í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, věřím, že jste vykročili do nového roku 2022 tou správnou
nohou. Je samozřejmě velmi těžké předvídat, co nás všechno čeká, ale rámcově
asi každý víme, a také už trochu plánujeme, zda pojedeme na krásnou dovolenou
nebo budeme dělat třeba menší nebo větší rekonstrukci. K tomu všemu vám přeji
hodně sil a energie, protože kde je vůle,
tam je i cíl.
Dost často jsem dotazován na téma, jak
je na tom sportovní hala u nás v Klimkovicích. První zmínka o realizaci této akce
je snad z roku 1989. Něco, co se nepovedlo třicet let, dostává postupně reálnější obrysy. Já sám si jako zastupitel pamatuji na rok 2012, kdy byla snaha prosadit
postavení haly na asfaltovém hřišti. Toto
se nepovedlo, i s ohledem na zachování
tohoto hřiště dětem, a tak se v následujících letech postupně realizovaly další

leden 2022
kroky. Město přikoupilo potřebný pozemek za školou a pokusilo se navrhnout
nové uspořádání hřišť. Vše mělo docela
dobrý směr, ovšem vyvstala otázka, kdy
to bude a kolik to bude stát. Když jsem
se začal podrobněji seznamovat s podklady a prokousávat se složitostí problému, zjistil jsem, že největší problém
je nevyjasněná strategie zastupitelstva.
Abychom mohli u takto velké akce něco
naplánovat, je zapotřebí přesný podklad,
který se nazývá studie proveditelnosti
(Feasibility Study). Tuto studii jsme začali
připravovat v roce 2021 a začátkem roku
2022 by měla být hotová. Ovšem bude to
pouze studie, nikoliv projekt pod stavebním povolením. Studie nám napoví, kolik
vše bude stát a jak celou akci naplánovat.
Stane se závazným podkladem pro zahájení projekčních prací.
Než se začne ovšem projektovat, musí
se změnit územní plán. Ten byl mimo jiné
také hodně zamotaný a rozmotat toto klubíčko trvalo pěknou řadu měsíců. Nyní
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po dohodě s krajským úřadem pořizujeme územní plán nový. Pokud vše půjde
dobře, máme územní plán hotov v roce
2024. V tu chvíli by měl být připraven projekt sportovní haly a okolních hřišť, a v co
nejkratší době by následně měla být hala
realizována. Toto je skutečný a lehce doložitelný plán práce pro realizaci haly.
Musí se pilně připravit projekt, územní
plán, a nakonec nachystat i ﬁnancování.
Město Klimkovice v současné době splácí úvěry v roční výši skoro 8 milionů Kč.
V roce 2025 budeme mít potřebné úvěry, které byly pořízeny pro opravu školy
a realizaci velké kanalizace zaplacené,
tudíž si budeme moci dovolit rozložit
ﬁnancování haly do delšího časového
období. Je ovšem velmi důležité, aby
budoucí zastupitelé, kteří budou zvoleni
na konci tohoto roku, pokračovali v tomto časově náročném plánu práce. Snad
se vše povede a město jednou pro vždy
vyřeší tento vleklý problém.
Také v roce 2022 budeme pokračovat
v realizaci investičních akcí z loňského
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
roku. Ještě na konci roku jsme započali
realizaci opravy záchodů ve školce v Josefovicích. Tato investice je hrazená z velké části z dotace a patří k ní ještě realizace
opravy kuchyně ve školce na ulici 28. října a rekonstrukce záchodů ve škole. Tyto
dvě akce se postupně také zrealizují, vše
musí být hotovo do konce osmého měsíce. Největší investicí bude oprava střechy
sokolovny a k tomu důležité dokončení opravy nádvoří. Další důležitou akcí
je nekonečně se táhnoucí chodník do
Polanky. Tato investice bude rozložena
do dvou let z důvodu neuvěřitelného přístupu ze strany společnosti ČEZ distribuce. V místě, kde má vést chodník, stojí

sloupy a žádost z roku 2019/20, kterou
jsme poslali na přemístění sloupů, ještě
není vyřešena. Oprava malého bazénu
je poslední naplánovanou akcí pro rok
2022, jeho realizace započne hned na
jaře a jeho dokončení bude někdy během
koupací sezony. Výčet investic na příští
rok je velký, ale všechny jsou již vysoutěženy a jejich realizace bude v první
polovině roku.
Ve druhé polovině loňského roku započalo monitorování balastních vod v naší
kanalizaci. Cílem je najít nadbytečnou
vodu, která se měla již dávno vymístit.
Město má v balastní vodě velkou ﬁnanční rezervu. Cílem je minimalizovat tento
dlouholetý problém. Pokud zjistíme, že

některý občan využívá kanalizaci a neplatí stočné, budeme okamžitě sjednávat
nápravu. Doporučuji občanům, kteří vědí,
že v této věci nemají vše v pořádku, aby
včas přišli na úřad a začali situaci řešit
s předstihem.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát
vám v novém roce hodně zdraví, štěstí,
lásky a osobních úspěchů. Všichni máme
před sebou 365 dní, které nám dávají možnost využít je ve prospěch svůj
a našich blízkých, jak nejlépe budeme
umět. Máme před sebou úplně nový, nepopsaný svazek a já vám přeji, aby písmo
v něm bylo vždy jasné a přímé. Krásný
rok 2022.
Váš starosta Jaroslav Varga

Studie umístění sportovišť
schválená Zastupitelstvem města Klimkovic v roce 2021
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Informace z městského úřadu

Portál občana
Už jste slyšeli o Portálu občana? Jedná se o bránu a rozcestník k elektronickým službám státu, tedy něco jako samoobslužné místo mezi občanem a státem.
Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje pouze jako informační portál,
se jedná o soukromou část zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení
uživatele.
Přihlášený občan na svém proﬁlu najde
přehled informací a údajů, které o něm
stát a jednotlivé úřady vedou, a o které
může žádat. Na jednom místě tak vidíte
např. bodové hodnocení řidiče, evidenci a platnost státem vydaných dokladů,
evidovaná vozidla, můžete si zažádat
o výpis z rejstříků trestů, zřídit datovou
schránku, nebo zažádat o nový řidičský
průkaz z důvodu skončení platnosti atd.
Přes Portál občana se také jednoduše
dostanete k ePortálu ČSSZ, ke službám
portálu Úřadu práce nebo podáte daňové
přiznání na portálu MOJE daně.
Pro plnohodnotné užívání Portálu občana je potřeba mít zřízenou datovou
schránku, která je nezbytná pro zaručenou komunikaci a vyřízení mnoha online služeb veřejné správy. Portál občana
umožňuje připojení a využití služeb datové schránky také přímo z prostředí portálu. Aby občan mohl začít využívat služby
na Portálu občana, musí nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost. Existují různé možnosti přihlášení. Zvolený způsob
přihlášení určuje i rozsah služeb, které

jsou pro uživatele přístupné. Mezi možnosti patří např. mobilní aplikace Mobilní
klíč eGovernmentu, kde se zadává jméno,
heslo a mobilní aplikací se načte QR kód
zobrazený na přihlašovací stránce, nebo
přihlášení přes občanský průkaz s elektronickým čipem, přihlášení prostřednictvím služby moje ID, kterou provozuje
doména CZ.NIC, nebo třeba prostřednictvím bankovní identity, kdy některé banky
umožňují přístup do Portálu občana přes
své přihlášení k elektronickému bankovnictví. Způsobů přihlášení je samozřejmě
mnohem více.
Před prvním přihlášením do Portálu
občana je u některých způsobů přihlášení k ověření identity nutná návštěva
CZECHPOINTU. Portál občana je koncipován jako dlouhodobý projekt a jeho
rozvoj pokračuje neustále. S postupem
v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy budou nadále přibývat další služby.
Více informací naleznete na webových
stránkách: www.portal.gov.cz nebo na
stránkách: www.mvcr.cz.
Mgr. Hana Lazecká

Příspěvek na dopravu
pro občany seniory města
Klimkovic na rok 2022
Město Klimkovice bude i v letošním
roce v souladu se směrnicí č. 1/2020
– Zásady pro poskytování příspěvku na veřejnou dopravu pro občany
seniory města Klimkovic – přispívat
na veřejnou dopravu občanů města Klimkovic, seniorů ve věku 70 let
a starších, částkou 300 Kč. K poskytnutí příspěvku bude opět potřeba:
- na prodejních místech dopravních
infocenter zakoupit celoroční jízdné
- na městském úřadě předložit stvrzenku o koupi, ODIS kartu a občanský průkaz
- vyplnit krátkou žádost
S dlouhodobou časovou jízdenkou
zakoupenou na ODISku je možné
cestovat u všech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního
systému Moravskoslezského kraje
ODIS na všech linkách zařazených
do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
V případě dotazů se obraťte na odbor správní na telefonní číslo: 556
420 303 nebo osobně.
Michaela Šimonová,
odbor správní

Pilotní projekt RBP, zdravotní pojišťovny „Partner 213“, usnadňuje už 4 měsíce
komunikaci klimkovických občanů – pojištěnců RBP, se zdravotní pojišťovnou
Město Klimkovice se 1. září 2021 stalo jedním z prvních měst a obcí, které pro své občany – pojištěnce RBP,
zdravotní pojišťovny, zřídilo ve svém
informačním centru v rámci pilotního
projektu „Partner 213“ komunikační
místo, kde mají tito občané možnost
předat písemnosti, které by jinak museli osobně či v lepším případě poštou,
doručit své zdravotní pojišťovně.
Zaměstnankyně našeho Kulturního
a informačního střediska zapůjčené dokumenty naskenují a prostřednictvím
internetové aplikace RBP ihned zašlou
spolu s předávacím formulářem přímo
do centrály zdravotní pojišťovny k vyřízení, což celý proces velmi zrychluje ve
prospěch pojištěnců.

Na samém počátku jednání zástupců
RBP, zdravotní pojišťovny, a to vedoucího oddělení kontaktního centra Bc.
Koutného a jeho zástupkyně p. Dubnické s tajemníkem MěÚ sice nebyl zcela zřejmý rozsah spolupráce, protože
projekt byl v úplných začátcích. Přesto
se od června do srpna podařilo doladit
většinu podrobností spolupráce, takže
19. 8. 2021 mohla být uzavřena mezi
RBP, zdravotní pojišťovnou a městem
Klimkovice příkazní smlouva „PARTNER MY213“.
Po čtvrtroce spolupráce bylo zdravotní pojišťovnou vyhodnoceno, že
přínos pro klimkovické občany, kteří
jsou pojištěnci RBP, je jedním z největších v rámci měst, kde tento pilotní

projekt spatřil světlo světa. Dokazují to
desítky a desítky takto zprocesovaných
požadavků našich občanů. Tímto bych
chtěl poděkovat oběma zaměstnankyním našeho kulturního a informačního
střediska Márii Bílkové a Alici Chlebovské za ochotu, s jakou přistupují k pojištěncům při pomoci s jejich potřebami
ve vztahu ke zdravotní pojišťovně RBP.
Ačkoli byla zatím smlouva „PARTNER
MY213“ sjednána na zkušební období
1 roku, nezbývá než věřit, že její přínos
pro klimkovické občany, z nichž, podle
sdělení zástupců RBP, téměř 1/3 jsou
pojištěnci RBP, bude značný, a spolupráce bude nadále pokračovat.
Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ
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Přehled schválených usnesení z 28. zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného 15. 12. 2021
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:
schválilo
• upravený program 28. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
• předložený rozpočet města Klimkovic pro rok 2022 s úpravami
dle zápisu v členění dle paragrafů.
daňové příjmy
64 295 000,00 Kč
nedaňové příjmy
19 645 320,00 Kč
kapitálové příjmy
0,00 Kč
přijaté transfery
1 848 605,00 Kč
konsolidační položky
1 287 402,00 Kč
příjmy celkem
87 076 327,00 Kč
příjmy celkem po konsolidaci
85 788 925,00 Kč
běžné výdaje
kapitálové výdaje
konsolidační položky
výdaje celkem
výdaje celkem po konsolidaci
ﬁnancování

94 523 380,00 Kč
34 631 062,00 Kč
1 287 402,00 Kč
130 441 844,00 Kč
129 154 442,00 Kč
43 365 517,00 Kč

Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 0
• závazné ukazatele pro rok 2022 příspěvkovým organizacím
města Klimkovic, a to v tomto rozsahu:
Základní škola Klimkovice,
5 090 000 Kč
příspěvková organizace, IČ 60609397
Mateřská škola Klimkovice,
1 860 000 Kč
příspěvková organizace, IČ 70986703
Domov pro seniory Klimkovice,
2 100 000 Kč
příspěvková organizace, IČ 70867844
Centrum volného času Klimkovice MOZAIKA, 1 510 000 Kč
příspěvková organizace, IČ 21551375
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 0
• uložení Základní škole Klimkovice, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v roce 2022
ve výši 600 000 Kč. Splátky jsou doporučeny takto: 31. 7. 2022
– 120 000 Kč, 31. 8. 2022 –120 000 Kč, 30. 9. 2022 – 120 000
Kč, 31. 10. 2022 – 120 000 Kč, 30. 11. 2022 – 120 000 Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• uložení Domovu pro seniory Klimkovice, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele pro rok
2022 ve výši 200 000 Kč. Splátky jsou doporučeny takto: 30. 6.
2022 – 40 000 Kč, 31. 7. 2022 – 40 000 Kč, 31. 10. 2022 –
40 000 Kč, 31. 8. 2022 – 40 000 Kč, 30. 9. 2022 – 40 000 Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
• rozpočet peněžních fondů města pro rok 2022 dle zápisu v návaznosti na rozpočet města pro rok 2022
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 0
• rozsah prováděných rozpočtových opatření radou města v roce
2022 takto:
u jednotlivých paragrafů a položek schválených jako závazné ukazatele rozpočtu do výše 250 000 Kč v jednom závazném ukazateli v jednom rozpočtovém opatření a současně do
4

celkové výše 3 500 000 Kč za rok 2022 s tím, že tato omezení
neplatí v případech:
a) zapojení přijaté dotace do příjmové části rozpočtu a s tím
i zapracování souvisejících výdajů ve výši přijaté dotace do
výdajové části rozpočtu,
b) technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů pokud mají
vliv na rozpočet (např. zavedení nového paragrafu pro volby
apod.),
c) v případech, kdy je výdaj nutný
- k zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu nouze
- k odvrácení možných škod
- k úhradě pokut, penále a daňových povinností,
d) zvýšení výdajů § 6409, tj. převedení ﬁnančních prostředků do
rezervy města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023–2025.
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 0
• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – rozpočtové opatření č. 26/2021,
kterým se:
zvyšují příjmy
§

Pol.

Název

Částka

4216

Ostatní investiční přijaté o 1 460 972,00 Kč
transfery ze SR UZ 17508
4222
Investiční přijaté transfery
o 500 000,00 Kč
od krajů UZ 201
Celkem se příjmy zvyšují
o 1 960 972,00 Kč
zvyšují výdaje
§

Pol.

3111
3113
3412

5xxx
5xxx
6xxx

Název

Částka

Mateřské školy
o 133 335,00 Kč
Základní školy
o 66 665,00 Kč
Sportovní zařízení
o 1 775 000,00 Kč
ve vlastnictví obce
3111
6xxx
Mateřské školy UZ 17508
o 785 126,35 Kč
3113
6xxx
Základní školy UZ 17508
o 675 845,65 Kč
3613
6xxx
Nebytové hospodářství
o 500 000,00 Kč
UZ 201
Celkem se výdaje zvyšují
o 3 935 972,00 Kč
snižují výdaje
§

Pol.

3613
2219

5xxx
5xxx

Název

Nebytové hospodářství
Ostatní záležitosti
pozemních komunikací
3745
5xxx
Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
6409
5xxx
Ostatní činnosti j. n.
Celkem se výdaje snižují

Částka
o 200 000,00 Kč
o 925 000,00 Kč
o 350 000,00 Kč
o 500 000,00 Kč
o 1 975 000,00 Kč

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
• úpravu rozpočtu pro rok 2021 – změnu rozpisu rozpočtu, kterým se přesouvá: v paragrafu (§): 5311 z položky: 5137 na
položku: 6122 částka: 60 000 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
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určilo
• ověřovateli zápisu Ing. Pavlu Vavrošovou, prof. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D., a zapisovatelkou Ivanu Gelnarovou
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1
vzalo na vědomí
• zprávu o činnosti rady města a dalších orgánů města od
27. zasedání zastupitelstva města do dnešního zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

• poskytnout člence zastupitelstva města a současně člence rady
města Ing. Pavle Vavrošové mimořádnou odměnu za významnou osobní aktivitu při hájení zájmů města v rámci místních šetření problémových staveb, zásadové činnosti v oblasti ochrany
životního prostředí ve městě a aktivní spolupráci s MěÚ při přípravě zadání a profesionální návrhy při připomínkování studie
„Snížení hlučnosti z dopravy v osadě Václavovice v k. ú. Klimkovice pomocí izolační zeleně“, a to dle zápisu.
Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se 2

• zprávu o ověření zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva města
Klimkovic, přednesenou Ing. Tomášem Russem

• poskytnout členovi zastupitelstva města a současně místostarostovi města Bc. Lukáši Lyčkovi mimořádnou odměnu za
mimořádné osobní nasazení při získání a administraci dotace
a zajišťování distribuce kompostérů občanům v rámci podlimitní veřejné zakázky „Pořízení kompostérů pro město Klimkovice“, a to dle zápisu.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 1

• zprávu kontrolního výboru, ﬁnančního výboru a dopravně-bezpečnostního výboru

• Zprávu kontrolního výboru Sdružení obcí Bílovecka za rok 2021

• poskytnout člence zastupitelstva města a současně člence
rady města Ing. Taťjaně Urbánkové mimořádnou odměnu za
bezplatné zpracovávání odborných vyjádření znalce o odhadu ceny obvyklé nemovitých věcí, stanovení cen obvyklého
nájemného a ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni
a mimořádně aktivní spolupráci s odborem HTO při přípravě
podkladů pro koupi, prodej a směnu pozemků, a to dle zápisu.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1

souhlasilo

• poskytnout členovi zastupitelstva města a současně členovi rady města Ing. Petru Jiříčkovi mimořádnou odměnu za
významnou osobní aktivitu při zajišťování podkladů pro zpracování a následné projednání projektu „Změna dopravního značení na ul. Polní, 9. května, Pionýrů, Palackého, a to formou
přednosti zprava“ za účasti projektanta Ing. Miroslava Knápka s dotčenými orgány a profesionální hájení zájmů města při
zajišťování vyjádření předběžných souhlasů s umístěním stavby s vlastníky žijících v této lokalitě, a to dle zápisu.

• zprávu o plnění usnesení 27. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• hospodaření města za období 1–10/2021
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

• se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Klimkovice a členem zastupitelstva města panem Bohumírem Kaštovským, a to na základě dohod o provedení práce, s účinností od
3. 1. 2022 na dobu do 31. 12. 2022
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
rozhodlo
• poskytnout členu zastupitelstva města p. Ondřeji Mikovi mimořádnou odměnu za významnou osobní aktivitu při zajišťování
vstupních podkladů pro zpracování studie proveditelnosti připravované investiční akce „Požární zbrojnice Klimkovice“ a profesionální hájení zájmů města při projednávání předběžných
souhlasů s umístěním stavby s vlastníky sousedních pozemků
v místě budoucí stavby požární zbrojnice, a to dle zápisu.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1
• poskytnout členu zastupitelstva města Ing. Radomíru Homolovi
mimořádnou odměnu za významný osobní angažovaný výkon
činností při koordinaci realizačních prací v rámci investiční
akce „Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice – průtah
obcí“ ve vztahu k občanům a zásadní přínos při komunikaci
s občany místní části Josefovice, která umožnila bezkonﬂiktní
průběh stavebních prací a zohlednění oprávněných požadavků
občanů na úpravy sjezdů, a to dle zápisu.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1
• poskytnout členu zastupitelstva a současně starostovi města
p. Jaroslavu Vargovi mimořádnou odměnu za zcela zásadní
osobní přínos při dokončení mimořádně velkého počtu realizačních investičních projektů v roce 2021, za zcela mimořádnou osobní aktivitu při uzavření dohody s investorem na ﬁnancování a realizaci výsadby izolační zeleně podél dálnice D1
ve Václavovicích a ﬁnancování a vybudování dětského hřiště v Klimkovicích a dojednání markantního snížení platby za
odvedené stočné za město pro rok 2022, a to dle zápisu.
Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 1

Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 1
• o zařazení návrhu pana xxx, bytem xxx, 742 83 Klimkovice,
č. j.: 1361/2021-HTO/JAL mezi podstatné požadavky k bezodkladnému řešení v územně plánovací dokumentaci. Tedy mezi
požadavky, jejichž požadavek řešení bude obsažen v aktuálně zpracovávané Zprávě o uplatňování ÚP Klimkovice. Je požadováno bezodkladné řešení v rámci pořizování nového ÚP
Klimkovice.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2
• že město nemá záměr prodat části pozemku parc. č. 1589
k. ú. Klimkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, v rozsahu dle výřezu katastrální mapy
uvedeného v zápise.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
• stanovit celkovou dotaci pro spoluﬁnancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ ve výši
500 000 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
uložilo
• radě města informovat občany o možnosti 4. výzvy Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji s ohledem na zrušení 1. a 2.
emisní třídy kotlů od 1. 9. 2022.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
zrušilo

vydaným odborem stavební úřad Městského úřadu Bílovec, ve
spoluvlastnictví fyzických osob uvedených v zápise.

• své usnesení č. 26/470.1 ze dne 22. 9. 2021 a rozhodlo, že
má město záměr směnit pozemek města parc. č. 3188/15 k. ú.
Klimkovice, druh pozemku: orná půda, o výměře 48 m2, za část
pozemku ve vlastnictví xxx, adresa trvalého pobytu xxx, 742 83
Klimkovice, parc. č. 2178/34 k. ú. Klimkovice, druh pozemku:
orná půda, označenou na geometrickém plánu pro rozdělení
pozemku č. 3131 – 6/2021 ze dne 3. 5. 2021, novým parc.
č. 2178/59, o výměře 11 m2; pozemky budou směněny za
cenu 300 Kč/m2 a rozdíl ceny bude doplacen; náklady se směnou spojené (tzn. úhrada geometrického plánu pro rozdělení
pozemku a správní poplatek do katastru nemovitostí) ponese
každá smluvní strana z ½.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

• a uzavřít s touto společností „Smlouvu o pachtu a provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu“ ve znění dle přílohy materiálu
zastupitelstva města.

ve věci nabídky spoluvlastníků stavby inženýrské sítě –
SO 05 Splašková kanalizace, umístěné na pozemcích parc.
č. 1637, 1638/1, 3895, 3896, 3892/1, 3891 k. ú. Klimkovice,
na převod této stavby do vlastnictví města Klimkovic formou daru
rozhodlo
• nepřijmout nabídku fyzických osob uvedených v zápise,
a tedy:
a) nepřijmout 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 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/VichS1300/2019, 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;
b) tuto stavbu neprovozovat a
c) požadovat osazení měrného zařízení na předmětné kanalizaci po jejích spoluvlastnících dle usnesení Rady města
Klimkovic č. 109/2081 ze dne 6. 6. 2018.
• uložit radě města vypracovat návrh dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících s kanalizací pro stavbu inženýrské sítě – SO 05 Splašková kanalizace, realizovanou jako součást stavby „Novostavba rodinného
domu, garáž, příjezdová obslužná komunikace, venkovní část
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/VichS1300/2019, 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,
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ve věci pachtu a provozování kanalizačního řadu „Gravitační kanalizace Klimkovice–Polanka, ul. 28. října–1. května“
rozhodlo
• přijmout nabídku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČO: 45193673 a tedy propachtovat a dát do provozování kanalizační řad „Gravitační kanalizace Klimkovice–Polanka, ul. 28. října–1. května“ společnosti Ostravské vodárny
a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
ve věci plánu ﬁnancování pro obnovu vodovodů a kanalizací a rezervy ﬁnančních prostředků
schvaluje
• „Plán ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace“ ve znění dle předloženého materiálu Zastupitelstva města
Klimkovic
rozhodlo
• zřídit fond na obnovu vodovodů a kanalizací s názvem „Fond
pro rezervu ﬁnančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací“
• vyčlenit rezervu ﬁnančních prostředků na obnovu vodovodů
a kanalizací v rozpočtu města na rok 2022 ve výši 2 122 000
Kč podle „Plánu ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací –
aktualizace“
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
ve věci stavby „Klimkovice 2579/1, NN“ (podmiňující a související investice stavby „Umělé osvětlení fotbalového hřiště u ZŠ v Klimkovicích“)
rozhodlo
• změnit usnesení č. 22/389.1 tak, že bude nově znít: schvaluje vyvolanou podmiňující a související investici stavby „Umělé
osvětlení fotbalového hřiště u ZŠ v Klimkovicích“ umístěné na
pozemku parc. č. 2579/1 k. ú. Klimkovice, a to připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – z trafostanice OS_8237 bude
vyveden kabel, který povede areálem školy, prosmyčkuje nový
pilíř s HDS SS 100 u vstupu na hřiště a bude ukončen v rozpojovací skříni na stávajícím sloupu na ulici Mírové. Celá stavba bude zkoordinována s „Analýza stávající prostorové studie
multifunkční sportovní haly“ vypracovanou společností FIALAARCHITECTS s. r. o., se sídlem Na zákopech 250, Kanada,
739 61 Třinec, IČO: 29384397 ve variantě: umístění sportovní
haly v místě volejbalového hřiště, z důvodu potřeby úpravy projektové dokumentace stavby „Klimkovice 2579/1, NN“ tak, aby
nedocházelo ke kolizi s budoucí stavbou sportovní haly, včetně
všech jejích souvisejících staveb a
• ukládá radě města zahájit jednání směřující ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
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21_SOBS01_4121806960“ ve smyslu změny usnesení č.
22/389.1;
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 2
ve věci dopravního řešení náměstí
bere na vědomí
• zprávu o jednání dopravně-bezpečnostního výboru ve věci
dopravního řešení náměstí a
ukládá
• městskému úřadu zajistit návrh studie dopravního řešení
náměstí podle připomínek dle zápisu a předložit zastupitelstvu
k projednání
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
ve věci sportovní haly – koordinace zpracovatele a objednatele v řešení požadavků
bere na vědomí

