pohanka i pohankový
med obsahuje rutin, který působí blahodárně na cévní onemocnění. Medovicové medy jsou tmavší, lidé jim říkají lesní.
Je to proto, že mšice sídlí na stromech
a stromy rostou v lese. Nejtmavší je med
z dubů, je zcela černý. Klasických zdravých lesů ubývá, proto i medovicový med
je vzácnější. Medovicový med pochází
i ze sladkých výpotků listů stromů, včely
výpotky sbírají a mění v med.

Med je tvořen v převážné většině jednoduchými cukry, glukózou a fruktózou, proto je lehce stravitelný. Má obsahovat jen
18 % vody, je silně hygroskopický a má
kyselou reakci. Pokud je vody více, med
kvasí, je nakyslý, bobtná a je nechutný,
dá se využít jen na medovinu či pro včely.
Proto je třeba med skladovat vždy v suchu
ve skle a temnu, dobře uzavřít víčkem.
Správně uložen vydrží poživatelný několik let. V pyramidách našli med starý 5 000
let a byl jedlý. Charakteristickou vlastností
medu je krystalizace, nesprávně označována jako „cukernatění“. Co zkrystalizuje,
to je med. Cukrový sirup nikdy nezkrystalizuje. Květové medy krystalizují rychle,
zejména řepkový. Ale akátový med vydrží
tekutý velmi dlouho – i rok. Květové medy
včelaři pastují, aby s nimi byla snadnější
manipulace při jídle. Pastování je mechanické rozbíjení krystalů medu mícháním.
Dosáhne se tak velmi jemné krystalizace, med je jako pasta. Je plnohodnotný
a stejný jako tekutý med, ale ne všichni
ho mají rádi. Medovicové medy krystalizují pomaleji a tolik netuhnou. Je to dáno
větším obsahem fruktózy, proto je není
třeba pastovat.
Med je chutný, zdravý a zlepšuje náladu. Dobrou chuť.
Ing. Ladislav Besta
jednatel spolku včelařů
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Může se hodit

ČEZ mění způsob oznamování odstávek
Končí doba vylepování letáků s oznámením o odstávkách elektřiny. Zaregistrujte
se a dostávejte bezplatně informace o plánovaných odstávkách přímo do svého
e-mailu nebo sms.

Proč se mění způsob
oznamování?

stránek na banneru ČEZ Distribuce –
Plánované odstávky

Stále více zákazníků volá po moderních
způsobech oznamování a využívání digitálních technologií. U stávajícího systému
výlepů letáků jsme se potýkali s plošnými
zákazy výlepů, stížnostmi na nečitelnost
či nevhodné umístění apod.

Jak a kde se může zákazník
zaregistrovat, aby dostával
upozornění e-mailem nebo SMS?

Jak se zákazník
o odstávce dozví?
• po zaregistrování individuálně e-mailem
nebo SMS
• na internetových stránkách:
www.cezdistribuce.cz/odstavky
• na: www.mesto-klimkovice.cz/aktuality
nebo v levém sloupci těchto webových

Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde
na vyúčtování za elektřinu. Pak už jen navštíví: www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde
se zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání upozornění, a je
hotovo.

Výhody registrace
pro zákazníka
• o plánované odstávce se dozví včas,

i když se na dané adrese pravidelně
nezdržuje
• bude neprodleně informován
i o případném zrušení odstávky
• získá informace o předpokládané době
obnovení dodávek při poruše
• ročně uspoříme 4 000 kg papíru,
to je přibližně 10 stromů, a za pár let
tak společně ušetříme celý les

Proč je třeba se registrovat?
Při připojení odběrného místa zákazník
nemusel uvést své kontaktní údaje nebo
údaje již nemusí být aktuální. Proto je
lepší si aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat,
zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží včas.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
ČEZ Distribuce

Sledujte kvalitu vody ve studni, vyhnete se
zdravotním komplikacím
Po jarním tání je potřeba zkontrolovat, jakou vodu ze studny pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky. Tání, stejně jako například prudké deště
a následné povodně, vede k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání sněhu nezbytná péče o studny
a kvalitu vody v nich.
Při posuzování kvality vody ve studni
a její ne/vhodnosti pro konzumaci není
odpovědné spoléhat pouze na vlastní
smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny, na rozdíl od laboratorních analýz, přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se na odborné
laboratorní rozbory.
Zhruba 90 % lidí v České republice je
zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky
neomezené množství vody v naprosté
většině případů ve velmi dobré kvalitě.

A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24
hodin denně. Tento komfort, který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa
vůbec samozřejmý není. Česká republika
stále žije, přes opakované upozorňování
na zhoršující se situaci během suchých
period (např. v letech 2015–2019), ve valné většině oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země
je závislých na vodě z veřejných nebo
domovních studní. Další zhruba pětina
obyvatelstva používá vodu ze studní na
chalupách, chatách o víkendech a na
dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně
sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí,
a zda má odpovídající kvalitu s ohledem
na lidské zdraví. V současné pandemické
situaci, kdy má řada lidí oslabenou imunitu, to platí o to víc.
Akreditované laboratoře provádějí chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod.
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Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
• klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
• materiál využitý pro stavbu studny, vrty
a rozvody vody
• okolní prostředí – možná kontaminace
například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
• geologické podloží – může mít vliv na
přítomnost manganu, železa a dalších
kovů – je možné využít kvalitní ﬁltry
Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r. o.
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu má daný
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký
bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž
speciﬁcké nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.

Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit
souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu stromů
ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby
obnáší, včetně odkazů na ﬁnanční zdroje, najdete na webu: sazimebudoucnost.
cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné
manuály, jak stromy sázet a jak o ně po
výsadbě pečovat. Na webu najdete také
informace o možnostech ﬁnanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů na
webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat
do něj výsadbu může každý, kdo od roku
2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní
mapu a započítá se mezi nové stromy
vysazené v naší krajině a v obcích.

Pozor na invazivní
a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také
alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou
silné alergeny a na jaře by si zahrady moc
neužili.
Zamyslet byste se měli i nad tím, zda
se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách

České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také
na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká:
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle
výšky přesahující 3 metry jako přípustná
vzdálenost od společné hranice pozemků
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“

Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů.
Registrace nově vysazených stromů je
proto velmi důležitá.

Lidé sobě

Ukliďme naše město
Chodím na procházku se syny každý
den a pohled na příkopy plné odpadků
mě delší dobu znepokojoval.
Tolikrát jsem prošla kolem s myšlenkou, že by se to mělo uklidit... Při poslední
procházce mi došlo, že když kolem toho
budu pouze chodit, tak ty odpadky jen tak
nezmizí.
Vzala jsem si místo kočárku pytle,

rukavice a vyrazila. Během hodiny jsem
posbírala spoustu odpadků.
Potkala mě i starší paní, která se udiveně ptala, jestli to musím sbírat… Odpověděla jsem jí s úsměvem: „Nemusím, ale
já chci...“.
Vyrazte i vy na příští procházku s pytlem na odpadky.
Nikola Havránková
9
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Novinky ze základní školy

Informace pro rodiče
předškoláků před zápisem
do první třídy
Blíží se zápis do první třídy, který bývá pro mnohé z rodičů příležitostí se s učitelkami základní školy poradit o školní zralosti dítěte. Protože nám současná pandemická situace nedovoluje setkat se osobně a jsme nuceni zápis opět realizovat
pouze elektronicky, dovolte mi, abych zde rodičům předškoláků nastínila základní znalosti a dovednosti, které by mělo dítě při nástupu do školy ovládat.
První a snad i tou nejzákladnější podmínkou pro hladký vstup do školy je
to, že se dítě na školu těší, rádo se učí
novým věcem, je zvídavé, dokáže se
soustředit na svůj úkol a ať už se jedná

o omalovánku či třeba stavbu z kostek,
práci dokončí.
Dalším důležitým předpokladem školní
úspěšnosti je správná výslovnost všech
hlásek. Jestliže má dítě stále ještě nějakou

řečovou vadu, je nejvyšší čas spojit se
s odborníky a začít na jejím odstranění
urychleně pracovat. Zde skutečně není
na co čekat. S dobrou výslovností úzce
souvisí schopnost rozlišovat tzv. náslovnou hlásku, tedy že dítě správně určí, čím
které slovo začíná. Dále dokáže slova
dělit a roztleskávat na jednotlivé slabiky.
Tyto dovednosti jsou nezbytné pro nácvik
prvopočátečního čtení a psaní.
Dobře připravený předškolák zná své
celé jméno a adresu, jména a příjmení
rodičů a sourozenců, umí stříhat, lepit,
obléknout se a zavázat si tkaničky, zvládá osobní hygienu, vydrží soustředěně
poslouchat při četbě, poznává všechny
barvy a také základní geometrické tvary,
z hromádky prvků dokáže vybrat určený
počet do deseti, vypráví krátký příběh
podle obrázkové osnovy, ve dvou skupinách prvků určí, jak se liší, zná dny
v týdnu a roční období, správně drží
tužku a umí pečlivě vybarvovat, dokáže
se podepsat velkými tiskacími písmeny,
zvládá pravidla společenského styku,
tedy umí pozdravit, poděkovat, o něco
požádat, uklízí si hračky, pomáhá doma
s přiměřeně náročnými pracemi, umí jíst
příborem a slušně stolovat.
Pokud vás v tuto chvíli napadlo, že je
toho hodně, máte pravdu. Ale nemusíte
se strachovat, pokud vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu, mělo by být na
nástup do první třídy dobře připraveno.
Správně se rozhodnout o tom, zda
dítě již má nastoupit do školy či případně
požádat o odklad jeho školní docházky, je
velmi těžké. Neohlížejte se při rozhodování na jiné děti, nenechte se ovlivnit tím,
kdo také jde či nejde do školy. V tuto chvíli
záleží jen a jen na vašem dítěti a chybné
rozhodnutí pak může na dlouho ovlivnit
jeho školní úspěšnost.
Pokud pořád ještě váháte, dovolte mi
jednu radu na závěr. Důvěřujte učitelkám
ze školky a dejte na jejich doporučení.
Věřte, že znají vaše dítě velmi dobře,
mohou ho sledovat při situacích, které
doma nenastávají a mají dlouholeté zkušenosti.
Přeji vám všem krásné léto a společně
s ostatními zaměstnanci školy se budu
těšit na naše nové prvňáčky.
Mgr. Šárka Thibaud
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Oslava ženských práv
a rovnoprávnosti v 7. C

