a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Váženi spoluobčané, zdravím vás v měsíci květnu. V měsíci dubnu proběhlo
již 31. zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelé obdrželi kompletní dokumentaci o možnosti využití bytů v našem městě pro uprchlíky z Ukrajiny. Bylo možno
ihned nabídnout dva volné byty, které
jsou v současné době po rekonstrukci,
a je možné do nich nájemníky nastěhovat v co nejkratší době. Tyto byty je nutné dovybavit o mobiliář v podobě postelí, skříní a jiného důležitého vybavení
umožňující příjemné bydlení. Další dva
byty jsou v bývalých stájích v areálu Žluté
školy. Bohužel jejich stav je v současné
době ve velmi žalostném stavu a je nutno
je stavebně upravit tak, aby bylo možno
zde nájemníky umístit. V době jednání

květen 2022
zastupitelstva již Ministerstvo pro místní
rozvoj avizovalo budoucí dotaci. Požádal
jsem tedy zastupitelstvo o posečkání,
dokud nebudou přesně vypsány podmínky dotační výzvy. Ve druhé polovině
dubna ministerstvo dotační titul vypsalo
a je možno tyto byty opravit. Vzhledem
k tomu, že si v minulosti zastupitelstvo
vymezilo pravomoc rozhodovat o areálu
Žluté školy, bude na nejbližším zastupitelstvu požádáno o možnost podání dotace
a opravení těchto dvou bytů. Posledním
bytem je byt v hasičské zbrojnici, který
dnes účelně využívají naši hasiči. Tento
byt nyní slouží jednotce a dětem, kteří
plní nezastupitelnou roli v našem městě.
Tento byt není vhodný pro účel ubytování uprchlíků, i vzhledem k tomu, že celý
objekt hasičárny je zabezpečen alarmem
proti případným zlodějům.
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Dalším bodem zastupitelstva byla možnost využití celé budovy bývalé Hospodářské a hospodyňské školy ke krátkodobému ubytování občanů z Ukrajiny. Ve
spolupráci s Technickou správou města
Klimkovic se nám povedlo v nejkratším
možném čase připravit rozsáhlý materiál,
co je nutno udělat pro případné využití
této budovy. Je nezpochybnitelné, že pro
znovuotevření budovy k zamýšlenému
účelu je nutno realizovat stavební úpravy budovy v rozsahu splnění podmínek
požárně bezpečnostního řešení. Z toho
vyplynulo, že se jedná o stavební úpravu ve výši minimálně 16 milionů korun.
K přestavění by došlo nejdříve za dva až
tři roky a nyní se ukazuje, že tento způsob
ubytování uprchlíků již není zapotřebí.
Závěrem bych k této problematice uvedl, že město Klimkovice poskytuje pomoc uprchlíkům ve velké míře a patří mezi
města, která se nemají za co stydět.
Socha Matky přírody.

Foto: Petr Večerka

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Komise životního prostředí
S příchodem jara nám začíná pomalu
rozkvétat střed kruhového objezdu. Na
podzim loňského roku jsme realizovali
tuto investici ve spolupráci s technickou
správou. Skladba cibulových květin je
navržena tak, že bude rozkvétat postupně a měla by tvořit příjemný pohled na
střed této křižovatky. Tato investice se
povedla realizovat v loňském roce z podnětu komise životního prostředí. Komise
navrhla řešení pro více lokalit ve městě
a na základě toho byly zpracovány potřebné dokumenty pro jejich realizaci.
Pokud se najdou v druhé polovině roku
ﬁnanční prostředky, bylo by určitě vhodné
pokračovat a pokusit se osadit a obměnit další lokalitu. Děkuji komisi za přínos
v této často opomíjené problematice.

Spolek pro přijatelný život
kolem dálnic a silnic
v Moravskoslezském kraji
Dne 11. 4. 2022 proběhlo další pracovní
jednání Spolku. Dnes jsem rád, že se mi
povedlo v minulosti, spolu s obcemi Olbramice a Hladké Životice, Spolek založit.
Tento Spolek již dnes tvoří šest obcí a pomalu se rozrůstá. Třetího pracovního jednání Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK se zúčastnilo sedm poslanců
a senátorů z Moravskoslezského kraje.
Obce sdružené ve Spolku se na ně obrátily
s konkrétními požadavky, jak zajistit zkvalitnění života obyvatel měst a obcí, kteří
bydlí blízko frekventovaných dopravních
staveb. Spolek pro přijatelný život kolem

dálnic v MSK žádal poslance a senátory
o úpravu Zákona 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v par. 94 odst. 2 v návaznosti na par. 31 odst. 1 tak, aby účastníkem řízení byly, vedle žadatele, uvedeny
také obce, jejichž katastrálního území se
žádost dotýká, případně o hledání jiného
vhodného řešení, aby města či obce byly
účastníkem řízení například v případě, že
krajské hygienické stanice jednají s ŘSD
o případných výjimkách při překračování
hlukových limitů. Celkový dojem z jednání mám velmi pozitivní. Všichni účastníci jednání projevili vůli našemu Spolku
pomoci.