• odpovědi a doporučení Komise spolkové a sportu na dotazy
vznesené společností BeePartner a. s., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 TŘINEC, IČO: 03589277, pro možné pokračování na „Posouzení proveditelnosti a ﬁnancovatelnosti záměru
výstavby multifunkční sportovní haly v Klimkovicích formou
zpracování studie proveditelnosti“,
a souhlasí,
• aby se tento podklad předal společnosti BeePartner a. s., se
sídlem nám. Svobody 527, 739 61 TŘINEC, IČO: 03589277,
pro možné pokračování na „Posouzení proveditelnosti a ﬁnancovatelnosti záměru výstavby multifunkční sportovní haly
v Klimkovicích formou zpracování studie proveditelnosti“, ve
znění dle přílohy materiálu zastupitelstva města Klimkovic.
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 1
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
Michaela Šimonová, referentka odboru správního

Realizace investic se nezastavila ani na
sklonku roku 2021 – probíhají stavební práce
v budově mateřské školy v Josefovicích
V srpnu 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci
staveb „Rekonstrukce v budovách MŠ a ZŠ obce Klimkovice“ v celkové výši cca 2,1 mil. Kč.
Jedná se o stavební práce ve dvou budovách mateřských škol
(dále jen MŠ) v Klimkovicích, v budově MŠ Josefovice proběhne
kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v prvním nadzemním
podlaží pro malé žáčky, dále pak v budově MŠ Klimkovice na ul.
28. října proběhne kompletní rekonstrukce kuchyně s přípravnou jídel. Poslední částí tohoto projektu je rekonstrukce dívčích
a učitelských toalet v základní škole v Klimkovicích, v objektu A.
Pro tyto stavby bylo úspěšně požádáno o dotaci ve výši převyšující dvě třetiny nákladů z dotačního projektu „Podpora rozvoje
regionů 2019+“.
Následně byla v září 2021 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, vzešlým z výběrového řízení – společností JAMI
– stav, s. r. o.
Práce byly zahájeny 29. září 2021 v budově MŠ v Josefovicích, ale z důvodu mírného zdržení stavby „Oprava povrchu

silnice III/46417 Josefovice – průtah obcí“ a současně probíhajících stavebních prací na stavbě „Zateplení MŠ Klimkovice,
ul. 28. října 89, 742 83 Klimkovice“ nebylo možné zajistit koordinaci docházky dětí do školek, a proto byly stavební práce v MŠ
Josefovice přerušeny.
Pokračování prací v budově MŠ Josefovice bylo možné až od
čtvrtka 16. 12. 2021, s nutností uzavření budovy a převedení
dětí do objektu MŠ v Klimkovicích na ul. 28. října.
Zhotovitel této stavby předložil harmonogram prací a vynaloží
zvýšené úsilí tak, aby mohly práce probíhat o víkendech a i mezi
svátky. Děti by se tak mohly vrátit zpět do své školky již počátkem ledna 2022 s mírně omezeným provozem.
Další práce budou pokračovat o jarních prázdninách v budově
MŠ v Klimkovicích na ul. 28. října a o letních prázdninách pak
v základní škole v Klimkovicích, s termínem dokončení do konce
srpna 2022.
Bc. Vladislav Poledník,
referent odboru hospodářsko-technického
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Nádvoří zámku – úspěšná realizace
první etapy je již za námi
Zámecké nádvoří je v našich představách místo, které by mělo být jednou z dominant Klimkovic. Realizací přípravné etapy jeho realizace jsme se tak dostali zase
o krůček blíže k tak dlouho očekávanému cíli.

V zářijovém zpravodaji roku 2020 jsme
vás informovali o překážkách, ale i o návrzích řešení, které provázejí tuto stavbu
již od roku 2018. Tento článek se nebude
věnovat minulosti, ale naváže na informace roku 2020 a přiblíží vám, co vše se
změnilo a co nás ještě čeká.
Od podzimu roku 2020 probíhala intenzivní jednání mezi městem Klimkovicemi,
stavebním úřadem v Bílovci, Národním památkovým ústavem, územním odborným
pracovištěm Ostrava (dále jen ÚOP NPÚ)
a společností d21 architekti s. r. o., jako
zhotovitelem řešení zadláždění nádvoří
zámku v Klimkovicích „Architektonická
studie“, varianta A, která byla zastupitelstvem města a ÚOP NPÚ odsouhlasena
jako podklad pro zpracování navazující
projektové dokumentace. Vše směřovalo k jedinému cíli, zkoordinovat všechny
administrativní úkony a požadavky tak,
aby nás nečekalo žádné další nepříjemné překvapení. Vzhledem k zastaveným
pracím na již započaté stavbě nádvoří
a všem změnám, které se udály, byl dohodou ukončen smluvní vztah s původním
zhotovitelem stavby nádvoří. Musel se
ověřit skutečný rozsah provedených prací
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a připravit řešení odkanalizování nádvoří,
včetně odvodu srážkových vod z poloviny
střech zámku.
Počátkem roku 2021 tak bylo připraveno zadání pro projektovou dokumentaci,
které bylo připraveno pro možnou realizaci ve dvou etapách – první etapa jako
přípravná fáze, která zajistí opravu a přespádování srážkové kanalizace ve stávajících trasách, osazení / výměnu nových
šachet na této kanalizaci a další potřebné
související práce. Do druhé etapy projektu se pak zahrnuly ostatní nutné opravy
související s již proběhlými pracemi v roce 2018 a celý nový návrh zadláždění
nádvoří, včetně přípravy podkladu.
Pro rok 2021 jsme si stanovili odvážný
cíl – vypracování projektové dokumentace
pod stavebním povolením a hlavně – do
Vánoc zrealizovat první etapu a vybrané
práce z druhé etapy tak, abychom přes
zimu nechali „sednout“ podkladní vrstvy
a do příštího roku tak eliminovali rizika
spojená s pokládkou dlažby z pískovce.
Navíc se nám pro tuto stavbu podařila
získat individuální dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 0,5 milionu
korun.

Společné územní rozhodnutí a stavební
povolení pro stavbu „Zadláždění nádvoří
zámku v Klimkovicích“ nabylo právní moci
dne 20. 11. 2021. Mezitím se nám podařilo vybrat i zhotovitele stavby první etapy,
kde nás potěšilo, že jsme mohli navázat
na výbornou spolupráci se zkušenostmi
ze stavby na mateřské školce na ul. 28.
října. Nelehké úlohy realizace se tak na
sklonku roku zhostila společnost INTOZA
s. r. o., která dne 24. 11. 2021 zahájila,
v součinnosti s ÚOP NPÚ, práce na první
etapě. Technický dozor stavby si městský
úřad zajistil vlastními silami (Ing. D. Jalůvková, Bc. V. Poledník) a náš čas strávený
na nádvoří přispěl i k zajištění koordinace provozu městské policie a oblíbeného
místního zámeckého vinného sklepa.
...A měli jsme štěstí, počasí nám přálo, a i přes některé nečekané nucené
opravy původní stavby jsme mohli dne
15. 12. 2021 ve 13.20 hod. převzít první
etapu stavby „Zadláždění nádvoří zámku
v Klimkovicích“.
Dne 17. 12. 2021 bylo proto městem
Klimkovice vyhlášeno výběrové řízení na
časově, technicky i ﬁnančně náročnou
druhou etapu této stavby a věříme, že
rok 2022 bude rokem, kdy se zámecké
nádvoří v Klimkovicích stane jeho dominantou.
Dovolte mi proto poděkovat za podporu a spolupráci panu starostovi Jaroslavu
Vargovi za nelehké břímě v jednání s ÚOP
NPÚ a korektní přístup při eliminaci „hříchů z minula“, panu tajemníkovi Ing. Bc.
Ladislavu Vaškovi za obchodní strategii,
která umožnila vypracování projektové
dokumentace i realizaci stavby první etapy v roce 2021, panu řediteli ÚOP NPÚ
Mgr. Michalu Zezulovi, Ph.D., a panu
Mgr. Jindřichu Hlasovi, vedoucímu odboru archeologie za mimořádně korektní
a vstřícný přístup, Moravskoslezskému
kraji za přidělení individuální dotace, paní
Alexandře Vavrečkové z odboru stavebního úřadu MěÚ Bílovec za konzultace
a cenné rady pro vydání stavebního povolení, společnosti d21 architekti s. r. o., za
proklientský přístup při zpracování projektu, panu Martinu Hladkému ze společnosti INTOZA s. r. o., za zvládnutí stavby
v extrémně krátkém čase a za ztížených
podmínek a také celému MěÚ Klimkovice
za pochopení, podporu a pomoc.
Ing. Dita Jalůvková, vedoucí odboru
hospodářsko-technického
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Zkontrolujte si svého dodavatele elektřiny
nebo plynu!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu
možná skončil, situaci je třeba okamžitě řešit!
Pokud byla vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České
spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední instance, nebo na platebním dokladu
SIPO nebo ve vaší bance (trvalý příkaz)

si ověřte, zda máte nastaveny platby za
elektřinu nebo plyn.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku, nemusíte nic řešit. Pokud ne
a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte, dlužíte za energie dodavateli poslední instance.
Zachovejte klid, nejste na to sami. Situace se ale musí vyřešit co nejdříve. Elektřinu ani plyn vám nevypnou, aktuálně vám
je dodává dodavatel poslední instance.
Co se stalo? Pokud jste byli zákazníkem
jedné z výše uvedených společností nebo

se vaše platby dodavateli elektřiny nebo
plynu vrací, tak váš dodavatel skončil.

