a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedé!
Měsíc říjen se již naplno projevuje. Listí
stromů se začíná zbarvovat do podzimních barev a místo tradičního babího léta
je letos spíš upršené a sychravé podzimní počasí. Lidé začínají topit v kotlích
na tuhá paliva a letos více než jindy se
budou snažit ušetřit ﬁnance za plyn. Je
to zcela pochopitelné, proto bych vás
chtěl požádat, vážení občané, bude-li to
možné, abyste topili dřevem, nebo uhlím; ovšem ne vším, co doma máte. Pro
všechny je velmi obtěžující případný neuvěřitelný zápach a kouř z komína, který
ukazuje na nevhodný typ paliva. Doba
kolem nás je velmi složitá, proto si prosím
nepřidělávejme starosti a buďme k sobě
ohleduplní.
Poslední dvě investice tohoto roku se
vám pokusím ve zkratce přiblížit. Výměna
střechy sokolovny je již zcela dokončena
a riziko zřícení střechy je zažehnáno. Celá
stavba započala na začátku tohoto roku.

říjen 2022
Velmi složitá stavba, která probíhala až
do poloviny září, nás velmi zaměstnala.
Složitá výměna nového krovu pod stávající střechou i s ohledem na riziko zapršení
byla jedinečnou stavbou ve svém okolí.
Všechny komplikace a složitosti se nedají popsat do tohoto úvodníku, a musím
konstatovat, že taková stavba byla již
na hranici nejen možností zhotovitelské
ﬁrmy, ale i zástupců města. Je škoda,
že se sokolovna bude muset výhledově
ještě minimálně jednou zavřít a po letošní
zkušenosti bych doporučoval již od začátku počítat s delším obdobím. Nastavení
extrémně krátkého termínu je při realizaci velkou komplikací. Je to již podruhé
za mé funkční období. Poprvé u školky
a nyní u sokolovny. Nakonec jsem rád,
že se zakázka podařila a vše jsme spolu
se stavebním dozorem uhlídali. Nyní vše
chystáme pro to, aby spolky mohly obnovit v sokolovně od 1. 10. svoji činnost.
Poslední stavbou je chodník do Polanky nad Odrou. Tato stavba započala
během měsíce července, a to z důvodu

Proběhly volby do senátu a obecních zastupitelstev.
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složitosti výběrového řízení. Vysoutěžená
ﬁrma s ohledem na situaci prudkého růstu cen stavebních materiálů a ve velké
míře i jeho nedostupnosti v období jarních měsíců nebyla zcela přesvědčena,
že chce zakázku realizovat. Po dlouhých
a složitých jednáních se nám povedlo ﬁrmu v zakázce udržet, a dnes již vidíme,
že je chodník v prvním úseku hotov. Celá
zakázka by měla být dokončena do konce
měsíce října. Věřím, že se nám to povede a bezpečnost chodců se v této lokalitě
výrazně zvýší.
Konec volebního období 2018–2022 je
zde. V měsíci říjnu proběhne ustavující
zastupitelstvo, kde dojde ke zvolení nového vedení města Klimkovic. My, jako voliči, jsme již své hlasy ve volbách rozdali.
Za to bych vám rád poděkoval, protože jít
k volbám je velmi důležité. Nejít k volbám
Pokračování na další straně
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a potom „nadávat“ je velmi jednoduché,
ale snad je to již minulostí. Věřím, že
v současné době již většina z nás ví, že
volby jsou základním pilířem demokracie.
Nové vedení čeká spousta nelehkých
úkolů. Po volbách většinou utichne předvolební boj a všichni zastupitelé budou
mít společný cíl – udělat naše město
zase o kousek krásnější. Dovolte mi vás

pozvat na ustavující zastupitelstvo města Klimkovic, které proběhne v polovině
měsíce října.
Na závěr bych rád z tohoto místa poděkoval za životní zkušenost, kterou mi tato
práce dala. Chci poděkovat zaměstnancům na úřadě a zaměstnancům města za
úžasnou spolupráci. Bez jejich obětavé
práce bych nedosáhl takovýchto výsledků. Všem ze srdce děkuji.
Funkce starosty je velmi složitá a často

velmi vyčerpávající. Člověka ovšem potěší maličkosti a zpětná vazba od občanů je
mi velkou odměnou. Kdybych do toho měl
jít znovu, jdu do toho bez váhání. Práce
starosty mě nadchla a myslím, že jsem se
do ní ponořil naplno.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát
vám krásné podzimní dny a pozvat vás
na kulturní akce našeho města, jako jsou
Farmářské trhy nebo Dýňobraní.
Váš starosta Jaroslav Varga

Informace z městského úřadu

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Klimkovic
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Dokončení stavebních prací letošní
největší investice Nová střecha sokolovny
Velká část klimkovických občanů si nepochybně všimla, že vzhled sokolovny se
radikálně změnil. Zcela nová střecha včetně zastřešení přístavků a nové věžičky
pozitivně změnila podobu objektu, který neodmyslitelně patří ke Klimkovicím od
druhé poloviny 20. let minulého století.

Završilo se tak snažení desítek zainteresovaných lidí, kteří osm měsíců řídili
a realizovali průběh nepřetržitých stavebních prací, které v sobě skrývají nejen
demontáž původní střešní konstrukce,
montáž nové nosné dřevěné střešní

konstrukce a pokrývačské práce (viz
foto č. 1), ale i montáž vzduchotechniky
a dvou nad sebou zavěšených podhledů
nad hlavním sálem – protipožární a pod
ním akustický s mechanickou odolností
(viz foto č. 2).

Důvod realizace této téměř sedmnáctimilionové investice je nutno hledat historicky už v dubnu 2015, kdy ze zprávy
o provedení stavebně-technického průzkumu objektu sokolovny společností
MARPO s. r. o., vyplynulo, že ve zkoumaných lokalitách konstrukce krovu bylo
zjištěno rozsáhlé napadení dřevokaznými
činiteli, přičemž v několika případech se
jednalo až o havarijní stav, který byl už
tehdy nadále netolerovatelný. Bohužel,
zůstalo jen u zjištění; bez okamžitého
řešení.
Jiný přístup přineslo až nové vedení
města a nové posouzení statikem, který
z důvodu i pouhým okem patrných velkých deformací vazních trámů příčných
vazeb krovu a navazujících stropnic, trvalých deformací ve spojích, rozpojených
čepů a dalších kritických vad nařídil okamžité uzavření celého objektu sokolovny,
k čemuž došlo 6. února 2020.
V transparentním výběrovém řízení
na zhotovitele projektové dokumentace
pro realizaci stavby „Nová střecha sokolovny, Tyršova 276, 742 83 Klimkovice“
byla vybrána spol. CONSTRUCTUS
s. r. o., která se předmětu díla zhostila
s mimořádnou profesionalitou a navrhla
řešení, které zahrnovalo nejen prostorovou dřevěnou prutovou konstrukci krovu,
ale i statickou sanaci svislých nosných
konstrukcí. Pravomocné stavební povolení na novou střechu sokolovny bylo
stavebním úřadem v Bílovci vydáno dne
23. září 2021. Následně byl v podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce na
realizaci nové střechy sokolovny vybrán
ze tří uchazečů zhotovitel: spol. INTOZA
s. r. o., s nímž byla dne 3. 1. 2022 uzavřena smlouva o dílo. Staveniště bylo poté
zhotoviteli předáno hned 17. ledna 2022
a již 19. 1. 2022 byly zahájeny práce,
a to především pečlivé zakrytí dotačně
podpořené podlahy hlavního sálu, zajištění stávajících konstrukcí, stavba lešení
a očištění půdy a konstrukce krovu. Poté
byla na základě zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu realizována
celá stavba, přičemž s ohledem na její
extrémní náročnost byl dohodnut systém
řízení a koordinace stavby prostřednictvím pravidelných čtvrtečních kontrolních dnů, jichž se vždy účastnili specialista TDI, koordinátorka BOZP, autorský
dozor, starosta města Bc. Jaroslav Varga,
Pokračování na straně 8
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Přehled schválených usnesení z 33. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 29. 6. 2022
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

3733 5xxx

Monitoring půdy
a podzemní vody

3322 5xxx

Zachování a obnova
kulturních památek

o 300 000,00 Kč

3749 5xxx

Ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajiny

o 250 000,00 Kč

6399 5xxx

Ostatní ﬁnanční operace

o 523 520,00 Kč

3412 6xxx

Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce

o 700 000,00 Kč

2219 6xxx

Ostatní záležitosti
pozemních komunikací

3113

Základní školy

o 400 000,00 Kč

Ostatní činnosti
jinde nezařazené

o 800 000,00 Kč

schválilo
• upravený program 33. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• ﬁnancování neobsazených lůžek v Hotelu na podloubí v Klimkovicích vyčleněných pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, a to
částkou 150 Kč / lůžko / noc z rozpočtu města (§ 6221 – mezinárodní humanitární pomoc).
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• účetní závěrku města Klimkovic, IČ00298051, se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice sestavenou k rozvahovému dni, tj.
k 31. 12. 2021 včetně výsledku hospodaření za účetní období
roku 2021
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

6xxx

6409 5xxx

6409 5xxx

zvyšují příjmy

Celkem se výdaje zvyšují

Pol.

