í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, již tradičně se na
konci měsíce června žáci loučí se školním rokem. Děti a učitelé letos absolvovali
něco, co tady v dějinách naší společnosti
nikdo nepamatuje. Byl to rok extrémně
náročný a dětem a učitelům patří obrovský
obdiv za to, že to zvládli. Bohužel nemám
jinou možnost než využít stránky tohoto
zpravodaje. Proto mi dovolte vyjádřit velké poděkování dětem a jejich rodičům za
pracovitost a píli, kterou vzdělávání věnovali. Velké poděkování patří rovněž učitelkám a učitelům v čele s vedením všech
škol, které vzdělávaly také on-line. Srdečně vám děkuji a věřím, že od září bude již
vzdělávání fungovat normálně.

Školka
Dále bych vás rád krátce seznámil
s letošní největší investicí našeho města.

červenec - srpen 2021
Již v minulosti se mluvilo o rekonstrukci
mateřské školy na ulici 28. října a dnes
můžeme říct, že se konečně daří další
budova města rekonstruovat. Zvláštností
tohoto projektu je, že je složen ze dvou
dotací. Jednak z dotací na zateplování budov a dále z nenávratné výpomoci z kotlíků. Účelem je, že pokud občan
Klimkovic požádal o dotaci na výměnu
kotle, nemusí město Klimkovice vracet
krajský podíl na dotaci kraji, ale musí za
to rekonstruovat budovu v majetku města.
Jelikož tuto podmínku plníme, a daří se
v našem městě výrazně zlepšovat ovzduší v zimním období, můžeme podíl na
této investici, který činí okolo čtyř milionů
korun, smysluplně využít. Z mého pohledu jsem nikdy složitější dotační projekt
neviděl, ale věřím, že to vše zvládneme,
a výsledek bude stát za to. Celá akce byla
zahájena 21. 6. 2021 a dnes se na budově již intenzivně pracuje. Aby se ovšem

Úspěšné Otvírání parku konečně zahájilo postcovidovou kulturu.
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mohlo začít o pár dní dříve, byla nucena
paní ředitelka přesunout děti do okolních
školek a celou budovu vyklidit.
Tady je opět prostor pro poděkování
všem, kteří se na této akci podíleli. V první
řadě všem zaměstnancům školky, protože
ti již vše připravovali na den 18. 6. 2021,
kdy jsme za pomoci našich spolků – TJ
Házené a SDH Hasiči zajišťovali vystěhování budovy. Tímto děkuji předsedům za
příkladnou spolupráci a obrovské pracovní nasazení, jímž dokázali vše vystěhovat
a připravit na pondělí 21. 6. 2021, kdy
byla rekonstrukce zahájena. Ruku k dílu
přiložili také rodiče dětí ze školky a vše se
zvládlo. Opravdu všem děkuji, bez nich
bychom to nedokázali.
Podrobné informace o investici najdete
na str. 6 a 7 v tomto zpravodaji. Já jen
věřím, že přitom obrovském množství
investic, které jsme si v únoru odsouhlasili, zvládneme co nejvíce i s ohledem na
to, jaká je situace na trhu ve stavebnictví,
kdy nám prudce rostou ceny a váznou
termíny dodání stavebního materiálu.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Zastupitelstvo města
Dne 23. 6. 2021 proběhlo již 25. zastupitelstvo tohoto volebního období. Standardně se v okolních obcích koná 16
nebo 18 zastupitelstev za toto období.
U nás se opravdu scházíme velice často
a letos to bylo již čtvrté zasedání. Usnesení zastupitelstva najdete na stranách
4 a 5 tohoto zpravodaje. Dovolím si malý
vlastní postřeh z posledního zasedání.
V minulosti jsem neměl rád, když přišli občané na zastupitelstvo a nedostali
prostor mimo projednávané body. Jediný
prostor měli až na závěr v bodu diskuze,
a to už bylo většinou v pozdních nočních
hodinách. Proto jsem přesvědčil ZM, aby
vznikl časový úsek pro diskuzi s občany.
Bohužel jsem na posledním ZM zaznamenal nespokojenost jednoho občana se
situací na koupališti. Dost mě překvapil
způsob kladení otázek, a hlavně absolutní neinformovanost z jeho strany. V těchto případech se, podle zákona o obcích,
odpovídá do 90 dnů, ovšem přišlo mi dost
nevhodné využít této možnosti a pokusil jsem se mu odpovídat hned. Musím
však konstatovat, že k tomuto účelu nebyla diskuze s občany zřízena. Pokud
má někdo takto rozsáhlý balíček dotazů,
může podat oﬁciální žádost na podatelnu nebo si může domluvit se mnou nebo
s panem tajemníkem konkrétní schůzku,
na kterou se mohou obě strany připravit
i po technické stránce a mohou se probrat
daleko větší detaily. Jednání tohoto typu
není vhodné na jednání zastupitelstva,
neboť zdržuje ostatní občany či dokonce
zapříčiní, že se na všechny diskutující
nedostane v původně očekávaném časovém rozsahu. Prosím, buďme k sobě vzájemně ohleduplní a korektní, tím vyřešíme
daleko více palčivých problémů. Děkuji.
Rád bych také občany informoval, že
na minulém zastupitelstvu došlo ke změně dopravní obsluhy našeho města, která bude spuštěna od 1. 9. 2021. Jakmile
bude jízdní řád hotov, budeme informovat
občany nejen na stránkách města, ale
i v zářijovém zpravodaji.

Spolek pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK
Tento spolek byl zřízen v loňském roce
za účelem zkvalitnění života v našem
městě a zahájil intenzivní práci na snižování vlivu dálnice v našem katastru. Dovolím si vám dnes předat aspoň malou část
informací, týkajících se spolku.
Jednání Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK s představiteli ŘSD ČR
za účasti zástupců Krajské hygienické
2

stanice se sídlem v Ostravě a CHKO
Poodří, které se uskutečnilo v Klimkovicích ve čtvrtek 24. června letošního roku,
přineslo shodu především v tom, že do
budoucna budou zodpovědní pracovníci
ŘSD více komunikovat přímo se starosty
obcí dříve, než přistoupí ke konkrétním
technickým řešením, aby se předcházelo
vzniku problémů, jejichž následná řešení
bývají komplikovaná, ﬁnančně náročná
a mnohdy i velmi těžko realizovatelná.
Předmětem jednání byl hluk z dálnic
a rychlostních silnic i mostů, který obtěžuje obyvatele přilehlých obcí. ŘSD představilo opatření připravovaná k dodatečnému
odhlučnění dálnice D1 v problematickém
úseku od 342. do 354. kilometru, navržená
na základě výsledků odborné studie zpracované v loňské roce. Na několika místech
inkriminovaného úseku vyrostou nové protihlukové stěny, některé ze stávajících stěn
se budou zvyšovat, případně prodlužovat.
Většina nových stěn bude ve variantě
neprůhledné a pohltivé, nikoliv průhledné
a odrazové. Přestože výjimka udělená
hygienickou stanicí pro zvýšené hladiny
hluku platí, podle informací, které má spolek v této chvíli k dispozici, pouze do konce letošního června, realizace navržených
opatření se dá očekávat až v roce 2024.
Představitelé obcí spolu s ŘSD otevřeli
prostor pro budoucí dohodu o podmínkách spolupráce při vytváření pásů izolační zeleně podél dálnic a rychlostních
silnic. Podle ŘSD lze izolační zeleň dostat
do projektu při posuzování vlivu stavby
na životní prostředí EIA. U již hotových

staveb se musí angažovat na přípravě
podmínek obec; ŘSD poté může přispět
formou náhradní výsadby. Hledat řešení by se mělo i za odborné spolupráce
CHKO Poodří.
V klimkovické osadě Václavovice bylo
v roce 2017, na základě žádosti města Klimkovic, provedeno KHS Ostrava
měření hluku. V denní době bylo prokázáno dodržení zákonného hlukového limitu,
v noční době překročení limitu o 3,6 dB.
Po neúspěšných pokusech řešit tuto situaci s ŘSD vydala KHS v květnu 2019 rozhodnutí o časově omezeném povolení pro
překročení hygienického limitu silničního
hluku v denní době o 2 dB, v noční době
o 7 dB v úseku mezi exitem 349 Klimkovice a exitem 354 Rudná do 30. června
2021. Do tohoto termínu schází šest dnů
(v době psaní tohoto příspěvku), přesto
aktuálně teprve teď schválila centrální
komise Ministerstva dopravy ČR záměr
zhotovit projekt dodatečných protihlukových opatření na D47 v úseku od 342. do
354. kilometru.
Město Klimkovice plánuje mezitím
zajistit alespoň výsadbu izolační zeleně
ve třech vytipovaných lokalitách. Prioritu
má oblast mezi D1 a rodinnými domky v
ulici U Zahrádek. V současnosti je již připraven hotový projekt výsadby izolační
zeleně na celkových 4 299 m2 ploch. Realizace výsadby začne zřejmě na podzim.
Vážení občané, dovolte mi závěrem
popřát vám krásné léto plné slunečných
dnů a odpočinku.
Starosta Jaroslav Varga