Kdo vám může pomoci,
pokud si nevíte rady?
• Připravte si poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
• Obraťte se na své příbuzné nebo na náš
úřad, nakontaktujeme vás na sociální
pracovnici.
• Zavolejte ve všední dny od 8 do 16 hodin
na bezplatnou energolinku 800 720 210,
zřízenou Krajským úřadem v Ostravě.
Je určena primárně pro seniory, osoby
ze sociálně znevýhodněného prostředí
a další osoby, které mají problém zorientovat se na trhu s energiemi a nemají
možnost samy si dohledat potřebné
informace.
• Na Úřadu práce můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek na bydlení. Zda splňujete podmínky pro tyto dávky vám poradí sociální
pracovnice.
Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech
domácností. Je nutné vybrat nového
dodavatele elektřiny nebo plynu a uzavřít
standardní smlouvu.
Odbor správní

MUDr. Vyroubalová
oznamuje
změnu webových stránek:
www.drklim.cz
a od 1. 1. 2022 změnu
ordinačních hodin:
Po

7.30–10.00 akutní
10.00–13.00 objednaní

Út

7.30–10.00
10.00–12.00
14.00–16.00
16.00–18.00

St

7.30–10.00 akutní
10.00–12.00 objednaní

Čt

13.00–15.00 akutní
15.00.16.00 objednaní

Pá

7.30– 10.00 akutní
10.00–11.00 objednaní

akutní
objednaní
akutní
objednaní
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Rozpočet města Klimkovic na rok 2022
je schválen, čekají nás velké investice
Před rokem, při sestavování rozpočtu na rok 2021, jsme
se potýkali s velkou nejistotou, jak na tom vlastně budeme
z pohledu příjmů města s vlivem na ekonomické dopady,
ať už opatření spojenými s „koronavirem“ nebo neznalostí
ekonomického dopadu na rozpočet díky takzvanému „daňovému balíčku“ (zrušení superhrubé mzdy). Naštěstí můžeme
konstatovat, že ani jeden z těchto ekonomických faktorů se
na daňových příjmech rozpočtu města příliš nepodepsal. Po
mírném poklesu příjmů v roce 2020 se daňové příjmy v roce
2021 vyhouply zpět na úroveň roku 2019 a nepředpokládáme, že by pro rok 2022 byl tento vývoj jiný. Ale i přesto, jako
každý rok při sestavování příjmové části rozpočtu, jsme
konzervativní a držíme se raději při zemi. Viz graf vývoje příjmů města.
Jako každý rok, od roku 2019, co mám ze své pozice místostarosty na starosti sestavování rozpočtu města, jsem si pro
zastupitele a účastníky zasedání zastupitelstva připravil krátkou
prezentaci, kde se pomocí grafů snažím ukázat vývoj rozpočtu města Klimkovic s historickou návazností na předchozí roky
nebo také druhové rozdělení příjmů a výdajů. Některé tyto zajímavé grafy zveřejňuji tedy i zde ve zpravodaji.
Při sestavování výdajové části rozpočtu se řídíme pravidlem,
že běžné příjmy rozpočtu (= daňové + nedaňové – dotace) musí
být větší nebo max. rovny běžným výdajům rozpočtu (= veškeré
výdaje – investiční akce a kapitálové opravy). Toto pravidlo se
nám prozatím pokaždé daří naplňovat a podařilo se to i tentokrát
pro rok 2022. Mezi běžné výdaje započítáváme mzdy zaměstnanců, výdaje na běžné opravy a údržbu, chod úřadu, technické
správy, kulturního a informačního střediska, na chod příspěvkových organizací školy, školek, Mozaiky, na kulturní a sportovní
akce, na příspěvky spolkům, sociální pomoci a podobně. Mezi ty
neběžné výdaje se pak počítají větší kapitálové opravy, zasmluvněné nebo rozpracované investiční akce, jiné mimořádné výdaje
související se zhodnocením majetku města a splátky úvěrů.
Rozpočet výdajů na rok 2022 tak obsahuje i investiční akce
v celkové výši 47 mil. Kč. Jedná se o akce, které jsou již rozpracované, nebo které jsou ve vysokém stadiu připravenosti
s podepsanou smlouvou na zhotovení díla. Z těch největších se
jedná o tyto akce: Sokolovna – Nové střechy, vzduchotechnika
a statické opravy (17 mil. Kč), Malý bazén a dechlorační jímka
na koupališti (8,5 mil. Kč), Nádvoří zámku (4 mil. Kč), Chodník
na ul. 28. října od Polanky (2,5 mil. Kč), Nové schody ke kinu
(1,5 mil. Kč), Realizace rekonstrukcí kuchyní a sociálních zařízení v MŠ a ZŠ (2,1 mil. Kč). Toto je výčet těch nejvýznamnějších
realizačních investičních akcí, které, když čtete tento článek,
Příjmy

již započaly nebo brzy započnou. K těmto realizačním akcím je
nutno také připočíst i přípravnou a projektovou část, kde jsou
v rozpočtu zahrnuty částky na dokončení projektové dokumentace nové hasičské zbrojnice (1,25 mil. Kč), tak i na dokončení ekonomické a architektonické studie sportovní haly (0,7 mil.
Kč) a významnou částku tvoří také ﬁnance na pořízení nového
územního plánu města (2 mil. Kč).
Nedílnou součástí výdajů jsou také splátky půjček. Město Klimkovice má celkem 8 úvěrů. Jedná se o úvěry, které byly pořízeny
za účelem výstavby kanalizace ve městě Klimkovice, kanalizace
v Josefovicích, úvěr na energetické úspory (zateplení, okna…)
základní školy, koupě budovy žluté školy či úvěr na koupi pozemků za základní školou. Celková vypůjčená částka činila 115 mil.
Kč, z této zbývá doplatit 29 mil. Kč a souhrnná roční splátka pro
rok 2022 činí 7,5 mil. Kč. Dvě z těchto splátek v celkové roční
výši 2 mil. Kč, související s energetickými úsporami ZŠ, končí
svou splatnost právě v roce 2022, takže od následujícího roku
se rozpočtu města zase o něco uleví. Z pohledu pravidla o rozpočtové odpovědnosti města má město hospodařit tak, aby výše
dluhu nepřekročila 60 % průměrného ročního příjmu, počítáno
za poslední 4 roky. Z tohoto pohledu se město Klimkovice pohybuje na necelých 30 %.
Při pohledu na tabulku se leckdo může domnívat, že město
hospodaří špatně se schodkovým rozpočtem, jelikož výdaje o téměř 43 mil. Kč převyšují příjmy. Není tomu ale tak. Ona
převyšující částka představuje totiž zapojení ﬁnancí zůstatku na
účtu města z dobrého hospodaření předchozích let. Tyto ﬁnance
jsou výhradně využívány na investice.
Jsem rád, že jsme ani při letošním sestavování rozpočtu města nemuseli nijak výrazněji omezovat běžné výdaje a ani výdaje na investice. Tímto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům
úřadu, technické správy, KISu, knihovny, příspěvkových organizací a zejména pracovnicím ﬁnančního odboru úřadu za výbornou spolupráci při sestavování rozpočtu. Také bych chtěl touto
cestou ještě jednou poděkovat i všem členům ﬁnančního výboru
zastupitelstva města a samotným zastupitelům za bezproblémový proces schvalování rozpočtu města na rok 2022. Zastupitelé
se na sestaveném rozpočtu shodli téměř jednohlasně (z 15 přítomných bylo 14 pro / 1 proti).
Podrobnosti rozpočtu města Klimkovic naleznete na webových stránkách města: www.mesto-klimkovice.cz v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD / ÚŘEDNÍ DESKA, nebo také v graﬁcky přehledné
podobě na webových stránkách města v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD
/ ROZPOČET.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta
Výdaje

daňové příjmy

64 295 000,00 Kč

běžné výdaje

84 146 914,00 Kč

nedaňové příjmy

19 645 320,00 Kč

kapitálové výdaje

46 968 500,00 Kč

přijaté transfer – dotace

3 809 167,00 Kč

konsolidační položky

1 287 402,00 Kč

příjmy celkem

89 037 299,00 Kč

ﬁnancování

43 365 517,00 Kč
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konsolidační položky

výdaje celkem

1 287 402,00 Kč

132 402 816,00 Kč
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ROZPOČET MĚSTA KLIMKOVIC NA ROK 2022

Oznámení o výši ceny vodného a stočného
od 1. ledna 2022
Město Klimkovice sděluje na základě informací, převzatých od vodárenských společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 28/3114, Ostrava
a usnesení Rady města Klimkovic 101/1461.1 ze dne 6. 12. 2021 nové ceny vodného a stočného na území města Klimkovic,
a to s účinností od 1. ledna 2022 takto:
Cena bez DPH

Cena vč. 10 % DPH

Voda pitná (vodné) SmVaK Ostrava a. s.

45,91 Kč/m3

50,50 Kč/m3

Voda pitná (vodné) OVaK Ostrava a. s.

39,40 Kč/m3

43,34 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) město Klimkovice

46,51 Kč/m3

51,16 Kč/m3

Ing. Helena Malásková,
referentka odboru hospodářsko-technického
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MĚSTO KLIMKOVICE
Zastupitelstvo města Klimkovic

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Klimkovic na svém 27. zasedání, konaném dne 10. 11. 2021, usnesením č. 27/494.2 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Klimkovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen
„poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.1

Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je2:

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku, a jde-li o poplatníka dle č. 2 odst. 1 písm. b)
této vyhlášky, též identiﬁkační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.7
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.8
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2, nebo jeho změnu,
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9

a) fyzická osoba přihlášená ve městě3, nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území
města.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4

Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 780 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo

Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická
osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen

6

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování,
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
12

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6.
příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 1/2022
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve, než lhůta pro
podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je12

s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech
domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak
i spolu s podílem na tomto pozemku.17
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá
věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako
na vlastníka této nemovité věci.18

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Čl. 11
Přechodná ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

1

§ 10e zákona o místních poplatcích

3

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci
obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců
na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně
po dobu delší než 3 měsíce
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany
nebo osobou strpěnou na území podle zákona
o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde
o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

4

§ 10p zákona o místních poplatcích

5

§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

6

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

7

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

8

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

9

§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

10

§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních
poplatcích

11

§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních
poplatcích

12

§ 10g zákona o místních poplatcích

13

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

14

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

15

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

16

§ 12 zákona o místních poplatcích

17

§ 10q zákona o místních poplatcích

18

§ 10r zákona o místních poplatcích

(2) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 916
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu

§ 15 odst. 1, zákona o místních poplatcích

2
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Občanské průkazy
Od 2. srpna 2021 vešel v platnost nový
zákon o občanských průkazech. Nově
končí platnost občanského průkazu uplynutím 45 dnů ode dne změny trvalého
pobytu, jména, příjmení, rodného čísla,
pohlaví a rodinného stavu, pokud byl jako
volitelný údaj zapsán. Dále již správní
orgán nebude vydávat potvrzení o občanském průkazu při ztrátě, zadržení apod.

výměra se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč.
Procentní výměra důchodu se navýší
o 1,3 % a navíc o pevnou částku 300 Kč.
Společně se zvýšením důchodů dojde
k navýšení příplatků k penzím účastníků odboje a osobám rehabilitovaným.
Tyto příplatky se zvýší stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů,
tedy rovněž o 1,3 % a pevnou částku
300 Kč.

Nemocenské pojištění

Minimální mzda

Od 1. ledna 2022 dojde ke změnám
v oblasti nemocenského pojištění. Klíčové změny se budou týkat dávek dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného
člena rodiny a otcovské poporodní péče.
O dlouhodobé ošetřovné bude možné
požádat i v situaci, kdy nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři
kalendářní dny. Požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče
bude možné až do 8 dnů po skončení
hospitalizace. U osob v terminálním stavu
pak podmínka hospitalizace nebude nutná. Klasickou dávku ošetřovného budou
moci nově čerpat také blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají a nežijí s ním
ve společné domácnosti. Dávku otcovské
poporodní péče bude možné nově čerpat
dva týdny místo jednoho. Prodlouží se
i období, v němž může být dávka poskytována v případě, kdy dítě muselo zůstat
v nemocnici v období prvních 6 týdnů
života, a to o dobu hospitalizace.

Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální
měsíční mzda z částky 15 200 Kč na
16 200 Kč pro zaměstnance, kteří mají
stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda
vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Od 1. ledna 2022 bude možné osobám,
které pobírají dávky pomoci v hmotné
nouzi, příspěvek na živobytí a doplatek
na bydlení, provést srážky z těchto dávek,
a to na úhradu pravomocně uložených
pokut za spáchané přestupky. Jedná se
především o přestupky proti veřejnému
pořádku, proti majetku, občanskému
soužití a zanedbávání péče o povinnou
školní docházku.
Spáchání přestupků v těchto oblastech se týká nejen samotných příjemců
těchto dávek, ale také všech společně
posuzovaných osob, které nejsou nezaopatřeným dítětem. O srážkách z dávek
rozhoduje orgán pomoci v hmotné nouzi, a to na základě informací obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
o spáchaném přestupku, nebo uložené

Třídění odpadu a likvidace pneumatik
Pneumatika není komunálním odpadem a její likvidaci platí konečný uživatel
již v ceně zakoupeného produktu. Proto by bylo dobré, aby pneumatika byla
co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad ve sběrném
dvoře či dokonce na černé skládce.
Nezisková společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle zákonných podmínek zpětného odběru. Pneumatika je zpracována materiálově, nebo energeticky. Můžete je najít na různých místech,
kde je požadována nízká hladina hluku a vysoká odolnost a pružnost – například
podložky pod tramvajové pásy. Prvky pneumatiky naleznete i v cementu.
Třídíte odpad? To je skvělé. Tak proč netřídit i pneumatiky? Dejte pneumatice druhý život a odevzdejte je na to správné místo – na místo zpětného odběru. Děkujeme,
že společně můžeme vytvářet lepší svět.
Kolektivní systém Eltma podporuje kroky, které vedou ke zlepšení situace výskytu
opotřebovaných pneumatik v České republice a k větší ochraně životního prostředí.
Jana Hinduláková

14

a včas nezaplacené pokutě za spáchaný
přestupek.