Název

1122

Př. z DPPO v případech,
kdy poplatníkem je obec

1211

Příjem daně z přidané
hodnoty

1345

Příjem z poplatku za obecní o 3 000 000,00 Kč
systém odpadového hospodářství

4116

Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze SR

4122

Neinvestiční přijaté transfery o 2 404 000,00 Kč
od krajů

Částka
o 523 520,00 Kč

o 27 937,78 Kč

Film. tvorba, distribuce,
kina a shrom. audio archiv.

o 20 000,00 Kč

3612 2xxx

Bytové hospodářství

3613 2xxx

Nebytové hospodářství

3631 2xxx

Veřejné osvětlení

o 71 300,00 Kč

3632 2xxx

Pohřebnictví

o 12 200,00 Kč

o 36 000,00 Kč
o 245 000,00 Kč

a snižují příjmy
Sběr a svoz komunálních
odpadů

Celkem se příjmy zvyšují

o 3 000 000,00 Kč
o 6 339 957,78 Kč

a zvyšují výdaje
§

Pol.

Název

3611

5xxx

Podpora individuální
bytové výstavby

6114

5xxx

Volby do Parlamentu ČR

6115

5xxx

Volby do zastupitelstev
o 150 000,00 Kč
územních samosprávních celků

4350 5336

Domovy pro seniory

3111

Mateřské školy

4

5331

Částka
o 65 000,00 Kč
o 120 000,00 Kč

o 2 404 000,00 Kč
o 250 000,00 Kč

Ostatní činnosti
jinde nezařazené

o 687 562,22 Kč
o 6 404 957,78 Kč

a
zvyšuje ﬁnancování
§

o 3 000 000,00 Kč

3313 2xxx

3722 2xxx

o 1 100 000,00 Kč

a snižují výdaje

• úpravu rozpočtu pro rok 2022 – rozpočtové opatření č. 11/2022,
kterým se:
§

o 30 000,00 Kč

Pol.

Název

8115

Změny stavu krát. prostřed.
o 65 000,00 Kč
na bank. účtech kromě změn
stavů účtů st. ﬁn. aktiv, které tvoří kapitolu
Operace st. ﬁn.aktiv

Celkem se ﬁnancování zvyšuje

Částka

o 65 000,00 Kč

Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 0
• navýšení závazného ukazatele pro rok 2022 příspěvkové organizaci města Klimkovice, a to Mateřské škola Klimkovice, příspěvková organizace, IČ 70986703, o částku 250 000,00 Kč
na celkovou výši 2 110 000,00 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
ve věci jmenování pověřeného strážníka Městské policie
Klimkovice
1. bere na vědomí pověření strážníka pana Tomáše Hrušky na
pracovní pozici pověřeného strážníka Městské policie Klimkovice, který nejlépe splňuje požadavky pro funkci pověřený
strážník a splnil podmínku předložení negativního lustračního
osvědčení a o jmenování vedoucího zaměstnance do funkce
„pověřený strážník Městské policie Klimkovice“ od 1. 7. 2022
v souladu s usnesením rady města Klimkovic č. 117/ 1680.1
ze dne 16. 6. 2022
2. pověřuje, na návrh v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) a v souladu s. v čl. 3.3. Organizačního řádu
Městské policie Klimkovice, strážníka pana Tomáše Hrušku
plněním úkolů při řízení městské policie, a to v rozsahu:
a) organizuje, řídí a kontroluje činnost městské policie;
b) zpracovává interní pokyny a předpisy, analýzy a rozbory;
c) plní další úkoly, které jsou mu uloženy starostou města;

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 10/2022
d) v rámci zákona o obecní policii informuje pravidelně starostu
o činnosti městské policie a o plnění úkolů zadaných starostou;
e) informuje starostu o všech mimořádných a důležitých událostech;
f) zajišťuje zpracování statistik, rozborů a analýz potřebných
pro jednání rady města a zastupitelstva města, týkající se
městské policie;
g) hospodaří se svěřenými ﬁnančními prostředky rozpočtu
města;
h) zajišťuje plnění rozpočtu a jeho tvorbu;
i) spolupracuje s Policií České republiky při zajišťování bezpečnosti veřejného pořádku ve městě;
j) zajišťuje součinnost Integrovanému záchrannému systému
a dohlíží na plnění úkolů na tomto úseku;
k) poskytuje součinnost jednotlivým odborům Městského úřadu Klimkovice;
l) provádí kontrolní činnost všech podřízených strážníků městské policie;
m) zajišťuje vzdělávání a odbornou přípravu strážníků, jejich
školení a výcvik a osvědčení strážníků vyplývající ze zákona
o obecní policii a dalších zvláštních předpisů;
n) předkládá tajemníkovi Městského úřadu Klimkovice návrhy
v personálních a mzdových záležitostech;
o) zajišťuje podklady pro personální a mzdovou agendu;
p) zajišťuje hospodárný provoz a údržbu hmotného a nehmotného majetku města svěřeného městské policii;
q) zajišťuje hospodárný a efektivní autoprovoz městské policie;
r) kontroluje dodržování směrnic;
s) zajišťuje dodávky výstrojního materiálu ve spolupráci s referentem samosprávy;
t) zajišťuje stav nezbytných pomůcek a techniky nezbytných
pro výkon služby;
u) provádí kontrolní činnost;
v) podílí se na plánování služeb strážníků městské policie;
w) zajišťuje předávání informací z vedení městské policie na
jednotlivé podřízené strážníky na směně.

vzalo na vědomí
• zprávu o plnění usnesení 32. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města od 32.
zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávu ﬁnančního výboru
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o ověření zápisu ze 31. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic s úpravami přednesenou Bohumírem Kaštovským
a Ing. Radomírem Homolou
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• zprávu o ověření zápisu z 32. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic přednesenou Ing. Petrem Jiříčkem a prof. Ing. Ivem
Hlavatým, Ph.D.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• zprávu o průběžném plnění kontroly nádvoří zámku
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• ústní zprávu dopravně-bezpečnostního výboru
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 0
• hospodaření města za období leden až prosinec 2021
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• hospodaření města za leden až květen 2022
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
stanovilo
• počet členů zastupitelstva pro volební období 2022–2026 na
17 členů

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 13, proti 2, zdržel se 0

uložilo

ve věci investičního záměru „GENERÁLNÍ OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“, vč. akumulace:
• souhlasí jako vlastník pozemku s umístěním akumulačních
nádrží v projektu „GENERÁLNÍ OPRAVA FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ“ podle předloženého koordinačního a situačního výkresu projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimír Hampl – SPORTING, výstavba sportovních zařízení, Masná 1, P. O.
BOX 49, 701 49 Moravská Ostrava, v dubnu 2022.
• požaduje napojení srážkových vod z budovy sokolovny do akumulačních nádrží podle technických možností