Covid

V pondělí 8. března se také žáci 7. C připojili k oslavám Mezinárodního dne žen.
Svátku, jehož základní myšlenkou byl boj za rovnoprávnost mužů a žen, a který je
vyjádřením podpory toho, aby měli muži i ženy stejné podmínky v práci, ve škole,
v politice i všude jinde.
Dozvěděli jsme se, že svátek, připadající každoročně na 8. března, se od
roku 1975 slaví na počest stávky newyorských švadlen, které v ten den roku 1908
demonstrovaly za lepší pracovní podmínky. Připomněli jsme si generace statečných žen, které se zasadily o to, aby ženy
mohly studovat, volit, jezdit autem.
V neposlední řadě jsme si zdůraznili, že
ani po 100 letech tohoto boje nemají dnes

ženy všude a za všech okolností stejná
práva jako muži a v mnoha zemích nejsou ženská práva samozřejmostí.
Každý z žáků si pak připravil medailonek o jedné z odvážných a inspirativních
žen, jako byly např. Františka Plamínková, Bohuslava Kecková, Božena Laglerová, Rosa Parks, Manal aš-Šaríf a mnohé
další.
Zuzana Malíková a žáci 7. C

Ela Kohutková

Byl jednou jeden covid. Vlastně nebyl
jeden, bylo jich nejméně miliarda.
Jedna miliarda zůstala v Británii a ta
druhá mířila ke hranicím okresu. Těšili se jak nakazí celou zemi a jak se
proslaví a budou se jich všichni bát:
Budeme ve všech knihách. A těšili se
touhou, jak všechny nakazí. Únavu
nikdo z nich necítil, už jsme na hranicích. Volali.
O půl roku později opravdu se
jejich sny splnily. Opravdu byli ve
všech knihách a bál se jich celý svět.
A dokonce nakazili celou zem. Lidé
umírali a báli se vystrčit paty z domu.
Ale marně, covid pronikl přes zdi
a všude ve vzduchu létali covidové.
Brzo nakazili celou zem.
Ale brzo se začali nudit. Lidé se
neuzdravovali a nebylo koho nakazit.
A tak nakažení premiéři se dohodli, že
covidům poskytnou přednost. A tak
jim nabídli, že udělají novou planetu.
Jen a jen pro covidy: Ale koho nakazíme, volali covidové. Hmmm, aaaa,
tak třeba tu planetu. No dobře, pod
jednou podmínkou řekli covidové:
Teda, co to povídáme, pod více podmínkami. Tak za A, ta planeta se bude
jmenovat Covidovka, za B budete se
nás bát a budeme v každé knize,
a to všechno co si přejeme, protože
se můžeme kdykoli vrátit. A za C ta
planeta bude ﬁalová a bude mít tvar
jako my. Dokončili větu a dívali se, jak
se premiéři domlouvají: Tak fajn, platí, všechny vaše podmínky splníme,
můžete jít na Covidovku. Dobrá, řekli
covidové a vylezli ze všech těl.
Tak ahoj, ahoj, pozdravili se a premiéři se dívali, jak miliardy ﬁalových
covidů odplouvají a radují se, že
budou mít svojí vlastní planetu Covidovku.
Agata Plischková, žákyně 2. třídy

Přání k MDŽ
Děti z 2. B vytvořily maminkám, babičkám a paní učitelce krásná přání. Rodiče poslali fotky dětí, jak doma pomáhají.
Z toho všeho vzniklo video, ve kterém
jsem nahrála originální přání Dimíka.
Všem moc děkujeme.
Mgr. Marcela Litomyská
Bára Pacultová

https://www.youtube.com/watch?v=
6KPzWTXj66s
11
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Podněty žáků 7. A

Nela Polláková

Jakub Faldyna

Mateřská škola

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis proběhne v úterý 4. května a ve středu 5. května 2021
vždy od 13.00 do 16.30 hodin bez osobní přítomnosti dětí
v budově mateřské školy na ul. 28. října 89 nebo elektronicky.
Informace o mateřské škole a zápisu dětí
najdete na:
www.msklimkovice.webnode.cz,
kde jsou taktéž umístěny formuláře,
které rodiče doručí do MŠ
(viz směrnice o přijímání dětí do MŠ).
13
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Sanatoria Klimkovice jsou stále otevřena pouze ubytovaným klientům, kterým poskytujeme plnohodnotnou léčebně-rehabilitační péči. V rámci aktuálně platných protiepidemických opatření se snažíme zpříjemnit jim i volný čas,
například pořádáním výstav.
Během března jsme v lázeňské galerii prezentovali výstavu
s názvem Z ateliéru 2020, jejíž autorkou je naše zaměstnankyně