Ukončení dodávek energií
Ocitli jste se v situaci, kdy vám váš dosavadní dodavatel energií ukončil dodávky?
Jste v režimu dodavatele poslední instance? Stanovil vám dodavatel poslední
instance příliš vysoké zálohy a nemáte
dostatek ﬁnancí k jejich úhradě? Zvýšil
vám současný dodavatel cenu a zálohy
nebo vám skončila ﬁxace cen? Nevíte,
jak máte postupovat dál?
Rozhodně není vhodné si na zaplacení vysokých záloh půjčovat peníze
z rychlých půjček. Stát přislíbil pomoc
lidem, kteří se po přechodu k dodavateli poslední instance ocitli v problémech
s placením nově stanovených vysokých
záloh.
Pokud nevíte, co teď máte dělat, jak
se zorientovat mezi dodavateli energií
nebo na které sociální dávky byste mohli
mít nárok, můžete se obrátit na sociální
pracovníky Magistrátu města Ostravy,
kteří vám pomohou řešit i tyto nečekané
situace.
Další informace k řešení sociální situace vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Eva Kubíčková, DiS., která
má každou první středu v měsíci na
Městském úřadě Klimkovice v době od
13.00 do 15.00 hod. pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky: 602 139 374, e-mailem:
ekubickova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu.
Bc. Eva Kubíčková
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První rok činnosti Spolku pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK přinesl výsledky
Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK, který vznikl z iniciativy města
Klimkovic, založily obce Olbramice, Hladké Životice a město Klimkovice 9. prosince 2020. Předsedou spolku byl zvolen starosta města Klimkovic Jaroslav Varga. Spolek se loni rozrostl o obce Vřesina a Jistebník. Při jednáních členy spolku
zastupují starostové obcí, kteří se v průběhu roku sešli na několika členských
schůzích a dvou pracovních jednáních s dalšími stranami.
Prvního pracovního jednání se na
pozvání spolku účastnili zástupci ŘSD,
předmětem setkání bylo řešení hluku
z dálnic a rychlostních silnic i mostů,
neboť ten obtěžuje obyvatele v přilehlých
zástavbách. ŘSD představilo opatření
připravovaná k dodatečnému odhlučnění dálnice D1 v problematickém úseku
od 342. do 354. kilometru, navržená na
základě výsledků odborné studie zpracované v roce 2019 a letos schválené
Centrální komisí Ministerstva dopravy
ČR. Na několika místech inkriminovaného úseku vyrostou nové protihlukové stěny, některé ze stávajících stěn se budou
zvyšovat, případně prodlužovat, většina
nových stěn bude ve variantě neprůhledné a pohltivé, nikoliv průhledné a odrazové. Přestože Krajská hygienická stanice
v Ostravě bez projednání s městem nebo
spolkem a bez předchozího upozornění
prodloužila výjimku pro zvýšené hladiny
hluku z 30. června 2021 až do 31. prosince 2025, ŘSD přislíbilo, že realizaci
navržených opatření zahájí v roce 2024.
„Uvítali jsme informaci, že se ŘSD zabývá technologickými novinkami protihlukových opatření, které by se mohly uplatnit
i v našich obcích, a také jejich designem.
Pro naše občany je to velká naděje, že
se situace může zlepšit. Musíme však

důsledně monitorovat dílčí termíny celého
procesu,“ řekl starosta Klimkovic a předseda spolku Jaroslav Varga.
Druhé pracovní jednání navazovalo
na rozšíření oblasti zájmu spolku o problematiku výstavby vysokorychlostní tratě v MSK, neboť v přilehlých obcích panují obavy z obdobných problémů jako
kolem dálnic a rychlostních silnic, ať už
pro období výstavby, tak následného provozu. Trať, která by měla procházet katastrálním územím obcí, jež jsou členy
spolku, je v současnosti ve fázi předprojektové přípravy a její trasa v MSK zatím
není deﬁnitivně zakotvena a lze ještě
požadovat její úpravy v souladu s potřebami zainteresovaných obcí. Spolek proto pozval na pracovní jednání zástupce
Správy železnic s. o. Prezentace zástupců SŽ byla velmi přínosná a osvětlila řadu
problematických bodů.
„Chceme být součástí spolku a díky tomu být silným partnerem pro jednání od
počátku plánovaní stavby vysokorychlostní tratě, abychom hned v úvodu prosadili
opatření, která omezí negativní vlivy stavby na život obyvatel zejména v oblasti
Nádražní,“ uvedla starostka Jistebníku
Šárka Storzerová.
Připravované třetí pracovní jednání
v prosinci 2021, na které byli pozváni

nově zvolení poslanci za náš kraj a také
senátoři z volebních obvodů v MSK, musel spolek bohužel z důvodu pandemické
situace odložit na začátek příštího roku.
Starostové obcí sdružených ve spolku,
jehož cílem je společně usilovat o minimalizaci negativních dopadů silničního
provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v Moravskoslezském kraji na
život občanů v přilehlých obcích, chtějí
se zákonodárci projednat možnost úpravy některých zákonů. Na základě svých
zkušeností by totiž uvítali zavedení povinnosti mít v rozpočtu na stavbu nové rychlostní komunikace také ﬁnanční položku
určenou na následnou výsadbu „odhlučňovacích a odprašovacích“ pásů zeleně,
které by vytvořily přirozenou bariéru mezi
obytnou zástavbou a frekventovanou silnicí. Pokud neexistuje povinnost mít bariérovou zeleň jako součást projektu,
musí její výsadbu ﬁnancovat dotčené
obce a města, jejichž občanům provoz na
frekventovaných komunikacích znepříjemňuje život.
Město Klimkovice jde příkladem ostatním. Nečekalo se založenýma rukama
a rozhodlo se pomoci svým občanům vlastním přičiněním, když se nedomohlo žádné adekvátní reakce u příslušných institucí státu. Město již v roce 2019 vytipovalo
tři lokality pro výsadbu izolační zeleně,
prioritu dostala hlukem nejvíce zasažená
oblast mezi D1 a rodinnými domky ve
Václavovicích v ulici U Zahrádek. ŘSD
a ÚZSVM umožnily rychle a bezúplatně
převést zbytný pozemek, město vykoupilo další čtyři pozemky od soukromých
majitelů. Současně řešilo projekt výsadby
izolační zeleně na celkových 3 548 m².
Realizace výsadby izolační zeleně podél
dálnice D1 odstartovala v úterý 30. listopadu 2021. V pásu dlouhém sto metrů poroste celkem 136 stromů ve třech
Pokračování na další straně
15

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 1/2022
Pokračování z předchozí strany
řadách a 2 544 keřů. Podle vedení města
ale měla izolační zeleň u dálnice fungovat
už od jejího dokončení v roce 2009.
„Jsme rádi, že se konečně podařilo
zajistit stromy a keře, které vytvoří přirozenou clonu mezi Václavovicemi, dlouhé roky sužovanými hlukem i prachem,
a čím dál frekventovanější dálnicí. Vadí
nám ale, že to trvalo tak dlouho, řešení
problému zůstalo zcela na městě, a navíc jsme museli přijmout zcela nesystémové řešení. Na financování nákupu potřebných stromů a keřů i jejich odborné
výsadbě jsme se domluvili se společností
Lidl Česká republika, která se rozhodla tímto vstřícným gestem kompenzovat
skutečnost, že se kvůli zásobování jejích
center také zintenzivňuje doprava. Moc si
rozhodnutí společnosti Lidl vážíme,“ řekl
starosta města a předseda spolku Jaroslav Varga.

Druhové složení odolné zeleně navrhovala odborná ﬁrma, ze stromů se budou
sázet například javor babyka, jasan ztepilý, habr obecný, jeřáb ptačí, líska obecná
nebo borovice lesní, ale také několik ovocných stromů, které budou sloužit k medopastvě hmyzu. Lokalita se pro výsadbu
připravovala bez jakýchkoliv chemických
zásahů. Aby stromy co nejlépe plnily svou
funkci, budou se vysazovat ve vzdálenosti 4 metry od sebe, navíc šachovnicově.
Prostor mezi nimi v dolním patře vyplní
keře. Celá výsadba by mohla být hotova
do konce letošního roku.
Velkým tématem pro setkání s poslanci a senátory je také účast zástupců obcí
podle katastrálního území při jednáních
státních orgánů. Obce v současnosti velmi trápí, že na jednáních o překročení
hlučnosti z dálnice na konkrétním místě
v katastrálním území, která vede Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě s ŘSD, nejsou

jejich představitelé vůbec přizváni. Obce
se tak mohou dozvědět pouze výsledek
řízení, pokud však o něj písemně požádají na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
„Je to jako v předcházejícím režimu –
o nás, bez nás. Je pro nás těžko přijatelné,
že při řízení státních úřadů či organizací
zasahujících do života našich spoluobčanů nemůžeme být účastni a mnohdy
se o něm ani nedozvíme. O výsledky
rozhodnutí můžeme žádat jedině oficiálním dopisem. Chceme být přítomni takovým jednáním a argumentovat z pozice
zástupců občanů zasažených daným
problémem. Proto máme zájem jednat
s našimi zákonodárci o úpravě některých
zákonů,“ doplnil starosta města a předseda spolku Jaroslav Varga.
Ivana Gračková,
mediální zastoupení města Klimkovic
a Spolku pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK

Městská knihovna

Klimkovická knihovna bilancuje
Milí čtenáři, nevím jak vám, ale nám minulý rok 2021 uběhl neskutečně rychle.
I když ubylo kulturních akcí, výstav či besed, knihovna nespala a pořád se snažila
být vám, čtenářům, nablízku.
Máme velkou radost, že se do knihovny
zaregistrovalo hodně dětí a mnozí z vás
se opět po letech vrátili. Knihovnický systém funguje od roku 2010, tak jsme si
vás jen vytáhli z pomyslného archivu čtenářů.
Pro mnohé z vás se stala návštěva knihovny a čtení součástí životního stylu,
a proto rádi zveřejníme trochu statistiky.
Nejžádanějším titulem roku 2021 se stal
regionální román Šikmý kostel od Karin
Lednické, druhé místo si odnese Alena
Mornštajnová s knihami Listopád, Tiché
roky a Hana, třetím nejčtenějším českým
spisovatelem se stal Patrik Hartl s knihou
Nejlepší víkend. Máme velkou radost,
že čtenáři znovu přicházejí na chuť české produkci. V TOP 10 nechybí ani další
česká spisovatelka Michaela Klevisová
a českou invazi nám narušili už jen Lars
Kepler s knihou Zrcadlový muž a Shari
Lapena s Manžely odvedle.
Dětská literatura se, co se týče vkusu,
příliš nemění. V desítce nejoblíbenějších
knih se stále objevují Deníky malého poseroutky Jeffa Kinneyho, Babička drsňačka
od Davida Walliamse, dobrodružné příběhy malé Aničky Ivany Peroutkové nebo
Kanálníčci Michaely Fišarové. Nechybí
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díly Harryho Pottera nebo Kouzelný svět
poníků. Do popředí se dostaly také knihy
o Minecraftu, časopisy a knihy Čtyřlístku
a Marvelovky.
Městská knihovna eviduje 602 registrovaných čtenářů, z toho 167 jsou děti do
15 let. Všichni čtenáři si celkem vypůjčili 13 718 titulů, dospělí 9 700 beletrie
a 1 413 naučné literatury, děti a mládež
1 483 beletrie a 196 naučné literatury, 753 časopisů, a výrazně si polepšily
a jsou stále v oblibě zvukové CD, těch se
vypůjčilo 134.
Nakoupili jsme 886 nových knih (v hodnotě 295 289 Kč), ale také vyřadili knihy,
které již svým obsahem byly zastaralé
nebo poškozené a těch bylo 555. Ale
jak už mnozí vědí, neskončí ve sběru,
ale v bazaru starších knih u vchodu do
knihovny.
A jak si vedli jednotliví čtenáři? TOP
desítka se nám kupodivu již léta nemění,
v závorce uveden počet vypůjčených knih:
1. Oldřiška Edlerová 280, 2. Stanislava
Martiníková 222, 2. Marta Burgerová 183,
4. Marie Indrová 137, 5. Jana Bártová 128,
6. Josef Barinec 123, 7. Miroslava Pohlová 121, 8. Věra Bestová 120, Eva Nitková
109, 10. Helena Teichmannová 94.