Schody ke kinu
Vážení spoluobčané, dovolte mi pár informací o schodech ke kinu. Toto téma
bylo otevřeno na podzim roku 2019. Tehdy se zastupitelé dohodli, že by bylo
dobré tuto, na první pohled hyzdící stavbu, řešit, a to formou opravy. Následně došlo k revizi celé situace a možnosti, jak schody opravit. Bylo nutné
posoudit podloží a vyhodnotit riziko ujíždějícího svahu.
Zastupitelům byly předloženy tři varianty řešení, a sice oprava v celé šířce za cenu
zhruba 2 milionů, další varianta byla neopravovat vůbec a vytvořit imitaci schodů
za pomoci zahradního architekta. Zde se cena blížila částce 500 tisíc, poslední
varianta byla opravit v šířce 150–160 cm tak, aby se na šíři schodiště pohodlně
vešli dva chodci. Vybrána byla tato poslední varianta a bylo nutno najít schopného
projektanta. Situace není vůbec jednoduchá, projektanti mají mnoho práce a neradi dělají drobnější projekty. Nakonec se nám to po delší době povedlo a dnes
můžu říct, že jsme připraveni. Schody budou realizovány ze žuly a budou osazeny
jednostranným zábradlím; bude také instalováno pěkné osvětlení.
Schody jsou velkým tématem a lidé, spíše ti mladší, říkají, že jsou zbytečné,
naopak jiní celou záležitost vítají a těší se na možnost jejich používání. Na závěr
bych chtěl říci, že projektovou dokumentaci máme připravenu na úřadě, v měsíci červenci vysoutěžíme zhotovitele a budeme co nejdříve realizovat. Věřím, že
v zářijovém zpravodaji vás budu moci informovat o průběhu realizace.
Jaroslav Varga, starosta
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Informace z městského úřadu

Distribuce kompostérů
Vážení občané, žadatelé o kompostéry, první kolo distribuce kompostérů v měsíci
červnu je už v tuto chvíli, kdy čtete prázdninový zpravodaj, za námi. Informujeme
proto všechny, kteří první kolo distribuce nestihli, že máme připraveno i druhé,
již poslední, červencové kolo distribuce.
Pokud jste podali žádost o přidělení
kompostéru a nedostali jste zpětně zamítavou odpověď, je vaše žádost zařazena
v databázi žadatelů a můžete si kompostér v následujících dnech vyzvednout.

Distribuce bude probíhat
ve dvou krocích
1. Podpis smlouvy – žadatel se dostaví
k podpisu Smlouvy o výpůjčce a násled-

ném darování, jejíž vzor pro seznámení
je zveřejněn na internetových stránkách
města. Podepsat smlouvu bude možno
v následujících pracovních dnech: od
pondělí 12. 7. až do pátku 16. 7. 2021
vždy v časech 8.00–11.30 a 12.30–
–17.00 hod. v Kulturním a informačním
středisku (KIS) v přízemí zámku (Městského úřadu) na adrese Lidická 1, Klimkovice. Smlouvy máme vytištěné, bude-

Tělo kompostéru je
staženo páskou, rozměr
cca 105 x 70 x 25 cm.
Víko je ze dvou částí.

me potřebovat, aby se dostavil přímo
osobně žadatel s občanským průkazem
a parcelním číslem pozemku v katastrálním území Klimkovic, na kterém pak bude
kompostér umístěn. Po podpisu smlouvy
obdržíte 1x smlouvu v originále, návod
k sestavení kompostéru a brožuru průvodce správným kompostováním.
2. Výdej kompostérů – s originálem
podepsané smlouvy se poté můžete dostavit k osobnímu převzetí kompostéru.
Upozorňujeme, že bez předložení originálu podepsané smlouvy vám nebude
kompostér vydán. Výdej kompostérů bude probíhat v areálu „žluté školy“ (ul. Komenského 215), a to v následujících termínech: od pondělí 12. 7. až do pátku
16. 7. 2021 vždy v časech od 15.00 do
18.00 hod.
Upozorňujeme, že váha kompostérů
je od 25 do 35 kg, tělo kompostéru je
staženo páskou, rozměr cca 105 x 70 x
25 cm, takže je dobré si na jeho přepravu zabezpečit dopravní prostředek (auto
nebo vozík).
V případě jakýchkoliv dotazů, volejte na
tel.: 602 289 533.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta

Přezkum hospodaření města
Klimkovic za rok 2020
Ve dnech 10.–11. 5. 2021 probíhalo na MěÚ Klimkovice přezkoumání hospodaření
za rok 2020 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
V závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Klimkovic za
rok 2020 se uvádí:
1. Při přezkoumání hospodaření dle § 2
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
• nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a)
zjištěny chyby a nedostatky.
2. Identiﬁkace rizik vyplývajících
ze zjištění uvedených ve zprávě
• při přezkoumání hospodaření za rok

2020 nebyla zjištěna rizika, která
by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku
v budoucnosti.
Hodnocení auditorů krajského úřadu za
rok 2020 je částečnou satisfakcí za naši
odvedenou práci.
Svým kolegyním Vladislavě Králové a Ing. Haně Vožické děkuji nejen za
plnění náročných pracovních úkolů, ale

rovněž za jejich podněty, excelentní postřehy, nezdolnou energii, nezlomný entuziasmus a nevyčerpatelnou studnici
vědomostí.
Ing. Iveta Rattmanová,
vedoucí ﬁnančního odboru
3
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Přehled schválených usnesení z 25. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

v paragrafu (§): 3113 – Základní školy (ZŠ – průtoková dotace)
z položky: 5336 UZ 17015
na položku: 5336 UZ 107117015
částka: 126 501,29 Kč

schválilo
• upravený program 25. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• účetní závěrku města Klimkovic, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2020.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpočtové opatření
č. 15/2021, kterým se:
zvyšují výdaje
§

Pol

Název

3399

5xxx

Ostatní záležitosti kultury, církví
a sdělovacích prostředků
o 50 000 Kč

3639

6xxx

Komunální služby
a územní rozvoj j. n.

3113

5xxx

Částka

Základní školy
Celkem se výdaje zvyšují

v paragrafu (§): 3113 – Základní školy (ZŠ – průtoková dotace)
z položky: 5336 UZ 17969
na položku: 5336 UZ 107517969
částka: 168 206,07 Kč
v paragrafu (§): 3113 – Základní školy (ZŠ – průtoková dotace)
z položky: 5336 UZ 17968
na položku: 5336 UZ 107117968
částka: 9 894,48 Kč

o 263 000 Kč

v paragrafu (§): 3113 – Základní školy
z položky: 5171
na položku: 5169
částka: 550 000 Kč

o 750 000 Kč

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

o 1 063 000 Kč

snižují výdaje
§

Pol

Název

6409

5xxx

Ostatní činnosti j. n.

o 313 000 Kč

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

3412

6xxx

Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce

o 750 000 Kč

vzalo na vědomí
• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města
od 23. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání
zastupitelstva města.

Celkem se výdaje snižují

Částka

upravilo
• své usnesení č. 23/418.1: příjmení paní Barbory Homolové se
mění na paní Barboru Urbanovou.

o 1 063 000 Kč

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpis rozpočtu,
kterým se přesouvá:
z položky: 4116 UZ 17016 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
na položku: 4116 UZ 107517016
částka: 2 150 521,94 Kč

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o plnění usnesení 23. a 24. zasedání zastupitelstva
města.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o ověření zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic, přednesenou Ing. Dušanem Petrem.

z položky: 4116 UZ 17015 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
na položku: 4116 UZ 107117015
částka: 126 501,29 Kč

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

z položky: 4216 UZ 17969 – Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
na položku: 4216 UZ 107517969
částka: 168 206,07 Kč

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

z položky: 4216 UZ 17968 – Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
na položku: 4216 UZ 107117968
částka: 9 894,48 Kč
v paragrafu (§): 3113 – Základní školy (ZŠ – průtoková dotace)
z položky: 5336 UZ 17016
na položku: 5336 UZ 107517016
částka: 2 150 521,94 Kč
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• zprávu o ověření zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic, přednesenou doc. Ing. Lucií Krejčí, Ph.D.
a Bc. Renatou Návratovou.

• zprávu dopravně-bezpečnostního výboru.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• hospodaření města 1–12/2020.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
• informace o vzniku božích muk na parcele č. 4337
a přijímá tuto stavbu do majetku města formou daru.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
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• podrobné informace o výsledcích jednání starosty města,
tajemníka městského úřadu, vedoucí hospodářsko-technického odboru a právního zástupce města a o učiněných krocích
směřujících k možnému uzavření dohody a řešení zjištěných
vad na ul. Augustinova, kterou město nabylo do vlastnictví na
základě přijetí darů od pana xxx, bytem xxx.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• zápis stavební komise.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
nahradilo
• v usnesení č. 4/83 odkaz na „§ 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů“ následujícím zněním:
„§ 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
• v usnesení č. 6/115 odkaz na „§ 4 odst. 1 zákona č. 94/1963
Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů“ následujícím zněním: „§ 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11a odst. 1 písm.
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
navrhlo
• pana xxx, adresa trvalého pobytu xxx, do funkce přísedícího
Okresního soudu v Novém Jičíně.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
rozhodlo
• vytvořit společný školský obvod s obcí Olbramice, se sídlem
Prostorná 132, 742 83 Olbramice, IČ 60798416, a s obcí
Zbyslavice, se sídlem Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice, IČ
00600695, a to v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písm. a)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a uzavřít s nimi Dohodu o vytvoření společného školského obvodu.