14

Šárka Osmánková. K tvorbě se dostala v roce 2017 jako samouk,
a po vyzkoušení různých technik postupně zůstala u malby akrylovými barvami. Obrazy Šárky Osmánkové jsou charakteristické
skromnou, často černobílou barevností s výraznými barevnými
akcenty a důrazem na detail. Přesto, že autorka nevystudovala žádnou uměleckou školu, zrealizovala již šest samostatných
výstav a v sanatoriích jsme ji přivítali už podruhé.
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Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Tip na výlet v době covidové,
v čase velikonočním
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem
a zároveň obdobím vítání jara. Kvůli Covidu-19 jsou tradice
spojené s těmito dny narušeny, ale i tak můžeme Velikonoce
prožít co nejlépe, někdo v rozjímání, jiný v okouzlení jarní
přírodou, přičemž jedna varianta nevylučuje druhou...
Takovým místem je například křížová cesta vedoucí podél
silnice z Bílovce do Bílova přes známé výletiště Hublesku. Je
součástí vycházkové trasy po červené i zelené turistické značce
a nabízí neopakovatelný pohled na Bílovec i na daleké Beskydy.
A také zklidnění u každého z patnácti zastavení, v nichž se snoubí nádherná příroda s industriálními materiály, které neodmyslitelně patří k tomuto regionu. Siluety z povětrnostně odolné patinující oceli vytvářejí společně s betonovými podstavci přirozený
kontrast ke zdejší přírodě a navíc nabízejí úchvatné průhledy
do okolí. Stávají se tak rámy výtvarných děl, jejichž tvůrci jsou
jednotlivá roční období. K tomuto duchovnímu místu, a zároveň
galerii v přírodě, se můžete vydat pěšky i na kole. A nejen o Velikonocích…
Neméně pozitivně na vás zapůsobí i fyzicky nenáročná procházka Františkovou cestou v Blahutovicích. Jméno dostala
po sv. Františku z Assisi a je jednou ze čtyř desítek Františkových poutních cest v Evropě. Začíná a končí v bývalém klášteře, v jehož kapli se konají i výstavy a semináře, odpočinout
si můžete na deseti zastaveních, z nichž každé vám nabídne
něco nového. Vnímejte, relaxujte, meditujte, radujte se z každého okamžiku. Tohle místo s nedalekým rybníkem a dvěma kapličkami vás zcela jistě nadchne a úplně pohltí. Je jaro a příroda
otevírá svou laskavou náruč prohřátou slunečními paprsky.
Turistická oblast Poodří
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko
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Nadační fond Kousek po kousku pomáhá v regionu už 10 let

Po malých kouscích rozdělil fond
tři miliony korun
Fond podpořil více než 110 projektů a rozdal přes tři miliony
korun. Kousek po kousku plánuje na 15. května v kostele
sv. Josefa ve Fulneku slavnostní galavečer. Něco prý končí, aby něco nového mohlo začít. Bilance je neuvěřitelná.
Kousky dobra daly dohromady závratná čísla. Zeptali jsme
se proto Martiny Mazancové, iniciátorky Nadačního fondu
a členky správní rady, která je srdcem nadačního projektu:
Podle čeho – jakým klíčem se podporované projekty vybírají?
Snažíme se podporovat zejména ty, kteří jsou aktivní, houževnatí, pilně si jdou za svým a chybí jim už jen malý kousek k cíli.
Věříme totiž, že čemu se věnuje pozornost, to se děje. Jindy
jde o projekty, které mohou být prospěšné všem v regionu, ale
nejsou tady moc známé.
Máte nějaký konkrétní na mysli?
Letošní podporu získala například Sociální klinika. Jejím
posláním je poskytovat dostupnou profesionální terapeutickou
péči komukoli v tíživé situaci, kdo si ji nemůže z ﬁnančních
důvodů dovolit. Je to služba všem, kteří se rozhodli za svůj

život přijmout zodpovědnost a chtějí aktivně pracovat na problémech se zkušenými terapeuty. Poplatek v Sociální klinice je
adekvátní možnostem, celý projekt je dotován, aby si opravdu
o pomoc mohl říct každý. I tady v Moravskoslezském kraji jsou
terapeuti k dispozici. Stačí se přihlásit na webu sociální kliniky:
www.socialniklinika.cz.
Ano, to je hlavně v dnešní době moc potřebné. Letošní Klášterní kouskování bude součástí slavnostního galavečera,
bude jen pro zvané?
Ne, je pro všechny, kteří rádi podpoří naši práci včetně dobrovolnické. Vzpomeneme na některé příběhy propojené s nadačním fondem, přijede řada zajímavých hostů. Součástí večera
bude koncert originální popové houslistky Lucie Klasek a instrumentálního tria The Stringz. Kdyby nebylo možné v souladu se
situací dodržet termín 15. května, na sociálních sítích NF Kousek po kousku budeme se všemi ve spojení a budeme informovat o náhradním termínu.
Nadační fond Kousek po kousku
www.kousekpokousku.cz
17
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Historie