Ničení majetku města
V měsíci březnu a na přelomu měsíce dubna se našel opět v našem městě
vandal, který si své životní neště stí anebo svou hloupost vybíjí na majetku města. Bohužel jsme jedno ráno opět našli
značně poškozený mobiliář v parku. Je
smutné, že se najdou lidé, kteří si neváží
práce druhých a místo toho, aby bojovali
za co nejkrásnější místo ve svém okolí,
napadne je majetek ničit. K tomu se přidal
i grafﬁti neboli sprejer. Bohužel tady není
obrany a někdy nezbývá než viníka buď
chytit anebo počkat, až vyroste z tohoto způsobu myšlení a dojde mu, že ničí
náš společný majetek. Tímto bych chtěl
požádat občany o ostražitost a vnímání
svého okolí. Pokud někdo z vás uvidíte takto chovajícího se občana, prosím,
nezavírejte oči a nebojte se zavolat Policii
České republiky na čísle 158. Naše Městská policie má v současné době sice tři
strážníky, ale jeden z nich je na dlouhodobé nemocenské. Bohužel, není možné ve

dvou strážnících zajistit časté odpolední
směny a čekat někde v křoví na případné vandaly. Naši strážníci zajišťují mnoho jiné záslužné činnosti a jejich práce je
opravdu vidět. Pokud je v jarních měsících
uvidíte v našem katastru s radarem, je to
z toho důvodu, aby naše město nebylo
závodní dráhou. Cílem měření rychlosti
bude zpomalit řidiče, kteří ohrožují bezpečnost svého okolí svou bezohlednou
jízdou. Tímto děkuji všem řidičům, kteří
jezdí ohleduplně podle předpisů.

Odpady
Odpady jsou doposud nedořešeným projektem v našem městě. V prosinci minulého roku zastupitelstvo odsouhlasilo
spuštění nového systému třídění odpadu. Bohužel, svozová ﬁrma ještě nemá
potvrzený termín dodání popelových nádob. Dodací lhůty jsou dnes kvůli válce
velmi dlouhé a termín spuštění systému
DOOR-TO-DOOR se o několik měsíců
posune. Minimálně měsíc před spuštěním nového systému proběhne schůzka
s občany v našem kině a ještě objasníme
celý systém a bude prostor pro případné
dotazy občanů. V současné době město
realizuje studii odpadů v našem městě
a výsledky rozboru směsného odpadu
jsou velmi zarážející. Více než polovina
odpadu lze ještě vytřídit.
Vážení a milí spoluobčané, čeká nás
měsíc květen, který již bývá většinou teplý a slunečný a já vám tedy přeji hodně
sluníčka a pozitivní nálady a těším se na
setkání na některé z nadcházejících akcí
města.
S pozdravem váš starosta
Jaroslav Varga

Foto: V. Lasota

2

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 5/2022

Informace z městského úřadu

Přehled schválených usnesení z 31. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 6. 4. 2022
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:
schválilo
• upravený program 31. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí
• zprávu o ověření zápisu z 29. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic přednesenou Ing. Zdeňkem Husťákem a Ondřejem Mikou
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o ověření zápisu z 30. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic přednesenou doc. Ing. Lucií Krejčí, Ph.D., a Bc.
Lukášem Lyčkou
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o plnění usnesení 29. a 30. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o činnosti rady města a dalších
orgánů města od 29. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání
zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• zprávu kontrolního výboru
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1
ve věci předložení technických a legislativních požadavků pro využití Žluté školy ke krátkodobému ubytování
občanů Ukrajiny
• bere na vědomí
- analýzu technických a legislativních
požadavků pro využití Žluté školy na
ulici Komenského č. p. 215 ke krátkodobému ubytování občanů Ukrajiny,
vypracovanou Technickou správou
města Klimkovic (příloha č. 1–10)
- v současné době neexistenci kolaudačního rozhodnutí budovy bývalé
Hospodářské a hospodyňské školy
(Žluté školy) a tudíž nyní nemožnost
využít budovu k ubytování ukrajinských občanů

- rozhodlo opakovaně pátrat po původním kolaudačním rozhodnutí budovy
čp. 215

orgánem MSK na dobu maximálně jednoho roku
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1
uložilo
• Kulturnímu a informačnímu středisku,
ve spolupráci se správním odborem,
průběžně zajišťovat nákup základních
potřeb ukrajinským uprchlíkům z ﬁnančních prostředků veřejné sbírky vyhlášené pro humanitární účely
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
souhlasilo
• s dlouhodobým bezplatným využitím
bytu č. 2 na ulici 28. října 84 pro ukrajinské občany a uvolňuje z rozpočtu
města částku 30 000 Kč na vybavení
bytu a pověřuje radu města uzavřením
smlouvy s příslušným orgánem MSK na
dobu maximálně jednoho roku
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
• s dlouhodobým bezplatným využitím
bytu č. 10 na Náměstí 71 a uvolňuje
z rozpočtu města částku 50 000 Kč na
vybavení bytu a pověřuje radu města uzavřením smlouvy s příslušným

• s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z programu
„Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 (RRC/08/2022)“,
na zhotovení PD „Požární zbrojnice
Klimkovice“ ve stupni DUR + DSP
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
svěřilo
• radě města pravomoc rozhodování
o ukončení využívání ubytování v Hotelu Na podloubí pro ukrajinské občany,
popř. o jeho opětovném využití po dohodě s provozovatelem hotelu
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
odložilo
• rozhodnutí o dlouhodobém využití bytu
v budově hasičárny – Požárnická 290
pro ukrajinské občany
Hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 0
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová,
referentka odboru správního
3
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Doprava

Pracovní jednání Spolku pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK s poslanci a senátory
Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK vznikl z iniciativy města Klimkovic
na konci roku 2020, zakládajícími členy Spolku byly ještě obce Olbramice a Hladké Životice. V loňském roce se Spolek rozrostl o obce Vřesina a Jistebník, letos
v dubnu přibyla další obec Vražné. Předseda spolku, starosta města Klimkovic
Jaroslav Varga, vede Spolek k naplňování jeho účelu, tj. minimalizaci dopadů
negativních vlivů provozu silnic a dálnic v MSK také pomocí pracovních jednání.
Třetí pracovní jednání Spolku se uskutečnilo 11. dubna 2022 v prostorách Sanatorií Klimkovice za účasti sedmi poslanců a senátorů z našeho kraje, kteří se
danou problematikou zabývají.