742 83 Klimkovice, IČO: 25378953, za cenu podle znaleckého
posudku, s tím, že veškeré náklady s koupí spojené ponese
prodávající.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
• nabýt do vlastnictví města Klimkovic pozemek parc. č. 2734/1
k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, formou bezúplatného převodu z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, a uzavřít s Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/ONJ/1723/2021-ONJM/SBP-22/2021 uvedenou
v zápise.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
• uzavřít smlouvu na NVF (návratnou ﬁnanční výpomoc) s paní
xxx, adresa trvalého pobytu xxx, ve výši 200 000 Kč a vyplatit
předmětnou ﬁnanční výpomoc.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít s paní xxx, bytem xxx, dohodu o splátkách s uznáním
dluhu z důvodu neuhrazeného nájmu a zálohových plateb
v souvislosti s užíváním městského bytu č. 2 na adrese 28. října 84 v Klimkovicích. Měsíční splátka je stanovena ve výši
500 Kč (1.–21. splátka) a ve výši 672,76 Kč (22. splátka).
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• vyhradit si pravomoc rozhodovat a vyjadřovat se k žádostem
souhlasu se stavbou pro novostavbu prodejny LIDL na katastru
města Klimkovic.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
uložilo
• radě města uzavřít se zhotovitelem PTÁČEK – pozemní stavby
s. r. o., IČO: 258 96 873 Dodatek č. 1 k „Dohoda o bezplatném
odstranění vad“ ze dne 24. 11. 2020 podle uplatněné reklamace na stavbu „Snížení emisí a energetické úspory základní
školy Klimkovice“ s cílem úplného odstranění vad díla zhotovitelem nejpozději do 15. 10. 2021.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

• že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 553 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, o výměře 211 m2.

ve věci návrhu závěrečného účtu města Klimkovic
za rok 2020
• souhlasí s celoročním hospodařením města Klimkovic za rok
2020 bez výhrad,
• schvaluje Závěrečný účet města Klimkovic za rok 2020 podle přílohy předloženého materiálu, jehož součástí je Zpráva
o výsledku přezkoumání města Klimkovic za rok 2020.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
• že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1786/1
k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, v rozsahu podle výřezu katastrální mapy
uvedeného v zápisu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
• akceptovat návrh PANCHO agency, s. r. o., se sídlem Komenského 129, 742 83 Klimkovice, IČO: 25378953, a tedy rozhodnout, že: město má záměr koupit do vlastnictví města Klimkovic
pozemek parc. č. 153/3 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha, o výměře 126 m2, z vlastnictví PANCHO agency, s. r. o., se sídlem Komenského 129,

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
vydalo
• Obecně závaznou vyhlášku města Klimkovic č. 2/2021, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu podle přílohy tohoto materiálu.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního
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Oprava silnice přes Josefovice
V návaznosti na proběhlou investici města Klimkovic „ČOV a kanalizace pro
obec Klimkovice-Josefovice“ se přiblížil čas na související opravu silnice přes
Josefovice.
Dočasný diskomfort průjezdu Josefovicemi, který je po stavbě kanalizace nutnou
daní za zvýšení ochrany životního prostředí a zlepšení jeho kvality, se chýlí ke konci. Na základě dohody o budoucí realizaci
stavby „Oprava povrchu silnice III/46617
Josefovice–Olbramice“, uzavřenou mezi
Správou silnic Moravskoslezského kraje
(SSMSK) a městem Klimkovice v roku
2019, zajistila SSMSK vypracování projektové dokumentace této stavby včetně
zajištění administrace výběrového řízení
na zhotovitele stavby v součinnosti s městem Klimkovice. Město Klimkovice se
bude ﬁnančně podílet na ﬁnancování části
stavby, a to v rozsahu vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 +
v tl. 0,04 m, v dotčeném úseku stavbou tj.
3 650 m2 nového povrchu v celé šíři obou
jízdních pruhů v předpokládané ceně plynoucí z dohody ve výši cca 1 280 000 Kč
bez DPH. Celková cena se předpokládala
v hodnotě cca 17 mil. Kč bez DPH.
Celý rozsah opravy vozovky je nový
dvouvrstvý živičný kryt + recyklace podkladní vrstvy, nové dešťové vpusti.

Město Klimkovice spolu se SSMSK
uzavřelo v 4/2021 smlouvu o společném
zadávaní zadavatelů. Vzhledem k tomu,
že SSMSK již zajistila výběrové řízení
na zhotovitele stavby, čekáme na řádné ukončení výběrového řízení a podpis
smlouvy s vybraným zhotovitelem.
Výběrové řízení zohlednilo i rozsah
zatížení životního prostředí při dopravě
a technickou úroveň ekologického způsobu dopravy. Předpokládaný termín zahájení stavby je 8/2021 s dobou výstavby
60 dní.
V návaznosti na nově vybudovanou
kanalizaci v Josefovicích zajistilo město
Klimkovice v 5/2021 také celkový kamerový monitoring kanalizace, a to nejen
z důvodů kontroly stavu kanalizace po
ročním provozu, ale zejména s ohledem
na předcházení skrytých vad po ročním
zatížení provozem na silnici, s hlavním
důrazem na včasné odhalení případných
vad. Vlivem poklesu podloží byla odhalena jedna významná vada, která byla
vyhodnocena jako havarijní stav a musela být ihned provedena oprava.

Byli jsme velmi potěšeni přístupem
zhotovitele, který bleskově zareagoval
a ihned provedl opravu. Díky zajištění
kamerového monitoringu a včasného
odhalení této vady a její opravy jsme
dokázali eliminovat na minimum potenciální riziko zásahu do následné nově
opravené komunikace.
Oprava silnice bude probíhat s uzavírkou a do doby zahájení stavby musí být
vyřešeny objízdné trasy i zajištění obsluhy Josefovic. Vše se musí koordinovat
i s provozem školky, který je nyní ovlivněn i přesměrováním dětí ze školky na
ul. 28. října, z důvodu probíhající rekonstrukce. Před zahájením stavby musí být
také zajištění objízdné trasy autobusové
dopravy.
I přes to, že je před námi ještě mnoho
jednání zejména v oblasti dopravní obsluhy, věříme, že se nám vše podaří zkoordinovat stejně dobře jako při výstavbě
kanalizace a stavební práce na opravě
silnice přes Josefovice začnou počátkem
srpna. O všech změnách ve vztahu k dopravě vás budeme včas informovat.
Ing. Dita Jalůvková,
vedoucí odboru
hospodářsko-technického

Začali jsme… letošní největší realizační
investiční akce – Zateplení MŠ na ul. 28. října
Každý, ať už menší či naopak velký investiční projekt, začíná zpracováním
obvykle vícestupňové projektové dokumentace. Nejinak tomu bylo i v případě
naší letošní největší investice.
Rada města Klimkovic na své 57. schůzi dne 31. 8. 2020 schválila text výzvy na
zadávací dokumentaci veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Projekční
práce pro realizaci stavby „Zateplení MŠ
Klimkovice, ul. 28. října 89, 742 83 Klimkovice“, dále seznam pěti přímo obesílaných dodavatelů, způsob hodnocení
a hodnotící kritéria a jmenovala výběrovou komisi.
Vítězným zhotovitelem projektové dokumentace se nakonec stala brněnská
společnost LAPLAN s. r. o., která se,
jako obvykle řada jiných, v tomto případě 4 projekční ﬁrmy, přihlásila do veřejné
zakázky díky transparentně zveřejněné
výzvě. A byla to dobrá volba. Profesionalita a technická erudice projektantů této
společnosti se projevila už při zpracování
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architektonické studie a pokračovala při tvorbě projektové dokumentace
pro vydání společného povolení (DUR
a DSP) i dokumentace pro provádění
stavby. S vědomím mimořádné důležitosti
předrealizační etapy přistupovali k projednávání všech vznikajících kolizních
problémů technických, ekonomických
a organizačních na pravidelných kontrolních dnech všichni zástupci města – starosta Jaroslav Varga, ve věcech obchodních tajemník MěÚ Ing. Bc. Ladislav
Vašek a ve věcech technických vedoucí
odboru hospodářsko-technického Ing. Dita Jalůvková. Výsledkem spolupráce bylo
vydání společného územního a stavebního povolení stavebním úřadem v Bílovci
s nabytím právní moci počátkem měsíce
května 2021.