Před 100 lety se v Klimkovicích poprvé
rozsvítily elektrické žárovky
V nově vzniklé, již samostatné Československé republice
byly v roce 1919 zrušeny dosavadní provizorně zřízené
národní výbory, které pak po komunálních volbách nahradila
z voleb vzešlá obecní zastupitelstva. Pro čtyřleté období je
tvořili zvolení kandidáti zastupující jednotlivé politické strany. V Klimkovicích mívalo prvorepublikové zastupitelstvo
celkem třicet mandátů, které pak podle volebních výsledků
obsadili kandidáti ze šesti až osmi politických stran.
Přesto, že po skončení Velké války převažovalo u nás všeobecné společenské uvolnění s postupným zlepšováním hospodářské situace, měly tehdy Klimkovice ještě hodně svých
vlastních problémů, které si vyžadovaly naléhavá řešení. K těm
nejvýznamnějším patřila starostlivost členů městské rady o zlepšování základních životních podmínek obyvatel města, zejména
bydlení, územní celistvost a rozvoj řemesel.
Některým prioritám ovšem radní věnovali pozornost zvlášť
mimořádnou, včetně vskutku pokrokového přístupu v prosazení
jejich realizace. Jednou z nich bylo provedení elektriﬁkace (tehdy se jí říkalo „elektrisace“) města. Elektrické žárovky se v Klimkovicích poprvé rozsvítily před sto lety, přesněji 21. října 1921.

V Josefovicích to bylo v roce 1931 a Hýlov byl elektriﬁkován
v září roku 1937.
Tuto bezesporu významnou událost jako očitý svědek popisuje spisovatelka Jarmila Glazarová v románu Vlčí jáma následovně: „…v uličkách se tísní půl města a čeká na onu slavnostní
chvíli. Buď tedy světlo… Efekt to není sice tak dokonalý, jak by
si bylo přáti, nejsou lustry, takže žárovky visí jen z izolovaných
drátů povrchového vedení na stropech…“
A tehdejší kronikář Klimkovic, školní inspektor Antonín Böhm,
potvrzuje: „…že se tak stalo především úsilím a péčí bývalého
starosty města, ba skoro přímo na jeho nátlak“.
Tento den byl ale pro mnohé domácnosti opravdovým svátkem.
Elektřina, kterou Klimkovice před sto lety jako jedna z prvních
obcí v okolí začaly využívat, se tak stala významným pomocníkem při urychlování prvorepublikového rozvoje města.
Nepochybně, a pro Klimkovice zejména velice významnou
událostí, bylo obnovení lokální železnice ze Svinova do Klimkovic. Ta byla po elektriﬁkaci celé tratě před 95 lety nahrazena provozem elektrické tramvaje. Dosud ekonomicky ztrátovou
železnici v insolvenci převzala od města Klimkovic Společnost

Zahajovací souprava elektrického provozu se slavnostními hosty v Klimkovicích 16. května 1926.
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Moravských místních drah (SMMD), sídlící v Moravské Ostravě
a propojila ji se svou ostravskou tramvajovou sítí.
Elektrický provoz ze Svinova do Klimkovic (tehdy s označením „K“, mezi Ostraváky řečené „venkovské tramvaje“) byl slavnostně zahájen dne 16. května 1926. Historicky první vůz nové
linky elektrické tramvaje tehdy odjížděl ze Svinova od nádraží
v 10.47 hodin. Do Klimkovic v něm cestovali pouze hosté pozvaní na slavnostní přivítání k zahájení tramvajového provozu,
konaného na nástupišti klimkovického nádraží. Poté se účastníci
odebrali do nedaleké místní sokolovny, kde proběhly přednášky a další slavnostní projevy přítomných obecních, zemských
i státních zastupitelů. Vedení města a jeho městskou radu zde
zastupoval tehdejší náměstek starosty Josef Neuwirth (čp. 62).
Poté v sokolovně následoval slavnostní banket pro 80 nejvýznamnějších hostů a nescházelo v něm ani dostatek veselosti,
jak zaznamenal shora zmiňovaný kronikář Klimkovic. Elektrická
tramvaj takto po kolejích propojila Moravskou Ostravu přes Svinov a Polanku s Klimkovicemi. Dobře sloužila ke spokojenosti
svých uživatelů ještě dlouho, více než půl století, a to až do roku
1978.
Obě uváděné události jsou také úzce spojeny s významnou
osobností našeho města – MVDr. Rudolfem Resnerem (na

snímku). Člověkem, který ač nebyl
místním rodákem, zanechal v našem městě bezpochyby nesmazatelnou stopu. Byl nejen jedním
z průkopníků pokrokového dopravního spojení Klimkovic s ostatním
světem, nadšeným českým vlastencem, uznávaným veterinárním
lékařem, ale i starostou a členem
řady organizací a spolků v našem
městě, byl také všeobecně společensky uznávanou osobností a rovněž se účinně podílel na dokončování mnohých modernizačních
a pokrokových akcí i v době, kdy ve městě již nebydlel, avšak
často a rád, jak sám říkal, se do něj vracel. MVDr. Rudolf Resner, bývalý starosta (1911–1919) a čestný občan města Klimkovice, zemřel před 90 lety 15. dubna 1931. Na své vlastní přání
byl pochován v Klimkovicích na tehdejším starém hřbitově u kostelíku Nejsvětější Trojice. Čest jeho nehynoucí památce!

Zastávka Svinov mlýn se nacházela v těsném sousedství železniční trati Přerov–Bohumín.

Křižování motorových vozů ve výhybně Svinov obec.

Zastávka Václavovice se nacházela v km 6,940 před křížením
s okresní silnicí.

Těžká nehoda motorového vozu č. 40 s nákladním autem na
přejezdu před výhybnou Svinov obec 9. ledna 1974.