• radě města provést závěrečné vyúčtování s panem Bystroněm.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• radě města upravit Statut Fondu na opravy, rekonstrukce
a modernizaci bytových domů a bytů
Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 0
ve věci Návrhu Závěrečného účtu města Klimkovic za rok
2021, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Klimkovic za rok 2021, Přijatého opatření k nápravě chyb
a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za
rok 2021
1) souhlasí s celoročním hospodařením města Klimkovic za rok
2021 bez výhrad
2) schvaluje závěrečný účet města za rok 2021 podle přílohy
3) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Klimkovic za rok 2021
4) přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Klimkovic za rok 2021 podle předloženého materiálu
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
• realizovat dopravní značení u DPS místo vodorovného značení
svislým
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• že město má záměr přijmout do vlastnictví města Klimkovic
ze spoluvlastnictví fyzických osob uvedených v zápise formou
daru stavbu inženýrské sítě – SO 05 Splašková kanalizace,
realizovanou jako součást stavby „Novostavba rodinného
domu, garáž, příjezdová obslužná komunikace, venkovní část
Pokračování na další straně
5

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 10/2022
Pokračování z předchozí strany
domovního rozvodu el. energie, vodovodní přípojka, splašková kanalizační přípojka, dešťová kanalizační přípojka s akumulační nádrží a vsakem, bazén, zpevněné plochy, oplocení,
prodloužení vodovodního řadu, splašková kanalizace a přeložka vodovodu Sanatoria Klimkovice“ na pozemcích parc. č.
1637, 1638/1, 3895, 3896, 3892/1, 3891 k. ú. Klimkovice, na
základě rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a stavebním povolení č. j. MBC/6871/19/SÚ/VichS1300, ze dne
5. 8. 2019, vydaném odborem stavební úřad Městského úřadu Bílovec, jejíž provoz byl povolen kolaudačním souhlasem
č. j. MBC/26585/20/SÚ/Hyn2472/2020 ze dne 29. října 2020,
vydaným odborem stavební úřad Městského úřadu Bílovec,
stavebník Ing. Bohdan Pernica, adresa trvalého pobytu Lagnovská 997, 742 83 Klimkovice, za podmínek podle zápisu
zastupitelstva města; náklady s převodem spojené ponesou
darující.

• poskytnout Římskokatolické farnosti Klimkovice, Křížkovského
74, 742 83 Klimkovice peněžitou dotaci ve výši 300 000 Kč,
a uzavřít s farností veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 300 000 Kč.
Hlasování: pro 10, proti 3, zdržel se 3
• zapojit částku 65 000,00 Kč z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů do běžného rozpočtu
města na rok 2022.
Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 0
• poskytnout úvěr z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů panu xxx, adresa trvalého pobytu, xxx,
Klimkovice na kanalizační přípojku pro splaškové vody a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí úvěru z FORM ve výši 109 800
Kč s ročním úrokem 3 % na dobu max. 5 let.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
odložilo

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• uzavřít „Smlouva o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu“, „Gravitační kanalizace Klimkovice – Polanka, ul.
28. října – 1. května“, jejíž stavba byla zahájena podle „Rozhodnutí č. 64/21/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla, a veřejná vyhláška,
vydané MMO OOŽP dne 17. 9. 2021 pod č. j. SMO/560732/21/
OŽP/Drch“ se společností OVAK a. s., v aktualizovaném znění
podle přílohy materiálu zastupitelstva města.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• neposkytnout peněžitý dar Folklor bez hranic Ostrava z. s., Pod
Nemocnicí 2109/11, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 22856013, ve
výši 30 000 Kč.

• vyhlášení místního referenda o dalším postupu ve věci bývalé
hospodářské a hospodyňské školy na ul. Komenského do doby
odstranění závad předloženého návrhu.
Hlasování: pro 9, proti 7, zdržel se 0
souhlasilo
• s vybudováním „Nové meze“ na pozemku parc. č. 3617 v k. ú.
Klimkovice vytvořením zatravněného pásu a výsadbou stromořadí.
• s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny“.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Přehled schválených usnesení ze 34. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 14. 9. 2022
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

uložilo

schválilo

• radě města připravit nový záměr na prodej předmětných nemovitých věcí s upřesňujícími podmínkami.

• upravený program 34. zasedání zastupitelstva města

Hlasování: pro 10, proti 3, zdržel se 2

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• úpravu rozpočtu pro rok 2022 – rozpočtové opatření č. 16/2022,
kterým se:
zvyšují výdaje
§

Pol.

Název

3412

5xxx

Sportovní zařízení
ve vlastnictví obce

Částka
o 200 000,00

snižují výdaje

Hlasování: pro 9, proti 4, zdržel se 2
• radě města jednat se společností Lidl Česká republika v. o. s.,
o případné kompenzaci za výstavbu prodejny potravin na katastru města Klimkovic a předložit zastupitelstvu města ke schválení
Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 3

§

Pol.

Název

6409

5xxx

Ostatní činnosti
jinde nezařazené

Celkem se výdaje nemění.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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• radě města připravit nový záměr na pronájem předmětných
nemovitých věcí s upřesňujícími podmínkami.

Částka
o 200 000,00

• Technické správě města Klimkovic předložit položkový rozpočet k činnostem a nákupům potřebných zařízení za účelem
zprovoznění sokolovny starostovi na poradě vedoucích.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3
vzalo na vědomí
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• zprávu o plnění usnesení 33. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města od
33. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání
zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávu o ověření zápisu z 33. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic přednesenou Ing. Dušanem Petrem
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 0
• zápis o Kontrole kontrolního výboru s předmětem „Inženýrská
činnost a postup prací na kanalizaci na nádvoří zámku“
Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se 2
• zprávu kontrolního výboru, ﬁnančního výboru
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• představení projektové dokumentace Požární zbrojnice
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• zprávy osadních výborů
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• informaci o připravované stavbě prodejny potravin v Klimkovicích a rozhodlo uzavřít Memorandum o spolupráci na přípravě
a realizaci stavby okružní křižovatky na silnici II. třídy č. II/647
v Klimkovicích mezi Moravskoslezským krajem, městem Klimkovice a společností Lidl Česká republika v. o. s., podle přílohy
č. 1 předloženého materiálu za podmínky doplnění textu v č. III
odst. 4., písm. b tak, že nově odst. b) zní: „Město 15 %, maximálně však 2,7 mil. Kč“.
Hlasování: pro 9, proti 3, zdržel se 3
• hospodaření města za období leden až červenec 2022.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
rozhodlo
• uzavřít smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu města a poskytnout Moravskoslezskému kraji
dotaci ve výši 45 000 Kč, která je určena na spoluﬁnancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• směnit část pozemku města Klimkovic parc. č. 1620/2 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, o celkové výměře 463 m2 , označenou na geometrickém plánu pro rozdělení pozemků č. 3192-109/2021 ze dne
28. 4. 2022, jako parc. č. 1620/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, o výměře 181 m2, za části pozemku
ve vlastnictví xxx, adresa trvalého pobytu xxx, 742 83 Klimkovice, parc. č. 1615/1 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, označené na geometrickém plánu pro rozdělení pozemků č. 3192-109/2021 ze dne 28. 4. 2022 novými
parcelními čísly, a to: parc. č. 1615/3, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha, o výměře 29 m2, a parc.
č. 1615/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, o výměře 14 m2; cena směňovaných částí pozemků je
stanovena na základě Znaleckého posudku č. 1326 – 39/2022
ze dne 18. 7. 2022, vypracovaného soudní znalkyní Ing. Petrou