Už dne 8. 4. 2021 Rada města Klimkovic na své 78. schůzi schválila text výzvy
a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Zateplení
MŠ Klimkovice, ul. 28. října 89, 742 83
Klimkovice“, znění obchodních podmínek
a jmenovala výběrovou komisi.
Ze zájemců, kteří se přihlásili do výběrového řízení na základě transparentního
výběrového řízení prostřednictvím proﬁlu
zadavatele, vybrala výběrová komise ve
složení Jaroslav Varga, Ing. Tomáš Russ,
Michal Habusta, Ing. Bc. Ladislav Vašek
a Bc. Marta Křivdová zhotovitele – ostravskou spol. INTOZA s. r. o., s níž byla
podepsána smlouva o dílo dne 31. 5.
2021.
Celkové realizační náklady budou převyšovat 12 mil. Kč, přičemž snahou města je krýt co největší část nákladů z dotačních titulů. Proto jsme podali žádost
o dotaci na projekt s názvem Zateplení
MŠ Klimkovice, ul. 28. října 89, 742 83
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Klimkovice (CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/
0014681), kde předpokládaná dotace je
35 %, tj.: 2 111 995 Kč a projekt s názvem
Nově instalovaná VZT v MŠ Klimkovice,
ul. 28. října 89, 742 83 Klimkovice (CZ.05.
5.18/0.0/0.0/20_146/0014680), kde předpokládaná dotace je 70 %, tj.: 2 342 717
Kč. Z projektu SFŽP na předﬁnancování
kotlíkových dotací jsme požádali o dotaci
ve výši 5 600 000 Kč vč. DPH (vzhledem
k tomu, že ne všichni žadatelé nakonec
využijí možnost předﬁnancování, snižuje se nám výše dotace, kterou můžeme
použít na doﬁnancování realizace stavby
„Zateplení MŠ Klimkovice, ul. 28. října 89,
742 83 Klimkovice“).
V této souvislosti chci poděkovat referentce odboru HTO Bc. Martě Křivdové za
vysoce profesionální přípravu rozsáhlého

množství podkladů a jejich zpracování
pro podání žádostí o dotace.
Dne 10. 6. 2021 se uskutečnilo první
pracovní jednání se zhotovitelem stavby
za účasti projektanta a energetického
specialisty, aby byly vzájemně odsouhlaseny všechny technické detaily a od 16. 6.
2021 probíhají pravidelné kontrolní dny
stavby. V pondělí 21. 6. 2021 bylo protokolárně předáno zhotoviteli staveniště
a byly zahájeny realizační práce. Termín
předání staveniště se dodržel díky zcela
mimořádné iniciativě zaměstnanců MŠ,
rodičů, spolků TJ Házené a SDH Hasiči,
kterým se podařilo vystěhovat vnitřní zařízení školky v pátek 18. 6. 2021, a náleží
jim nezměrný dík.

cena stavebního materiálu na trhu se
přehoupla do kritických hodnot, zcela
se vymykajícím dříve zpracovaným rozpočtům, a navíc objednávky stavebního
materiálu jsou oproti běžným lhůtám delší
o týdny i měsíce. Podobné dopady jsou
ve sféře výroby komponentů. Je před
námi mimořádně náročná rekonstrukce,
včetně zateplení celého objektu mateřské
školy se stanoveným enormně krátkým
termínem realizace, přesto věříme, že
do konce měsíce září 2021 by se mohlo
podařit předat učitelskému sboru a dětem
objekt, který bude vedle přísných ekologických parametrů splňovat i vše, co dělá
školku příjemným místem, kam se učitelský sbor i děti těší.

Víme, že nás nečeká jednoduchá investice, mj. proto, že prudce rostoucí

Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ

Technická správa

Zkušební provoz městského rozhlasu
Koncem června byl městu předán do užívání nový bezdrátový digitální rozhlas.
V průběhu července bude probíhat zkušební provoz, kdy je možné, aby mohli
občané města sdělit své podněty a připomínky k jeho vysílání (zejména k intenzitě nastavení hlasitosti reproduktorů, případně jiné podněty).
Tyto poznatky a připomínky budou předány montážní ﬁrmě k prověření a následné úpravě nebo seřízení. Aby mohla být
provedena úprava vysílání, je třeba vždy
nahlásit číslo vysílacího zařízení, které je umístěno v rohu každého vysílacího
zařízení (šedá krabice pod reproduktory)
a zároveň sdělit, co je třeba na vysílacím

zařízení upravit. Nelze nahlásit ulici ani
číslo popisné domu.
Podněty, prosím, sdělujte na tento kontakt: Technická správa města Klimkovic –
Jana Hinduláková, telefon: 556 420 580,
e-mail: hindulakova@mesto-klimkovice.cz.
Milan Glomb,
vedoucí Technické správy Klimkovic

Osvědčení o úspoře emisí
Dovolte mi malé seznámení s dosaženými výsledky města Klimkovic, potažmo vás občanů, v systému EKO-KOM
za rok 2020.
V tomto roce se vytřídilo a předalo k využití celkem 244,243 t odpadu za částku
636 081 Kč. V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů
nápojových kartonů a dalších komodit v
rámci tříděného sběru a využití odpadů v
systému EKO-KOM uspořeno 5 333 189
MJ energie.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispělo město Klimkovice
v rámci systém tříděného sběru a využití
odpadů EKO-KOM a. s., ke snížení emisí
o 205,563 tun CO2 ekvivalentu.
Jana Hinduláková,
Technická správa města Klimkovic
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Z redakční pošty

Postřehy občana ze zasedání ZM Klimkovic
Na zasedání ZM jsem se rozhodla přijít, abych viděla, jak naši zastupitelé a radní
debatují a posléze rozhodují o našem městě. Již několik let se zajímám o dění ve
městě, o to, co se plánuje, co se chystá k opravě, co k rekonstrukci, kam naše
město směřuje a jaký má strategický plán.
Zastupitelstvo má 17 členů, z toho 5
radních. O politickém složení se nebudu
zmiňovat, protože si myslím, že dělat politiku na relativně malém městě je nesmysl.
Je ale zajímavé pročítat si jednotlivé politické programy. Jsou si v podstatě hodně
podobné, protože, celkem logicky vyplývají
z potřeb nás občanů. Když jsem se chtěla
dopátrat, toho, co naši zastupitelé prosazují a co před volbami slibují svým voličům,
nebylo nic jednoduššího, než si přečíst
jednotlivé volební programy (sliby) všech
politických stran. A jaký byl výsledek? Pro
mne překvapivý. Všechny strany slibují
v podstatě totéž: bezpečnost pro občany,
město plné zeleně, vybudování nové sportovní haly, cyklotras, chodníků aj.
Velkým tématem jsou chátrající budovy, často v havarijním stavu. Pořád se
zamýšlím, kde se stala chyba a jak město,
respektive naši zastupitelé, mohli dopustit, aby budovy v majetku města vypadaly
tak, jak vypadají. Žalostně. Pravdou a samotným důkazem, o kterém se každý

občan může sám přesvědčit, je ten, že
většinu budov a areálů město vybydlelo.
Žádné opravy a údržby zřejmě neprobíhaly, spíše se jen „hasil požár“ tam, kde se
zrovna vyskytl největší problém. A protože
se problémy navyšovaly, výsledkem je
zavřená sokolovna kvůli havarijnímu stavu
střechy, zavřená žlutá škola, kino, ve kterém se propadá podlaha v přisálí, koupaliště, hasičská zbrojnice atd. Je mi jasné, že
město má omezený rozpočet a že nemůže
vyhovět všem, proto by si naši zastupitelé měli jasně nastavit priority. Není přece
tak těžké si jednotlivé body seřadit podle
důležitosti a toho se pak striktně držet.
Těžko by se pak mohlo stát, že dostane
přednost výstavba nových schodů ke kinu
za cca 2 mil. nebo rekonstrukce malého
bazénu a výstavba dechloračních jímek na
koupališti za 6,8 mil. Nemám v podstatě
nic ani proti schodům, ani proti rekonstrukci koupaliště, ale připadá mi nesmyslné
investovat nemalé ﬁnanční prostředky do
koupaliště, které se využívá 2–3 měsíce