Obce sdružené ve Spolku se na ně
obrátily s konkrétními požadavky, jak
zajistit zkvalitnění života obyvatel měst
a obcí, jejichž obydlí se nachází blízko
frekventovaných dopravních staveb. Na
základě dosavadních zkušeností Spolek
pro přijatelný život kolem dálnic v MSK
žádal poslance a senátory o úpravu
Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v par. 94 odst. 2 v návaznosti na
par. 31 odst. 1 tak, aby účastníkem řízení
byly vedle žadatele uvedeny také obce,
jejichž katastrálního území se žádost
dotýká. Konkrétně předseda Spolku Jaroslav Varga uvedl jednání Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě k požadavku ŘSD ČR o časově omezeném provozu
D1 v případě překračování hlukových
limitů v blízkosti naší osady Václavovice,
kdy si město Klimkovice muselo vyžadovat informace o rozhodnutích až následně
žádostmi podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Dalším tématem pracovního jednání
byla systémová podpora řešení ke snížení
4

negativních vlivů z provozu již realizovaných dálnic a rychlostních silnic pomocí
izolační zeleně. Spolek navrhl vytvořit
dotační titul na Ministerstvu dopravy pro
realizaci potřebných opatření. U nových
silničních a železničních staveb Spolek
očekává legislativní úpravu, která zajistí, že výsadba izolační zeleně bude na
pozemcích obce už součástí dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace
pro stavební povolení.
Aktivní a věcná diskuse všech zúčastněných svědčila o dobře zvolených tématech a přinesla také konkrétní návrhy dalších kroků řešení.
„Zasadím se o to, aby se to dostalo
na půdu poslanecké sněmovny, protože
chápu závažnost tohoto problému. Začnu
tím, že požádám předsedu poslaneckého podvýboru pro dopravu k jeho svolání
k této problematice,“ uvedla poslankyně
Zuzana Ožanová. Podle poslance Aleše
Juchelky bude vhodné doplnit jednání
podvýboru o seminář na půdě poslanecké sněmovny. „Pokud by řešení situace

spočívalo ve změně stavebního zákona,
tak teď je ta správná doba pro zapracování změny do novely, která je nyní
předložena do připomínkového řízení.
Očekávám, že po diskuzi, která by se
mohla nyní otevřít, zpracuje Ministerstvo
dopravy doplňující návrh,“ připomněl
poslanec Jiří Carbol. Jakub Janda uvedl
dobrou zkušenost s jednáním u kulatých
stolů v případě řešení Dolu Frenštát, proto navrhuje svolat je i v tomto případě
a následně systematicky kontrolovat to,
co tam zodpovědné orgány a instituce
slíbí. Senátor Petr Orel přislíbil iniciaci
projednávání problematiky na senátním
podvýboru pro dopravu: „Je neoddiskutovatelné, že dopravní stavby potřebujeme. Co ale nepotřebujeme, je celá řada
logistických a skladových center, které
dále zvyšují frekvenci dopravy a zabírají
kvalitní půdu. Očekávám výrazné posílení
ochrany zemědělského původního fondu
obdobně, jako tomu je na západ od nás.
V té souvislosti bych rád připomněl, že jen
v Moravskoslezském kraji máme 1 500
hektarů nevyužitých brownﬁeldů.“
Pracovní jednání bylo velmi prospěšné
a s průběhem i výsledkem byla všeobecná
spokojenost. Jednak se poslanci a senátoři seznámili s činností Spolku, ale hlavně napříč politickým spektrem se shodli
na postupu, který by mohl vést k cíli. Patří
jim za to velké poděkování. Nyní musí
Spolek pečlivě připravit všechny potřebné dokumenty pro další jednání na půdě
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, případně Senátu.
Jaroslav Varga,
předseda Spolku pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK

Vzpomínka
Dne 8. 6. 2022
by se dožila 100 let
naše maminka,
babička, prababička
a praprababička, paní

Drahomíra Návratová
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Libuše a syn Antonín s rodinami.
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Technická správa

Ochrana životního prostředí je pro naši
společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují
nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou
je významně zatěžováno životní prostředí.
Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše město
vybralo ke spolupráci kolektivní systém
ASEKOL. Správná recyklace výrobků
totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše město
přispělo k lepšímu životnímu prostředí se
dozvídáme z environmentálního vyúčtování, zpracovaného společností ASEKOL.
Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí
a produkci skleníkových plynů.
Certiﬁkát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos města Klimkovic
k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá
z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 1,94
MWh elektřiny, 140,3 litrů ropy, 75,22 m3
vody a 0,45 tun primárních surovin. Navíc

jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 ekv. o 0,61 tun, a produkci SO2 ekv.
(který zapříčiňuje okyselování prostředí)
o 7,55 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných
notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství
ropy, které by stačilo na výrobu benzínu
pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme
všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají
tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby
a recyklace jednotlivých elektrozařízení

na životní prostředí. Studie zohledňuje všech šest skupin elektrospotřebičů,
jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.
Technická správa města Klimkovic

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Klimkovice může v roce 2021 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 21,15 t.
Na každého obyvatele tak připadá 4,70 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2
o 248,85 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 96 kusů.
Nebylo nutné vytěžit 12 399,52 litrů
ropy. Představte si, že z tohoto množství
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1 a to 464krát.