U dětských čtenářů se nám pořadí letos
pěkně zamíchalo: 1. Mariana Jalůvková
102, 2. Eliška Poštulková 49, 3. Veronika Himlarová 46, 4. Tomáš Nešetřil 46,
5. Adéla Rečková 42, 6. Tereza Dejlová
41, 7. Karolína Zemanová 34, 8. Tereza
Langrová 31, 9. Elena Langrová 31, 10.
Tereza Kašperlíková 31. Suma sumárum… hoši, mládenci a muži… kde jste?
Milí čtenáři, budeme se rádi s vámi
setkávat opět po celý rok, v měsíci lednu začínáme nakupovat nové knihy, připravujeme výstavu k jednomu velkému
výročí a vlastně, stavte se jen tak. Všem
přejeme pevné zdraví, optimismus a ostrý
zrak (ten na ty knihy…).
Zuzana Konvičková,
knihovnice
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Muzeum Klimkovice

Historie a současnost muzea v Klimkovicích
Prvopočátky vlastivědného muzea v Klimkovicích a vytváření jeho sbírek jsou
spjaty s meziválečným obdobím první Československé republiky, kdy se této úlohy z vlastního zájmu v roce 1934 chopil učitel a pozdější ředitel zdejší měšťanské
školy Jakub Turek (*1883 – †1954).
Muzejní sbírky byly tehdy privátní
a jeho zakladatel nebyl ani místní rodák,
pocházel totiž z Rožnova pod Radhoštěm
a po skončení Velké války se v Klimkovicích oženil (jeho manželkou se stala
dcera bývalého ředitele zdejší obecné
školy J. Hradila) a zůstal zde natrvalo. Od
roku 1923 J. Turek vyučoval v měšťanské
škole a přitom se aktivně věnoval veřejné
činnosti osvětové. Jako dlouholetý člen
místního okrašlovacího spolku pečoval
o ﬂóru v zámecké zahradě, byl zručným
kreslířem a za svého života namaloval
řadu obrazů, zejména akvarelů, které
obohacovaly depozitáře muzea v Klimkovicích, Příboře, Novém Jičíně i v dalších
městech. Právě v muzejnictví učitel Turek
spatřoval zdroj poučení především pro
mládež, přitom sám byl vášnivým sběratelem historických předmětů, hlavně
pracovních nástrojů místních řemeslníků,
sedláků a chalupníků a předmětů sakrálních. Zabýval se také pracovními tradicemi, zvyky, obyčeji, lidovým uměním
a dovednostmi zdejších obyvatel.
Sbírky Turkova vlastivědného muzea
přečkaly i nelehké období druhé světové
války a po roce 1945 se celý muzejní depozitář podařilo umístit ve dvou přízemních
místnostech v budově bývalého kláštera
sester dominikánek (v současnosti ZUŠ
ul. Lidická 5). Podle záznamů v kronice
města Klimkovic bylo Turkovo muzeum
v budově bývalého kláštera v Klimkovicích
oﬁciálně pro veřejnost poprvé otevřeno
dne 26. prosince 1953. Funkci zřizovatele
muzea se ujal zdejší MNV (místní národní
výbor), a ten se po roce 1954 stal jediným
majitelem celé muzejní expozice. Fungování a běžný provoz Turkova muzea byly
pak v režii MNV plynulé, a to až do roku
1965, kdy došlo k jeho provoznímu uzavření. Důvodem bylo zahájení celkové
rekonstrukce dnes již historické klášterní
budovy. Předměty z muzejní sbírky byly
provizorně přemístěny a uskladněny na
půdě zmíněného objektu a činnost vlastivědného muzea v Klimkovicích byla tak
v letech 1965–1983 přerušena na plných
osmnáct let.
V roce 1979 bylo pro katastr tehdejšího okresu Nový Jičín (Klimkovice byly

jeho nedílnou součástí), zřízeno Okresní
vlastivědné muzeum (OVM). Z iniciativy
klimkovického MNV byla tato nová okresní instituce v Novém Jičíně požádána
o zřízení své pobočky také v našem městě, a to v několika místnostech druhého
patra zámecké budovy, které se uvolnily
po vystěhování školních učeben do areálu nově dostavěné základní školy na ulici
Vřesinské. Žádosti MNV bylo ze strany
OVM vyhověno a uvolněné prostory tak
mohly být adaptovány pro provoz muzejní
pobočky.
Dne 16. září 1983 v prostorách nově
zřízené pobočky novojičínského OVM
v Klimkovicích, ve druhém patře severního křídla zámku, proběhla slavnostní
vernisáž a otevření městského vlastivědného muzea, jehož muzejní expozice
byla složena z vybraných předmětů bývalého Turkova muzea, z části sbírek OVM
v Novém Jičíně, sbírek Zemského muzea
v Opavě a z fotograﬁcké dokumentace
mapující historický vývoj města Klimkovic.
Část expozice je věnována významným
osobnostem (akademické malířce H. Salichové, ak. malíři J. Lubojackému, spisovatelce J. Glazarové, básníku P. Bezručovi a bývalému primátorovi kmotrovského
města Klimkovic – Prahy V. Vackovi).
Slavnostní otevření klimkovické pobočky OVM se konalo za účasti předních
představitelů ONV v Novém Jičíně, KNV
v Ostravě a Zemského muzea v Opavě,
včetně pozvaných čestných hostů. Po
úvodní vernisáži následoval v sále zdejšího kulturního domu bohatý program,
jemuž vévodilo vystoupení uměleckého
souboru Heleny Salichové. Nová muzejní expozice klimkovické pobočky OVM
měla, a nadále má tyto části: Pamětní síň
H. Salichové, Historie a přítomnost města
Klimkovic, Přírodní památky CHKO Poodří, expozice Leteckého muzea v Suchdole (muzejní artefakty z r. 2014). Okresní
vlastivědné muzeum Nový Jičín (od roku
2003 Muzeum Novojičínska) spravovalo
a provozovalo pobočku v Klimkovicích po
celé období 1983–2020, tj. celkem 38 let.
Provoz, správu a průvodcovskou činnost
v muzeu v uvedeném období zajišťovala
paní Marta Stonišová z Klimkovic.

V březnu 2020, z důvodu plošného
vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru, byl provoz v pobočce
přerušen, MN (Muzeum Novojičínska) jej
dále již nezajišťovalo a činnost zřizovatele muzea v Klimkovicích ukončilo. Poté
v průběhu letošního roku stávající muzejní expozici plně převzalo do své působnosti město Klimkovice.
V současnosti, a také i do budoucna, se
tedy obecně očekává, že nový zřizovatel
a vlastník Muzea Klimkovice bude usilovat
nejen o udržení stávající expozice, ale připraví také její audiovizuální modernizaci,
včetně plánovaného rozšíření muzejních
sbírek o Pamětní síň architekta Radima
Ulmanna, místního rodáka a čestného
občana města Klimkovic. Vždyť zachování předmětů a archiválií, dokládajících
významnou historickou minulost Klimkovic, jeho přírodních podmínek, stejně jako
soubory informací a dobové dokumenty
o životě a díle významných osobností
našeho, dnes již lázněmi proslulého města, nepochybně patří do pestré mozaiky
jeho dalšího činorodého kulturního a společenského rozvoje.
Pro úplnost ještě doplňuji a připomínám, že v Klimkovicích je již několik let
v provozu soukromé Muzeum automobilových veteránů, o které se v osadě Mexiko pečlivě stará pan Luboš Vůjtek, majitel
zdejšího autoservisu.
Ing. Jiří Pillich,
kronikář města Klimkovic
Zpracováno s použitím podkladů
a záznamů z Kroniky města Klimkovic
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Novinky ze základní školy
To nejcennější, co si můžeme navzájem dát, je čas. Prožijte jej tedy podle svých
představ a očekávání. V novém roce přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky a sílu
na vše, co život přináší.
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy
Na prahu nového roku 2022 se ohlížíme zpět a divíme se, jak rychle uběhly
čtyři měsíce od 1. září.
Začátek školní docházky byl poznamenán ruchem a hlukem probíhající opravy
zateplení školy. Se zpožděním se realizoval projekt Modernizace laboratoře
a technických učeben. Sotva se zdálo,
že bude klid na výuku, začal se šířit covid
a s ním nastupovala karanténa některých
tříd / žáků / pedagogů / zaměstnanců.
Vypořádali jsme se s hybridní výukou, kdy

je část žáků ve škole a část žáků doma
v karanténě – připojena on-line.
Všichni jsme velice rádi, že se daří zabezpečit provoz školy, že žáci převážně
mají prezenční výuku.

Co plánujeme v novém roce?
• Pondělí 31. ledna – pololetní vysvědčení.
• Pátek 4. února – pololetní prázdniny.
• 28. února až 6. března – jarní prázdniny.

• Žáci 2. a 3. tříd od 11. února zahájí kurz
plavání.
• Žáci 7. tříd pojedou na lyžařský výcvik
20.–25. února.
• Žáci 9. ročníku budou vypisovat přihlášky na střední školy a učiliště.
Věřím, že se všichni máme na co těšit
v novém roce. Dopřejme si hodně malých
radostí, milých překvapení a hezkých
setkání.
Mgr. Miroslava Hoňková

Národní kolo Bobříka informatiky počtrnácté
V tomto školním roce se naše škola opět zapojila do celostátní on-line soutěže
s názvem Bobřík informatiky, která je určená žákům 4.–9. tříd základních škol
a studentům středních škol.
Celkem se zapojilo 267 žáků školy,
kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet. Soutěžní
otázky byly z těchto oblastí: informatické
myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost. Klade si za cíl seznamovat žáky
a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika
není totéž, co ovládání počítače.
V kategorii MINI (4. a 5. třídy) soutěžilo
101 žáků, bobříků bylo celkem 17. Nejúspěšnějšími soutěžícími byli Sandra
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Limová z 5. B se 180 body, druhé místo
obsadila Tereza Horáková z 5. B se 172
body a na třetím místě skončil se ziskem
165 bodů Sebastian Školoudík ze 4. B.
V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy)
se soutěže zúčastnilo celkem 85 žáků,
z nichž bobříka ulovilo 17. Na prvním
místě se umístil Jakub Häring ze 7. C
se 164 body, dělené druhé místo získali
Oliver Václavek z 6. B, Hana Janásková ze 7. C a Gabriela Buroňová ze 7. A
se 160 body a třetí místo obsadil Jakub
Parchański z 6. A se ziskem 156 bodů.

Kategorie KADET (8. a 9 třída) byla
v naší škole nejúspěšnější. Celkem naši
žáci získali 30 bobříků z 81 zúčastněných. Vítězem této kategorie se stal
Matěj Horák z 8. C, který získal maximální počet bodů – 192, na druhém místě se
umístil Adam Bartoš z 8. C se 180 body
a třetí místo obsadil Jan Novák z 9. B,
který získal 176 bodů.
V celé ČR se soutěže zúčastnilo přes
100 000 žáků a studentů. Děkuji všem
zúčastněným za bojovnost, kolegům za
pomoc při organizaci, gratuluji všem
úspěšným řešitelům národního kola a těším se příští rok zase při lovu bobříků.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Projekt pro podporu činnosti sportovních
trenérů a fyzioterapeutů
Ve druhé polovině října čekalo při hodině tělesné výchovy na žáky třetích tříd
naší školy velké překvapení v podobě dvou, na první pohled sympatických, příjemných a kamarádských trenérů.
Ano, byli to právě otec a syn Stuchlí.
Pana Marka Stuchlého si mnozí budou
pamatovat jako dvojnásobného mistra
ČR v basketbalu s nejvyšším počtem
nastřílených bodů v historii samostatné
ČR. Nyní je tento muž trenérem a předsedou klubu BK NH Ostrava.
Protože škola disponuje dvěma tělocvičnami, ve kterých se dá paralelně
cvičit, každý z obou pánů si převezme
vždy jednu třídu jedenkrát týdně. Docházejí pravidelně ve čtvrtky a pátky. V takto
vymezeném čase se stihnou prostřídat
všechny třídy prvního stupně.

A protože jsou děti z hodin, které probíhají pod jejich vedením, doslova nadšeny,
rozhodla jsem se napsat pár slov právě
o jejich činnosti. Nutno dodat, že i my paní učitelky se na tyto lekce velmi těšíme,
protože jsou pro nás vítanou změnou,
obohacením a možností naučit se novým
hrám, cvičením i aktivitám, zaměřeným na
TV. Zde jsou naše postřehy a poznatky.
S projektem jsme velice spokojeny.
Trenéři přinesli program na zvýšení všeobecné tělesné připravenosti, pohyblivosti dětí a jejich obratnosti, což zejména
v době covidové je mimořádně potřebné.