Vařekovou, se sídlem Nad Porubkou 111/6a, 721 00 Ostrava, IČO: 64984397, rozdíl v ceně bude doplacen; náklady se
směnou spojené (tj. geometrický plán pro rozdělení pozemků,
znalecký posudek a správní poplatek do katastru nemovitostí)
ponese každá smluvní strana z ½.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• nepřijmout nabídku společnosti RTT 6, s. r. o., se sídlem Rudná
2378/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 094 59 189, doručenou dne 29. 7. 2022, na prodej níže uvedených nemovitých
věcí, a tedy tyto nemovité věci nyní neprodat; jedná se o tyto
nemovité věci:
• parc. č. 228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 802 m2, jehož součástí je stavba: Klimkovice, č. p.
215, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 228,
• parc. č. 229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1 149 m2, jehož součástí je stavba Klimkovice, č. p.
216, zem. stav., stojící na pozemku parc. č. 229,
• parc. č. 231/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, o výměře 2 332 m2,
• parc. č. 232/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, o výměře 2 033 m2,
• parc. č. 232/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 58 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
stojící na pozemku parc. č. 232/2,
• parc. č. 232/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, o výměře 1 018 m2,
• parc. č. 233, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, o výměře 484 m2,
vše k. ú. Klimkovice;
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• nepřijmout nabídku společnosti GALIT BUILDING s. r. o., se
sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO:
095 42 094, doručenou dne 29. 7. 2022, na pronájem níže uvedených nemovitých věcí, a tedy tyto nemovité věci nyní nepronajmout; jedná se o tyto nemovité věci:
• parc. č. 228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 802 m2, jehož součástí je stavba: Klimkovice, č. p.
215, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 228,
• parc. č. 229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1 149 m2, jehož součástí je stavba Klimkovice, č. p.
216, zem. stav., stojící na pozemku parc. č. 229,
• parc. č. 231/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, o výměře 2 332 m2,
• parc. č. 232/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, o výměře 2 033 m2,
• parc. č. 232/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 58 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
stojící na pozemku parc. č. 232/2,
• parc. č. 232/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, o výměře 1 018 m2,
• parc. č. 233, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, o výměře 484 m2,
vše k. ú. Klimkovice;
Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se 2
• nabýt do vlastnictví města Klimkovic části pozemku parc. č.
3166/12 k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, označené na geometrickém plánu
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
pro rozdělení pozemku č. 3216-37/2022 ze dne 19. 5. 2022
novými parc. č. 3166/14, o výměře 79 m² a parc. č. 3166/15,
o výměře 12 m², formou bezúplatného převodu z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu
svědčící pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 2.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
odložilo
• projednání a přijetí případných nápravných opatření do doby
písemného vyjádření člena zastupitelstva Ing. Zdeňka Husťáka s následným projednáním na zasedání Zastupitelstva města Klimkovic bezprostředně na následujícím po ustavujícím
zasedání zastupitelstva města po komunálních volbách v roce
2022.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního

Pokračování ze strany 3

Dokončení stavebních prací
letošní největší investice
Nová střecha sokolovny
tajemník MěÚ Ing. Bc. Ladislav Vašek, vedoucí odboru HTO Ing.
Dita Jalůvková, pověřený referent HTO Bc. Vladislav Poledník
a statici.
Je potěšitelné, že se díky zcela mimořádnému úsilí všech
zainteresovaných osob podařilo v polovině září 2022 dokončit
celou náročnou stavební část díla, a to včetně stavbou vyvolaných víceprací (mj. nový protipožárně odolný sádrokartonový
strop severní přístavby), takže dnes je stavba dokončena a probíhá její dokumentace a převzetí. Závěrečná kontrolní prohlídka
stavby za účasti zástupců stavebního úřadu v Bílovci se uskutečnila dne 9. září a téhož dne bylo zahájeno řízení o zkušebním
provozu stavby.
Závěrem bych chtěl poděkovat za mimořádně profesionální
přístup při zajišťování technického dozoru s vysoce nadstandardní četností kontrol na stavbě a hájení zájmů města Ing. Mojmíru Kramolišovi a koordinátorce BOZP Ing. Pavle Orlové ze
spol. LAVI ENGINEERING s. r. o., Ing. Václavu Jurgovi, zajišťujícímu autorský dozor, statikům Ing. Václavu Skopkovi a Ing. Jaromíru Maláskovi, za zhotovitele především jednateli společnosti
INTOZA s. r. o., panu Tomáši Závadovi za jeho profesionální
a proaktivní přístup v průběhu realizace stavby a panu Meniarovi a Ing. Radimu Kalužovi za zcela nevšední usilovnou a takřka
dennodenní práci při montáži nové střešní konstrukce.
Věřím, že konečný výsledek, kterým bude znovuotevření sokolovny pro naše sportovce a veřejnost po dvou letech uzavření
z důvodu havarijního stavu střechy, přispěje nejen k obnovení,
ale i rozšíření sportovních a společenských aktivit ve městě.
Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ
8
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Hledáme sčítače
Vážení spoluobčané, po ukončení výlukových jízdních řádů linek DPO v důsledku rekonstrukce silnice III/478 na území Polanky nad Odrou, chce město Klimkovice opět po roce zjistit vytíženost jednotlivých spojů DPO i příměstských linek.
Výsledky sčítání budou podkladem pro případné změny jízdních řádů.
Sčítání bude provedeno v obou směrech na zastávkách Klimkovice–Centrum,
Klimkovice–Viola a Klimkovice–Dřevovýroba v době od pondělí 3. 10. 2022 do
soboty 15. 10. 2022 podle počasí a s výjimkou neděle. Dobu sčítání je třeba
dohodnout s koordinátorem sčítání (František Kopecký), doporučené rozdělení
dne 4.30–8.00; 8.00–14.00; 14.00–20.00;
20.00–23.00 hod.

Sčítač obdrží sčítací arch, kde je chronologicky seřazen soupis autobusů projíždějící zastávkou na jednu i na druhou
stranu. Sčítač zaznamenává oba směry.
Do formuláře zapíše při příjezdu autobusu počet cestujících v busu (přijelo),
počet vystupujících (vystoupilo) a počet
nastupujících (nastoupilo). Údaj počet
cestujících v busu při odjezdu (odjelo)
bude dopočten z předcházejících tří úda-

Městská policie Klimkovice

Nový strážník městské policie
Vážení občané, jmenuji se Jan Kroker a od 1. 9. 2022 jsem novým kolegou v kolektivu Městské policie Klimkovice. Pocházím z Ostravy, kde žiji celý svůj život.

Po absolvování střední školy jsem
se několik let věnoval profesionálnímu
sportu. Sport jako takový mě provází od
dětství až do současnosti, kdy jsem stále aktivním, rekreačním sportovcem. Po
ukončení profesionální sportovní kariéry jsem v roce 2012 začal pracovat jako
strážník městské policie v Ostravě, kde
jsem v části Slezská Ostrava sloužil deset
let.
V poslední době jsem cítil nespokojenost se svým stávajícím zaměstnáním,
a tak jsem i díky dalším okolnostem
zatoužil po změně a nové výzvě. V Klimkovicích se v té době otevřela pro mě ideální
příležitost, když bylo v červnu vyhlášeno
výběrové řízení na pozici strážníka městské policie. Neváhal jsem a konec srpna

letošního roku orámoval mé působení
v Ostravě. Doufám, že dekáda služby
v různorodém prostředí, od sídlišť, přes
vyloučené lokality, až po oblasti „vesnického typu“, mě dostatečně připravila na
to, abych byl přínosem jak pro své kolegy,
tak zejména pro místní občany.
Město Klimkovice samozřejmě znám,
nejen pro jeho blízkost k Ostravě, ale
i proto, že leží na cestě, kterou s rodinou
jezdíme na chalupu, občas s dětmi zavítáme do zámeckého parku nebo Lesního
parku Hýlov a v neposlední řadě jsem
svedl několik soubojů na fotbalovém hřišti
s místním týmem TJ Klimkovice.
Pro důkladnou místní znalost budu ještě nějaký ten čas potřebovat, ale věřím, že
spolupráce s mými novými kolegy mi toto
ulehčí. Na práci v menším kolektivu se
po zkušenostech z Ostravy velice těším,
oba kolegy znám, a proto pevně věřím,
že v novém zaměstnání budu spokojený.
Rád bych touto cestou poděkoval novým
kolegům, kolegyním a vedení města za
hezké přijetí a těším se na spolupráci
s vámi se všemi.
Jan Kroker,
strážník MP Klimkovice

Blahopřejeme
Vítáme nového občánka
našeho města:

Matěj Teichmann

jů a nemusí se vyplnit. Při odjezdu busu
ze zastávky ještě dopíše SPZ vozidla.
Sčítač bude provádět uvedenou činnost
jako brigádu za cenu 97 Kč/hod.
Vážení spoluobčané, rádi bychom
vás požádali o spolupráci při sčítání vytíženosti busů. Věříme, že se přihlásíte
ke sčítání a přispějete tak k optimalizaci
dopravní obslužnosti v Klimkovicích.
Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.
Ing. František Kopecký,
poradce starosty pro dopravu
Tel.: 602 336 402

