í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že
situace v našem městě podle posledních
covidových čísel není tak hrozivá a je
vidět, že jsme k sobě ohleduplní. Momentálně je v Klimkovicích pozitivně testovaných cca 20 lidí a toto číslo je již po delší
dobu konstantní. Jsou to čísla podobná
období podzimu loňského roku a věřím,
že nás brzy vládní nařízení vpustí i na
nějakou kulturní akci. Na konci minulého
měsíce proběhnul již první Slezský rynek
a zájem lidí byl velmi potěšující. Věřím, že
za měsíc bude ještě větší a možná vyjde
i pěkné počasí.
V minulém Zpravodaji vám pan místostarosta napsal, jaké nás čekají investiční akce a některé z nich se již začaly
realizovat. Jedná se třeba o výměnu rozhlasu, který byl už zcela nevyhovující.

květen 2021
Nová technologie nám nejen umožní
lepší kvalitu a bezdrátový přenos, ale na
několik let ani nebudeme muset do této
nutné provozní technologie investovat
značné množství ﬁnančních prostředků.
Na počátku mého starostování mě v této
problematice oslovil vedoucí Technické
správy pan Glomb s doporučením využití
dotací a výměny kompletní technologie.
V loňském roce, kdy jsme prostřednictvím rozhlasu řešili například rozdávání
roušek nebo dezinfekce se ukázalo, jak
je současný stav tristní a dlouhodobě neudržitelný. Myslím, že nám rozhlas bude
sloužit dlouho a bude přínosný.
V současné době byly také zahájeny
práce na výměně výtahu v našem domově pro seniory. Dosluhující výtah je vyměňován za nový – moderní, a navíc má
technologii, která umožní dojezd výtahu,
i když vypnou nenadále proud. Na tuto
výměnu výtahu se nám povedlo získat

30. dubna jsme čarovali, 1. května vám o tom přinášíme video a 15. května další.
Více na str. 19 a 27.
Foto: Petr Večerka
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dotaci z Moravskoslezského kraje, která
činí 700 tisíc Kč, což je 70 % ceny výtahu. Věřím, že výtah bude opět fungovat
aspoň 20 let a bude zpříjemněním života
klientů v našem domově pro seniory.
Započaly také práce na opravě domů
č. p. 35 a 36 na náměstí. Je to opět jeden
z projektů, který řešil ještě starosta Ing.
Malík v roce 2008. Je překvapující, že
takto důležitá věc snesla skoro 13 let odkladu. Přitom to nebylo tak náročné připravit a jakmile zastupitelstvo v září loňského roku uvolnilo peníze na tuto opravu,
zahájili jsme s TS přípravné práce, které
jsou nutné udělat, jako je revize a aktualizace projektu a vyjádření stavebního úřadu. Dnes jsou práce zahájeny a na konci
června by mělo být vše hotovo. Více se
o opravě dozvíte v článku TS v další části
Zpravodaje.
V rámci reklamace jsme zahájili práce
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
na výměně zateplovacího systému u základní školy. Tato záležitost je velice citlivá a momentálně není ještě vhodná doba
o ní psát. Věřím, že po dokončení opravy napíšeme obsáhlý článek, který bude
obsahovat všechny důležité informace.
Ostatní investiční akce se pilně připravují a o jejich zahájení vás budu průběžně
informovat.
Jak jistě mnozí víte, je naše město
členem sdružení obcí Bílovecka. Toto
sdružení bylo založeno již v minulosti
a smyslem tohoto sdružení je, že se starostky a starostové scházejí na řádných
jednáních, kde řeší problémy svých obcí
a měst, které jsou často velmi podobné a sdílejí své poznatky či řešení. Toto
sdružení obcí v minulosti vstoupilo do
místní akční skupiny Poodří. Tímto se
město Klimkovice stalo součástí MAS
regionu Poodří a může dosáhnout na
spoustu drobných dotací. Zvláštností této
místní akční skupiny je, že zde o dotaci mohou požádat také jiné subjekty ve
městě, jako například naši zahrádkáři,
kteří zde uspěli s dotací na výměnu technologie na zpracování moštu. Mohou zde
žádat také soukromé osoby nebo příspěvkové organizace. Tato možnost je již od
roku 2015, bohužel nikdo z našeho města
v období 2015–2018 nic nečerpal.
Čerpání se mi povedlo nastartovat až
v posledních dvou letech, kdy jsem pomohl našim zahrádkářům získat dotaci z této
MAS na již zmíněnou technologii. Jejich
původní projekt nebyl na Státním zemědělském a intervenčním fondu (SZFI)
schválen, ale velmi intenzivní spolupráce
s Ing. Tomášem Mackem a Ing. Dušanem
Petrem a zapojení do MAS bylo ve ﬁnále úspěšné. Zvládli jsme společně velmi složité výběrové řízení a výsledkem
je náš úžasný klimkovický mošt, za což
jsem velmi rád.
Dále jsme z MAS čerpali také dotaci
na zaměstnanost, prostřednictvím naší
příspěvkové organizace Mozaika. Tuto
dotaci paní ředitelka Bc. Renata Návratová získala sama. Díky jí za její šikovnost.
Na konci minulého roku se nám podařilo získat podporu na výměnu regálů
v naší knihovně. Toto jsme již zařizovali
prostřednictvím našeho úřadu. Paní Bc.
Marta Křivdová se do získání podpory
zapojila a výsledek je dnes jasně vidět.
Samotná výměna regálu byla již plně
v kompetenci paní Mgr. Zuzky Konvičkové, naší knihovnice. Děkuji jí za náročnou
práci.
Díky těmto úspěšným akcím se nám
povedlo opravit nelichotivou reputaci
čerpání volně dostupných ﬁnančních
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prostředků pro naše město. Od roku 2019
jsme nakonec vyčerpali více než 2 miliony korun. Jen pro představu – okolní
obce jako je Jistebník, Bílovec nebo Bítov
zvládly vyčerpat od roku 2015 každá asi
6 milionů. Čas už nevrátíme, ale věřím,
že v novém programovém období získáme pro naše město co nejvíce ﬁnančních
prostředků.
Poslední záležitost, kterou bych rád
zmínil, jsou žádosti občanů, zda a za
jakých podmínek mohou na vybraném
pozemku stavět např. svůj rodinný dům.
Vzhledem ke skutečnosti, že město Klimkovice nezajišťuje podle ust. § 6 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů výkon územně plánovací činnosti, je
potřeba se pro podrobnější informace
obrátit na úřad územního plánování –
Odbor územního plánování a stavebního
řádu, oddělení územní koncepce Magistrátu města Ostravy, který je pro město
Klimkovice pořizovatel a má k tomuto
úkonu zákonné zmocnění. Tato územně

plánovací informace se žádá na základě
ust. § 21 stavebního zákona, která mimo
jiné i deﬁnuje náležitosti žádosti.
Realitní kanceláře bohužel chtějí často
prodat pozemek za každou cenu. Lidé
pak podlehnou prvnímu dojmu, avšak
není vždy pravdou to, co tvrdí realitní kancelář. Proto důrazně doporučuji požádat
o výše zmíněnou územně plánovací informaci příslušný úřad a nekupovat tak „zajíce v pytli“.
Náš úřad tyto informace neposkytuje,
ani poskytovat nemůže, také s ohledem
na to, aby někdo nezneužil toho, že mu
městský úřad poskytnul nepřesnou informaci. Proto bych ty občany, kteří plánují stavět v našem městě, požádal, aby
dodrželi tento jednoznačně zákonem
daný postup.
Závěrem vám přeji hodně krásných
a slunných dnů, rozkvetlých stromů
a snad se dočkáme i radosti z kulturních
a společenských akcí.
S pozdravem váš starosta
Jaroslav Varga

V pátek 30. dubna 2021 uplynulo 76 let od osvobození Klimkovic od fašistické
okupace. Ani v tomto čase, kdy stále ještě není možné se oficiálně shromažďovat, nezapomínáme. Představitelé města položili květiny k Památníku osvobození
u zámku, ale i k dalším pomníkům a pomníčkům k uctění obětí 2. světové války,
tedy k hrobu neznámého vojína a pomníčku Adolfa Mihuly na Hýlově a pomníčku
obětem všech válek v areálu kostela Nejsvětější Trojice. V neposlední řadě zástupci
města s kytičkou zavítali i k památníku věnovanému poručíku Vasiliji Alexejeviči
Staškovi u Myslivny.
Správní odbor MěÚ Klimkovice
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ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis proběhne v úterý 4. května a ve středu 5. května 2021
vždy od 13.00 do 16.30 hodin bez osobní přítomnosti dětí
v budově mateřské školy na ul. 28. října 89 nebo elektronicky.
Informace o mateřské škole a zápisu dětí
najdete na:
www.msklimkovice.webnode.cz,
kde jsou taktéž umístěny formuláře,
které rodiče doručí do MŠ
(viz směrnice o přijímání dětí do MŠ).