Došlo také k úspoře 127 643,12 kWh
energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
127 644krát.
Podařilo se recyklovat 12 176,23 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 500
kusů nových praček, bez nutnosti těžby
železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se
podařilo získat 429,04 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 76 274 1€ mincí, nebo
520,71 kg hliníku, který by stačil na výrobu 34 715 plechovek o objemu 0,33 l.
Technická správa města Klimkovic
5
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Příspěvek zastupitele

Výzva občanům a pozvánka na 32. zasedání ZM v úterý 3. 5. 2022
Vážení spoluobčané,
toto zasedání zastupitelstva 3. 5. 2022 se
má celé věnovat zadání nového územního plánu Klimkovic. S ohledem na eskalaci vojenského konﬂiktu na Ukrajině je
třeba ovšem na jednání zařadit další
bod. Je naší morální povinností pomoci
ukrajinským uprchlíkům alespoň krátkodobým ubytováním ve větší míře, než
dosud, a využít k tomu všechny možnosti
ubytování v majetku města. Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR aktuálně vypsalo
pro tyto objekty dotaci ve výši až 85 %

skutečně vynaložených nákladů. Žádost
o tuto dotaci je nutné podat do konce
května 2022.
Na posledním zasedání zastupitelstva 6. dubna zastupitelstvo neschválilo
využití bytů v majetku města pro uprchlíky z Ukrajiny u bytu v hasičské zbrojnici a u bytů ve školním statku, dále
neschválilo využití bývalé Hospodářské
školy (Žluté školy) pro krátkodobé ubytování uprchlíků z toho důvodu, že není
kolaudační listina této budovy k dispozici.
Město přitom vlastní budovu již od roku

2018. Bohužel se nepodařilo schválit ani
provedení revizí této budovy – uvedená
dotace by je přitom zaplatila, neboť je to
její způsobilý výdaj (mimo jiné).
Přijďte i vy podpořit zařazení a hlavně schválení bodu programu na jednání
zastupitelstva: podání žádosti o dotaci
z MMR ČR Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit.
Projednání tohoto bodu budu navrhovat na 17.00 hodin. Děkuji vám za vaši
podporu lidu Ukrajiny…
Zdeněk Husťák

Vyjádření Rady města Klimkovic k části článku pana zastupitele Ing. Z. Husťáka:
Cit: „Toto zasedání zastupitelstva 3. 5. 2022 se má celé věnovat zadání nového územního plánu Klimkovic.“
Rada města Klimkovic uvádí, že předmětem zasedání 32. zastupitelstva města Klimkovic není zadání nového územního
plánu. Zastupitelstvo města bude schvalovat, v rámci úvodních činností podle stavebního zákona, podněty na změny v území,
oproti stávajícímu platnému územnímu plánu, pro nový územní plán „Územní plán Klimkovice“, které jsou uplatňovány z vlastního podnětu města Klimkovic, tzn. nebude se vyjadřovat k podnětům podaným občany/vlastníky nemovitostí, které shromažďuje
Městský úřad Klimkovice. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (určený zastupitel) zpracuje návrh
zadání územního plánu, který bude předmětem dalšího projednávání.
Za Radu města Klimkovic Jaroslav Varga, starosta

Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany

Vypalování trávy a porostů je velmi nebezpečné
Postupně se zlepšující jarní počasí přivádí řadu zahrádkářů k jarnímu úklidu
svých zahrádek a pozemků. Velmi často si ale lidé usnadňují odstraňování staré
trávy a porostů jejich vypalováním. Při tom může dojít k požáru, který se při silném větru rychle šíří a může napáchat značné škody, v tom horším případě také
ohrozit zdraví a životy lidí. Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním
jednáním při manipulaci s otevřeným ohněm.
Je třeba upozornit, že plošné vypalování porostů zakazuje zákon
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, jak právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, tak také fyzickým osobám. Pokud
přesto tento zákaz poruší, dopouští se
přestupku a za tento přestupek může
příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit fyzické osobě pokutu
až do výše 25 000 Kč.
Poruší-li toto ustanovení zákona
o požární ochraně právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
může jí být uložena pokuta až do výše
500 000 Kč. Při spalování hořlavých látek
na volném prostranství jsou tyto osoby
povinny se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku
6

a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou povinny oznámit operačnímu středisku
Hasičského záchranného sboru, který
může stanovit další podmínky pro tuto
nebezpečnou činnost, popřípadě může
tuto činnost zakázat.
Přes varování a publikování konkrétních
tragických případů dochází stále k nedovolenému vypalování trávy a porostů.
Každoročně je v České republice evidováno několik set požárů, které vznikly
v důsledku této činnosti a která má za
následek vypálené hektary luk, polí, lesů,
vypálené seníky, hospodářské objekty,
ale i rodinné domy a rekreační objekty.
Při vypalování trávy a porostů dochází ke
značnému vývinu kouře a starší lidé, kteří se již tak rychle nemohou pohybovat,
mohou utrpět otravu zplodinami hoření,

což ve většině případů, pokud nenásleduje rychlá lékařská pomoc, končí smrtí
postižených osob.
Když přece jen dojde k požáru, který nemůžete vlastními silami uhasit,
neprodleně požár ohlaste na tísňovou
bezplatnou telefonní linku operačního
střediska Hasičského záchranného
sboru 150 nebo 112. Důsledně se řiďte
pokyny operátora tísňové linky.
Jsem si vědom, že nepomohou žádné
zákazy, příkazy, upozorňování a zveřejňování tragických událostí, udělování trestů,
aby k této nebezpečné činnosti nedocházelo, pokud nenastoupí zdravý rozum.
Nezavdávejte svým jednáním příčiny ke
vzniku požárů a dalších mimořádných
nebezpečných událostí, které ohrožují
životy lidí, zvířat a majetek. A ono k tomu
není zapotřebí až tak hodně – vše záleží
na každém z nás, na naší zodpovědnosti,
ohleduplnosti a také všímavosti.
Ing. Jiří Hudeček,
požární technik města Klimkovic,
osoba odborně způsobilá
v požární ochraně
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Pomoc Ukrajině