Centrum pro rodinu
a sociální péči, z. s.
Mohlo by se zdát, že už jsme nabídku
našich služeb a aktivit vyčerpali. Ale
v našem představování budeme ještě
pokračovat.
V tomto 10. čísle miniseriálu vám
přiblížíme sociálně aktivizační službu
BRÁNA, což je sociálně aktivizační
služba pro mladé lidi se zdravotním
postižením ve věku 12 až 35 let. Pokud
však nahlédnete pod pokličku, zjistíte,
že jsme sociální služba plná mladých
lidí, kteří mají za cíl pomáhat našim
uživatelům s osamostatňováním.
Jsme tady pro všechny mladé lidi, kteří mají chuť se posunout, naučit novým
věcem, podívat se na zajímavá místa
a bořit společenské i osobní bariéry.
Pořádáme aktivity, na kterých se uživatelé mohou v bezpečném a přirozeném
prostředí setkávat, učit se, diskutovat
a růst. V současnosti se zaměřují převážně na péči o domácnost, vaření,
drobné opravy, samostatné bydlení,
ale také na rozvoj kognitivních funkcí,
na vztahy a emoce. Probíhají pak buď
praktickým nácvikem, sdílením či besedami s odborníky z oboru. S tímto vším
pomáhají dobrovolníci, kteří zastávají roli společníka a propojují tak naše
světy dohromady. Společně hledáme
způsoby a možnosti, jak naplnit očekávání našich uživatelů a posunout je tím
na jejich cestě zase o krůček dál.
Celé to shrnu naší oblíbenou větou:
„Věříme, že každý má právo žít svůj
život, a proto tady jsme!“
Více na: www.prorodiny.cz, případně
na: www.facebook.com/prorodiny.
Mgr. Veronika Poništ Hejtmanová,
vedoucí služby, sociální pracovník

9

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 10/2022

Vážení diváci a návštěvníci kina,
v září došlo v kině Panorama k závadě na promítacím zařízení. Technici vyhledali softwearovou příčinu potíží, která
bohužel ovlivňuje mnoho věcí kolem sebe. Stále hledáme řešení, ale už teď se podařilo vytvořit programovou nabídku ﬁlmů
na říjen, protože budeme promítat ze záložního zdroje.
Těm, kteří byli v září zklamáni, se tímto omlouváme a věříme, že milovníci ﬁlmů si do našeho kina opět najdou cestu.
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice

10
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Městská knihovna

Týden knihoven 2022
Každoročně pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci
s knihovnami takzvaný Týden knihoven. Knihovny napříč celou republikou si připravují pro své čtenáře různé programy a zajímavosti.
Rádi se k této výzvě připojujeme, ale
vzhledem k rekonstrukci ZUŠ a návštěvě řemeslníků v knihovně jsme se letos
nepustili do žádných velkých projektů.
Přesto budou pro děti po celý měsíc
říjen připraveny soutěžní kvízy a malé
dárečky.
Každý nově zaregistrovaný čtenář do
naší knihovny nebude muset zaplatit poplatek (opravdu jenom v týdnu 3.–7. října

2022). Stávajících čtenářů, kterým dobíhá registrace, se to netýká.
Pro podzimní večery na vás již čekají
i nové knižní tituly. Rovněž nás navštíví
žáci základní školy a malí čtenáři z MŠ
Klimkovice. A protože máme v knihovně
nové osvětlení, dobře na sebe uvidíme.
Přejeme všem krásný podzim s dobrou
kávou a knihou v ruce.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Dobrá praxe komunitní energetiky

Mikolajice vybudovaly první mikroelektrárnu
na světě díky nápadu odborníků z ČVUT
V obci Mikolajice na Opavsku využívají od roku 2019 systém, který spojuje inteligentní řízení, fotovoltaické články, bateriové úložiště a mikroelektrárnu WAVE.
Cílem projektu, jehož partnerem je ČVUT v Praze, jsou energetické úspory a také
zajištění energetické soběstačnosti obecních budov.
V rámci výstavby byl vybudován topný systém s kogeneračním kotlem Wave
na pelety, který bude teplem a elektřinou
zásobovat budovy obecního úřadu, prodejny potravin a požární zbrojnice.
V rámci projektu byly na střechu prodejny rovněž instalovány fotovoltaické
články o výkonu 10 KW. Kotel je určen

efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení zimního ovzduší v obci,“
dodává starosta obce Mikolajice Martin
Krupa.

na spalování dřevních pelet. Při procesu
hoření vzniká teplo, které se primárně
využívá pro ohřev cirkulačního média,
které se začne při dané teplotě měnit
v páru. Ta poté proudí do turbíny, kterou
roztáčí a přes generátor je vytvářen elektrický proud. Následně se pára ochlazuje
a vzniklé teplo putuje potrubím do akumulačních nádrží v jednotlivých budovách,
kde se zachytává a ukládá pro potřebu
vytápění každé budovy zvlášť.
Komplexní projekt za 4,4 milionu korun
získal dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 3,6 milionu korun
(viz publicita projektu pod obrázkem
jednotky) a zbytek doﬁnancovala obec
ze svých peněz. Návratnost investice je
vzhledem k 80% dotaci spočítána (2019)
na 4–5 let provozu.
„Za jednu z hlavních výhod mikroelektrárny považuji to, že se nám díky
automatizaci snížila potřeba přítomnosti
obsluhy téměř na nulu. Navíc se jedná
o soběstačný systém, jenž není závislý na
dodávce elektřiny z distribuční sítě. Pozitivně to přijímají hlavně u jednotky hasičů,
která je tak nezávislá na dodávkách elektřiny a tepla odjinud. Dalším významným

V podmínkách Klimkovic by prvním
kritériem pro umístění kogenerační jednotky (viz obrázek) byla možnost co nejméně nákladného propojení vedení tepla
mezi městskými budovami, resp. objekty
účastníků daného projektu (občané, spolky, podnikatelé). Takové bližší uskupení
budov máme v centru (zámek, zdravotní středisko, hasičská zbrojnice, bytové domy na Náměstí) nebo by se daly
využít velké areály okolo ústřední budovy
v majetku města (sportovní areál sokolovny s Domovem pro seniory, základní
škola, Modrá škola, Žlutá škola).
Na základě materiálů na internetu
zpracoval Zdeněk Husťák
11
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Novinky ze základní školy
Zahájili jsme nový školní rok v nové sestavě žáků i pedagogů. Přivítali jsme prvňáčky, početné skupiny žáků přestupující ze sousedních obcí a také 12 ukrajinských žáků.
Ve 24 třídách je vyučováno 533 žáků, z toho 4 plní školní docházku v zahraničí,
52 žáků je vzděláváno se zohledněním jejich speciﬁckých potřeb podle doporučení poradenského zařízení. Školní družinu bude navštěvovat asi 143 dětí v pěti
odděleních.
Počet žáků v ZŠ Klimkovice ve školním roce 2022/2023, stav k 1. 9. 2022
Třída