(Zpracováno podle dobových a archivních podkladů.)
Ing. Jiří Pillich
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Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice

Klimkovická Tělocvičná jednota Sokol
oslavila 20 let od obnovení činnosti
Pokračování z březnového čísla zpravodaje
Také oddíl házené zaznamenal v hodnoceném dvacetiletém období řadu významných úspěchů, hlavně pak v práci
s mládeží. Velká obětavost trenérů a funkcionářů a pestrá
činnost se odráží ve velkém zájmu dětí o házenou.
V roce 2019 oslavil oddíl házené významné 70. výročí přechodu od české (národní) házené k házené mezinárodní. Na
slavnostní schůzi v sokolovně bylo co bilancovat a hodnotit. Rok
na to – v roce 2020 uplynulo plných 100 let od založení házené v našem městě. Házená má u nás velkou tradici, každoročně se koná hodnotný turnaj mužů O Stříbrný míč – memoriál
Emila Gelnara, postupně se v jeho rámci koná turnaj generací,
každoročně oddíl organizuje hodnotná sportovní soustředění
pro hráče mládežnických družstev. Pro velký zájem jsou tato
soustředění dvoutýdenní. Zmínit je nutno účast mládežnických
družstev na významných mezinárodních turnajích mládeže
v Praze a v Polance. Hráči zde získávají potřebné zkušenosti
a zvyšuje se jejich výkonnost. Zájem o házenou mají také dívky
a oddíl házené se jim věnuje.
V současné době je v soutěžích Českého svazu házené
a Moravskoslezského krajského svazu házené 8 družstev
– družstvo mužů, družstvo mladšího dorostu, které hraje

20

2. celostátní ligu, družstvo starších žáků, mladších žáků, mladších žaček, minižáků, minižaček a družstvo přípravky. Členská
základna neustále roste – v roce 2019 měl oddíl 127 členů,
z toho bylo 80 dětí a mládeže do 18 let, v roce 2020 to již bylo
146 členů a z toho 91 do 18 let, v roce 2021 eviduje oddíl 182
členů a z toho 118 do 18 let.
To sebou nese velkou potřebu nových trenérů. Naštěstí se
vedle stávajících Zdeňka Zbořila, Michala Janečky, Jaroslava
Maršálka, Mário Dobosze a Martiny Prudké začali trenérské činnosti věnovat mladí hráči – dorostenci: Eliška Zbořilová, Dominik
Vyroubal, Kristýna Hrabovská a Natálie Ovšanková. Navíc se do
letošního letního trenérského kurzu v Kopřivnici přihlásili další
zájemci. Oddíl házené nemusí mít starost o svoji budoucnost.
Práce s mládeží a dosahované výsledky ocenil Český svaz
házené, který vybral náš oddíl házené mezi 50 z celkového
počtu 200 klubů a udělil mu statut Sportovního střediska pro
práci s talentovanou mládeží. Smlouva je uzavřena až do roku
2023. Současný výbor pracuje od r. 2017 pod vedením předsedy
Zdeňka Zbořila, který řadu let působí také jako trenér. Právě díky
obětavé práci výboru a již zmíněných trenérů se podařilo vychovat několik talentovaných výborných hráčů, o které projevily
zájem okolní silné házenkářské kluby – HCB Karviná, SKP Frýdek-Místek, KH Kopřivnice, HC Zubří, Sokol Ostrava, kde hrají
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brankář Matěj Brychlec, hráči Ondřej Hron, Šimon Prudký, Alexej
Lipský, Jan Hrabec, Adam Miroš, Jáchym Blaha a zapomenout
nesmím ani na Jakuba Zbořila, kterého jeho talent a neskutečná
tréninková píle a přístup přivedly přes oddíl házené v Polance
a HCB Karviná až do německého HC Empor Rostock.
Házenkáři dokázali za ﬁnanční pomoci města Klimkovic
významně přispět vlastní prací k vybudování objektu zděných
šaten a sociálních zařízení v areálu hřiště házené. Dnes se snaží
nejen o tento zděný objekt, ale také o dřevostavbu klubovny
a celý areál hřiště na házenou příkladně starat. Finančně k tomu
přispívá také naše město.
V rámci oddílu házené jsou aktivní rovněž senioři, kteří již
s aktivní činností skončili. Zásluhou Jiřího Poláška a Radima
Neuwirtha každoročně organizují třídenní sportovně turistické
pobyty – zimní v Jeseníkách a podzimní v Beskydech, pořádají také společenské akce nejen pro seniory, ale i pro zájemce
z řad mladších členů oddílu. Je to velmi záslužná činnost, která
udržuje spoustu bývalých hráčů a funkcionářů v aktivním kontaktu s oddílem házené.
Dalším oddílem Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice je oddíl
stolního tenisu. Řadu let ho vedl předseda Dušan Jahoda.
Nyní již třetím rokem je v čele oddílu Jiří Bartoš, který organizuje činnost spolu s dalšími spolupracovníky v nelehkém období
koronavirové pandemie a v době, kdy je uzavřena sokolovna.
Oddíl stolního tenisu jako jediný v sokolovně nejen trénuje, ale
hraje zde i svá mistrovská utkání. Jeho činnost je tedy uzavřením
sokolovny zasažena nejvíce. V době, kdy to situace dovolovala, poskytla stolním tenistům prostory Základní škola Klimkovice
ve svých tělocvičnách a sportovní hala v Krásném Poli. Nyní,
v době nouzového stavu, jsou i tato zařízení uzavřena. Oddíl
má 11 aktivních členů – hráčů, kteří startují v soutěžích Čes-