Veřejná sbírka vyhlášená městem
Klimkovicemi pokračuje!
Rada města Klimkovic na své 108. schůzi, konané dne 16. 3. 2022, rozhodla
o konání veřejné sbírky ve prospěch ukrajinských občanů ubytovaných na území
města Klimkovic.
Na sbírkovém účtu č. 6147913389/0800
je ke dni 20. 4. 2022 15 000 Kč. Ve stejný den byla otevřena sbírková pokladnička, umístěná v Kulturním a informačním
centru, její výtěžek je 13 820 Kč. Sbírka poběží až do 30. 9. 2022, stále tedy
můžete, pokud máte chuť pomoci ukrajinským matkám a dětem, vyjádřit svou
podporu a přispět.
Bc. Andrea Jahnová

Soﬁi. Soﬁe trpí downovým syndromem,
onemocněla, potřebovala léky, dvakrát
ji odvezla sanitka do nemocnice. Cestu z nemocnice taxíkem na hotel jsme
zaplatili. K tomu obyčejný nákup pro matku s nemocným dítětem, obě „uvězněné“
ve dvoulůžkovém pokoji. Mezitím naše
sociální pracovnice pro tyto dvě uprchlice
zajistila byt v Ostravě a místo ve speciální
školce pro Soﬁjku.

Desetiletý Arťjom peče pizzu u klimkovického Itala.

Na co vaše peníze používáme?
Lidé, kteří k nám do KIS přicházejí, vypadají stejně. Mají mastné vlasy, jsou bledí,
strhaní, zamračení a v očích mají podivný
výraz. Takový vyděšený zmatený výraz
člověka, který je dlouhodobě v napětí, stále ve střehu a v naprostém zmatku. Jsou
to ženy, babičky, maminky, děti, miminka
i teenageři. Jsou vděčni za sprchu a čistou postel. Potřebují zubní kartáček, mýdlo, čisté spodní prádlo, plenky pro děti,
hygienické potřeby, náplast nebo sušené
mléko pro miminko… To jsou drobné věci,
které jsou zapotřebí hned, a my je zajišťujeme operativně z vašich peněz.
V Hotelu Na podloubí jsme poskytli ubytování mamince Natálii a její dceři

Sofia a naše sociální pracovnice Eva.
Za obrovskou solidaritu a pochopení
děkuji našim klimkovickým Italům Antoniovi a Barboře, kteří Ukrajince ubytované

v Hotelu Na podloubí dotují teplými polévkami. Děkujeme všem, kteří registrují náš
„e-shop“ na webu města. Reagujete na
požadavky, přinášíte konkrétní věci, které
my posunujeme dále konkrétním lidem.
Děkujeme naší základní škole, která přijala několik ukrajinských dětí. Děkujeme
našim klimkovickým doktorkám, které
jsou ochotny uprchlíky vyšetřit či pomoci. Děkujeme třem tlumočníkům – Tamaře, Haně a Olegovi, kteří jsou kdykoliv
k dispozici, když naše jazyková výbava
nestačí.
Každý člověk je konkrétní případ. Někdo
se naším životem mihne, pomůžeme mu,
zotaví se, přestane být zamračený a vystresovaný. Už se umí usmát a pokračuje
dál. Někdo u nás žije už třetí měsíc. Máme s našimi Ukrajinci zkušenosti a zážitky, někdy řešíme složité situace, někdy
potěší obyčejný úsměv člověka na ulici.
Člověka, který byl na hranici svých možností a dnes se už umí usmát.
Hluboce smekáme před vámi všemi,
kteří jste své Ukrajince ubytovali ve svých
domovech, protože na základě našich
vlastních zkušeností si umíme představit,
na jak těžkou cestu jste se vy, solidární
domácnosti, daly.
KIS Klimkovice
Děkujeme, že pomáháte y
7
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Městská knihovna

Výstava Anthropoid
v Kostele Nejsvětější Trojice
V letošním roce si připomínáme 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který připravili a provedli čeští výsadkáři 27. května
1942 v Praze-Libni. V české historii má tato akce velký význam pro další život
v Protektorátu Čech a Moravy.
Výstava je pořádána ve spolupráci
s Centrem české historie v Praze. Podle
historických pramenů víme, jaký byl konec
českých vojáků, a právě proto jsme symbolicky zvolili místo na výstavu do klimkovického kostelíku. V rámci výstavy si
návštěvníci budou mít možnost prohlédnout velkoformátové panely s podrobnými informacemi o atentátu, doprovázené
bohatou fotodokumentací.
Ke zhlédnutí bude zapůjčena kopie britské agenturní radiostanice Mark VII, dvě
stará rádia z období 2. světové války, tzv.
Goebelsova tlama a jiná radiotechnika.
Během výstavní doby bude možno zhlédnout ukázku spojení mezi jednotlivými
radiostanicemi a radioamatéři vám rádi
představí své spojařské umění a budeme vysílat. Vystaveny budou i originální
dobové noviny ze 30. a 40. let 20. století, které nám daroval čtenář klimkovické
knihovny, a vojenské uniformy.