Třídní učitelka

Chlapci

Dívky

Celkem

1. A

Mgr. Nelly Kavalová

7

12

19

1. B

Mgr. Radka Maršálková

7

11

18

14

23

37

1. ročník
2. A

Mgr. Karin Muczková

9

12

21

2. B

Mgr. Šárka Thibaud

12

10

22

21

22

43

2. ročník
3. A

Mgr. Božena Gamonová

8

12

20

3. B

Mgr. Renáta Ottová

9

9

18

3. C

Mgr. Jindřiška Riess

3. ročník

9

9

18

26

30

56

4. A

Mgr. Jana Haasová

10

12

22

4. B

Mgr. Lucie Kovařčíková

10

13

23

20

25

45

4. ročník
5. A

Mgr. Naďa Danková

15

9

24

5. B

Mgr. Vendula Richterová

15

10

25

30

19

49

Mgr. Jana Glombová

12

10

22

6. B

Mgr. Dominika Kuráková

13

8

21

6. C

Mgr. Markéta Strakošová

12

9

21

6. D

Mgr. Jan Škuta

12

10

22

49

37

86

5. ročník
6. A

6. ročník
7. A

Mgr. Jana Bravanská

13

7

20

7. B

Mgr. Renáta Nejezchlebová

10

8

18

7. C

Mgr. Petra Řeháčková

10

9

19

33

24

57

7. ročník
8. A

Mgr. Jana Sýkorová

16

12

28

8. B

Mgr. Monika Richterová

18

10

28

8. C

Mgr. Zita Nyklová

14

14

28

48

36

84

15

11

26

8. ročník
9. A

Mgr. Kateřina Chrapková

9. B

Mgr. Svatava Lichá

14

12

26

9. C

Mgr. Zuzana Malíková

14

10

24

9. ročník

43

33

76

Celkem

284

249

533

1. stupeň

111

119

230

2. stupeň

173

130

303
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Další vyučující:
dipl. um. Jana Hoňková, Mgr. Jana Petrušková, Mgr. Radana Albrechtová, Mgr.
Hana Filipová, Mgr. Marcela Ševčíková,
Mgr. Markéta Beková, Mgr. Lucie Bendová, Bc. Nikol Zezuláková, Mgr. Marcela
Hurníková, Mgr. Hana Škutová (zástupkyně ředitelky), Mgr. Miroslava Hoňková
(ředitelka školy)
Školní psycholog:
Mgr. Barbora Čechová
Vychovatelky ŠD:
vedoucí Lenka Buroňová, Mgr. Romana
Matějová, Mgr. Martina Habustová, Lucie
Petrovič Fabiánková, Lucie Boxanová
Asistentky pedagoga:
Mgr. Romana Matějová, Mgr. Martina
Habustová, Anna Svobodová, Aneta Viktorinová, Ing. Iveta Šablaturová, Nikola
Schönnová, Lucie Boxanová
Během prázdnin proběhly opravy
a údržbové práce, aby byly třídy a prostory
školy připraveny na vyučování. Proběhla
modernizace dívčích toalet v posledním
pavilonu I. stupně, kterou zaštítilo město z dotačního titulu. Podařilo se vybavit
třídy a kanceláře umístěné na východní
stranu klimatizačními jednotkami. Školní
jídelna vařila pro cizí strávníky a 4 turnusy
táborů.
Pedagogové připravili třídy pro své
žáky, škola nakoupila pomůcky, učební
materiály. Správní zaměstnanci o prázdninách provedli úklid, sanaci a údržbu
všech prostor.
Plánujeme uskutečnění běžných akcí,
jako jsou soutěže, dílčí projekty, exkurze,
adaptační pobyt, plavecký kurz, lyžařský
kurz, včetně Setkání u vánočního stromu.
Žáci budou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola
Klimkovice, který jsme inovovali podle
pokynů MŠMT. Nejvýznamnější změnou
je rozšíření předmětu Informatiky a úpravy vzdělávacího obsahu dalších předmětů. Připravili jsme se na výuku informatiky
a programování již v minulém školním
roce. Zakoupili jsme dvě 3D tiskárny,
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robotické stavebnice VEX123, VEX Go,
Lego WeDo, tablety. V letošním školním roce nakoupíme výukový software
a licence, které pro tuto výuku potřebujeme. Většina je ﬁnancována z příspěvku
MŠMT v rámci Národního plánu obnovy,
část jsme ﬁnancovali z projektu Šablony II., část z výtěžku sběrových aktivit.
V dalších letech plánujeme modernizaci
počítačových učeben s rozšířením virtuální reality (3D brýle), pořízení softwaru pro
další jazykovou učebnu, robotické stavebnice.
Internetové připojení poskytuje místní
sdružení Klimnet, kterému touto cestou
děkuji za poskytované služby.
Podporujeme jazykové vzdělávání. Anglický jazyk se žáci vyučují již od 1. ročníku. V 7. ročníku si žáci mohou vybrat jako
další cizí jazyk němčinu nebo ruštinu.
Některé hodiny angličtiny budou obohaceny aktivitami s rodilým mluvčím, který
bude ve škole působit v rozsahu 8 vyučovacích hodin týdně.
Z doby distančního vzdělávání pokračujeme ve využívání nástrojů Google WorkSpace, především učebny. Žákům jsou
tak dostupnější materiály k procvičování

a snadnější komunikaci mezi žákem
a učitelem.
Škola nabízí mimoškolní zájmovou činnost v kroužcích: Keramický, Novinářský,
Sborový zpěv, Míčové hry, Klub ICT, Klub
čtenářský, Doučování. Ve škole probíhají
tréninky fotbalistů, házenkářů, badmintonistů, tenistů, které vedou trenéři angažovaní v klimkovických spolcích. Zájmové
aktivity budou žákům nabízeny také prostřednictvím spolupráce s CVČ Mozaika.
O dalších aktivitách a činnostech školy
se můžete dočíst na webových stránkách
školy, které jsme nově upravili, a v dalších
číslech Zpravodaje.
Škola se věnuje širokému spektru činností a je otevřená jakékoliv formě spolupráce a podpory. Za nejvýznamnější
považuji motivaci žáků ke vzdělávání ve
spolupráci školy a rodiny. Vzdělání otevírá možnosti k osobnímu rozvoji, nabízí
možnosti uspět na trhu práce a vést spokojený a šťastný život.
Vykročme tedy společně do dalšího
školního roku. Přeji všem, aby byl úspěšný.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Odborný workshop
na Střední škole zahradnické

Organizace školního roku
Zahájení školního roku
čtvrtek 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny
středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny
pátek 23. 12. 2022 až pondělí 2. 1.
2023
Ukončení vyučování v I. pololetí
úterý 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny
pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny
pondělí 6.–12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 6. dubna 2023
Ukončení vyučování ve II. pololetí
pátek 30. června 2023
Zahájení školního roku 2023/2024
pondělí 4. září 2023

Prázdninové služby
na školní zahradě
Letošní prázdniny školní zahradu navštívilo 37 žáků, Dominik Bárta z 5. A
žádnou ze služeb nevynechal!
Již tradičně přišli pracovat na školní
zahradu i budoucí prvňáčci. Všichni žáci,
kteří školní zahradu navštívili, obdrželi
malé poděkování a ti, kteří pomohli vícekrát, obdrželi vstupenku do Zoo Ostrava.
Děkuji všem žákům a pedagogům, kteří
si o prázdninách našli čas a věnovali ho
péči o školní zahradu. Ve školní jídelně se
v září v různých pokrmech staly součástí tyto výpěstky – cibule, rajčata, cukety
a různé druhy bylinek.
Mgr. Kateřina Chrapková

The Queen has died
– an English project
Vybraní žáci 8. ročníku se zájmem o přírodovědné předměty se těsně před prázdninami zúčastnili odborného workshopu v laboratořích na Střední škole zahradnické v rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
v Moravskoslezském kraji).
Pracovali na badatelských úkolech jak
v laboratoři chemie, tak v přírodovědné
učebně. Pomocí chemických reakcí nafukovali balonky, pozorovali chrlící sopky,
psali tajným písmem. Vyzkoušeli si izolovat DNA ze zeleniny, zkoumali pod mikro-

S žáky jsme v angličtině napříč ročníky druhého stupně vytvořili na počest
královny Alžběty II. projekty.

skopem hmyz, korýše, tělní pokryv bezobratlých a obratlovců.
V říjnu se žáci 9. C mohou těšit na další
workshop, tentokrát zaměřený na podzimní zahradničení a podzimní dekoraci.

Děti zhlédly krátké video o životě královny a poté si vybraly jedno nebo více
témat, o kterém buď česky, nebo většinou
anglicky, psali. Žáci pracovali ve dvojicích
v jazykové učebně Robotel.
Na zpracování informací měli pouze 30
minut, přesto vznikly pěkné práce, které
si můžete prohlédnout v aule naší školy.