Do hodin jdou vždy radostně, s očekáváním dobré zábavy. Program v našem případě sestává z nejrůznějších her a aktivit.
Trenéři přistupují k hodinám velmi zodpovědně. Jsou vždy připraveni, nachystáni,
mají s sebou zásobu pomůcek. Nabízejí
dětem nepřeberné množství námětů na
pohybové hry. Mají k nim kamarádský
a přátelský přístup. Mnohdy se do hry
zapojí společně s nimi. Nemají problém
zohlednit věková speciﬁka (rozdíl mezi
prvňákem a páťákem). Nic není špatně,
všechno se učíme. Trenéři mají trpělivost
a ochotně dětem znovu vše ukazují a vysvětlují. Nikdo z žáků nesedí, každý je zapojen a neustále se hýbe. Maximálně se
snaží využít času 45 minut k intenzivnímu
pohybu. Tento omezený časový úsek většinou nikdy nestačí. Nezanedbatelným
přínosem je mužský element, který ve
výuce schází. Motivace už je zapříčiněna
jen samotným jejich příchodem.
Všechny děti mají tuto výchovu rády,
ale nemohu si odpustit nenapsat, že
s kolegyněmi až trochu žárlíme, protože
i když je tělocvik obecně velmi oblíbený,
čtvrteční i páteční tělocviky s trenérem
jsou absolutně TOP. Děkujeme vám, páni
trenéři, kolektiv pedagogů 1. stupně.
Mgr. Nelly Kavalová

Škola osobního života
Také v letošním speciﬁckém školním roce se nám podařila obnovit tradiční akce
pro žáky 8. ročníku. V rámci dlouholeté spolupráce jsme zajistili odbornou přednášku Škola osobního života.
Interaktivní program školní primární
prevence probíhal v prosinci pod vedením zkušených lektorek z Centra pro rodinu a sociální péči z. s. MUDr. Maria Fridrichová přistupovala k vybraným tématům
odborně a s velkou citlivostí.
V šestihodinovém bloku se žáci mohli
zamyslet nad aktuálními tématy – dospívání, pohled sám na sebe, odpovědný
výběr partnera, plánované rodičovství,

prevenci rizikového sexuálního chování.
Pro žáky byly zvláště obohacující zkušenosti z dlouholeté praxe lektorky.
Úspěšnost a kvalitu programu podtrhuje skutečnost, že tento certiﬁkovaný program využívá mnoho základních i středních škol.
Mgr. Hana Škutová,
Mgr. Petra Řeháčková
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Nejlepší mladý chemik ČR

Vánoční pošta
Žáci třídy 6. B přispěli k vánoční
atmosféře, která opanovala naši školu, svou aktivitou Vánoční pošta.
Žáci 2. stupně a starších ročníků
1. stupně si mohli navzájem poslat
vánoční přání. V hale školy byla
umístěna „poštovní schránka“, kterou strážili organizátoři, a ti pak také
roznesli přání adresátům. Schránka se naplnila krásnými originálně
vyrobenými přáníčky. Akce vznikla
v rámci práce školního parlamentu,
kde pod vedením paní ředitelky pracují zástupci tříd. Žáci 6.B vše sami
vymysleli, zorganizovali a vyrobili. Za
to jim patří velká pochvala.

V listopadu v naší škole proběhlo
školní kolo tradiční chemické soutěže
O nejlepšího mladého chemika České
republiky. Zúčastnilo se 20 žáků 9. ročníku.
Výkony byly velmi vyrovnané. Na nejlepších místech se umístili, a do dalšího
kola postupují, Jan Novák z 9. B, Patrik
Marek z 9. A a Adam Svoboda z 9. B.
Další kolo, tentokrát v online verzi, proběhne v lednu 2022.
Držíme klukům palce a děkujeme za
reprezentaci školy v této náročné soutěži.
Mgr. Kateřina Chrapková

Děti dětem v nemocnici

6. B a Mgr. Renáta Nejezchlebová

V listopadu jsme si řekli, že nebudeme otálet a začneme tvořit vánoční výzdobu.
Někteří nad tím trochu kroutili hlavou, ale my jsme tušili, že náš tradiční Vánoční strom se letos konat nebude. Rozhodli jsme se výtvory, které jsou většinou
součástí našeho jarmarku, adresovat dětskému oddělení Fakultní nemocnice
Ostrava.
Děti z družiny i z druhého stupně se
pustily do vytváření přáníček, stojánků,
andělů, zdobily se větve, kameny, vyráběly svícny, zápichy, ozdoby na stromeček

i vločky a hvězdy do oken, prostě, co
komu šlo a co nás ve výtvarné a pracovní výchově napadlo. Nejvíce práce nám
dalo společné dílo – obří věnec na dveře

z recyklovaného papíru. Velmi ale oceňuji
i vlastní nápady dětí, se kterými samy přišly a také jejich snahu zapojit se a pomoci
a krásné nápady mých kolegyň.
Děkuji Romaně Matějové, Svatavě
Liché, Lucii Bendové a Janě Petruškové
za ochotu se na tomto nápadu podílet.
Také děkuji dětem z 6. C, 7. a 8. třídám
a 9. B. Ještě před Mikulášem jsme vše
předali paní ředitelce Mirce Hoňkové, která se nabídla, že ozdoby do nemocnice
dopraví.
Doufáme, že dětem, které bohužel nemohou trávit vánoční svátky doma, naše
ozdoby zpříjemní jejich pobyt a navodí na
oddělení vánoční atmosféru. A třeba se
toto tvoření stane v naší škole také tradicí.
Podívejte se na přiložené video, které
jsem vytvořila jako vzpomínku na tuto
akci: https://youtu.be/iom4Z63hcRI.
Mgr. Marcela Litomyská
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Mateřská škola

Poděkování městské policii
Chtěla bych jménem MŠ Klimkovice na
ul. 28. října poděkovat za skvělou spolupráci s Městskou policií Klimkovice.
Kdykoli se při vycházce potkáme, máme o program postaráno. Jsou ochotní nás doprovázet a naučit děti, jak se
správně chovat jako chodec, jak přecházet přechod se světelným značením i bez
něj, jak jednat správně a klidně při různých situacích. Jiný den nám zase připravili prohlídku policejního vozu, při které

dětem radostí oči jen zářily. Dokonce nás
v prosinci překvapili návštěvou v naší
školce. My čekali Mikuláše, ale ve dveřích
se objevili naši milí strážníci a obdarovali
děti omalovánkami, pastelkami, výstražnými vestami a hudebním CD s dopravní
tematikou od BESIP oddělení Ministerstva dopravy ČR.

Návštěva MP
V prosinci nás navštívili strážníci
z městské policie, aby nás pozdravili,
popřáli nám šťastné a veselé Vánoce
a také rozdali nějaké drobnosti.

Děkujeme za vaše nadšení pro práci
s našimi dětmi.

Obdarovali nás reﬂexními vestami, které
jsou pro nás nezbytné při vycházkách
a každé dítě dostalo drobné dárky v podobě reﬂexní pásky, voskovek a omalovánky. Děti byly nadšené a dárečky je moc
potěšily. Tímto jim děkujeme.

Nikola Sequensová

Mgr. Darina Jedličková

Mikulášská
Dny v kalendáři se přehouply do měsíce prosince a jako každým rokem, tak
i letos se ve všech našich školkách
zastavil Mikuláš s andělem a čertem.
Po celý rok Mikuláš všechny děti bedlivě pozoroval a pečlivě zapisoval do své
knihy, jak se chovaly. Některé děti od něj
získaly pochvalu, za to, že byly po celý
rok hodné, jiným dětem nějaké to zlobení
odpustil a trošičku pohrozil prstem, aby
věděly, že se musí napřesrok polepšit.
Čert si nikoho nakonec do pekla neodnesl
a všechny děti dostaly mikulášské balíčky
plné dobrot, které poskytla školní jídelna
a dárkové balíčky od ﬁrmy RenoFarm
Klimkovice, za které jim patří velký dík.
Bc. Lenka Paličková

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Kurzy pro seniory
V dalším pokračování našeho miniseriálu bychom vám chtěli představit dva kurzy, které nabízíme seniorům. Jedná se o Cestu efektivní komunikace a Trénování
paměti.
Kurz Cesta efektivní komunikace
(CEK) probíhá v osmi dvouhodinových
lekcích. Účastníci kurzu mají možnost se
zaměřit na sebepoznání, ale také si prostřednictvím praktických ukázek a cvičení vyzkoušet komunikační metody, které
slouží k zaslechnutí, propojení, poznání
a sdílení, což je i v seniorském věku přínosem pro mezigenerační soužití, navazování nových kontaktů a prevenci sociálního vyloučení. Jak hodnotí kurz CEK
naši účastníci? „To teď budeme mít v naší
vesnici krásné sousedské vztahy!“, nebo

„Po té spoustě let jsem konečně zjistila,
proč mi manžel někdy nerozumí!“, další
účastnice: „Jsem ráda, že jsem se naučila
povzbuzovat a komunikovat tak, aby mě
druzí slyšeli“, nebo: „Škoda, že jsem takový kurz nezažila dřív…“.
Máte pocit, že zapomínáte při odchodu
z domova, zda jste zamkli dveře? Nemůžete si zapamatovat číslo mobilního
telefonu nebo jména nových sousedů?
Právě pro vás je určen kurz Trénování
paměti. Paměť má schopnost ukládat
informace, vstřebávat je, udržet a zpětně

si je vybavovat. Potřebujeme ji celý život,
ale musíme o ni také pečovat. Pro dobrou tělesnou kondici posilujeme svaly.
Potřebujeme však také i pravidelný trénink paměti, který slouží jako prevence
degenerativních změn mozku. Trénování
paměti pomáhá starším i mladším generacím a je až překvapivě zábavné. Na kurzu procvičujeme různé metody a techniky,
jak si udržet paměť stále pružnou nebo
jak si rozšířit rezervní mozkovou kapacitu. Náš mozek dokáže úžasné věci. Sami
jsme častokrát překvapeni, co vše jsme
schopni si zapamatovat a jakými nápady
se můžeme ve společenství vzájemně
obohatit a inspirovat.
Více informací na: www.prorodiny.cz.
Mgr. Ludmila Kaňoková,
vedoucí aktivit pro seniory
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Sanatoria Klimkovice
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Kultura

My se nevzdáváme
Je krásnou tradicí, že Adventní dostaveníčko, pořádané Mozaikou, vyvrcholí
rozsvícením vánočního stromu v Klimkovicích. Doba je však taková, že je
opět všechno jinak.

koncertní prostory našeho města.Na platformě www.Youtube.com, kanál Města
Klimkovic, mají tyto koncerty přes 3 000
zhlédnutí. A jistě v čase uplynulých Vánoc
přibudou další diváci.