Žáci ze ZŠ Klimkovice připravili výtvarnou stránku výstavy, která připomíná další
výročí, 80 let od vyhlazení Lidic 10. června 1942, a na místě starého hřbitova bude
pietní místo pro děti z Lidic. V kostelíku
budeme i promítat, a to 25. 5. od 18.00
hod. válečný thriller Smrtihlav, podle knihy
Laurenta Bineta HHhH, vstupné 50 Kč.
Zveme všechny na výstavu, která připomíná dobu, která změnila život stovkám
lidí v bývalém Československu. Výstava
bude zahájena koncertem klimkovických
souborů 8. května v 17.00 hod. a potrvá
do neděle 29. 5. 2022. Ke zhlédnutí bude
vždy v úterý, čtvrtek a v sobotu od 15.00
do 18.00 hod., a navíc i v neděli 29. 5. od
15.00 do 18.00 hodin.
Aktuální informace na: www.kis.mesto-klimkovice.cz a www.knihovna.mestoklimkovice.cz nebo facebook klimkovické
knihovny a města Klimkovic.
Mgr. Zuzana Konvičková

Jedno dubnové dopoledne v klimkovické knihovně patřilo policejním
pohádķám. Dětem četla Monika Staňková, strážník Městské policie Klimkovice. Všichni se zaujetím poslouchali
příběh, který se může stát každému
dítěti a poté zasypali předčítající všetečnými dotazy. Malí žáčci si povídali
o běžných situacích v životě a když
jim čte policista, je to nejlepší spojení
napínavého příběhu s dětským čtenářem.
zk
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Novinky ze základní školy

Odborný workshop
ve Střední škole zahradnické
Žáci 8. A se zúčastnili odborného workshopu ve Střední škole zahradnické v rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji).
Měli možnost prohlédnout si pěstební zázemí školního zahradnictví, zhlédli
ukázky, ale také si prakticky vyzkoušeli
množení a výsev rostlin. Společně se
studenty si vyrobili velikonoční věneček.
Všichni jsme si pestré a aktivní dopoledne užili.

Naše spolupráce bude pokračovat
i v dalších měsících. V červnu si naši žáci
vyzkoušejí odborně sesadit truhlíky z balkónových rostlin a bylinek. Na podzim nás
čekají různé typy podzimních vazeb.
Mgr. Kateřina Chrapková a žáci 8. A

Školní kolo zeměpisné olympiády
Již tradičně se v naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády.
Žáci druhého stupně soutěžili ve třech
kategoriích.
V kategorii 6. tříd prokázala největší
zeměpisné znalosti Tereza Dejlová (6. A),
na druhém a třetím místě skončili Viktorie
Brhelová (6. C) a Jonáš Pacult (6. A).
Mezi žáky 7. ročníku vyhrál Jakub
Häring (7. C), na druhém místě se umístil
Štěpán Pavelka (7. A) a třetí skončil Filip
Bena (7. C).
V nejstarší kategorii, mezi žáky 8. a 9.
tříd, se na prvních třech místech umístili
Adam Kovařčík (8. A), Jan Novák (9. B)
a Lukáš Lednický (9. A).
Všem žákům gratulujeme a děkujeme
za účast.
Vyučující zeměpisu
Mgr. Jan Škuta, Mgr. Zita Nyklová
10
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Geologická exkurze
Ve dnech 28. a 30. března se deváté třídy zúčastnily geologické exkurze na
TU-VŠB (geologický pavilon prof. F. Pošepného), kde se žáků ujala ing. Martina
Polášková a seznámila je s programem exkurze.
Po informačním proslovu se žáci přemístili do druhého patra geologického
pavilonu, kde měli možnost prohlédnout
si nerosty a horniny s krátkým povídáním,
ze kterého si zopakovali nejen již nabyté poznatky, ale také se dozvěděli věci
nové.
Po prohlídce exponátů rozdala ing.
Polášková test, na jehož otázky museli odpovědi hledat ve sbírkách 2. patra.
Test dal žákům zabrat, ale s trochou spolupráce s paní lektorkou a paní učitelkou
byl zvládnut na výbornou. Ve druhém
bloku exkurze se žáci přesunuli zpět do
přízemí, kde na ně čekalo opakování

zábavnou formou – všichni si měli možnost zahrát pexeso s pravými nerosty,
skládat názvy nerostů, rozpoznat nerosty
i horniny a určit jejich využití, chemické
složení… Exkurze byla pro žáky zábavná a mnohými věcmi přínosná, atmosféra
byla přátelská.
Tímto bych chtěla poděkovat paní ing.
Martině Poláškové, které se nám věnovala celé dopoledne v rámci geologické
exkurze, trpělivě odpovídala na dotazy
žáků a velmi nápaditou a hravou formou
se snažila dětem přiblížit náročné učivo
o nerostech a horninách.
Mgr. Jana Petrušková, Mgr. Jan Škuta

Žáci 8. ročníku si v laboratorní práci z přírodopisu ověřili znalosti dýchací soustavy. Změřili si svou vitální kapacitu plic, dechovou
frekvenci, stanovili si svou apnoickou dechovou pauzu a ukázali svou nápaditost při sestavení funkčního modelu plic.
Mgr. Kateřina Chrapková a žáci 8. ročníku
11
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Ponožkový den
Každoročně je 21. březen spojován s tzv. ponožkovým dnem. Na toto datum
připadá Světový den Downova syndromu a symbolicky odkazuje na podstatu
postižení, kdy má člověk v genetické výbavě o jeden 21. chromozom navíc.
A proč zrovna ponožky? Když se dají
dvě ponožky patami sobě, připomínají
písmeno X. Právě proto se staly symbolem Světového dne Downova syndromu.
Lidé po celém světě tak 21. března vyjadřují symbolickou podporu lidem s tímto

onemocněním nošením dvou rozdílných
ponožek.
Naše škola se do této výzvy zapojila již
podruhé. Děkujeme všem zúčastněným
žákům a učitelům za podporu.
Mgr. Vendula Richterová a třída 4. B

Školní družina měla napilno…
V měsíci dubnu se ve všech pěti odděleních školní družiny pilně pracovalo.
K zápisu dětí do 1. třídy jsme vyráběli dáreček – čtyřlístek s nápisem „BUDU
ŠKOLÁK“.
Další akcí, ve které děti ze školní družiny nezahálely, byla školní soutěž O nejkrásnější velikonoční dekoraci. V přízemí
školy vznikla opravdu pestrá přehlídka
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nejrůznějších velikonočních zajíčků, kuřátek, kraslic a jiných nápaditých výrobků
dětí z celé naší základní školy.
Pro Městskou knihovnu v Klimkovicích
jsme vyráběli papírové parašutisty, kteří ozdobí prostor v Kostele Nejsvětější
Trojice v Klimkovicích, kde ve dnech od
8. do 29. května 2022 proběhne výstava
s názvem Operace Anthropoid (k 80. výro-