Mgr. Kateřina Chrapková

Mgr. Marcela Ševčíková
13
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Slavnostní zahájení nového školního roku
Slavnostní zahájení letošního školního roku nejen pro nové prvňáčky naší ZŠ
v Klimkovicích se opravdu vydařilo. S prvním zazvoněním usedlo do laviček dvou
tříd prvních ročníků 37 žáčků. V tento významný den je na jejich cestě doprovázeli rodiče i mnozí prarodiče. Z dětí se dnes stali opravdoví žáci – školáci.
Po úvodním přivítání a představení
třídních učitelek se všechny děti i jejich
doprovod z řad rodičů přemístili do atria,
kde na ně čekalo vedení školy, pedagogové, zaměstnanci, žáci. Paní ředitelka
Mgr. Miroslava Hoňková zahájila svůj projev přivítáním všech účastníků setkání.
Žáky čekala píseň na přivítanou, kterou
si připravil školní sbor pod vedením paní
učitelky dipl. um. Jany Hoňkové. Někteří
žáci o prázdninách chodili pomáhat na

aby se žáčkům v nové škole líbilo a aby
do ní chodili rádi.
První den ve škole byl pro děti jako
jízda vlakem. Celý školní rok totiž žáci
pojedou vlakem, který se jmenuje Klimkováček. Vlak bude zastavovat na různých
zastávkách a bude to dlouhá jízda trvající 10 měsíců, tedy celý školní rok, celou
1. třídu. Bude to zajímavá cesta. Do vlaku si děti budou balit místo kufrů aktovky
a do nich své školní potřeby a pomůcky.

školní pozemek a svým zájmem a prací
si zasloužili nejen dobrý pocit, ale také
odměnu, kterou jim předala paní učitelka Mgr. Kateřina Chrapková. Žáky přišli
pozdravit také zástupci obce a školské
rady. Přítomný byl starosta Bc. Jaroslav
Varga, Bc. Andrea Jahnová a Ing. Petr
Jiříček. Po projevech všech zúčastněných se děti spolu s rodiči i všichni žáci
a učitelé přemístili do svých kmenových
tříd, kde si společně prožili první hodinu
nového školního roku 2022/2023.
Prvňáčky již doprovázely do tříd 1. A
i 1. B paní učitelky Mgr. Nelly Kavalová
a Mgr. Radka Maršálková. Zde si společně popovídali o pocitech, se kterými dnes
překračovali práh školy. Hovořili o očekáváních, nových kamarádech, zajímavých a pěkných chvílích, které děti čekají.
Pokud se dnes do školy někdo netěšil,
určitě se společně všichni vynasnažíme,

Nesmí zapomenout svačinu. U katedry
si musely koupit jízdenku. Paní učitelky
ji už měly připravenou. Byla to jízdenka,
která pasažéry opravňovala k nástupu do
Klimkováčku. Kdo se ocitne na palubě
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vlaku jako cestující, ten během jeho trasy absolvuje několik zastávek. Budou to
stanice: čtení, psaní, počítání, malování,
sportování, zpívání, spolupracování, anglické povídání a ještě světa poznávání.
Vlak odjel 1. září v 7.50 hodin a plánovaný
příjezd do cílové stanice bude 30. června
v 7.50 hodin. Průvodčími na trase jsou
samozřejmě třídní učitelky. Děti si tedy
zakoupily u svých učitelek jízdenku, za
kterou zaplatily podáním ruky a představením se. Do vlaku dostaly něco ke
čtení. Byly to jejich nové a krásné učebnice s Pepou do školy. K tomu všemu si
zazvonily na zvoneček a pospíchaly na
své místo do lavičky jako do kupé.
Tam je čekala taky spousta dárků. Měly
zde připraveny nové pastelky, tabulky,
lepidla, omalovánky Klimkovic... Zkrátka
zbrusu nové školní potřeby. Na svých
místech si žáčci vyrobili jmenovku na lavici a protože byli velmi šikovní, dokázali se
zorientovat i na tabuli a najít si ke svému jménu připravenou značku. Zvoneček, který zacinkal, neoznamoval pouze
odjezd vláčku Klimkováčku, ale upozornil
i na konec vyučování. Děti si proto sbalily
věci do aktovek a plny dojmů odcházely
v doprovodu svých vychovatelek Lucie
Petrovič Fabiánkové a Lenky Buroňové do družiny. Rodiče zůstali ve třídách,
kde pokračovala společná třídní schůzka.
Dozvěděli se zde důležité informace.
Věřím, že si všichni přítomní užili tuto
neopakovatelnou atmosféru v radosti
a naději z očekávání věcí budoucích a my
už dnes víme, že po pár dnech za námi
děti přicházejí do školy velmi rády a těší
se na každodenní nové poznatky, dovednosti a zkušenosti. Tak šťastnou cestu
všem žákům, pedagogům, zaměstnancům školy a samozřejmě rodičům.
Mgr. Nelly Kavalová
a Mgr. Radka Maršálková
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Třída 1. A, třídní učitelka Mgr. Nelly Kavalová
Bláha Oliver, Boháček Gabriel, Galušková Aneta, Himlarová Zuzana, Holomek Tobiáš, Hrbáčová Zuzana, Cherniakova Zlata,
Janečková Tereza, Kaštovský Karel, Lednický Matyáš, Opěla David, Rozehnalová Bára, Siudová Patricie, Sojková Gabriela,
Strakošová Soﬁe, Šlosarová Beáta, Vavříčková Marie, Vidlák Jiří, Zawisláková Nela

Třída 1. B, třídní učitelka Mgr. Radka Maršálková
Bajáková Bára, Bugla Tadeáš, Buchta David, Friedlová Bára, Friedlová Iveta, Frkalová Natálie, Gebauerová Zuzana, Grobelná
Julie, Klačková Kristýna, Kloupar Martin, Kolarovská Markéta, Lichodit Aryna, Neuvirtová Karolína, Onderka Lukáš, Saliju Nijazi,
Sulírová Mia, Terziev Mateo, Vavrečka Robert
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Adaptační kurz šestých tříd
Druhý zářijový týden se uskutečnil adaptační pobyt čtyř šestých tříd v hotelovém
resortu Relax Kyčera na Prostřední Bečvě. Jako první vyrazily od pondělí do
středy třídy 6. A a 6. C, které následně ve středu vystřídaly 6. B a 6. D, ty končily
svůj pobyt v pátek.

Počasí nám po celý týden přálo, a proto jsme mohli pro děti realizovat program,
při kterém se seznamovaly v rámci nového kolektivu a snad si i utužily vzájemné
přátelské vazby.
Žáci si vyzkoušeli různé aktivity a nebylo jich zrovna málo. Každý si v programu
našel to své, ať to byly kreativní aktivity
(např. tvoření adaptačních triček, malování společného obrazu do třídy), pohybové aktivity se zaměřením na spolupráci,

sportovní hry, tvoření pravidel pro třídu,
aby dobře fungovala atd.
Bezesporu ale nejlepší aktivitou byl
volný čas strávený v prostorách chatiček,
což nám také potvrdila zpětná vazba od
žáků. Někteří žáci vyjížděli na adaptační
kurz s obavami, netěšili se, ale při závěrečném hodnocení se všichni shodli na
tom, že si tři dny mimo domov moc užili
a my jsme za to rádi!
Třídní učitelé 6. tříd

Exkurze na městský úřad v Klimkovicích
V měsíci září navštívily obě čtvrté třídy
v rámci vlastivědného učiva městský
úřad.
Po příchodu nás uvítala paní Alice
Chlebovská, která nám poutavě vyprávěla o historii zámku a o nově opravené
studni na nádvoří. Navštívili jsme místa,
kam se jen tak nepodíváte. Prošli jsme
sklepením, prozkoumali místnosti a kanceláře v obou patrech, prohlédli jsme si
informační centrum a vyzkoušeli si i svatební obřad.
Moc se nám tam líbilo a děkujeme
paní Chlebovské za zajímavé povídání
o našem městě.
Mgr. Lucie Kovařčíková
a žáci 4. A a 4. B
16
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Historie

Zapomenutá historie
Naše město má významné rodáky a osobnosti vyznamenané čestným občanstvím města, ale o dvou z nich není nikde uvedeno, že obdrželi ještě vyšší, v té
době nejvyšší civilní vyznamenání podle míry zásluh.
Byl jim udělen
Zlatý
záslužný
kříž s korunou (viz
foto), nejvyšší možné vyznamenání,
který byl udělován
jako civilní vyznamenání za obecně
prospěšné zásluhy
v případech, kdy
míra zásluh ještě
nepostačovala pro
udělení
některého ze záslužných řádů monarchie. Toto
nové vyznamenání založil císař František
Josef I. v únoru 1850 a stal se jím Civilní záslužný kříž (Zivil-Verdienstkreuz),
nahrazující zrušené civilní záslužné medaile.