Vážení občané, dovolte mi pár slov z pozice starosty města. Jak píše paní Habustová, situace s naším majetkem není
v nejlepší kondici. Odpověď není jednoznačná a možná si může každý udělat
obrázek sám. Když jsem se začínal o politiku zajímat já, byl rozpočet města třetinový a spousta problémů se kupila, je třeba
také říct, že se v roce 2009 začala chystat nutná investice do kanalizace ve výši
150 milionů. Od roku 2010, kdy se město
zadlužilo, byl předpoklad velice složitého
ﬁnancování. Naštěstí došlo ze strany státu k přerozdělení ﬁnancí na obce a města spravedlivějším klíčem. Od té doby
se povedlo opravit spoustu komunikací,
které byly víc než katastrofální, opravila
se fasáda na zdravotním středisku, také
na DPS, opravila se škola, i když na té
teď probíhá reklamace zateplení skeletu celé hlavní budovy a všech parapetů.
Bylo toho mnohem víc a prostě se na
vše nedostalo. Situace v naší sokolovně
je také velmi složitá. Do roku 2015 sokolovna nebyla v majetku města a dlouho
narážel projekt opravy budovy na to, že

zastupitelé nechtěli investovat do majetku
Sokola. Proč to došlo až do zastojkování
střechy? Důvodů je asi hodně; jen nevím,
zda má smysl dívat se nazpět. Podle mě
je důležité, že dnes máme projekt na stavebním úřadě a je předpoklad, že do konce roku střechu opravíme. Abych se vrátil
k té hlavní otázce, proč to tak je? Nejspíš
proto, že se realizovala spousta jiné práce, na jejíž komfort jsme si rychle zvykli,
a nyní to chce trochu objektivního nadhledu, zda by to někdo udělal jinak nebo
líp. Proto věřím, že až budou zastupitelé schvalovat plán investic na příští rok,
zváží i tuto připomínku. Další dotaz byl –
proč zrovna tyto akce? No určitě proto, že
se nadpoloviční většina zastupitelů rozhodla pro tyto investice s nejlepším vědomím v měsíci únoru 2021. Chodník do
Polanky jsem převzal v roce 2019 a nebyly zajištěny souhlasy dotčených vlastníků, natož projekt. My dnes máme projektovou dokumentaci pod pravomocným
stavebním povolením, dále jsme podali
žádost o dotaci, přičemž výsledek bude
někdy v září. Pokud budeme úspěšní
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v roce, zatímco např. chodník do Polanky,
nebo sokolovna jsou využívány celoročně.
Svůj článek jsem nazvala postřehy ze
ZM Klimkovic, jako občan cítím z našich
zastupitelů velmi malou snahu domluvit se
na čemkoli. Za několik zastupitelstev, která jsem navštívila, jsem vlastně neslyšela
některé zastupitele ani jednou promluvit.
Vyvstává tedy otázka, proč tomu tak je?
Někdy mi až připadá, že na zastupitelstvu
o věcech hlasují lidé, kteří se ani jednou
nebyli podívat jak na koupališti, tak třeba
v sokolovně či kině.
Nechci ale jen kritizovat a vše vidět
v negativním světle. Naši zastupitelé jsou
právě v půlce svého volebního období,
takže je ještě čas na dodržení slibů, které
nám občanům před volbami dali. Většina
lidí, kteří jsou zaměstnaní, má nad sebou
člověka nebo tým lidí, kteří ho kontrolují,
jestli pracuje tak, jak má a jestli si plní své
povinnosti. Zastupitelé takového nadřízeného nemají. Jejich nadřízení jsme my,
občané města Klimkovic. A proto bychom
se měli více zajímat o to, co se ve městě
děje, chodit na zasedání zastupitelstva
města a především se ptát, proč se sliby
nemění ve skutky.
Martina Habustová

a získáme 70% dotaci, můžeme příští rok
stavět. Navíc se nám povedlo vyprojektovat kanalizaci pod chodníkem tak, aby to
vše dávalo hlavu a patu. Koupaliště má
daný směr od roku 2010, kdy zastupitelé
rozhodli neprodat koupaliště za účelem
výstavby domů, a nyní se povede pro děti
opravit malou vanu. Myslím si, že až to
dokončíme, bude to pěkná chlouba města pro spoustu občanů. To, že je to cesta správným směrem, potvrzuje i velký
zájem občanů o dění na koupališti, kteří
neváhají za námi přijít se svými dotazy
a názory na zastupitelstvo města.
Nerad bych chtěl vysvětlovat všechno
a nechtěl bych, aby to vypadalo, že se
vymlouvám, ale situace je opravdu složitá,
a v našem městě je těch problémů opravdu mnoho. Věřím, že jste zaregistrovali,
že vás na stránkách zpravodaje postupně podrobně informujeme o chystaných
i realizovaných investicích, vyřešených
problémech, ale i drobných maličkostech,
které nám sice zpříjemňují život, ale rychle se na ně zapomíná…
Jaroslav Varga, starosta
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O tom, zda kritický pohled na práci
stávajícího zastupitelstva je nebo není
oprávněný, nechci polemizovat. Každý
z občanů má právo vyjádřit svobodně
svůj názor. Osobně jsem se s negativním
názorem na práci zastupitelstva setkal
i v nejbližší rodině a k tomuto tématu
jsem se obšírněji vyjádřil v listopadovém
zpravodaji v roce 2020 (Poznatky zastupitele – nováčka z dvouletého působení
v zastupitelstvu města).

V článku jsem se pokusil podat reálný pohled zastupitele na problematiku spojenou se správou města a jsem
přesvědčen, aniž jsem to předpokládal,
že jsem v předstihu vysvětlil, proč se
některé sliby (především rekonstrukce,
opravy a investice) nedaří rychle změnit
ve skutky.
Závěrem krátká poznámka: Zastupitelstvo je demokraticky volený orgán
města a ač malého, i zde často rozhoduje

politika. Není to společenství jedné strany a jednoho názoru, nýbrž i v něm existuje koalice a opozice. Málokterý schvalovaný bod projde jednohlasně.
Zmiňovaná oprava koupaliště napoprvé neprošla, schválená byla až na
následujících jednáních zastupitelstva.

Ing. Radomír Homola,
zastupitel města Klimkovic

Městská policie

Dopravní značky platí i pro cyklisty
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Městská policie Klimkovice určitě ocení i podněty občanů, se kterými za námi přicházejí. Jeden z podnětů byl i z ulice Zámecké v Klimkovicích od místního občana, který má velmi dobrou místní znalost a zaznamenal na této ulici v poslední
době, a to hlavně v odpoledních hodinách, větší nárůst cyklistů jedoucích v protisměru.
Ulice je viditelně a řádně označena
dopravními značkami. Na křižovatce ulic
Lidické x Zámecké je umístěno svislé
dopravní značení IP4b „Jednosměrka“
a ve spodní části ulice Zámecké x 28.
října je umístěno svislé dopravní značení
B2 „Zákaz vjezdu“.
Přesto se najdou řidiči, ať už motorových nebo nemotorových vozidel, kteří
toto dopravní značení nerespektují, a tím

se dopouštějí přestupku v dopravě, za
který mohou být řešeni v příkazním řízení
na místě až do výše 2 000 Kč.
Dopravní značení je platné nejen pro
motorová vozidla, ale i pro cyklisty, kteří si zkracují cestu přes tento zákaz. Je
lepší předcházet dopravním nehodám
a možným zraněním účastníků dopravní
nehody raději prevencí. Proto upozorňujeme občany, že v tomto místě budou
v rámci možností prováděny častější
kontroly dodržování dopravních značení.
Věříme, že už i tímto upozorněním řadu
řidičů odradíme od porušování „Zákazu
vjezdu“. Zejména cyklisté jsou při srážce
s motorovým vozidlem, které proti nim
vyjede, hodně znevýhodněni a dochází
k závažným zraněním, kterým chceme
určitě všichni předcházet.
Staňková Monika, os. č. 3853

Chcete mě?

Vítáme novou občanku
našeho města:

Viktorie Mar iníková

Mít doma psa znamená hodně starostí,
ale o mnoho více radosti! Pokud hledáte parťáka, který s vámi bude celý svůj
život, jednoho bychom pro vás měli.
Na území města Klimkovic byl v roce
2015 odchycen pes, který byl následně
umístěn do útulku ve Slezských Pavlovicích. Jmenuje se Gery, dnes je mu cca 8
let. Je to hodný, temperamentní, svérázný
kříženec německého ovčáka, který hledá
aktivní sportovně založenou rodinu.
Je čipovaný, je to živá myslící bytost,
která potřebuje společnost! Pokud něko-

Blahopřejeme

Dne 19. června 2021
oslavili 50. výročí svatby

ho takového hledáte a budete umět si
u tohoto psa získat autoritu, kontaktujte
majitele útulku pana Schulze na telefonním čísle: 603 357 111. V případě adopce
budete osvobozeni od poplatku za psa.
Děkujeme za Geryho.