Informace z městského úřadu

Řešení hluku z dálnice se přiblížilo
Více než patnáct let od dostavby dálnice D1 usilujeme o zajištění opatření, která
by chránila občany před hlukem z dopravy. Nyní je konečně šance, že se tak stane. Stavba prvků protihlukových opatření by měla začít v lednu 2024, hotova by
poté měla být do roka.
„Vítáme informaci, že centrální komise Ministerstva dopravy ČR rozhodla dát
souhlas s realizací dodatečných protihlukových opatření v úseku dálnice D1 mezi
342. a 354. kilometrem. Podle zpráv, které jsme obdrželi, by se mělo začít stavět
v lednu roku 2024, opatření by měla přijít
na 94 miliony korun. Pro obyvatele místní
části Václavovice je to sice ještě dlouhé
čekání, ale konečně je místo roků pouhých výmluv ve výhledu nějaký konkrétní
posun. V tlaku na realizaci opatření určitě nepolevíme,“ uvedl starosta Klimkovic
Jaroslav Varga.
Podle informací, které město obdrželo
od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), projektová příprava protihlukových opatření už
začala. Postup je výsledkem dlouholetého
tlaku města, které usilovalo o splnění podmínek stanovených pro výstavbu dálnice.
Protože se v minulosti Klimkovice nedočkaly žádné příznivé odezvy, obrátily se
na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě

(KHS) s požadavkem na měření hluku ve
Václavovicích, nejvíce postižených frekventovanou dopravou na dálnici. Výsledky
měření v roce 2017 prokázaly, že noční
limit 50 decibelů byl překročen o 3,6 decibelu, denní hodnoty byly naměřeny téměř
na hranici limitu 60 decibelů. Krajská hygienická stanice poté vyzvala ŘSD k nápravě a rok nato nevyhověla jeho žádosti
o výjimku. Vydala pouze časově omezené povolení pro překročení hygienického
limitu silničního hluku v denní době o 2 dB
a v noční době o 7dB, a to do 30. června
2021 s podmínkou, že u objektů vhodných
pro realizaci protihlukových opatření bude
zpracována projektová dokumentace nejpozději do března 2020 a navržená opatření budou realizována do konce dubna
2021. ŘSD poté zadalo v pořadí již druhou
studii na dodatečné odhlučnění dálnice
v úseku od 342. do 354. kilometru, kterou
loni zpracovaly Dopravoprojekt Ostrava
a PK Ossendorf.

„Ze závěrů studie by měla vyjít projektová dokumentace protihlukových opatření,
která se nyní začíná zpracovávat. Přestože termíny časově omezeného povolení Krajské hygienické stanice zcela jistě
nebudou splněny, rozhodnutí centrální
komise konečně přináší světlo na konci
tunelu,“ informoval poradce pro dopravu
města Klimkovic František Kopecký.
Město zároveň dokončuje projekt výsadby izolační zeleně, která alespoň částečně odcloní rodinné domky ve Václavovicích od tělesa dálnice. Zeleň se bude
vysazovat na pozemcích, které město
získalo od ŘSD bezúplatným převodem
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Část
pozemků město také vykoupilo od soukromých vlastníků. Celková rozloha první
lokality s izolační zelení mezi dálnicí D1
a osadou Václavovice bude 4 299 metrů
čtverečních. Podle protihlukové studie,
kterou pro Klimkovice zpracovala odborná
ﬁrma Eproj, by se tak hodnoty hluku v přilehlé městské části mohly snížit o 7 až 10
procent. S výsadbou by se mělo začít již
letos na podzim.
(iga)
3
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Projekty ve veřejné zeleni na území města
Klimkovic – realizované i připravované
Začněme tím, co už roste. Díky osobnímu nasazení některých zástupců města Klimkovic se podařilo, že náhradní
výsadba za kácení dřevin při výstavbě silnice R48 – obchvatu Frýdku-Místku (jako kompenzace ekologické újmy) byla
realizována právě v katastru města Klimkovic, a to v lokalitě
mezi Josefovicemi a Klimkovicemi.
Bylo vysázeno téměř 16 000 kusů stromů (duby, javory, habry
a lípy srdčité) a 11 000 kusů keřů (dřišťály a ptačí zob) na celkové ploše téměř 75 000 m2. V současné době je proti okusu dřevin celý biokoridor oplocen lesním pletivem, do budoucna však
bude sloužit jako regionální biokoridor pro migraci zvěře a jako
větrolam.
Další stromy (tentokrát buky, lípy a smrky) vysadilo město na
pozemku o výměře cca 3 500 m2 (směrem k Jistebníku) a lokalita je prozatím rovněž oplocena.
A co se chystá? Záměrem města je mimo zalesňování
a výsadby dřevin ve volné krajině také „vylepšování“ veřejných
prostranství ve městě. Zahradní architektka na základě objednávky města odevzdala zpracované projekty vegetačních úprav
čtyř lokalit – U Barevny, prostoru koupaliště, památného návrší Na Láni a výsadbu středové části nové okružní křižovatky
u Hrušky.

Předložené návrhy
U Barevny – nové výsadby by měly doplnit stávající zeleň,
navrženo je stromořadí javorů, duby a muchovníky a podél
vybudovaného chodníku smíšený trvalkový záhon. Rovněž by
měl být upraven prostor kolem stávajícího kříže a založen také
smíšený trvalkový záhon.
V prostoru koupaliště se doporučuje odstranit živý plot ze
vzrostlých tújí (zeravů) a nahradit jej novou výsadbou stromů
a keřů ve formě živých plotů, samozřejmě až po realizaci nového drátěného oplocení. Rovněž je navrženo odstranit dřeviny ve
špatném zdravotním stavu. Úpravy by měly zahrnovat výsadbu
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44 kusů nových stromů a 627 kusů keřů. Zpevněné plochy v okolí bazénu doplnit smíšenými trvalkovými záhony, které by zajistily
velkou proměnlivost během vegetačního období.
Na Láni (památné lípy) – území nevyžaduje mnoho zásahů,
cílem je vytvořit důstojné a příjemné místo k rozjímání. Navrženo
je zrušení nízkého kovového plůtku, výměna laviček a z jedné
strany umístění prvků (např. kmenů sloužících jako cyklistické
stojany), aby se zabránilo návštěvníkům parkovat na travnaté
ploše nebo pod stromy. V projektu je rovněž popsán zdravotní stav stromů (některé vyžadují důsledné sledování, případně
ořez) a nejmenší z lip je navržena jako neperspektivní k odstranění. Otázkou je případné nové ztvárnění památníku po původní
300 let staré lípě.
Kruhový objezd – místo trávníku je navržen smíšený trvalkový
záhon, přičemž výška použitých rostlin bude zajišťovat dopravní
přehlednost. (Pozn.: dříve zpracovaný projekt ztvárnění středového objektu křižovatky navrhuje umístění kovového ztvárnění
postavy lva podle znaku města).
O všech návrzích budou rozhodovat zastupitelé s tím, že některé projekty by mohly být realizovány v letošním roce, některé později, např. ve sportovně rekreačním areálu (koupaliště)
proběhnou nejdříve stavební práce spojené s opravou malého
bazénu a výstavbou dechlorační jímky.
Opomenout nelze ani přínos práce našich myslivců, kteří průběžně dosazují stromky na různých místech katastru Klimkovic,
město se podílí částečně nákupem několika stovek sazenic.
Dobrým příkladem je již rostoucí větrolam za bývalou skládkou.
Zatím to tak nevypadá, ale za pár let, poté, co stromy a keře
vyrostou, to bude přírodní prvek, který urbanizovanou krajinu
zkrášlí a umožní rozmnožování a úkryt mnoha druhům živočichů
a zvířat.
Naším cílem je mít zeleň ve městě a město v zeleni!
Pavla Vavrošová, předsedkyně Komise životního prostředí
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Jak se občané Klimkovic podíleli na ochraně
životního prostředí v roce 2020?
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno
životní prostředí. Významnou úlevu však přináší správná
recyklace těchto výrobků. Díky svým obyvatelům se město Klimkovice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 21,38 t.
Na každého obyvatele tak připadá 4,76 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 2020 k úspoře
produkce CO2 o 255,19 tun a nebylo nutné vytěžit 12 536,70 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 469krát. Došlo také k úspoře 129 055,34 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 129 056krát. Podařilo se recyklovat 12 300,34 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu
505 nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací
vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 434,15 kg mědi, což
by postačilo pro ražbu 77 183 1€ mincí, nebo 536,32 kg hliníku,
který by stačil na výrobu 35 755 plechovek o objemu 0,33 l.
Jana Hinduláková, TS Klimkovice
5
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Oprava městských domů na náměstí
Vážení a milí spoluobčané, s radostí mohu za sebe i Technickou správu města Klimkovic konstatovat, že v letošním
roce dojde konečně ke sjednocení rázu našeho klimkovického náměstí a poslední dva domy v původním vzhledu,
které jsou v majetku města, se do léta převlečou do nového
kabátu.
Aktualizovaný projekt pochází z dílny společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o., se kterou město v minulosti již několikrát úspěšně spolupracovalo. Začátkem roku 2021 proběhlo
řádné výběrové řízení na realizaci investiční akce s názvem