Ve školní kronice, oddíl VII. Památné
události, se můžeme dočíst: „Za příčinou 60letého panovnického jubilea Jeho
Veličenstva císaře Františka Josefa I.
dne 2. prosince 1908 vyznamenáni byli
Zlatým záslužným křížem s korunou dva
členové místní školní rady, totiž starosta
obce Ludvík Kunz a místoděkan a farář

Ludvík Kunz

Eustach Glabazňa

P. Eustach Glabazňa (poznámka: čestný
občan města od roku 1896). Slavnostního
jejich dekorování správcem c. k. okresního hejtmanství v Bílovci, panem baronem
Sternechem, dne 4. února 1909 v zasedací síni obecního zastupitelstva v Klimkovicích účastnil se celý učitelský sbor
a deputace školních dětí.“
Určitě stojí za zamyšlení skutečnost,
že v tak obrovské monarchii, sahající od Boky Kotorské a Terstu na jihu až
po Krakov a Lvov na severu byli nalezeni a vyznamenáni dva muži z malého
městečka Klimkovice. Myslím, že dodnes
nenašli následovníky. Čest jejich památce!
Poznámka: Ludvík Kunz byl vyznamenán
císařem, ale čestným občanem města se
nestal. Šlo by to napravit, ale pouze „in
memoriam“. Oba by si zasluhovali informační tablo a pamětní desky na domech,
ve kterých žili.
Pavel Bálek

Historie města Klimkovic
Vážení spoluobčané, uplynulo už pár let, kdy jsem vás ve Zpravodaji na pokračování seznamoval s historií chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Klimkovicích.
Doba pokročila, získal jsem další podložené informace a tak vás chci postupně
seznámit s historií nejen chrámu sv. Kateřiny, ale i s historií Klimkovic.
Vím, že se pouštím na tenký led a mnohý z vás možná zná tuto historii lépe než
já, ale nepíši to proto, abych někoho zahltil
daty a čísly, ale proto, abyste si uvědomili, že žijete ve městě, jehož historie sahá
do období 12. století a možná ještě starší
a že je nutné si tyto starobylé záznamy
čas od času oživit.

Z historie
Kdy a kým byly Klimkovice založeny se
nedá při naprostém nedostatku pramenů
určit. To proto, že v Klimkovicích několikrát hořelo a nejhorší byl požár v roce
1854, který byl úmyslně založen v dřevníku na faře vandrovným. Při něm vyhořela
fara, kostel a zámek. K tomu ještě 33 čísel popisných. Shořely veškeré písemné
prameny a tak se kolem středověkých
Klimkovic rozprostřela mlha, ze které tu
a tam se vyskytne střípek poznání.

Z lidového vyprávění…
…se dovídáme, že původní Klimkovice
stály na „Lání“. Je to kopec nad Klimkovi-

cemi směrem k dnešním lázním, kde stávala památná lípa, která po zásahu bleskem v roce 1947 uschla. I dnes tam jsou
vysázeny lípy, pocházející z 20. století.
Dále se vypráví, že zakladatelem Klimkovic měl být český král Přemysl Otakar
II., když táhl v roce 1255 proti pohanským
Prusům. I to je lidová pověst, která může
mít reálný základ.
Jeden z pokračovatelů Kosmovy kroniky informuje o celém tažení do Sambie
(Pruska). Přemysl Otakar II. (vládl 1253
až 1278) složil hned po prvním roce svého panování křižácký slib a v roce 1254
vyrazil v čele velkého vojska do Pruska.
Vánoce prožil ve Vratislavi a v zimním
období se dostal přes zamrzlé – v létě
neprůchodné – bažiny až na území
Pruska. Tam se dozvěděl o nepokojích
v rakouských zemích. Je skoro neuvěřitelné, že již 6. února 1255 přijel s částí
vojska do Opavy a dále pokračoval do
rakouských zemí. V té době mohl projíždět i přes osadu s tvrzí zvanou Klimkovice. Tolik z lidového vyprávění.

V tomto období je třeba hledat odpověď
vzniku názvu Klimkovic, kde již asi existovala osada s tvrzí a po prvním majiteli,
který zde byl dědičně dosazen a jmenoval
se pravděpodobně Klement, lidově zvaný
Klimek, dostala osada název Klimkovice.
V tomto případě by odpovídal zápis ve
farní kronice, který datuje první zvony do
roku 1251 a 1261.

Páni z Kravař
Ve středověku náležely Klimkovice k panství Bíloveckému a Fulneckému. Ty vlastnil mocný rod pánů z Kravař. Beneš I.
z Kravař, královský komorník a oblíbenec Václava IV., vymohl někdy v letech
1388–1398 na králi povýšení Klimkovic
na město.
Pokračování příště…
Bohumír Kaštovský
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Střelci

Střelecké závody dětí ze vzduchové pušky
na střelnici
V neděli 4. září 2022 se uskutečnil na střelnici V. A. Staška
v Klimkovicích již devátý ročník závodů pro děti ve střelbě
ze vzduchové pušky. Počasí nám v letošním roce nepřálo
a možná právě proto dorazilo oproti předešlým ročníkům
méně dětí.
Děti byly rozděleny do kategorií podle věku. Celkem byly tři
kategorie: do 9 let, do 12 let a do 15 let věku. Letos již potřetí
měli možnost soutěžit také rodiče dětí.
Všechny děti si odnesly balíček plný sladkostí a vítězové jednotlivých kategorií také medaile, diplomy a poháry, které jim přišel předat starosta města Klimkovic pan Jaroslav Varga. Tímto
mu ještě jednou za střelce děkujeme! Také rodiče na vítězných
místech neodešli s prázdnou.
I přes nepříznivé počasí se akce povedla a už se těšíme na
další ročník!
PhDr. Milan Karkoška,
AVZO Klimkovice, p. s.,
střelecký klub

Kategorie do 9 let
1. Eva Friedlová
2. Antonín Luzar
3. Helena Porubová

80 bodů
64 bodů
63 bodů

Kategorie do 12 let
1. Daniel Špalek
2. Hynek Batko
3. Viktor Langer

84 bodů
82 bodů
74 bodů

Kategorie do 15 let
1. Štěpán Neuwirth
2. Jiří Gazda
3. Karolína Lavrovičová

91 bodů
88 bodů
84 bodů

Kategorie nad 16 let
1. Michal Šustek
2. Ondřej Mika
3. Michal Karkoška

85 bodů
84 bodů
81 bodů

23

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 10/2022

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
Provozovna

KLIMKOVICE

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

KOCOUREK Josef
nabízí

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

606 363 300

Mám zájem
o větve z okrasných
jehličnatých stromů

v Klimkovicích

(zejména jedle,
douglaska, stříbrný smrk,
túje apod.)

• stříhání a koupání pejsků
• stříhání kočiček a hlodavců
• možnost stříhání u majitele

Začátkem října t. r.

Rádi vám pejska pohlídáme v době vaší dovolené.

Prosím nabídněte. Děkuji.
Anna Martiníková
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
tel.: 604 622 334

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
Délky špalků od 30 do 50 cm, minimální odebrané množství
7,5 prms, kapacita výklopného vozíku max. 7,5 prms.
Rozvoz do 10 km z Ostravy zdarma. Doprava do větších
vzdáleností podle tabulky na www stránkách.
Objednávky a ceník: www.opdrevo.cz
Kdo si neví rady s objednávkou – tel.: 777 761 608
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Salon pro psy

774 008 635

www.salon-sten.cz
FARMA
Jaroslav Varga
zahájila

PRODEJ
BRAMBOR
na zimní uskladnění

10 Kč / kg
baleno po 25 kg
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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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Město Klimkovice vás zve na

KABARET
v podání ostravské tvůrčí skupiny

Hrdobci
kino Panorama Klimkovice
čtvrtek 24. 11. 2022 v 18.00
vstupné 180 Kč
předprodej vstupenek na: www.kultura.mesto-klimkovice.cz
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