My – hudebníci a zpěváci z Klimkovic
– se však nevzdáváme. A když nemohou
lidé přicházet za hudbou, musí hudba přijít
k lidem domů. Poprvé jsme díky podpoře
města Klimkovic natočili tři vánoční pořady v roce 2020. Dali jsme jim název Adventní, Vánoční a Novoroční tajemství.
Podle tehdejších pravidel mohli dokonce
vystoupit jen dva účinkující. Byli to sólisté
Marie Šimurdová a Aleš Pirnos. Ti svými
vánočními skladbami oživili netradiční

V roce 2021 jsme tedy už znali cestu,
jak dostat vánoční hudbu k vám domů.
Kulturní a informační středisko Klimkovic,
v čele s Alicí Chlebovskou, rychle zajistilo podporu města a zdejší farnosti. A tak
mohly vzniknout další tři online pořady
s názvem Vánoční koncerty v Klimkovicích 2021. V prvním z nich se na jevišti
v kině představil Akoband Klimkovice.
Celou akci s přenesením naší hudby do
éteru inicioval soubor Generace, který
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má s online prostředím své vlastní zkušenosti. Jejich program sestavený z gospelů rozezněl vánočně vyzdobený Kostelík
Nejsvětější Trojice. V závěrečném koncertě pak v kostele sv. Kateřiny zazpívaly
Famózní klimkovické pjenice a Pěvecký
sbor města Klimkovic.
Velký dík patří dirigentům a členům
všech souborů, kteří se radostně do této
netradiční akce zapojili. Děkujeme za podporu městu Klimkovice, zdejšímu panu
faráři a farníkům, kteří umožnili natočení
koncertů. Živý koncert sice nenahradíme,
ale zato si budeme moci vánoční písně
poslechnout klidně i za pět let.
Lenka Večerková, autorka projektu
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ZO ČSCH Klimkovice

Střípky z činnosti klimkovických chovatelů
v uplynulém roce
Další rok nám uplynul a také klimkovičtí chovatelé bilancovali uplynulou chovatelskou sezónu. Z počátku roku jsme vůbec netušili, co nás při pokračující
koronavirové pandemii čeká a zda-li vůbec budeme moci své odchovy vystavit
a uspořádat tradiční klimkovickou výstavu. Nakonec se v období od června do
listopadu přece jen něco podařilo a několik výstav se uskutečnilo a naši chovatelé opět ukázali kvalitu svých zvířat.
V červenci naši chovatelé vystavili svá
zvířata na tradiční Krmášové výstavě
v Polance, kde mladý chovatel Hynek Boháč získal na své Hermelíny červenooké
Pohár na vítěznou kolekci výstavy.
V září jsme po roční odmlce uspořádali
při klimkovickém jarmarku místní výstavu
králíků, drůbeže a holubů, která tentokráte proběhla u místního chovatelského
areálu na ulici Křížkovského. Po dvaceti
letech jsme byli nuceni opustili prostory
místního parku, byť neradi. Vedlo nás
k tomu několik skutečností, a to obavy
z možnosti vládních nařízení a zrušení výstavy při pandemii ze dne na den,
kdy organizace této akce v parku je velmi časově a organizačně náročná, dále
ve stejném termínu konání dalších pěti
výstav v přímém okolí a tudíž riziko vystavení malého počtu zvířat a také bohužel
omezené možnosti snižujícího se počtu
nejen klimkovických chovatelů. Nyní
můžeme říci, že rozhodnutí bylo správné
a věříme, že výstava účel splnila a líbila
se. Ohlasy místních občanů byly vesměs
pozitivní, přestože výstava proběhla
v menším měřítku. Jednodenní výstavu
navštívilo celkem 260 platících dospělých

návštěvníků, děti měly vstup zdarma.
Vystaveno bylo 60 králíků, 15 voliér vodní
a hrabavé drůbeže a 40 holubů. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení
a pro děti „štěstíčko“ s bohatými výhrami.
Nejlepšího králíka výstavy předvedl mladý chovatel Hynek Boháč, a to Hermelína
červenookého, nejlepší drůbež – kachnu
čárkovanou vystavila Dominika Sáblová
a nejlepšího holuba Kinga modrého oc.
97 bodů, a zároveň i nejlepší zvíře celé
výstavy, vystavil př. Karel Vince, všichni
chovatelé z Klimkovic. Chtěl bych tímto
poděkovat všem vystavovatelům, návštěvníkům a sponzorům za podporu této
chovatelské akce ve městě.
Týden po této akci vystavili naši chovatelé své králíky na celostátní výstavě
v Přerově, kde bylo vystaveno celkem
1 800 králíků z celé ČR a opět se naši
chovatelé neztratili. Filip Sikora vystavil
Saténové divoce ohnivé, Radim Boháč
vystavil králíky Saténové rhönské, na
které získal titul Mistr republiky na kolekci
382,5 bodů a Šampiona ČR na jednotlivce 96 bodů a dále mladý chovatel Hynek
Boháč, králíky Hermelíny červenooké, kdy
na samce získal titul Šampion ČR s oc.
96,5 bodů, což zatím nikdy nikdo z klimkovických chovatelů této bodové mety na
celostátní výstavě králíků nedosáhl.
Dále se naši chovatelé zúčastnili okresních výstav, a to v Třinci, Staré Vsi nad
Ondřejnicí, Studénce, kde taktéž získali
několik čestných cen na svá zvířata. Gratulujeme a děkujeme všem za příkladnou
reprezentaci.

Úspěch mladé chovatelky
Vítězný samec CVMK v Přerově chovatele Hynka Boháče.

V srpnu proběhla vědomostní celostátní soutěž mladých chovatelů, které se

Mladá chovatelka Helena Postavová se
svým králíkem plemene Český červený.
již počtvrté zúčastnila naše chovatelka
Helenka Postavová. V nejsilnější, II. věkové kategorii odbornosti králíci, kde
soutěžilo 16 dětí, vybojovala vynikající
3. místo. Absolvovala náročné písemné testy, poznávačku plemen králíků
a jejich barevných rázů a v odpoledních
hodinách obávaný pohovor s odbornou
komisí nad její písemnou prací o Chovu
králíků Českých červených. Mezi prvními třemi byly minimální bodové rozdíly
a svědčí to o Helenčině talentu v zálibě
v chovu králíků. Velmi jí tímto gratulujeme
a děkujeme za příkladnou reprezentaci
a přejeme mnoho dalších, nejen chovatelských, úspěchů. Budeme jí také držet
palce v roce 2022.
Vážení spoluobčané, příznivci chovatelství, dovolujeme si tímto poděkovat
vám všem ve městě za podporu a přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu, mnoho štěstí a radosti v roce 2022. Zájemce
o čistokrevné chovatelství rádi mezi sebe
přijmeme, neváhejte nás kontaktovat
a naplňujte společně s námi slogan „Pro
radost, krásu a užitek“.
Za výbor ZO ČSCH Klimkovice
Radim Boháč

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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Badminton TJ Sokol Klimkovice
MČR U17 – Kateřina Osladilová
je mistryně ČR v deblu
O víkendu 4.–5. 12. 2021 se naši hráči Marek Waliszewski
a Kačka Osladilová zúčastnili MČR – U17, které se konalo
v Českém Krumlově.

ni bohužel čekala nasazená jednička a budoucí vítězka Petra
Maixnerová, prohra 0:2. Škoda, los mohl být příznivější a snad
by to i cinklo. Vše si Kačka vynahradila v deblu, kde spolu s Kačkou Koliášovou s přehledem splnily roli favoritek a jako nasazený pár č. 1 s přehledem celý turnaj vyhrály.
Díky patří všem, Jirkovi Vašátkovi a Jirkovi Halfarovi, všem
sparingům, kteří s Kačkou trénovali. Hurá, Klimkovice mají zase
titul MČR!

BEC U17 – Kateřina Osladilová
potvrdila svou formu!
V pondělí a úterý 6. a 7. 12. 2021 se v Českem Krumlově konal
mezinárodní turnaj BEC hráčů do sedmnácti let. Zde opět naše
Kateřina Osladilová potvrdila, že její forma teď graduje a opět si
ve čtyřhře dívek došla pro zlato! K tomuto skvělému výsledku
přidala ještě bronz ze singlu dívek! Gratulujeme, skvělá práce
a skvělá reprezentace Klimkovic!

Extraliga – dvě víkendové prohry
= šesté místo v průběžné tabulce

Kateřina Osladilová
Marek i Kačka hráli singl a debl, bohužel Marek v obou prvních
kolech narazil na Petra Hnilicu, v singlu po bojovném výkonu
prohrál 1:2 na sety, v deblu s Vojtou Matušem prohráli 0:2, kde
jedním z hráčů byl opět Hnilica. Škoda, oba sety byly těsné. Kačka se v singlu probojovala celkem snadno do čtvrtﬁnále, tam na
Extraligové družstvo
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V sobotu smutná prohra 1:6 v Plzni, i když výsledek je jednoznačný, zápas rozhodně nebyl a bohužel rozhodly hodně vyrovnané koncovky. V neděli po skvělých výkonech našich hráčů
opět bohužel prohra proti obhájci titulu z Benátek nad Jizerou
2:5. Opět byla síla soupeře v tom, že zvládl koncovky rozhodujících zápasů.
Jdeme dál… 15. a 16. ledna ve FAJNE v Ostravě-Porubě
ve 3. kole vyzveme Český Krumlov a Prahu! Už teď si pište do
svých kalendářů a přijďte nám fandit, potřebujeme vaši podporu
z hlediště!
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1. liga východ – 2. kolo – domácí turnaj
vyzněl jednoznačně pro spoupeře
Náš oddíl hostil jednu polovinu 2. kola první ligy východ, který
jsme odehráli v Pustějově. V místní hale se sešly týmy TJ Sokol
Klimkovice B, TJ Sokol Dobruška, TJ Sokol Polabiny Pardubice a TJ Slavoj Český Těšín. Domácí tým měl před sebou dva
zápasy. Nejprve jsme poměřili síly proti Pardubicím, a ve druhém kole jsme vyzvali favorita skupiny Dobrušku. Našemu týmu
chyběli tři hráči – Polák Lukáš Cimosz, který plnil povinnosti vůči
svému „rodnému“ týmu a nemocní Dominika Budzelová, David
Slíva a Jiří Halfar ml.
I přes tyto absence náš tým nastoupil v sestavě, která skýtala naději, že můžeme soupeře potrápit. Bohužel se tak nestalo. Hladké prohry 1:6 proti oběmai soupeřům jasně ukázaly, že
musíme hodně přidat v herní i fyzické připravenosti. V Pustějově
nám pšenka nekvetla. Snad v příštím kole, které se asi odehraje
až v lednu, budeme mít lepší formu.

GPC U13 Český Těšín – nové naděje?
V sobotu 4. 12. 2021 se našim hráčům turnaj GPC U13 v Českém Těšíně povedl. Velká gratulace všem. Přijeli jsme ve velké
sestavě: Hanka Pastrňáková, Barča Hanáčková, Natalie Kostková, Silva Demková, Adam Augustin, Albert Kňazovčík, Jakub
Häring, Jonáš Dočkal a Jirka Hudec. Dařilo se v mixu, kde Jakub
s Aničkou Šuhajovou(Ostrava) byli stříbrní, dále se vedlo holkám v deblu, kdy Silva s Barčou vybojovaly krásné třetí místo.
Nakonec v deblu Jakub s Davidem Mohylou (Ostrava) byli zlatí
a doplnili je bronzoví Albert s Martinem, gratulace.

MMČR U19 (Czech Junior 2021), Orlová
– skvělé druhé místo Kateřiny Osladilové
Ve dnech 19. až 21. listopadu proběhl v Orlové tradiční mezinárodní turnaj Czech Junior 2021. Z klimkovických hráčů nás
tam reprezentovali David Slíva a Kateřina Osladilová. Oba ve
dvouhrách a smíšené čtyřhře a Kateřina spolu s Kateřinou Koliášovou v dámské čtyřhře.
V singlových duelech podlehli oba naši hráči v prvních kolech.
V párových disciplínách se však dokázali probojovat do druhého dne turnaje. V mixu nakonec podlehli následným ﬁnalistům
– maďarskému páru Kean Gabor Kigyos a Nikol Szabina Vetor.
Kateřina se však se svou spoluhráčkou probojovala do samotného ﬁnále dámského deblu, kde se jim nakonec nepodařilo vybojovat zlato proti anglickému páru Estelle Van Leeuwen (podlehly
21:12 a 21:13) a obsadily stříbrnou příčku.

Inzerce

Jsme ti, kteří ...
... vozili klimkovickým tunelem
před jeho otevřením
... byli u zprovoznění kruhového
objezdu v Klimkovicích
... vozili Famózní klimkovické
pjenice
... přistavili Rolls-Royce
na silvestrovských akcích
v lázních
... vybudovali sportoviště
na Mexiku
... TAKÉ již 33. rokem se staráme
o naše čtyřkolové miláčky

Děkujeme Vám za důvěru!
Kolektiv Autoservisu Vůjtek

Za TJ Sokol Klimkovice
Radim Osladil, Petra Dočkal, David Slíva a Jiří Halfar

Klimkovice, Mexiko 305
Tel.: 556 425 555,
602 718 341, 606 122 868
E-mail: lubomir.vujtek@seznam.cz
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STUDIO 365
hledá
nové tváře
pro reklamu
9–27 a 28–45 let
Tel.: 605 427 271
www.studio365.eu

Provozovna

KLIMKOVICE

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

Nabízím externí vedení účetnictví

HLEDÁME ZAHRADU
pro postavení
mobilního domu.
Tel.: 605 122 429

včetně nez. organizacím
• Vyplním všechny druhy daňových přiznání –
DPH, OSS, silniční daň, daň z příjmu fyzických osob,
daň z příjmu právnických osob, statistické výkazy aj.
• Dále se postarám o vaši mzdovou agendu.
• Připomenu vám termíny pro splnění
vašich daňových povinností.
• Pro doklady si mohu jezdit.
Dlouholetá praxe v oboru, pojištění.
Kontakt: malisova.ucto@seznam.cz, tel.: 603 517 724
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