Rekonstrukce fasád objektu č. p. 35 a 36 na Náměstí v Klimkovicích, jehož výsledkem je navázaná spolupráce s ﬁrmou
FLIPCOM, s. r. o., která má za sebou nezměrné množství úspěšně dokončených akcí jak na Ostravsku, tak po celé republice.
Proto věříme, že naše domy jsou v rámci předmětné investiční
akce v těch nejlepších rukou.
Práce započnou již v květnu tohoto roku, kdy na začátku měsíce ﬁrma postaví lešení a provizorní stěny v interiérech prodejen,
zbytek měsíce by měla probíhat práce na fasádách. Na přelomu
měsíce května a června dojde k demontáži lešení, výměně výplní otvorů a drobné práce na fasádách a interiérech. Začátkem
měsíce června dojde k realizaci kamenného obkladu. Zbytek
času bude věnován dokončovacím pracím a úklidu. Celková
částka za takto rozsáhlé dílo bude činit 1 783 455 Kč.
Po celý čas bude na vše dohlížet odborný stavební a autorský
dozor, aby vše proběhlo, jak má. Občanům bychom tímto také
chtěli oznámit, že provoz v obou prodejnách, jak v drogerii, tak
ve večerce, zůstane nepřerušen a případné nepohodlí během
nákupu bude zahaleno do roušky nadšeného očekávání krásného výsledku.
Anna Trojančíková,
referent Technické správy města Klimkovic

Policie České republiky

Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)
Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek
motorkářů, kteří podcení svůj stroj nebo nejsou dostatečně
zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli vědět
a na co si dát pozor před a při jízdě?
• Jedním z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky.
S tímto je provázaná hustota vzduchu v pneumatice a dezén.
Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že dezén předního kola je
rovnoměrný po celé délce kola. Pokud si všimnete, že boční
strana je tzv. sjetá a dezén ubývá, zhoršují se jízdní vlastnosti.
Tlak v pneumatice je zpravidla uvedený na nálepce umístěné na
rámu stroje.
• Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního motocyklového oblečení a vybavení.
• Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má o poznání delší brzdnou dráhu než vozidlo
a tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy.
• Dalším neméně podstatným faktorem jízdy, je včas a adekvátně reagovat na krizové momenty, které mohou přijít. V hustém
městském provozu se často stává, že řidič zaparkovaného
vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve zpětném zrcátku
a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si úhybný
manévr.
• Asi každý motorkář již zažil náhlé odbočení automobilů doleva
v momentě, kdy to chtěl pořádně rozjet rovně. Tato situace je
považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může lehce přehlédnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!
• Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená
rychlost. Motorka sama o sobě vybízí ke svižné jízdě, vždyť
6

právě dynamika je největším lákadlem. V tomto směru je velmi
krátkozraké jezdit na hraně možností (tzv. nadoraz).
• Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost
z jízdy, adrenalin, veškeré chemické procesy, které v průběhu
jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat. Ze stejného důvodu
není vhodné sedat na motorku rozzuřený nebo jinak psychicky
rozhozený.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou!
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská,
komisař oddělení prevence
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Městská knihovna

V knihovně již v roce 2011 v rouškách
Před deseti roky jsme v knihovně přivítali kolegyni z královéhradecké městské knihovny paní Alici Hrbkovou, která
v rámci měsíce čtenářů s dětmi provedla pitvu knihy.
Velmi vtipným, ale poučným, způsobem se žáčci seznámili
s tím, z čeho se vlastně kniha skládá. A opravdu ji rozebrali až na
list. Paní Alice stále působí na pobočce hradecké knihovny jako
knihovnice v dětském oddělení a s kolegyní vymyslely projekt
Lovci perel, který proběhl celou republikou.
Při hledání retrospektivních fotek z akcí knihovny jsem narazila na tyto a hned jsem věděla, že to jsou fotky s nadsázkou velmi
aktuální. Tak až ty naše roušky odložíme, do pitvy knihy se rádi
s dětmi pustíme.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Ocenění

Ocenění občanky
našeho města
Hrdinou může být i učitel. Zrovna takový, který skvěle zvládá distanční výuku.
Magistrát města Ostravy se proto rozhodl ocenit tyto hrdiny a hrdinky, kteří
v této nelehké situaci našli sílu a odvahu dělat výuku zajímavě, interaktivně
a moderně, prostřednictvím online technologií.
Mezi kritéria patřil inovativní přístup k distančnímu vzdělávání, moderní a interaktivní realizace distanční výuky, využívání
různých nástrojů a možností prostřednictvím online technologií
a v neposlední řadě nadstandardní přístup k dětem a rodičům.
A právě toto ocenění za příkladnou práci pedagoga základní
školy získala Mgr. Helena Mihálová z Klimkovic. Srdečně gratulujeme!
Martina Vymazalová

Výstřižek z roku 1939.

Poděkování
Ráda bych poděkovala strážnici Městské policie v Klimkovicích
Monice Staňkové za její práci. Ve večerních hodinách i přes
ukončenou službu, ve svém volnu, nám aktivně pomohla k vyřešení situace s podezřelou osobou. Děkuji velmi za vstřícné a lidské jednání. Policie neznamená jen restrikce, ale v jejím případě
je heslo: „Pomáhat a chránit“ realitou.
Iva Lipová
7
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Novinky ze základní školy

Žáci opět ve škole
Od 12. dubna bylo umožněno žákům I. stupně vyučovat se ve škole. Výuka je
rotační, to znamená, že žáci šesti tříd I. st. mají prezenční výuku a šest dalších
pokračuje v distančním vzdělávání a v následujícím týdnu se vystřídají. V době
uzávěrky Zpravodaje se připravuje možný nástup žáků II. stupně ke stejnému
způsobu výuky.
Vládní opatření podmínila prezenční
výuku žáků podstoupením preventivního vyšetření antigenními testy 2x týdně,
stejně jako všichni zaměstnanci, kteří se
s dětmi kontaktují.
Samozřejmě škola dodržuje další hygienická opatření, např. ochranu dýchacích
cest, větrání tříd, zvýšené mytí rukou,
zavedení homogenních družinových skupin, postupné odchody do školní jídelny
na obědy, ozónování tříd.
Testování žáků probíhá pod vedením
třídních učitelů a asistence dalších pedagogů. Děti byly šikovné, samostatné, jen

několik rodičů mladších dětí přišlo pomoci
svým dětem. Pedagogové žákům z testování udělali hru – vědecké bádání. Děti
vše zvládly bez komplikací. Během prvních třech testování nikdo nebyl pozitivní na covid-19. Děkuji všem rodičům za
podporu. Děti se nebály, byly na testování z domu připraveny. Ve škole dětem
zajišťujeme citlivý přístup bez účasti
cizích neznámých osob, aby vše zvládly.
Škola také zajišťuje dohled nad žáky
rodičů vybraných profesí. V týdnu, kdy
nemají výuku a rodiče musí do práce, připojují se k on-line výuce ze školy a tráví

volný čas ve školní družině spolu s pověřeným pedagogem.
Čas, který jsme strávili v izolaci a v distančním vzdělávání, nevrátíme. V některých rodinách přinesl velké životní obtíže,
v jiných rodinách došlo k upevnění rodinných vztahů, v dalších se vztahy výrazně
zhoršily. Nezbývá nic jiného, než situaci
přijmout a řešit přítomnost.
Věřím, že se situace zlepší, když obnovíme rituály prezenčního vzdělávání. Každá životní zkouška nám nabízí příležitost
využít nových možností ke svému rozvoji.
A co jsme nezvládli, to dopilujeme.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Návrat žáků 2. B do školy
Přemýšlela jsem nad tím, aby se děti
v pondělí skutečně do školy těšily
a neměly z testování obavu.
Oblékli jsme se všichni do bílého a zahráli jsme si „na výzkumníky“ a za asistence paní vychovatelky a několika rodičů
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jsme zvládli testování. Všichni dostali po
testování Diplom za statečnost.
Dále si děti měly vzít oblíbeného plyšáka, který jim měl také pomoci, aby se cítily bezpečně. Hráli jsme hru „na emoce“
– povídali jsme si o tom, jak se děti cítily

během distanční výuky a kdy a proč jsme
byli naposledy unavení, veselí, smutní
nebo naštvaní. Den jsme završili divadélkem s plyšáky a pracovním listem, který
měl děti opět „vrátit“ do školy a k učení.
Mgr. Marcela Litomyská
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Prvňáčci
online
I když se v této nelehké covidové době
musí všechny děti vzdělávat z domova
a sedět každý den u počítačů a notebooků, lze jim výuku zpestřit zábavnými aktivitami a úkoly.
Také naši prvňáčci od nás průběžně tyto
aktivity dostávají. Jejich cílem je všestranný rozvoj dovedností a zpestření školního
učiva. Mezi aktivity jsme zařadily: malování kamínků, práci s papírem – skládání
jarních kytek, stavby z kostek, tancování
zumby, pečení beránků, výrobu ponožkového zajíčka, fotografování jarních květin
a také jsme online seli řeřichu a malovali
vaječné skořápky.