čí od atentátu na protektora a vyhlazení
Lidic).
V pátek 22. dubna jsme oslavili Den
Země. Celý den jsme si s dětmi povídali
o naší planetě, o ekologii a o tom, jak nejlépe pečovat o naši přírodu. Tuto každoroční akci jsme zakončili tradiční výtvarnou soutěží na chodníku před školou.
Mgr. Martina Habustová
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Pozvánka

Vítání slunce Na Láních aneb jak strávit
příjemné dopoledne
Není to ani rok, kdy jsme po uvolnění anticovidových opatření „odpálili“ v polosoukromých podmínkách 1. ročník Sunrise (východ slunce). Čtete správně, protože Sunrise byl skutečně Sunrisem. Začal opravdu s východem slunce, tj. ve
4.45, kdy se pětatřicet přátel a kamarádů sešlo u památného místa Klimkovic, aby
tam přivítalo slunce.
Počasí viselo tenkrát „na vlásku“.
A téměř tříhodinový program nezkazila
ani skutečnost, že slunce se nám skrylo
za mraky a my jsme jen pomyslně tušili,
kde se právě nachází.
Letos jsme se rozhodli vám zpříjemnit
jedno sobotní dopoledne hodinovým koncertem, který začíná „až“ v deset hodin

dopoledne. Nese podtitul: Splynutí s přírodou. To proto, že celým programem se
táhne jako spojovací linie symbiózy s matkou přírodou, k níž se chováme ne vždy
přátelsky. Kromě hlavních protagonistů
a organizátorů můžete vidět a slyšet soubor Generace. Můžete se těšit na interaktivní zpívání, na zpívací workshop atd.

Naše pozvání přijali četní hosté hrající
na nejrůznější hudební nástroje (např. na
housle, cajon, akordeon, zobcovou ﬂétnu
a další). Můžeme slíbit i drobné občerstvení a osvěžení v podobě výborné kávičky, kterou vám připraví pojízdná kavárna
Okolo kafe.
Udělejte si tedy výjimečné dopoledne s hudebním koncertem, se sluncem,
s piknikem… Přineste si s sebou deky,
snídani, zrcátka – a nebudete litovat…
Začněte den netradičně spolu s námi, se
zpíváním a s láskou v srdci… Pozvánku
najdete na straně 27 tohoto zpravodaje.
Za organizátory Hana Petrová

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Rehabilitační asistence – REHAST
V tomto navazujícím miniseriálu vám chceme představit jednu z aktivit Střediska VÝZVA, kterou je Rehabilitační asistence – REHAST. Rehabilitační asistence
vznikla jako navazující aktivita k sociálním službám již v roce 2007.
Tato aktivita zajišťuje pravidelné cvičení
pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 35 let
se závažným tělesným postižením nebo
závažným tělesným postižením v kombinaci s jiným postižením. Naše organizace
poskytuje rehabilitační asistenci u klientů
v domácím prostředí v Ostravě a blízkém
okolí, ale také ambulantně. Ambulantní
forma je vykonávána v rehabilitační místnosti ve Středisku VÝZVA na Syllabově
3039/19e v Ostravě-Vítkovicích, která je
pro tento účel speciálně vybavena.
„Rehabilitační asistence se nám moc
líbí. Nemusím syna nikam vozit, cvičí ve

svém prostředí, tudíž i lépe spolupracuje. Čas a datum domlouvám flexibilně. Za
nás je to naprostý luxus.“
Rehabilitační asistenci vykonávají
studenti Ostravské univerzity Lékařské
fakulty oboru fyzioterapie a ergoterapie
pod dohledem odborných garantů – fyzioterapeutů s praxí. Každému klientovi je
sestaven na míru katalog cviků od fyzioterapeuta. Před samostatným cvičením
s klientem jsou rehabilitační asistenti
odbornými garanty zaučeni. Garanti asistentům, podle anamnézy a schopností
klienta, předvedou vhodné cviky vedoucí

k naplnění cíle rehabilitační asistence –
zlepšení či udržení zdravotního stavu
klienta.
„Pro mě osobně je Rehabilitační asistence velkým přínosem a pomocí! Díky
tomuto projektu mohu cvičit a nemít obavy o to, že se můj zdravotní stav začne
nějak více zhoršovat po fyzické stránce.
Mohu se také seznamovat s novými lidmi!
Díky vám všem, kteří se na tomto projektu podílíte.“
Každý rok poskytneme přes 700 hodin
rehabilitační asistence až pro 20 dětí
a mladých lidí s tělesným postižením.
Bližší informace naleznete na: https://
vyzva.prorodiny.cz, telefon: 774 785 457,
e-mail: rehast@prorodiny.cz.
Bc. Denisa Michalková
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Střelci

Klimkovická střelecká mládež přivezla zlato
a bronz z Karviné
Mladí střelci se zúčastnili závodů Moravskoslezské střelecké ligy ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž probíhala od
prosince 2021 do března 2022 v Karviné.
Celkem se střílelo pět soutěžních kol na vzdálenost deset
metrů vleže. Závodníci stříleli v každém kole třicet soutěžních
ran. Střelci byli rozděleni podle věku a pohlaví do jednotlivých
kategorií.
V kategorii do 16 let vystřílel Antonín Muczka 3. místo a v kategorii juniorů získal Marek Dostalík zlatou medaili.
Všem dalším střelcům děkuji za bojovnost a přeji v dalších
závodech mnoho úspěchů.
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO Klimkovice, p. s.