Milada a Zdeněk
Chovancovi
z Josefovic
Do dalších let jim přejeme
hodně štěstí, zdraví a lásky.
Dcera a syn s rodinami

Správní odbor města Klimkovic
9
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Městská knihovna

Půjčovní doba

Žáčci ZŠ opět v knihovně
Po delší odmlce, která nás už velmi tížila, přišli na besedu do knihovny malí žáčci
ZŠ Klimkovice. Vystřídali se jak první, tak i druhé ročníky. S oběma jsme nemohli
dokončit projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, a tak nyní nastala ta
pravá doba.
Pravidelný kontakt dětí s knihovnou
vždy přinesl svá pozitiva. Pro mnoho dětí
je návštěva knihovny a půjčování knih
běžným životním standardem, některé
jsme právě besedami motivovali ke čtení.
Vkus četby se samozřejmě léty mění.
Dnes už málokdo jen tak sáhne po Malém
Bobešovi, Lovcích mamutů nebo Gabře
a Málince. Ale vlastně je to v pořádku.
Prostředí, životní styl a informovanost dětí
je dnes naprosto jiná, než jsme měli v 70.
a 80. letech (beru to podle sebe). Touha
po fantazii, dobrodružství, kamarádství,

ale i spravedlnosti však přetrvává. Vždyť
i ti Poseroutkové, Mimoňky, Harry Potter
nebo všichni od Marvelu, touží po spravedlivém světě.
Letošní prvňáčci dostali knižní dárek,
titul od oblíbené regionální autorky Zuzany Pospíšilové – Příhody veselých prvňáčků.
Přejeme všem žákům aby byli (nejen
o prázdninách) veselí a v novém školním
roce se budeme na všechny moc těšit
a připravíme pro ně nové zajímavé projekty.
(zk)

Pondělí

9.00–12.00

Úterý

zavřeno

Středa

zavřeno

Čtvrtek

9.00–12.00

Pátek

9.00–12.00

13.00–17.00

13.00–17.00

Milí čtenáři, i přes letní prázdniny
vám bude městská knihovna k dispozici. Výpůjční doba je nezměněna,
při organizační změně provozní doby
vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu. Přijďte si vypůjčit knihy na dovolenou. Fungujeme
již v normálním provozu, netřeba knihy dopředu objednávat k odložení.
Vše sledujte na webových stránkách
knihovny nebo na Facebooku. Těšíme se na vaši návštěvu.
Zuzana Konvičková, knihovnice

11

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 7-8/2021

Novinky ze základní školy

Konec školního roku
Letošní školní rok byl ještě obtížnější než předchozí, protože zavřením školy
z důvodu mimořádného opatření trvala distanční výuka mnohem déle. Nejlépe
na tom byli prvňáci a druháci, kterým byla výuka přerušena na kratší dobu.
Žáci se vraceli do školy s rotací (střídali se po týdnech) a plná prezenční výuka
byla umožněna až v posledním měsíci
školního roku. Na všechny byla naložena
psychická zátěž, se kterou se postupně
vyrovnáváme. Distanční způsob vzdělávání způsobil komplikace žákům, učitelům a především rodičům. Všichni jsme
se museli poprat s překážkami, které se
vyskytly. Žáci museli zvládat samostudium, on-line výuku, rodičovskou výpomoc. Pedagogové pracovali v on-line prostředí, zkoušeli všechny možné způsoby,
jak přizpůsobit výuku novým podmínkám
a zaujmout žáky. Některým žákům škola
zapůjčila školní tablety, umožnila připojení k internetu telefonní SIM kartou s daty
od společností T-Mobile a Vodafone. Někteří žáci docházeli do školy na konzultace nebo si vyzvedávali ve škole studijní
materiály.
V závěru školního roku, kdy byla umožněna prezenční výuka všem žákům, pedagogové prověřovali, jak žáci zvládli
učivo za uplynulý rok. Většina žáků výuku
zvládla, děti rozvinuly svoji samostatnost,
převzaly odpovědnost za výsledky svého
vzdělávání. Někteří žáci využili příležitost
a výuku zanedbávali, vymlouvali se na
obtíže s technikou a připojením, podváděli při odevzdávání úkolů. Tím uškodili
především sobě.
Prioritou červnové prezenční výuky bylo
zavedení školních rituálů, každodenní
docházka do školy, ranní vstávání, plnění
povinností podle rozvrhu. Je to obrovská
změna, když někteří zvládali distanční
výuku v posteli v pyžamu schovaní za
počítačem.
Žáci byli hodnoceni za vzdělávací aktivity v době distanční výuky a za prokázané výsledky prezenční výuky.
Z celkového počtu 506 žáků prospělo 118 žáků, z toho 11 žáků na I. stupni,
s vyznamenáním prospělo 388 žáků
z toho 229 žáků na I. stupni. Tři žáci plní
školní docházku v zahraničí.
V přiložené tabulce jsou uvedeny soutěže, do kterých se zapojili žáci podle
svých zálib a zájmů, většina probíhala
v digitálním prostředí.
Žáci devátých tříd procházeli velkou
životní zkouškou, rozhodovali o své další
12

studijní a profesní dráze. Z 53 žáků bylo
25 přijato na obory ukončené maturitní
zkouškou a 18 na gymnázia. Na odborná
učiliště bylo přijato 8 žáků, vybrané obory
budou zakončeny výučním listem. Talentové zkoušky zvládli 2 žáci, budou studovat na uměleckých školách. Z pátých tříd
se v letošním školním roce z naší školy
na osmiletá gymnázia hlásilo 6 žáků,
všichni úspěšně zvládli přijímací zkoušky
a byli přijati ke studiu – 3 žáci budou studovat v Ostravě, 2 žáci na GMK v Bílovci a 1 žákyně na Sportovním gymnáziu
v Ostravě.
Bylo zrušeno mnoho školních akcí
z důvodu uzavření školy. Děti byly ochuzeny o školní výlety, společné třídní aktivity.
Během školního roku škola spolupracovala s MŠ, proběhly společné schůzky učitelek, které navštívily školu. Také
proběhly schůzky rozvíjející spolupráci
se spádovými školami, abychom ověřovali návaznost vzdělávacích programů
a usnadnili adaptaci přestupujících žáků.
Pedagogicko-psychologická poradna
a speciální pedagogická centra byly poradními orgány pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé
působili na žáky s poruchami učení a chování. Škola spolupracovala také s orgánem sociálně právní ochrany dětí.
Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice sponzorsky i organizačně podporoval činnost
školy. Financoval aktivity třídních kolektivů
a odměny žákům za úspěchy v soutěžích.

Za aktivity ke Dni Země šly nejaktivnější třídy na zmrzlinu. Proběhla Kuličkiáda
pro žáky I. stupně. Děkuji všem rodičům
– členům výboru, kteří se aktivně do činnosti SRZŠ zapojili.
Děkuji sponzorům školy za ﬁnanční
a materiální příspěvky. Finanční příspěvky byly použity na nákup školních pomůcek. Materiální dary byly využity pro výuku v praktických předmětech nebo jako
odměny v soutěžích.
Naplánované prázdninové opravy zahrnují malování, opravy podlahové krytiny
a osvětlení, obložení části chodeb, sanace prostor. V rámci projektu ﬁnancovaného Evropskými fondy bude realizována
Modernizace laboratoře a technických
učeben ve výši 3,5 mil. Kč. Slavnostní
ukončení školního roku a zahájení nového nám komplikuje odstranění vad po
rekonstrukci školy – zateplení fasády.
Věřím, že se vše podaří zvládnout.
V době prázdnin budou úřední hodiny
každé pondělí od 8.00 do 10.00 hodin.
V tyto dny budou probíhat služby na školním pozemku (zalévání zahrady, kypření,
protrhávání plevele…) pod dohledem vyučujícího. Věříme v aktivní zapojení žáků
školy, nejaktivnější děti budou odměněny
na začátku školního roku 2021/2022.
Žákům školy přeji hezké prázdniny, rodičům příjemné chvíle se svými dětmi,
zaměstnancům hezkou dovolenou.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Kuličkiáda
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Matematická olympiáda pátých ročníků
Ve školním roce 2020/2021 se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili 70. ročníku Matematické olympiády. Školní kolo proběhlo v listopadu a prosinci. Podmínkou
k postupu do okresního kola bylo vyřešení alespoň čtyř příkladů ze šesti zadaných úloh.
Už v prvním kole si mladí matematici
pořádně lámali hlavu. Úlohy rozhodně
nebyly jednoduché. Zadané příklady řešili
doma. Úspěšných řešitelů bylo nakonec

pět – Marek Horník, Matouš Ujfaluši, Viktor Sieja, Adam Neuwirth, Izabela Černá.
Okresní kolo se konalo 19. 5. a žáci
v něm museli vyřešit tři velmi náročné

úkoly a prokázat své matematické dovednosti. Z 39 soutěžících bylo 21 úspěšných
řešitelů. Mezi nimi se na skvělém 1. místě umístil Marek Horník z 5. A třídy, na
3. místě Matouš Ujfaluši z 5. A třídy a na
9. místě Viktor Sieja z 5. A třídy. K tomuto
skvělému úspěchu chlapcům blahopřejeme.
Mgr. Naďa Danková

OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE
Jméno žáka

Třída

Umístění v okres. kole / aj.

Vyučující p. uč.

Olympiáda z českého jazyka

Tereza Dubnová

IX. A

15.–17.

Strakošová

Dějepisná olympiáda

Kryštof Kočí

IX. B

9.

Řeháčková

Matematická olympiáda

Marek Horník

V. A

1.

Danková

Matouš Ujfaluši

V. A

3.

Danková

Viktor Sieja

V. A

9.

Danková

Tereza Hoňková

VIII. B

16.–22.

Nejezchlebová

Jiří Gazda

VI. C

5.

Bravanská

Matěj Huspenina

VII. C

10.