Chtěly bychom poděkovat všem dětem
a také rodičům, kteří nám po celou dobu
pomáhají, spolupracují a zapojují se aktivně společně s dětmi do výuky a přípravy

dětí. Bez jejich pomoci by to bylo určitě
mnohem těžší.
Za první třídy paní učitelky
Boženka, Jindřiška a Renátka

Malujeme kamínky

Malování kamínků je velmi oblíbenou
činností nejen pro děti, ale pohltila
také dospělé. Nápad malovat na kameny se objevil už v pravěku.
Při této aktivitě nejde jen o to, kamínek
namalovat, ale také ho umístit někde do
přírody, kde ho najde někdo jiný a buď si
kamínek odnese domů, nebo ho poponese zase o kousek dál.
Nechali jsme se touto kouzelnou aktivitou inspirovat a uspořádali školní akci

Malujeme kamínky. Děti malovaly na
kamínky, které nasbíraly na příjemné procházce či výletě s rodiči, obrázky podle
vlastní fantazie nebo předlohy. Na druhou
stranu kamínku napsaly své jméno a třídu, kterou navštěvují. Kamínek umístily
na dostupné místo a čekaly, zda někdo
jejich kamínek najde a přinese ke škole.
Před školou vznikla nádherná výstavka
namalovaných kamínků, která bude přemístěna do atria školy, kde bude trvale

zdobit školní zahradu a připomínat, jak
šikovné a kreativní máme žáky. Také to
bude vzpomínka na dobu, kdy jsme se
snažili různými činnostmi zahnat nudu
v době covidové.
Děkujeme dětem, které se aktivně
zapojily do naší kamínkové akce. Kamínky mohou děti samozřejmě malovat
i nadále, protože ukončením školní akce
zábava nekončí.
Mgr. Renata Ottová
9
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Laboratorní práce z chemie
Žáci 8. ročníku si i v domácích podmínkách ověřili vlastnosti oxidu uhličitého. Vše co potřebovali, většinou našli doma.
Stačil jim ocet a soda.
Štěpán Kaufman a Dominik Štramberský dokázali nafouknout
balónek, Veronika Bräuerová využila oxid uhličitý k upečení
krásné bábovky, Radovan Piškula uhasil svíčku, bratři Martiníci
simulovali výbuch sopky a Markéta Kuncová s Adamem Svobodou pozorovali svíjející se gumové žížalky.
I tentokrát byly práce žáků kreativní a různorodé a zaslouží
pochvalu.
Mgr. Kateřina Chrapková

Radovan Piškula

Štěpán Kaufman

Vybral jsem si balónkový pokus číslo 1. Balónek se začal nafukovat, protože se vytvořil ze sody a octu oxid uhličitý (CO2).
SOPKA – laboratorní práce
1. Nachystal jsem si 10 ml octa, barvivo, sodu a sopku.
2. Do sopky jsem nasypal lžičku sody a ve skleničce jsem si
rozmíchal ocet s barvivem.
3. Nalil jsem směs octa do sody v sopce.
Dominik Štramberský
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Závěr: sopka začala bublat, protože se vytvořil oxid uhličitý.
Petr a Tomáš Martiníci

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 5/2021

Den Země v naší základní škole
Naši žáci, společně se svými sourozenci a rodiči, se zapojili do tradiční úklidové akce Ukliďme Česko. Akce trvala po
celý měsíc duben.
Třída 2. A úklid pojala poeticky, pracovala v online hodinách
s básničkou Řeka, povídala si o tématu, psala i kreslila. Starší
žáci se vydali do terénu a i přes nepřízeň dubnového počasí

se pustili do úklidu. Také ale své úklidy dokázali náležitě okomentovat. Snaha žáků a celých tříd bude vyhodnocena v měsíci
květnu. Děkujeme všem zúčastněným za zapojení se do akce
i přes složitou aktuální situaci. Také v tomto období nesmíme
zapomínat na životní prostředí a i drobný individuální úklid přírodě pomůže.
Mgr. Kateřina Chrapková

Ela Kohutková

Filip a Verča Jarošovi

Aneta Poštulková

V pondělí 5. 4. jsem nešel na šmigrust ani na výlet za dědou
do Kopřivnice (protože je to jiný okres), šel jsem s mamkou na procházku do lesa v Klimkovicích. Chtěli jsme spojit
příjemné s užitečným – připravili jsme se na sběr odpadků. Protože vím, že odpadků je v přírodě mnoho, vzal jsem
opravdu velký plastový pytel, abych toho posbíral hodně,
nakonec jsem posbíral jen půl pytle, protože ten náklad byl
celkem těžký pro mě, pytel i pro mamku. V pondělí byl velmi
silný vítr, ale to mamku neodradilo, aby mě s povzbudivým
výrazem pobízela ke sběru pytlíků, kapesníků a roušek. Její
povzbudivý výraz zmizel s prvním poryvem větru, kdy pytel
téměř odletěl. Také bylo velmi složité hledat směr větru, aby
nám pytel nepřilétl na obličej. Mamka byla ale rozhodnutá,
že s prázdným pytlem se domů nevrátíme…
Nakonec jsem byl překvapen, jak rychle jsme pytel naplnili a jak se takový pytel pronese. Alespoň jsme přestali mít
obavu, že odlétne. Mnoho fotek jsem nedělal, protože jsem
nechtěl mít hodně špinavý mobil. Musím uznat, že dlouhé
grilovací kleště na dávání čehokoliv do pytle a nůž na proděravění pet láhví se hodil…
Jan Honěk, 7. A
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Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

E-kola pro Poodří –
výzva je stále ještě otevřená!
Rádi byste si na kole projeli Poodří, ale bojíte se, že stoupání do kopců nezvládnete? Nezoufejte, jsou tu e-kola, jejichž počet v uplynulých měsících v TO Poodří
vzrostl díky projektu Moravskoslezského kraje. Ten si klade za cíl podpořit zájem
o cykloturistiku nejen u aktivních sportovců, ale také u lidí s pohybovým omezením, seniorů či nesportovců.
Například v rekreačním areálu Spálovského mlýna se dočkali milého překvapení v podobě e-kol v čase předvánočním.
Takže teď si můžete zdejší úchvatnou
krajinu projet bez větší námahy, ale s o to
větší chutí… Rozhodně se sem vypravte,
je tu krásně!
E-kola, která byla pořízena díky podpoře ze strany MSK, jsou dále k dispozici například v IC Fulnek, v Bernarticích
na Technotrase v sídle společnosti UAX,
českého výrobce oblečení nejen pro volný

čas, s originálními a neotřelými potisky,
nebo v Hostinci u Feldů v Klimkovicích,
odkud se na výlet po okolí můžete vydat
po malé přestávce – je tu totiž vyhlášená kuchyně. Pohodovou zastávku si na
e-kole můžete udělat ve Mlýně Wesselsky v Loučkách u Oder, kde je dobíjecí
stanice. Než vyrazíte dál, určitě si prohlédněte pohádkový vodní mlýn i zevnitř,
stojí to opravdu za to!
Tipy na nejhezčí místa a na výlety
po Poodří najdete na: www.poodri.com

i na: https://severnimorava.travel/, kde je
spousta informací zaměřených na turisty,
na: https://severnimorava.travel/musitevidet/e-kola-pro-kraj/homepage můžete
vyhledat místa, kde si v Moravskoslezském kraji můžete e-kola v rámci projektu
půjčit.
Možnost získat podporu díky programu
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ stále
trvá (https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok2021-3439).
Pavlína Ambrosch
Turistická oblast Poodří

Sbírka

Humanitární sbírka pro Broumov – hasičská zbrojnice
Český červený kříž Klimkovice a Charita Broumov pořádají humanitární sbírku,
která se uskuteční v HASIČSKÉ ZBROJNICI Klimkovice
Možno přinést:
• Oblečení (dámské, pánské, dětské)

čisté

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

nepoškozené

• Domácí potřeby

funkční

• Přikrývky, polštáře, deky
• Hračky
• Obuv
Sbírka se uskuteční ve dnech:

14. 5. 2021 pátek
15. 5. 2021 sobota

800 – 1800 hod.
800 – 1800 hod.