DĚTSKÝ DEN

na střelnici v Klimkovicích
Střelnice V. A. Staška Klimkovice,
společně s dobrovolnými hasiči z Klimkovic,
pořádá dne 29. 5. 2022 od 14 hodin Dětský den.
Pro děti bude připravena spousta soutěží
a mnoho sladkých odměn.
Děti budou mít možnost se seznámit
s technikou a prací dobrovolných hasičů a Policie ČR.
Občerstvení je zajištěno v restauraci Myslivna.
Na všechny děti se moc těší střelci a hasiči z Klimkovic
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Házená TJ Sokol Klimkovice

Historický úspěch! Oddíl házené
v Praze porazil Slováky, Dány i Němce
Házenkářky a házenkáři z Klimkovic se účastnili největšího mezinárodního turnaje v Evropě! V době velikonočních
svátků jsme odjeli na pětidenní turnaj do Prahy na prestižní
Prague Handball Cup 2022 se třemi kategoriemi, a to mladší
žačky, starší žáci a mladší dorost. Akce se zúčastnilo 38 hráčů a 8 vedoucích.
Parádního úspěchu dosáhl výběr mladších dorostenců Klimkovic, který vyhrál pavouka skupiny B. Dorostenecké družstvo
pod vedením kouče Mária Dobosze a jeho asistenta Jakuba
Bohanese v základní skupině porazilo soupeře z Belgie a Dánska, nestačilo však na Duklu, Lovosice, tým z Německa SG
Narva a dánský Viby Handbold. Náš tým tak zamířil do pavouka play-off B, kde postupně odstavil z cesty německý Stuttgart,
nizozemský Hercules, poté přehrál i druhý výběr Stuttgartu a ve
ﬁnále zdolal 20:16 dánský Novling.
Mladší dorost: Uilenspiegel HV (DEU) 18:13, Brixton Fire
Krems-Langenlois (AUT) 21:25, Lovci Lovosice 17:20, Viby
Hanbold (DNK) 21:16, TJ Dukla Praha 21:25, SG Narva (DEU)
20:24, Team Stuttgart II (DEU) 23:13, B-B Herkules (NLD) 21:17,
Team Stuttgart I (DEU) 23:22, Novling IF (DNK) 20:16.
Na Prague Handball Cup vyrazily z Klimkovic i mladší žačky
pod vedením Zdeňka Zbořila a Elišky Zbořilové, které postoupily
do pavouka play-off „A“, kde nestačily na pozdějšího vítěze z Plzně. „Říkali jsme si, že kdybychom vyhráli jeden zápas, tak by to

Starší žáci
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byl úspěch. A nám se povedlo zvítězit čtyřikrát, byla to fantazie,
a když byla možnost, tak jsem poslal na získávání zkušeností
naše minižačky. V tabulce jsme získali 2. místo,“ pochválil mladé
házenkářky trenér Zdeněk Zbořil.
V základní skupině holky porazily české týmy Tachov, Astru
Prahu, Velké Meziříčí a slovenské Piešťany.
Mladší žačky: HK Slávia Sereď (SVK) 9:30, MHK Piešťany
(SVK) 11:10, TJ Sokol Velké Meziřičí 12:7, TJ Slavoj Tachov
13:10, TJ Astra Praha 9:8, UHC Ganserndorf (AUT) 6:21, HK
Slavia VŠ Plzeň 6:25.
Starší žáci pod vedením Michala Janečky a Lucie Riessové
měli před turnajem velkou smůlu v oslabení družstva o nejlepšího střelce Jana Nováka. Kluci však bojovali, a i když se nedočkali vítězství, výsledky byly vyrovnané.
Starší žáci: Angyalfoldi Sportiskola (HUN) 8:28, Brixton Fire
Krems-Langenlois (AUT) 14:19, SK Kuřím 8:24, TJ Spartak
Příbram 9:11, TJ Strojár Malacky (SVK) 14:19, TJ Loko České
Budějovice 15:17.
Na letošní ročník turnaje budou všichni ještě dlouho vzpomínat. Dětem se tento turnaj určitě vryje do paměti na celý život.
„Byl to velký zážitek, turnaj byl na vynikající úrovni. Jsme nadšení,“ dodal Zdeněk Zbořil.
Zdeněk Zbořil,
předseda oddílu házené
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Mladší žačky

Mladší dorost
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Inzerce

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

NÍZKÉ CENY

VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!

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

KLIMKOVICE

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

Charita Ostrava
Zveme k účasti na Podpůrné skupině pro pečující
Charita Ostrava zve na setkání pečujících osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo onemocněním jiným typem demence.
Smyslem tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím osobám
každodenně zvládat psychickou i fyzickou náročnost při péči
o své nejbližší v domácím prostředí. Při setkávání účastníků
skupiny lze sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové podněty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze situací každodenní péče.
Možnost sdílení bývá pro člověka neocenitelnou podporou,
dodává mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším zajišťování
domácí péče.

Dvouhodinové setkání povedou zkušení sociální pracovníci
s dlouholetou praxí. Pečující mohou využít možnosti individuálních konzultací s dalšími odborníky – psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. Setkání proběhnou 23.–24. 5., 20.–21. 6.
2022 v časech 14–16 hod. nebo 16–18 hod. v jednací místnosti
Charity Ostrava, Kořenského 1323/17 v Ostravě-Vítkovicích.
Zájemci si mohou vybrat nejlépe vyhovující den a čas. Pro další informace nebo přihlášení k účasti kontaktujte koordinátorku
Mgr. Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692, web: https://ostrava.caritas.cz/akce/
setkani-podpurne-skupiny-pro-pecujici-o-cloveka-s-demenci-46-2022. Těšíme se na vaši účast.
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Pozvánky

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