Glombová

Alexandr Hradský

IX. A

Matematický klokan

Hledáme mladého chemika

Chrapková

Poděkování sponzorům 2020/2021:
Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice, MG PRESS CZ s. r. o., Women for women, o. p. s., Cukrárna na náměstí, Maloobchodní síť
Hruška, spol. s. r. o., BOVYS s. r. o., Perfect Distribution a. s., Lazar Ivan – šicí technika, Generali Česká pojišťovna a. s., Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna
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Lapbook
Ve 4. A jsme využili možnost, jak si
vyrobit zajímavý přehled probraného učiva gramatiky v angličtině, který
nám bude k dispozici i v pátém ročníku. Vytvářeli jsme Lapbook!
Název je odvozen od slov LAP = klín
a BOOK = kniha, tedy „kniha do klína“.
Jedná se o interaktivní 3D knihu, do které se vejde mnoho zajímavých informací, úkolů a zápisků z klasického sešitu či
učebnice.
Kniha vytváří ucelený soubor přehledů
a aktivit na dané téma. Během stříhání,
lepení a tvoření jsme si dané učivo nenásilnou formou procvičovali a opakovali.
Lapbook je také výborný pomocník při
prezentaci učiva.
Práce děti velmi bavila a již teď se těší
na další vlastní knížky, které budeme
dělat v 5. ročníku.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Rozloučení
s 9. ročníky
Tak jako každý rok jsme se rozloučili
s žáky devátých tříd. Také v letošním
roce proběhlo slavnostní rozloučení
pouze v komorním duchu v prostorách základní školy. I přesto jsme si
pro rodiče připravili krátký program,
ve kterém jsme se ohlédli za společně strávenými okamžiky v naší škole.

Taneček na závěr školního roku
Když se v únoru ozval telefon, kde mě paní ředitelka Miroslava Hoňková oslovila
s nabídkou zástupu za rodičovskou dovolenou ve 2. třídě, chvíli jsem váhala.
Učím od roku 2007 na 2. stupni angličtinu a výtvarnou výchovu a i když jsem se
s dětmi z 1. stupně v angličtině setkávala,
měla jsem trochu obavy, zda to zvládnu.
Sotva jsme se spolu seznámili, potkala nás po pár týdnech dlouhotrvající
distanční výuka. Musím říct, že druháčci byli skvělí. Kromě učení jsme spolu
zažili spoustu legrace při našich on-line
14

aktivitách, rodiče spolupracovali taky na
výbornou a vše, co jsme vymysleli, jsme
dokumentovali na mém kanálu youtube
nebo na webu školy.
Zde můžete zhlédnout i náš společný poslední projekt – mini zpravodajství
a taneček na skladbu Lazy song.
2. B, bylo mi s vámi velmi milo :-)
Marcela Litomyská

Poslední rok se nesl v duchu online
výuky, učení se novým technologiím
a vlastního organizování volného času.
Přípravu na přijímací zkoušky jsme se
snažili nepodcenit ani ve ztížených podmínkách. Výsledky na sebe nenechaly
dlouho čekat a mohli jsme tak gratulovat
našim žákům k úspěšně zvládnutým přijímacím zkouškám.
Přejeme jim skvělé nové kolektivy v nových školách, příjemné učitele
a úspěchy v jejich dalším studijním i soukromém životě.
Strávili jsme spolu poslední okamžiky
a užili si poslední dny v našich třídách.
Chtěly bychom ještě jednou poděkovat
všem žákům, učitelům i rodičům za spolupráci a pozitivní přístup v době poznamenané pandemií.
Třídní učitelky
Mgr. Markéta Strakošová
a Mgr. Jana Petrušková
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Třída IX. A, třídní učitelka: Mgr. Markéta Strakošová
Žáci: Břežný Jonáš, Bystroň David, Černá Aneta, David Tomáš, Dubnová Tereza, Dudková Zuzana, Friedrichová Alžběta,
Friedrichová Tereza, Habusta Ondřej, Hradský Alexandr, Hrbáč Filip, Jahnová Karolína, Jašo Dominik, Kovalík Maxim, Kubicová
Zuzana, Macháček David, Martínek Jakub, Martiník Kryštof, Matoušková Tereza, Nestoroská Valentina, Pech Jaroslav, Pekař David,
Stanovský Jan, Tlolka Štěpán, Trávníček Richard

Třída IX. B, třídní učitelka: Mgr. Jana Petrušková
Žáci: Bajgerová Tereza, Dvorník Ondřej, Fareková Nikola, Frenzelová Karolína, Fritsch Adam, Guňka Daniel, Himlar Jan, Hodanyč
Valentýn, Hurník Filip, Hutník Aleš, Kočí Kryštof, Kostka Jaromír, Kozubal Alex, Kročková Nikol, Luptovcová Magdaléna, Martiník
Matyáš, Minárik Kryštof, Mlynková Kateřina, Murin Tomáš, Oswald Michal, Otisk Erik, Solanská Sára, Ševčíková Simona, Šmíd
Patrik, Šporík Ondřej, Šrubařová Lucie, Vachková Kateřina, Vilam Oldřich
15
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Exkurze do Poodří
Dne 17. června se žáci třídy 9. B zúčastnili přírodovědné exkurze Poodří. Cílem
akce bylo seznámení žáků s nejbližším okolím jejich bydliště se zaměřením na
faunu a ﬂóru a taktéž geomorfologii CHKO Poodří.
Pěší trasa byla naplánována přes Jistebník, kolem NPR Polanská niva, Dolní Polanku a zpět do rodných Klimkovic
– celkem 15 km. Děti měly možnost na
vlastní oči vidět typické vodní, luční a lesní rostliny, slyšet obojživelníky a pozorovat
některé z typických ptáků Poodří – například labutě, volavky a motáka pochopa,
který je součástí znaku CHKO Poodří.
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Pěkným zpestřením celé exkurze
byla možnost občerstvení a odpočinku
v restauraci U Matěje v Jistebníku, kterou
děti v teplém počasí ocenily s nadšením.
Velké poděkování panu majiteli Radku
Ledvinovi, který své občerstvovací okénko otevřel o hodinu dříve.
Mgr. Jana Petrušková
Mgr. Zita Nyklová

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 7-8/2021

Mateřská škola

Hurá… jedeme!
Po velmi zvláštním školním roce, kdy z důvodu epidemiologické situace byla
spousta akcí pro děti v mateřské škole zrušena, jsme se dočkali radostné zprávy:
ministerstvo zdravotnictví povoluje organizování škol v přírodě.

Příprava trvala jen pár dní a s velkým
nadšením a očekáváním odjelo v pondělí 31. května 36 dětí ze všech mateřských škol z Klimkovic s pedagogickým
a pomocným personálem na Horní Bečvu
do rekreačního střediska Retaso. Vybrali
jsme opravdu dobře. Ke krásné přírodě
Beskyd se přidalo i krásné počasí. Děti
si užívaly sluníčka, kterého bylo letos na
jaře opravdu málo.
Zpestřením pobytu byly výlety na
Pustevny s výšlapem na Radhošť, návštěva Valašské dědiny v Rožnově pod

Radhoštěm a výlet na Horní Bečvu k přehradě. Nechybělo tradiční opékání párků,
stezka odvahy a spousta dalších aktivit na
čerstvém horském vzduchu. Děti se vrátily po společně stráveném týdnu domů
opálené a plné zážitků a vzpomínek.
Jsme neskutečně rádi, že škola v přírodě mohla proběhnout a alespoň částečně
nahradila hlavně dětem, kterým v tomto školním roce končí docházka do MŠ,
ostatní zrušené akce.
Šárka Čáňová,
ředitelka mateřské školy

Na stezce jsme ukázali
naši velkou odvahu,
někteří se trochu báli,
zacouvali dozadu.
Nakonec však všichni prošli
tou tajemnou nocí,
statečně a odhodlaně
sami bez pomoci.
Nemůžem si pořád hrát,
je třeba i poznávat.
Už víme, jak se kdysi žilo,
co se stalo, jak to bylo.
A co ještě neumíme,
to se rádi doučíme!
Máme se tu všichni rádi
a jsme dobří kamarádi.
Parta, co za jeden provaz táhne,
i když to vždy není snadné.
Společně to ustojíme,
a se vším si poradíme!
V přírodě je krásně,
je třeba si jí vážit,
abychom v ní mohli,
pěkné chvíle zažít.
Byl den jako z pohádky,
nezbyl nám čas na hádky.
Párky jsme si opékali
skvěle jsme si pochutnali.
Bolelo nás v pupíku
od dobrot i od smíchu.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
vyšli jsme si na výlet.
Věřte, byl to úkol těžký,
vždyť jsme to šli celé pěšky.
Po značkách jsme došli spolu,
na Radhošť a zpátky dolů!
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Lesní park Klimkovice s naučnou stezkou, který obklopuje lázeňský areál, je ideálním místem pro odpočinek, procházky i dětské hry.
Během června park oživilo mnoho „nových obyvatel“. Už jste je objevili? Ke stávajícím herním prvkům přibyly nové dřevěné sochy
a lavičky nejen se zvířecími motivy. Čekají vás sovy, pavouci, ale i starý hrad s padacím mostem. Děkujeme Občanskému sdružení
Čisté Klimkovice za rozvoj parku a srdečně vás zveme k procházkám i relaxaci v lázeňském areálu a jeho okolí.
www.lesni-park.cz
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Famózní klimkovické pjenice