Děkujeme za vaši pomoc.
Konání sbírky se uskuteční
podle vládních nařízení.
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Dětské vanové koupele jsou nyní modernější
Lázeňství postihly dopady pandemie stejně jako mnohá jiná
odvětví a investice v této nejisté době nejsou příliš obvyklé. Přesto jsme se rozhodli dlouhodobě plánovanou rekonstrukci vanového oddělení na dětské léčebně neodkládat.
Omezení provozu spojené s pandemií jsme pojali jako příležitost k realizaci projektu s minimálními dopady na naše
klienty.
Část kapacity dětské léčebny byla po dohodě s krajem blokována pro covidové pacienty pro případ přetížení nemocnic.
Léčebně-rehabilitační péči o děti a dorost jsme tedy dočasně
přesunuli do budovy léčebny dospělých. To nám umožnilo plně
využít její kapacitu v době, kdy nemocnice odkládaly neakutní
péči, a lázně tak prakticky přišly o pacienty po ortopedických
operacích.
„Komfort ani technický stav vanového oddělení už nebyl vyhovující. Systém přecházení ze šaten do leháren byl složitý, na
chodbách táhlo a bylo obtížné je vytopit. Nové řešení přináší
rodičům i dětem větší pohodlí. Věci si teď odkládají v prostorných
kabinkách, kam je možné vjet kočárkem i invalidním vozíčkem.
Z kabin přicházejí rovnou k vanám, takže nevznikají žádné zbytečné přesuny,“ popsala vedoucí fyzioterapie sanatorií Romana
Holaňová.
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Rekonstrukce za více než 9 milionů korun přinesla nejen
dispoziční úpravy a modernizaci zázemí, ale i 12 nových van,
z toho deset balneologických perličkových a dvě perličko-vířivé.
Léčebné účinky koupelí v jodobromové vodě si tak děti mohou
užít v atraktivním prostředí.
Vanové oddělení jsme slavnostně otevřeli 12. dubna 2021 a od
26. 4. jsme obnovili provoz dětské léčebny v plném rozsahu.
Mgr. Lucie Ptašková
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Navš vte klimkovické studánky
Už v loňském roce se nekonala krásná a zaběhnutá akce Otvírání studánek kvůli
celkové situaci v republice. Každopádně studánky zůstaly na svých místech,
několik příznivců a těch, co milují přírodu, vodu a krásná zákou v lesích je chodí
navštěvovat pravidelně a starají se o to, aby bylo u studánek mile a příjemně.
Tímto jim všem děkujeme a vybízíme i vás ostatní, abyste si při procházkách
po okolí zašli prohlédnout nejen tato místa.
Když nakouknete do hladiny studánky, která si sbírá vodu z okolí – vyberte lis ,
které je napadané po zimě, odstraňte kusy větví, případně posbírejte a odneste
z lesa odhozené odpadky. Příroda si to zaslouží.
Buďme pokorní k tomu, co se nám všechno nabízí, chraňme to, bez čeho by
nebylo života. Učme to naše dě . Letošní otvírání studánek i stále trvající situace
nás vybízí k tomu, abychom se jako jedinci, každý sám, prošli třeba kolem těch
našich studánek, nebo kdekoli jinde a udělali něco, co bude dávat smysl.
Můžete nám zasílat fotografie a psát, jak a jestli jste se rozhodli předat něco
těmto místům. Ke studánce Kouzelné a studánce v Pekelném dole letos
umís me nové deníky, do kterých opět můžete psát své postřehy z těchto míst.
Přejeme vám krásné jarní dny – vaše Mozaika
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Přiblížilo se jaro a příroda kolem rozkvétá a ukazuje nám své zázraky. Máte rádi toto období a chcete
ho oslavit? Napište krátkou povídku či zamyšlení na téma Zázraky přírody a zašlete nám je do 15. 5. 2021
na e-mail: mozaika.skalova@seznam.cz nebo vhoďte do schránky CVČ Mozaika.
Odborná porota poté vyhodno nejlepší práce. Připojit můžete i fotografie jarních klimkovických zákou ,
které vás inspirovaly.
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:
I. 1.–2. třída ZŠ
II. 3.–5. třída ZŠ
III. 2. stupeň ZŠ
IV. dospělí a senioři
Nejlepší výtvory obdrží ceny a se souhlasem autorů budou o sknuty v příš m čísle Zpravodaje.

Zábava do kapsy inspirovaná světem Minecra u
Dubnovou zábavou do kapsy pro dě bylo
dobrodružství inspirované světem minecra u.
Černokněžný Arch – Illager zatoužil po takové moci,
že bylo třeba jej zastavit.
Dě začaly stavbou papírového průvodce
a pomocníka Iron – golema, přespaly ve vlastnoručně
vybudovaném úkrytu, ochránily vesnici před hladomorem a nakonec se utkaly se zlým černokněžníkem
Arch – Illagerem.
Rodiče ocenili pestrou nabídku ak vit a činnos ,
které tato zábava do kapsy nabídla.

Rodiče s malými dětmi měli také možnost užít si zábavu
do kapsy.
A kdo by neznal pejska a kočičku a jejich zábavná
dobrodružství?
Hráli si na schovávanou, jenže kočička se někam zatoulala.
Pejsek proto požádal dě , aby mu ji pomohly najít.
Putovali společně přes pohádkový les, kde potkali
různé kouzelné bytos , navš vili vesničky Nesmyslov,
Zvířátkov a Bludišťov, kde zase řešili různé rébusy
nebo měli pomoci motýlkovi a vytvořit mu ky čku,
na které by sedával.
17
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Pěvecký sbor města Klimkovic

Google Meet a Distanční LALALA aneb
Jak se scházíme v době koronavirové
Digitální technologie nyní vládnou světem! Digitální technologie poskytují možnost, jak se setkávat i v době tvrdého lockdownu! A právě této možnosti využili i členové PS
města Klimkovic, aby se alespoň 1x za 14 dnů mohli vidět,
povykládat si a trochu také zazpívat.
První pěvecká schůzka prostřednictvím Google Meet se uskutečnila 15. 1. 2021. Jak nadšení jsme byli, my pěvci PS města
Klimkovic, že se po tak dlouhé době vidíme a slyšíme!
Doposud proběhly čtyři virtuální schůzky prostřednictvím této
digitální technologie a zpěváci jen sršeli nápady. Takže:
- předvedli jsme své rukodělné výrobky, které tvoříme právě
v období pandemie (od výtvarných počinů přes vyšívané ubrusy, ubrouskovou techniku, háčkované vločky či lapače snů až
k renovaci stolečků, židlí…) a vy se můžete těšit, milí Klimkované, že tyto výrobky uvidíte v září v Kostelíku Nejsvětější Trojice!
O všem budete včas informováni.
- setkali jsme se virtuálně v originálních pokrývkách hlavy
- docela nedávno jsme si hráli na virtuální hospodu! – virtuálně
jsme vařili, virtuálně účtovali, virtuálně jsme se jen mlsně dívali
do hrnce s gulášem!
- někteří členové složili text a zazpívali masopustní taškařici
- nyní nás čeká schůzka č. 5, kdy se virtuálně přeneseme do
kadeřnictví! Už nyní se těšíme na originální účesy, originální
barvy vlasů, případně na originální amatérské sestřihy
Kromě toho, že se vidíme a slyšíme, čili udržujeme pěvecký
kolektiv, spolupracujeme s našimi dětmi, vnuky – prostě těmi,
kdož rozumí termínům: Google Meet, Like, videokonference,
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aplikace (čili apka), Print Screen atd. atd. Tito naši blízcí příbuzní mnohé z nás zasvěcují do záhad notebooků, počítačů, mobilů i tabletů, případně nám zřizují gmailové účty, abychom mohli
chatovat, konverzovat. Tyto pojmy nám byly doposud zahaleny
tajemstvím, a tak mnozí z nás nahlížejí pod pokličku toho, čemu
se říká virtuální svět.
Zmínit chci ještě další náš projekt, který jsme nazvali Distanční LALALA. Naleznete ho na webových stránkách YouTube
(https://www.youtube.com/). Když si na ně „najedete“, zadejte
do vyhledávače Distanční LALALA a na tomto kanále se vám
objeví několik našich nahraných vystoupení (https://www.youtube.com/channel/UCCN9R8TnCkCzRPzYfqAC7KA). Můžu vás
navnadit, milí Klimkované a milí lázeňští hosté, že 10. května
máme v plánu odvysílat pohádkový repertoár v podání komorního seskupení Generace a o 14 dní později bude LALALA zasvěceno vzpomínce na nedávno zesnulou Hanu Hegerovou. Náš
kanál na YouTube můžete také odebírat. Budeme rádi i za vaše
komentáře či chat (či palce nahoru!), jedinou podmínkou však je,
abyste měli zřízenu mailovou adresu na Googlu.
Poděkovat chci vedení města Klimkovic za podporu a KIS za
spolupráci.
Děkujeme také všem vývojářům, programátorům a IT expertům, že se alespoň takto můžeme scházet, nicméně se už
nesmírně těšíme, až se uvidíme přímo, prezenčně. Protože není
nad lidský kontakt, lidské pohlazení, lidské objetí či políbení…
Na to vše se těší členka PS města Klimkovic
Hana Petrová
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Tradiční jarní kultura jinak