ké asociace stolního tenisu – „A“ družstvo hraje Městský přebor 1. třídy a „B“ družstvo Městský přebor 2. třídy. Soutěže jsou
v současné době zastaveny – stejně, jako u jiných amatérských
sportů. Tato situace trvá již od října 2020. Nepodařilo se uskutečnit ani tradiční vánoční turnaj. Přesto předseda oddílu věří, že se
podaří stolní tenis v Klimkovicích udržet a opět aktivně sportovat,
jakmile to situace s pandemií dovolí.
Ve stejné situaci jsou naše ženy, kterých je 31 a jsou organizovány v oddíle sokolské všestrannosti v různě náročných
formách aerobiku a cvičení podle věku a fyzické kondice. Ženy
cvičí v tělocvičnách základní školy a v prostorách mateřské školy. Oddíl zapojuje do cvičení ženy různého věku a patří mu za to
naše poděkování a ocenění. Zejména bych rád za dlouholetou
obětavou práci s našimi ženami poděkoval předsedkyni oddílu
a náčelnici naší tělocvičné jednoty Bc. Šárce Čáňové, dále Věrce Strakošové, Blance Teichmannové, Dance Doboszové, Petře
Gelnarové, Markétě Hurníkové a Pavle Navrátilové. Bohužel,
koronavirová pandemie způsobila, že ženy již téměř rok nemohou cvičit a to má dopad hlavně na cvičenky z řad seniorek,
které ve cvičení nacházely aktivní smysl života a udržovaly se
v potřebné fyzické kondici. Teď si lze jen přát, aby boj s touto
pandemií byl úspěšný a aby se sportovní a tělocvičná činnost ve
všech formách opět obnovila.
Na připojených fotograﬁích chceme čtenářům zpravodaje prezentovat aktivní činnost oddílu házené s dětmi a mládeží a činnost oddílu stolního tenisu. Na první fotograﬁi z roku 2020 jsou
současní hráči žákovských družstev oddílu házené se svými trenéry a na druhé fotograﬁi je záběr z přeboru Klimkovic ve stolním
tenise amatérů 2016 za účasti členů Sportovního klubu vozíčkářů Ostrava.
Ing. Jiří Hudeček, starosta TJ Sokol Klimkovice
21

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 4/2021

Pozvánka

Výstava, která přijde za lidmi
Je to už dlouho, kdy jsme se mohli zúčastnit kulturní akce.
A ještě déle, kdy jsme mohli beze strachu jezdit do zahraničí. A teď jsme se museli dokonce spokojit pouze s rekreací
v obci. Tak pojďme si ty procházky něčím zpříjemnit!
Pokud půjdete v následujících dnech na procházku, koukejte
se po plakátovacích plochách ve městě. Od 1. dubna se mezi
reklamou, vybledlými pozvánkami na akce a nábory žáků do
sportovních kroužků nečekaně představí výběr fotograﬁí z třítýdenní cesty po Skandinávii.
Na každé fotograﬁi je umístěn QR kód, při jehož načtení se
vám otevře webová stránka, kde si budete moct přečíst krátké povídání o cestě, dále se zobrazí mapa cesty po evropském
kontinentu, která prozradí, kde daná fotograﬁe vznikla, ale také
mapa Klimkovic s umístěním všech fotograﬁí – to zase umožní
naplánovat si procházku po městě a navštívit všechny plochy,
přičemž každá plocha má jinou fotograﬁi.
Výstava, nazvaná Toulky Severskými zeměmi, vznikla v době
pandemie a zavřených hranic jakožto neotřelá forma prezentace fotograﬁí a zážitků spojených s cestou. Tato výstava nás
tak může vytrhnout z každodenního stereotypu a zároveň nám

Na podobné a mnohé další fotografie se můžete od 1. 4. těšit.
alespoň symbolicky umožní cestovat. Ale dlouho s prohlídkou
neváhejte, přeci jen se jedná o plakáty v otevřeném prostoru,
a tak vás počasí může brzy připravit o zážitek.
Adéla Drábková

Charita

KAFIRA pomáhá lidem Charita Ostrava zve
se zrakovým
na kurz či konzultace
postižením
KAFIRA o. p. s. je neziskovou organizací založenou v roce
2002 se záměrem pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. I nyní v době pandemie Covid-19 poskytuje zdarma své služby a pomůže vám zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje,
motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované
sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost
a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově
postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe,
o domácnost a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme
s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, její zapůjčení a předvedení, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení.
Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatnému
pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, zvládnout informační
a komunikační technologie či vedou výuku Braillova písma.
Služby poskytujeme bezplatně, a to jak ambulantně, tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, ve střediscích
v Ostravě, Opavě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli
našich služeb jsou dospělí a senioři se zrakovým nebo zrakovým
kombinovaným postižením.
Bližší informace získáte na: www.kaﬁra.cz.
Mgr. Radim Miklas
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Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny
nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí.