Famózní klimkovické pjenice stále pějí!
„Covidový výpadek“ jsme, samozřejmě až po rozvolnění
pandemických opatření, dohnali, a jsme připraveni, jak bylo
vždy naším cílem, rozdávat radost při koncertech a zároveň
kvalitně reprezentovat město Klimkovice.
Letošní sezónu jsme zahájili v kostele Nejsvětější Trojice
v Klimkovicích, kde jsme vystoupili na vernisáži obrazů Galerie
Mlejn.
Náš nejbližší koncert proběhne 4. července 2021 v lázních
Luhačovice, kde už jsme s velkým úspěchem před časem zpívali,
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a těšíme se, že v Klimkovicích se uvidíme i uslyšíme v parku na
Dýňobraní a farmářských trzích 2. října 2021.
Na stránkách města najdete informace na odkazech: https://
www.mesto-klimkovice.cz/ ... /spolky-a-sdruzeni-1.
Na stránkách KIS pak na tomto odkazu: https://kis.mesto-klimkovice.cz/ ... /pevecke-sbory-ve-meste.
Za celý soubor Famózních klimkovických pjenic vám přeji
krásné a hlavně zdravé dny.
Milan Ryba
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Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Prázdninové toulání Poodřím pro malé i velké
Území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka
a měst Fulneku, Studénky a Klimkovic, to vše je Turistická
oblast Poodří, oblast bohatá na přírodní atraktivity i památky, protkaná sítí cyklotras a stezkami pro turisty.
K výjimečným místům této turistické oblasti patří Flascharův
důl, jeden z pouhých dvou přístupných břidlicových dolů v republice. Prohlídka důlního díla z přelomu 19. a 20. století, která se
nachází v lokalitě Nový Svět u Oder, určitě stojí za to! Kromě
jiného tu poznáte černočernou tmu i pocit, že někde tady přece
musejí žít skřítci…

Nejste daleko od pravdy. Poodří je opravdu pohádkové a skřítci, víly a mnohé další bytosti našli svůj domov už ve třinácti
objektech! Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil skřítek,
jenž umí léčit zvířata a stromy, v tamním zámku na malé i velké
návštěvníky čeká víla, jíž se říká Bartošovická Rusalka. Rodný
dům J. G. Mendela ve Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder hlídá Rarášek

a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, obývají
skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku můžete
spatřit v infocentru ve Fulneku a další skřítky, vodníka
Puškvorečka a Plamínka,
pak v muzeích ve Skotnici
a Sedlnicích. Svého skřítka
Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve Spálově.
V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už zabydleli kouzelní skřítci Picmoši, jejichž rodinku tvoří Apolenka, Madlenka,
malá Dorotka či Jozífek. Skřítky se zdejší sklepení jen hemží,
stačí se pozorně dívat!
Questing trasu u zámku ve Studénce hlídá Bludička Kotvička
a v infocentru v Sedlnicích přebývá víla Sněženka, která na jaře
hlídá koberce sněženek v nivách řeky Odry. A do Klimkovic už za
veverkou Augustinkou dorazil i cestovatel Floriánek Všudybyl.
Děti dostanou na začátku putování Pohádkovým Poodřím
Vandrbuch – pohádkový pas (i letos se mohou do putování zapojit také děti z Polska). Když malí držitelé pasů navštíví pět skřítků
a splní jejich úkoly, budou mít Vandrbuch vyplněný a mohou se
těšit na divadýlko. Ostatně zdejší skřítkové mají už i své vlastní
pohádky na YouTube – Pohádkové Poodří!
Bližší informace a zajímavosti ze života skřítků můžete sledovat na Facebooku a webových stránkách Pohádkové Poodří
(www.pohadkovepoodri.cz, FB Pohádkové Poodří, www.ﬂascharuvdul.cz, www.poodri.com).
Bc. Pavlína Ambrosch
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Centrum volného času Mozaika

Na letních příměstských táborech v Mozaice
pomáhají mladí praktikanti

Ve dnech 11.–12. 6. proběhlo školení praktikantů, kteří budou pomáhat na letních příměstských táborech v Mozaice. Získali praktické
poznatky a zkušenosti pro táborové dny a užili si spoustu zábavy. Naučili se organizovat hru a pozitivně motivovat děti k aktivitám.
Nechybělo ani sepsání Kodexu praktikantů, kterým se budou řídit po dobu všech letních táborů. Teď už stačí si to jen pořádně užít!

Vítězná povídka literární soutěže Zázraky přírody
Monika Dorníková, 11 let

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MOZAICE 13.–17. 9. 2021
Zveme vás na otevřené lekce aktivit pro děti i dospělé zdarma. Těšíme se na vás!
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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

Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005
Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA do klimkovických domácnos !
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OBKLADY
– DLAŽBY
koupelen, sprchových
koutů, kuchyní, balkónů,
garáží a jiné…
Rychle, kvalitně,
praxe 45 let.
Tel.: 731 950 701

Hledáme ošetřovatele / ošetřovatelku
k seniorovi 80 let v Klimkovicích
Trávení volného času,
nikoliv zdravotnická péče.
Flexibilní pracovní doba podle možností rodiny.
Hodinová odměna dle dohody.
Spěchá!
Tel.: 604 524 950, lucie.rackova@gmail.com

Policie ČR informuje

NABÍZÍM
K PRONÁJMU
byt 2+1

v osobním vlastnictví
v Klimkovicích
na náměstí.
Byt je kompletně zařízený
a k nastěhování ihned.
Cena dohodou.
Tel.: 777 239 303

Charita Ostrava

Zabezpečte své domovy!
Letní měsíce, a tedy dny dovolených, bývají z hlediska
kriminality nejrizikovějším obdobím roku. Předmět zájmu
pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o ﬁnanční hotovost,
šperky z drahých kovů a drobnou elektroniku (mobilní telefony, tablety, notebooky a fotoaparáty).
Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý majitel
může přispět k bezpečí svého majetku zodpovědným přístupem.
Určitě je neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí až před
dovolenou, vhodné je mít na to větší časový prostor. A jak se
bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí?
• Řádné uzamykání dveří, je vhodné kombinovat mechanické
a elektronické prvky zabezpečení.
• Pokud odcházíte z domova třeba i jen krátkodobě, ujistěte se,
že jsou všechna okna zajištěna a uzamkněte lodžii.
• Klíče neschovávejte pod rohožku, květináč apod.
• Na zvonek, schránku a dveře uvádějte pouze příjmení v množném čísle, bez titulů.
• Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti
dohlédla na obydlí, případně vybírala poštovní schránku.
• Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí.
• Zvažte možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou světla, televizi nebo rádio. Vytvoříte
zdání, že obydlí není opuštěné.
• Nevystavujte cenné předměty na odiv, zvažte možnost bezpečnostních schránek, mnohdy mohou být levnější, než pojištění.
• Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud
je možnost, opište si výrobní čísla.
• Uklízejte na pozemku, nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí
či sekačku, raději předměty uschovejte.
• Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých
osob a vozidel v blízkosti obydlí.
• Pakliže se stanete oběti vloupání, zavolejte na linku 158 nebo
věc oznamte na nejbližší policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte a vyčkejte příjezdu policie.
Por. Bc. Martina Jablońská

Miro Žbirka, Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka
a Sima Martausová vystoupí 23. 9. 2021 od 19.00 hod. v ostravském Trojhalí Karolina v rámci beneﬁce na podporu Charitního
domu sv. Benedikta Labre u příležitosti 30. výročí založení Charity Ostrava. Celý výtěžek podpoří rekonstrukci objektu v Ostravě-Vítkovicích, kde Charita Ostrava provozuje služby sociální
prevence lidem bez domova v obtížné životní situaci. Předprodej
vstupenek bude zahájen v srpnu 2021 na: www.ostravainfo.cz.
Více na: https://ostrava.caritas.cz/akce.

Hledáme zdravotníka do týmu mobilního hospice
Charita Ostrava hledá do týmu Mobilního hospice sv. Kryštofa
zdravotní sestru (bratra), kterým jsou blízké myšlenky hospicové
péče, smysluplná práce a samostatnost. Podrobnější informace
na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista.

Zveme na kurz nebo konzultace
Nabízíme možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí v termínu 23. 9.
2021, 14.00–17.00 hod., v budově Hospice sv. Lukáše, telefon:
731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

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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Pozvánky
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Střelnice V. A. Staška Klimkovice pořádá 8. ročník

STŘELECKÝCH ZÁVODŮ (nejen) pro dě
Dne 5. 9. 2021 od 9.30 hod. srdečně zveme všechny dě z Klimkovic a blízkého okolí na střelecké závody
ze vzduchové pušky. Střílet se bude na vzdálenost 10 metrů vleže 10 soutěžních ran na střelnici v Klimkovicích.
Dě budou rozděleny do tří kategorií podle věku: do 9 let, do 12 let a do 15 let věku.
Na přání rodičů také kategorie nad 18 let! Pro vítěze každé kategorie jsou připraveny medaile, diplomy a poháry.
Také pro poražené budou připraveny sladké odměny.
Na všechny dě se moc těší střelci z Klimkovic.
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