Padla první klapka kulturně poznávacího
videoprojektu s názvem OHEŇ
Až skončí tato neobyčejná doba, ve které žijeme, každý sám
pro sebe vyhodnotí, co mu přinesla... Jistě, že v nás zůstane
vzpomínka na trvalý pocit nejistoty, strachu, ztrát, osamění
a obav z budoucnosti.
Někdo ale třeba ocení, že nám v době každodenního shonu
byl věnován čas. Čas, ve kterém můžeme hledat nové cesty
k sobě samotnému, ale i k druhým... Nacházíme v sobě dávno
zapomenuté talenty, u našich blízkých zase radost ze společně
prožitých chvil. Pak zjistíme, že nic nebude jako dříve, protože
budeme bohatší o tuto zkušenost a poznání.

Dobu, ve které nic nefunguje tak, jak jsme zvyklí, jsem se
snažila využít i s podporou města Klimkovic zastoupeného Alicí
Chlebovskou. A tak jsme mohli na dálku aktivizovat členy klimkovických pěveckých, hudebních a tanečních souborů.
Všichni zúčastnění se s velkým nadšením a radostí pustili do
tvorby, po které se všem už více než rok nesmírně stýská.

A že vše muselo probíhat v podobě distančního nácviku? To
už snad nikomu nepřišlo ani zvláštní... Hlavně, že se něco děje,
že máme program, na kterém můžeme aspoň online společně
pracovat.
Názvy těchto projektů – OHEŇ A VODA odrážejí vždy základní
motiv spojující celý pořad. Vznikly na základě hledání jistot v této rozkolísané době. A tu největší jistotu jsme nalezli (jak jinak)
v přírodě a jejich základních elementech.
O hudební část dvoudílného programu se postará umělecký
soubor Generace spolu s klavírním a ﬂétnovým doprovodem Ivany Neuwirthové a Boženy Turoňové z populárního Akobandu.

Aleš Pirnos – mladý dirigent Generace – s rychlostí blesku
vytvořil partitury, nahrál i nazpíval jednotlivé hlasy zpěvákům pro
snazší online nastudování jednotlivých písní. Distanční nácvik
byl už samozřejmostí, protože takto Generace pracovala už od
začátku letošního roku na jiných projektech.
V prvním díle uslyšíte úpravu lidové písně Ej lásko, lásko spolu s autorskou skladbou Láska na distanc. Ve druhém díle se
můžete těšit například na populární skladby Modlitba pro vodu
a Časy se mění.
Svým čarodějnickým tancem budou odpuzovat negativní síly
tanečnice klimkovické skupiny Ženy v tanci.

Ke spolupráci na projektu přizvala Lenka Večerková osvědčeného tvůrce Dalibora Pyše (společně vytvořili třídílný program
Adventní, Vánoční a Novoroční tajemství), tentokrát ve spolupráci s nahrávacím studiem Tomáše Hanzla.
Prvním díl s názvem OHEŇ má premiéru naplánovanou na
neděli 1. 5. 2021 v 19. hodin na kanálu youtube města Klimkovic. Druhý díl nese pojmenování VODA. Ten budete moci poprvé
zhlédnout 15. 5. 2021 v 19. hodin tamtéž.
Lenka Večerková, autorka projektů
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Historie

Vývoj osídlení v období před založením
města Klimkovic
Motto: „K odkazu našich předků se musíme stále vracet,
nikoli z nostalgie po starých časech, ale proto, abychom
dokázali i do budoucna udržet jistou hrdost na místa, která
jsou naším domovem a kde sami žijeme.“
Podle nedochované pověsti a po staletí udržované tradice
existovala prý původní opevněná osada (předchůdce současných Klimkovic) v prostoru rozlehlého návrší zvaného „Láně“, asi
jeden a půl kilometru na západ od dnešního centra města. S velkou pravděpodobností se snad tehdy jednalo o osadu s menším
dřevěným hrádkem, chráněnou vnějším dobovým opevněním.
Bezpochyby se tak mohlo jednat o místo svou polohou v široké
okolní krajině velice významné, a to nejen proto, že se nacházelo na jednom z posledních výběžků pohoří Nízkého Jeseníku a ze tří stran v té době bylo chráněno hustým zalesněním,
ale také odtud byl přenádherný výhled daleko do okolní krajiny
v údolí horního povodí řeky Odry, řeky, která svými hlavními přítoky vytyčovala hranici Českého království, zejména v období,
kdy vládli panovníci rodové dynastie slovutných Přemyslovců.
Byť z pohledu historie to v dochovaných dokumentech bohužel
doloženo nemáme, zmíněná osada mohla být osídlena již na
přelomu 11. a 12. století (možná, že ještě i o něco dřív?) a stejně
jako Holasicko (dnešní území Opavska) byla po rozpadu Velkomoravské říše nedílnou součástí Markrabství Moravského, podřízeného vládnoucímu českému panovníkovi. Tehdy, již od roku
1185 jak uvádí historické prameny, osobně hájil „přemyslovské“
rodové zájmy na Moravě budoucí kníže a český král Přemysl I.
Otakar (1155–1230). Vždyť právě jeho zásluhou byla udělením
Zlaté Buly Sicilské císařem Říše římské (r. 1212) potvrzena
dědičnost královského titulu v Čechách a současně byly určeny hranice Českého království (vč. území Opavska). Zmiňovaný
český král stál mimo jiné i u vzniku několika významných měst
založených v královské lokaci na severu Moravy (kupř. Uničov
v r. 1213, Bruntál v r. 1213, Opava v r. 1224 atd.) a na Moravě
v tomto období také často při cestách po svém království pobýval. Nelze tedy vyloučit, a historická souvislost tomu i nasvědčuje, že s královskou družinou mohl král Přemysl I. Otakar zavítat
a pobýt (možná i opakovaně) právě i ve zmíněné osadě „Láně“.
Bohužel, osud byl k této osadě ale velmi krutý. Je totiž z pohledu do minulosti možné a dosti pravděpodobné, že nezpochybnitelný zánik osady mohly způsobit hordy mongolských (tatarských) zdivočelých nájezdných kmenů, které se v roce 1241
vracely po vítězné bitvě u Lehnice přes sever Moravy zpět domů
a v důsledku úmrtí svého vůdce Čingischána v dalším tažení po
Evropě nepokračovaly. Na území Moravy, kudy nájezdníci prošli,
všechno, co jim stálo v cestě ze msty a zavilého protikřesťanského nepřátelství bořili, vypalovali a plenili. Kdo mohl, nalézal před
jejich řáděním úkryt a záchranu v okolních lesích, vše ostatní
totiž přišlo v krátkém čase zcela nazmar. Osada „Láně“ znovu
na stejném místě obnovena již nebyla. Ti z osadníků, kterým se
vpád nepřátelských hord podařilo přežít, si poté vyhledali chráněnější místo a založili zde osadu novou, z níž později vznikla
vesnice s tvrzí a poté i současné město Klimkovice. Na Láni,
v místě již zaniklé původní osady, naši předkové na věčnou
památku zasadili strom lípy, ten vyrostl v mohutný košatý solitér,
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již z daleka viditelný. Strom lípy pak po staletí dalším generacím
připomínal významné události, které naším krajem prošly, a také
z těchto důvodů předkové onu lípu přímo zbožně uctívali.
Sídelní rozvoj a fungování nově založené osady, pojmenované
s největší pravděpodobností odvozením od lokátora Klementa
(přesněji řečeno od staročeské zdrobněliny jeho jména Klimek,
resp. Klimko), dále pokračoval i v dalších letech 13. a 14. století.
Potvrzením tohoto faktu jsou nejstarší známé tvary názvu z vesnice vzniklého města „Clymczowicz“ z r. 1420, nebo Klymkowitcze z r. 1424, tedy pojmenování jen a pouze v ryzí staročeštině.
Počátky založení města Klimkovic jsou bohužel rovněž dosud
historicky nepřesné, s čímž úzce souvisí kromě nevyjasnění jistého letopočtu, také i městu udělený erb (znak města). Pravděpodobným zakladatelem města byl Beneš I. (Krumlovský) z Kravař (v letech 1380–1398 také majitel panství Fulnek a Bílovec
a od r. 1369 také majitel Mor. Krumlova). Jako královský komorník patřil k okruhu nejbližších úředníků českých králů Karla IV.
a Václava IV. a Klimkovice na město vysadil nejspíše až po roce
1383, kdy coby majitel bíloveckého panství svou listinou (pergamenem) udělil již předtím založenému Bílovci právo opevnění
a odúmrtí a v níž Klimkovice nepravděpodobně již jako existující
město jsou vynechány. Historik Ladislav Hosák uvádí u Klimkovic rok 1386 (?), kdy je snad známa i první písemná zmínka
o založení města. Znak města, který Klimkovicím jeho zakladatel
udělil, tvoří červený štít s českým dvouocasým lvem se zlatou
korunou, stojícím na zeleném pahorku. Nejspíše se jedná o historicky dosud nedoloženou souvztažnost mezi původní osadou
„Láně“ a českým králem Přemyslem I. Otakarem, jak zmíněno
v předchozím textu. Symbol české státnosti ve znaku města,
nově zakládaného na území Moravy, muselo být z heraldického pohledu zcela mimořádné zdůvodňováno, a to tím spíše, že
v případě Klimkovic se prokazatelně nejednalo o město v české
královské lokaci. Jako nepodložené hodnotí znalci regionální
historie i několik jiných, časově starších verzí založení města,
tyto je ovšem nutno zásadně odmítnout. Německé pojmenování „Konssberg“, příp. „Königsberg“ (Králův vrch) se v případě
našich Klimkovic poprvé v historických pramenech objevuje po
stočtyřicetiletém užívání jeho českého názvu, teprve až v roce
1526. V té době, stejně tak jako v nejstarších, dosud známých
pečetích našeho města z roku 1628 a 1732 (se lvem Markvartickým), je častěji používán jazyk německý. Navíc, pro drtivou většinu významných představitelů mocného a na Moravě značně
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rozvětveného šlechtického rodu Pánů z Kravař je charakteristická zejména jejich jednota a pospolitost při zakládání nových
sídel, osídlených míst a raně středověkých měst. Na jimi udělovaných městských znacích, štítech nebo erbech zpravidla nikdy
není opomenuto zobrazení jejich heraldického rodového symbolu – zavinuté okřídlené střely, tzv. „odřivousu“. V případě města
Klimkovic zakladatel města Beneš I. z Kravař tuto charakteristickou rodovou obvyklost z nám dosud neznámých důvodů zcela
pominul či nedodržel, nebo dodržet z vyššího principu možná
ani nemohl (?).
Bohužel, řešení otázky počátků osídlování a založení Klimkovic je znesnadněno kromě jiného i dvěma zničujícími požáry
městského archívu v r. 1854 a 1945 a letitou nedostupností
rodových archívů dřívějších feudálních majitelů.