Na setkání 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 kurzu je 22. dubna od 14.00 do 17.00 hodin v budově
Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Podle hygienických opatření proběhne společný seminář nebo
individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Kontakt: Mgr. Alexandra Čubová, telefon: 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.
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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

FA Jaroslav Varga
prodává

konzumní
brambory
Cena: 7 Kč za 1 kg

DOPRODEJ
Balení je 25 kg a 5 kg.
Tel.: 606 466 023

KOCOUREK Josef
nabízí

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

606 363 300
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<

Vývoz fekálií ze septiků,
jímek, žump a ČOV

<

Likvidace lapolů
a odpadních vod

<

Autodoprava a čerpání
tekutých odpadů a fekálií

Tel.:
E-mail:

24

774 582 800
info@fekal.eu

NON-STOP !!
www.fekal.eu
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLIMKOVICE
pořádá

JARNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v sobotu 24. dubna 2021 od 8.00 do 12.00 hodin

Vámi nahlášený sběr od vás naši členové odvezou.
Kontakt: Ondřej Mika 605 036 039, Radek Langer 604 282 809

BURZA Českého červeného kříže Klimkovice
se koná v hasičské zbrojnici 26. – 29. dubna 2021
pondělí

26. 4.

PŘÍJEM

8.00–11.00 hod.

14.00–18.00 hod.

úterý

27. 4.

PRODEJ

8.00–11.00 hod.

14.00–18.00 hod.

středa

28. 4.

PRODEJ

8.00–11.00 hod.

14.00–16.30 hod.

čtvrtek

29. 4.

VÝDEJ

13.30–15.30 hod.

Zve výbor ČČK Klimkovice.
Konání burzy se přizpůsobí vládním nařízením.

Zpravodaj lázní a města Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH NEWS CENTER a. s.
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Ze světa Harryho Po era
V předešlém zpravodaji jste se dozvěděli, že jsme uspořádali jarní tábor „do kapsy“, a protože měl velký
úspěch, připravili jsme další zábavu „do kapsy“ ze světa Harryho Po era. Jednalo se o několik připravených
různorodých úkolů na doma i ven v obálkách, které měly dě splnit doma.
Tentokrát byl ohrožen svět kouzelníků a aby ho dě zachránily, musely získat čtyři předměty patřící
zakladatelům Kouzelnické školy čar a kouzel v Bradavicích. Navš vily Příčnou ulici, kde v různých obchodech
vyřešily rébusy, banku u Gringo ových, kde si zase zahrály deskovou hru a došly až k trezoru nebo měly zavítat
do Zapovězeného lesa, kde na ně čekaly nejrůznější příšerky.
O tuto Zábavu „do kapsy“ projevilo zájem neuvěřitelných 61 dě .
Jsme rádi, že naše ak vity nacházejí ve vašich řadách své fanoušky. A moc děkujeme za vaše zpětné reakce
a pěkné fotografie, o které jste se s námi podělili.
Za kolek v Mozaiky Tereza Skálová
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Pojďte si užít jaro plné zábavy s pohádkovými bytostmi!
Balíček Pohádková zábava do kapsy obsahuje rozmanité úkoly pro dě na 5 dní.
Jednotlivé úkoly plní dě samostatně i společně s rodiči.
Užívají si společný rodinný čas veselou zábavou doma i venku.
Přihlásit se můžete do 8. 4. 2021 na e-mail: mozaika.skalova@seznam.cz.
Do e-mailu uveďte, prosím, pro kolik dě balíček chcete.

Vyzvedávání balíčku 13. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 hod. v Mozaice.
Cena balíčku / dítě 50 Kč
(V ceně je veškerý materiál a vše potřebné ke splnění úkolů.)

Dobrodružná mise – zkáza Arch-Illagera
Máš kuráž stát se dobrodruhem a překazit plány zlotřilému ILIDŽROVI?
Opět jsme pro vaše dě připravili zábavu „do kapsy“, tentokrát inspirovanou
světem Minecra u. Můžete ji absolvovat doma, na chatě, zkrátka kdekoliv.
Přihlašovat se můžete do středy 14. 4. 2021.

Vyzvedávání balíčku 19. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 hod. v Mozaice.
Vaší pomoci bude potřeba např. u rozmístění indicií, vše podstatné ke hře
bude připraveno v obálkách. Ty vždy obsahují instrukce pro rodiče,
vzkazy pro dě a pomůcky k plnění úkolu.

Cena balíčku / dítě 50 Kč
(V ceně je veškerý materiál a vše potřebné ke splnění úkolů.)

Veselý jarní věneček
Pojďte si vytvořit jarní věneček k zavěšení pro radost.

Cena krea vního balíčku je 50 Kč.
(V ceně je veškerý potřebný krea vní materiál, kromě lepidla.)
Přihlásit se můžete do 8. 4. 2021 na e-mail: mozaika.skalova@seznam.cz.
Do e-mailu uveďte, prosím, požadovaný počet věnečků.

Vyzvedávání balíčku 13. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 hod. v Mozaice.

A jedna velikonoční básnička, kdyby přece jen…
Hody, hody, doprovody, vajíčko mi dejte.
Na tvářičce sladký úsměv nejen dneska mějte!