Nezměnitelným, kromě významné historické minulosti, zůstává i dlouhodobý rozvoj osídlování, a to nejen v samotném jádru
města, ale především v jeho blízkém i vzdálenějším okolí. Města, které ve své novodobé historii dokázalo získat navíc i statut
lázeňského místa, vyznačujícího se požadavky na pořádek, čistotu a komunální hygienu při udržení snad ještě příznivého stavu
životního prostředí, města, které si v letošním roce s hrdostí na
svoji minulost připomíná dobu, kdy mu před 635 lety, současně
s vysazením na město, byl udělen onen městský znak s vyobrazením symboliky českého krále.
Zpracováno s použitím podkladů a dokumentů
o historii Klimkovic.
Ing. Jiří Pillich

O klimkovických věžních hodinách
Je až s podivem, kolik lidí v Klimkovicích se spoléhá na věžní hodiny kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v době počítačů, chytrých mobilů a dalších elektronických pomůcek.
Když se nad tím zamyslíme, je odpověď jednoduchá. Stačí
pozvednout oči a ví se přesně, kolik je hodin. Velké ciferníky
v průměru přes dva metry jsou viditelné zdaleka.
Ptáte se, jak jsem na to přišel? Už při opravě věže, kdy bylo
nutné kvůli lešení hodiny zastavit, se spousta občanů zajímala,
kdy zase hodiny půjdou a že jsou na ně zvyklí. To samé se stalo v letošním roce zkraje března. Hodiny se zastavily. Tentokrát
však z jiné příčiny, a to z důvodu poruchy na motorku, který přestal otáčet ručičkami na ciferníku. Při hledání závady se podařilo
motorek uvést znovu do chodu, uposlechl signál z DCF (rádiem
řízený signál, vysílaný z Frankfurtu nad Mohanem) a přesunul
ručičky na správný čas. Oddechl jsem si, něco opravovat na věži
v letošním mrazivém březnu by nebylo nic příjemného. Ale ouha,
po několika dnech se hodiny opět zastavily. Bylo jasné, že něco
není v pořádku, ale co? I když byl při výměně střechy na věži
celý systém rozvodu věžních hodin pečlivě zabalen do igelitu,
mohlo dojít k proniknutí prachových částic do uhlového rozvodu
a k zadření ložisek některého z ciferníku. A tak i když mrzlo,
začali jsme postupně rozebírat kloubové rozvody k jednotlivým
ciferníkům. Vše se otáčelo zlehka a nakonec zůstala pohonná
jednotka s úhlovým rozvodem. Tu jsme demontovali, a protože
se dala dát do větší tašky, odnesli jsme ji do tepla dílny, kde jsme
brzy zjistili, že závada je na motorku.
Stáli jsme před dost závažným rozhodnutím. Zadat opravu
ﬁrmě, která zhruba před dvaceti lety celý systém chodu hodin,

bití a zvonění instalovala, nebo se pokusit opravit motorek sami.
Pokud ﬁrma existuje, bylo by to jistě pohodlnější, ale oprava by
se jistě pohybovala v řádu několika desítek tisíc. V dnešní době,
kdy se na kostele začala opravovat fasáda a mají se provádět
další práce na snížení vlhkosti zdiva, je každá koruna, která se
ušetří, dobrá. Vždyť rozpočet na celkové opravy asanace zdiva
kostela a přilehlé kaple je 6 000 000 Kč, ano slovy šest milionů.
Vraťme se k hodinám, i když je typ motorku zastaralý a dvacet
let je pro dnešní výrobky dost dlouhá doba, podařilo se jej opravit
a nakonec získat i nový. A tak po deseti dnech shánění, oprav
a opětovné instalace pohonné jednotky na věž se věžní hodiny znovu rozešly. Určitě ke spokojenosti všech občanů města.
Vždyť mnozí mě zastavovali s dotazy, proč hodiny nejdou, co se
stalo, kdy zase půjdou a že na jejich přesný čas spoléhají.
Z toho lze usoudit, že věžní hodiny neslouží jen panu faráři,
kostelníkovi nebo farníkům, ale všem občanům našeho města
bez rozdílu. A bez rozdílu bychom se měli chovat ke všemu, co
v našem městě je, a co nám zachovali naši předkové. Ať je to
zámek, kostel, náměstí, sokolovna, kino a další drobné památky.
Vždyť toho tolik v našem městě nemáme, čím bychom se mohli
chlubit a tak si važme každé maličkosti, která je opravená, je
funkční a lahodí oku.
P. S. Původně jsem zamýšlel seznámit vás, občany, i s historií
věžních hodin, ale není to tak jednoduché, jak jsem předpokládal.
Pokud se mi podaří sehnat další informace o věžních hodinách
v Klimkovicích, rád vás s historií věžních hodin seznámím.
Bohumír Kaštovský
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Klimkovičtí včelaři

Květen – měsíc rojů
Již název měsíce to napovídá. V přírodě je plno květů, v květech jsou hektolitry nektaru a včely nevědí, ze kterého brát
dříve.
V úlech je všeho přebytek, včelí královna klade denně až tisíc
pět set vajíček, líhne se mnoho mladých včel. Tolik, že v úle
nemají práci, krmí se navzájem a přinutí královnu, aby nakladla
vajíčka do mateřských misek. Ne do jediné, ale do mnoha.
Včely začnou larvy v mateřských miskách krmit vydatnou
mateří kašičkou, která způsobí, že z vajíčka se vylíhne za 16
dnů nová královna. Starou královnu matku včely zanedbávají, ta
ztratí na váze a je schopna letu. A ve včelstvu je to od nepaměti zařízeno tak, že po zavíčkování buněk s budoucími matkami
stará matka uvolní místo té nové, která se později vylíhne. Spolu
s polovinou včel opouští úl a vylétá v roji, aby uvolnila prostor
nové generaci. Roj se starou matkou se usadí v blízkosti úlu na
větvi stromu a včely pátračky se vydávají hledat nový příbytek.
Pokud se včelaři nepodaří roj chytit a zužitkovat jako nové včelstvo, roj odlétá na místo, které našly jeho pátračky, staví nové
dílo a matka opět klade vajíčka. Koloběh života se opakuje.
Říká se, že květnový roj za fůru sena stojí, protože přinese ještě do konce snůšky med. Ale pro včelaře je to ztráta. Včelstvo je
o polovinu osazenstva oslabeno, málo včel donese málo nektaru

a roj si navíc na cestu vzal nezbytnou zásobu medu z úlu. Nová
matka v úle, která se z mnoha matečníků vylíhne jako první,
zlikviduje vykousáním matečníků své sestry, aby zůstala jediná.
Pokud se vylíhnou dvě matky současně, zvítězí v boji ta silnější,
královnou může být jen jediná. Ta se po oplodňovacím letu vrací
do úlu a zakládá nové potomstvo.
Moderní včelař musí ošetřováním včelstev vytvářet takové
podmínky, aby k rojení nedocházelo. Rozšiřuje úlový prostor,
aby včely měly dostatek místa pro sebe i med, odebírá část včel
a vytváří si oddělky jako základ pro nová včelstva. Nové královny matky si včelař vychovává cíleně. Do umělých mateřských
voskových nebo plastových misek vkládá larvičky od včelstva
s výbornými vlastnostmi, mírného a s vysokým medovým výnosem. Misky s larvičkami vloží do osiřelého včelstva s mladými
včelami na plástech se zásobami a pylem a troškou vody. Osiřelé včely chtějí královnu za každou cenu a na vložených miskách
vytvoří matečníky. Včelař vloží započaté matečníky k dochování
do včelstva mimo dosah matky a následně vylíhlé matky zužitkuje v oddělcích. Tak si vytvoří nová včelstva s požadovanými
vlastnostmi, mírná a s vysokým užitkem.
Ing. Ladislav Besta,
jednatel spolku včelařů

Český zahrádkářský svaz

Klimkovičtí zahrádkáři v době corona krize
Jako celá společnost, tak i klimkovičtí zahrádkáři se musí
vyrovnat se situací, kdy nemohou provádět svou obvyklou
činnost, jak byli po léta zvyklí. Nelze se scházet, není možné realizovat výlety a zájezdy, jako byly ty do Polska. Letos
jsme například s dvouletým předstihem plánovali zájezd do
Rakouska. Prostě nepodařilo se uskutečnit nic.
Nejvíce nás ovšem postihlo nekonání farmářských trhů od léta
doposud. Až teprve nyní se mohou pořádat a děkujeme za to.
Náš hlavní artikl, balený pasterizovaný mošt (5 litrů) se konečně opět může dostat v širší míře mezi konzumenty, kteří si na
náš Klimkovický mošt v mezičase zvykli.
Od Velikonoc, kdy jsme
vyhlásili velikonoční akci na
prodej moštu, se nám podařilo vyprodat jeho nečekané
množství. Vzhledem k prodejním výsledkům hodláme ve
velikonoční akci pokračovat.
Je možné se hlásit na
osadních výborech, na KIS
v zámku i v neposlední řadě
přímo u zahrádkářů. Každý
určitě ve svém okolí nějakého
zahrádkáře zná, nebo zavolejte přímo na mé níže uvedené číslo.
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Současně, když nemůžeme jezdit za krásami zahradnických
výstav, máme aspoň čas na pomalou přípravu moštárny na další
sezónu. Po zkušenostech z loňského roku provedeme v moštárně mírné stavební úpravy, abychom zefektivnili materiálové toky
při moštování. Jedná se o proražení otvoru na dveře, aby se
mohly výlisky vyvážet přímo do kontejneru a neblokoval se tak
provoz moštárny, kdy doposud se výlisky vyvážely přes celou
moštárnu do vstupních dveří a museli všichni v cestě jít stranou. Věříme, že spolu s venkovními úpravami dojde k usnadnění práce pro obsluhu lisu. Další plánovanou operací je dát do
pořádku skladové hospodářství, které doposud probíhalo v krizových podmínkách. A v neposlední řadě, když nám štěstí bude
přát, upravíme prostranství před moštárnou položením zámkové
dlažby. Při deštivém podzimu nejsou podmínky před moštárnou
dvakrát kulturní.
A nakonec myslíme na všechny občany Klimkovic, kteří mají
zahrádky a chtějí používat jen přírodní organická hnojiva. Objednali jsme proto organické hnojivo Agrohum v balení 20 litrů.
Cena 110 Kč. Nevíme, zdali se dostane na všechny zájemce,
ale věříme, že většina bude uspokojena, a pokud bude velký
zájem, necháme přivézt další. Objednávky opět na níže uvedeném čísle.
Na závěr přejeme všem zahrádkářům dobré počasí na jarní
práce a nechť se podaří osázet co největší dostupné plochy
našich zahrádek vším, co bude poskytovat i radost na talíři.
Za výbor ZO ČZS Klimkovice-město
Ing. Tomáš Macek, objednávky: 777 569 519
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Charita Ostrava
Radíme v obtížích a zajišťujeme domácí péči
V rámci poskytování služeb se Charita Ostrava snaží reagovat
na různé obtíže, které může život lidem přinášet a pokud si s jejich řešením neví člověk rady sám, aby se v takové situaci mohl
obrátit pro pomoc na někoho dalšího.
Mezi často využívané služby patří odborné sociálně-právní poradenství v Poradně Charity Ostrava, které je zaměřené
na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské
právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní
údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let.
Konzultace jsou poskytovány telefonicky, e-mailem nebo osobně po objednání na kontaktech: Poradna Charity Ostrava, tel.:
599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.
cz; web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradnacharity-ostrava.

si do možné míry svoji soběstačnost, nabízí Charita Ostrava
pečovatelské služby v rámci Charitního střediska Matky Terezy.
Jedná se o pomoc při péči o vlastní osobu, domácnost a její
chod, zajištění stravy nebo třeba doprovod na úřad či k lékaři.
Kontakt: Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Ostrava, mobil: 734 435 037, e-mail: tereza@ostrava.charita.
cz; web: https://ostrava.caritas.cz/seniori/pecovatelska-sluzbaostrava-tereza
Více o těchto i dalších službách, zajišťovaných Charitou Ostrava, naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz.

Zajišťujeme poradenství při péči
o blízké a zveme na kurz nebo konzultace
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa
se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 20. 5. 2021, 14–17 hod., v budově Hospice sv.
Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Podle hygienických opatření proběhne buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci
vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem
na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené
zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo podle
domluvy). Těšíme se na vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr.
Alexandra Čubová, tel.: 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Poradenství zaměřené na životní situace, související s péčí
o těžce nemocnou nebo umírající blízkou osobu, zajišťuje Charitní hospicová poradna. Kromě poradenství, psychologické
i duchovní pomoci poskytují poradkyně informace z oblasti praktické péče o nemocného v domácím prostředí v rámci pravidelného kurzu nebo konzultací. Součástí služby je také půjčovna
kompenzačních pomůcek, které jsou pro péči o blízké častou
nezbytností. Charitní hospicovou poradnu, sídlící v budově Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích, je možné kontaktovat
na tel.: 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz, web: https://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/charitnihospicova-poradna.
Na služby Charitní hospicové poradny úzce navazuje terénní zdravotní péče zajišťovaná Mobilním hospicem a ošetřovatelskou službou sv. Kryštofa. Kvaliﬁkované zdravotní sestry ve
spolupráci s ošetřujícím lékařem poskytují zdravotní péči přímo
v domácnostech pacientů v Ostravě a okolí s dojezdem do 35
km. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta.
Kontakt: Charitní středisko sv. Kryštofa, 733 676 601, e-mail:
krystof@ostrava.charita.cz, web: https://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/mobilni-hospic-a-osetrovatelska-sluzba-krystof
Aby senioři nebo lidé se zdravotním postižením mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovali
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Inzerce

KOMINICTVÍ

KOCOUREK Josef

RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz

nabízí

Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

• čištění koberců
a sedacích
souprav
• půjčování stroje
Kärcher

Barbora Bálková
Šití oděvů na zakázku • Opravy oděvů • Zhotovení střihů
Výroba a prodej patchworkových výrobků
Vyhotovení záclon a závěsů
Hradilova 61, Klimkovice e-mail: barbora.balkova@seznam.cz
Tel.: 603 535 687
www.krejcovstvibaba.cz

• mytí oken
Tel.:

606 363 300

<

Vývoz fekálií ze septiků,
jímek, žump a ČOV

<

Likvidace lapolů
a odpadních vod

<

Autodoprava a čerpání
tekutých odpadů a fekálií

Tel.:
E-mail:

Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005
Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA do klimkovických domácnos !
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774 582 800
info@fekal.eu

NON-STOP !!
www.fekal.eu

VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!
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Pozvánky

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