Městský úřad Klimkovice

Leden 2012

Z obsahu tohoto čísla:
1. Slovo starosty
2. Dárce krve, Hýlov,
Lázeňské okénko
3. Informace z rady a
zastupitelstva
4. Plesy a PO
5. KlimNet
6. Kotle za hubičku
7. ZUŠ a ZŠ Klimkovice
8. Knihovna
8. – 11. Historie
12. – 13. Sanatoria
14. - 15. Pozvánky
16. – 17. Sport
18. – 20. Inzerce, Tiráž,
Novoročenka

Slovo starosty:

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
Dovolte mi, abych dokončil zprávu z prosincového Zpravodaje o
tom, jak jsme pokročili v minulém roce v budování lázeňského
města.

Rudná) vymístit. Přesto nám svitla naděje. Správa silnic
Moravskoslezského kraje nám přivezla na toto jednání dobrou
zprávu, neboť most přes Polančici u ulice Pod Vinohrady má
přípustnou tonáž jen 21 tun, je tedy velká šance osadit tento most
příslušnou omezující značkou, jejíž respektování by kontrolovali
dopravní policisté. Potřebují ovšem k tomu nejlépe vážní
soupravu a velmi mnoho odstavného prostoru. Zároveň je třeba
vymístit možnou náhradní trasu takto odkloněné kamionové
dopravy přes Josefovice, kterou si sice v této části obce nedovedu
představit, ale nedělejme si iluze, že dopravce se našemu městu
vyhne automaticky, my ho k tomu musíme přinutit, jako se nám
to podařilo v ulici 28. října, kde od poloviny minulého roku platí
zákaz vjezdu vozidel nad 12 t.
Ve spolupráci s Komisí dopravy a bezpečnosti jsme dne 9.11.2011
uspořádali Kulatý stůl, jehož hmatatelným výsledkem je zadání
vypracování projektové dokumentace přechodů pro chodce na
Hýlově na zastávce U Hasičů a u vjezdu do parku ve směru od
ulice Havlíčkova a dále zadání dopravní studie provozu lokality
Fifejdy.

Doprava
Naše lázeňské město má tu výhodu, že může přímo ze zákona o
ochraně ovzduší vyhlásit nízkoemisní zónu a vymístit alespoň
malou část dopravy mimo naše lázeňské území. Město trpí
především kamionovou dopravou v severojižním směru,
způsobenou zřejmě vyhýbáním se placení mýta v úseku mezi
nájezdy na dálnici v Bravanticích a Václavovicích. Daleko
agresivnější nárůst kamionové dopravy jsme si užívali od poloviny
minulého roku do poloviny prosince ve směru od Olbramic kvůli
stavbě dálnice A1 v Polsku. A jak tento provoz bude pokračovat
v příštím roce? Na setkání starostů dotčených touto dopravou
zazněly v Klimkovicích 9. prosince dvě pro nás důležité informace.
Začnu tou pro nás špatnou. V roce 2012 by tato kampaň měla
pokračovat od března do zahájení Mistrovství Evropy ve fotbale a
Krajský úřad a ostravský magistrát tuto dopravu nedokáže do
doby postavení nové komunikace č. 11 od Opavy (tzv. prodloužená
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mnohem náročnější investici zrealizujeme v létě roku 2012.
Z rozpočtu města přispějeme podílem dalších 500 000,- Kč. Po
dobu rekonstrukce musíme vystěhovat klienty DPS
do
náhradních prostor, jako nejvhodnější připadá do úvahy po
souhlasu hygieny a po dílčích úpravách nedaleká budova tzv.
Modré školy.
Zámek s Parkem Petra Bezruče
Vypsali jsme záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí
jihovýchodního rohu budovy zámku. Právě v této části se
dochovalo zdivo starší stavby středověké tvrze. Z podaných
nabídek byla vybrána studie využití prostor jako vinné lázně. Nyní
čekáme na vyhotovení projektové dokumentace a vyjádření
Památkového ústavu.
V Parku Petra Bezruče jsme 4.10.2011 otevřeli Naučnou stezku „
Veverku Augustinku“ s ekovýchovným koutkem celkovým
nákladem 267 290,- Kč, z čehož dotace z Moravskoslezského kraje
se podílela částkou 186 200,- Kč. V roce 2012 bude navazovat
revitalizace dřevin v parku za vysoutěženou cenu 1 654 473,- Kč,
ke které musíme ovšem přidat cenu za následnou péči stromů
v následujících letech ve výši 388 200,- Kč.
Koupaliště
Areál jsme částečně pronajali Sboru dobrovolných hasičů, který
tak získal prostor pro svá cvičení. Další využití areálu bude
předpokládat přivedení pramenité vody z Krče a následný
pronájem areálu zájemci o provoz požární nádrže s koupáním na
vlastní
nebezpečí
podobně
jako
v areálu
Kuňkaliště
v Proskovicích.

Modrá a žlutá škola
Od 1.9.2011 opět po zhruba 20ti letech vlastníme Modrou školu,
tedy bývalou měšťanskou školu z roku 1913 a předtím obecnou
školu z roku 1877. Je symbolické, že tak po 135 letech od postavení
obecné školy se v tomto roce budeme opět snažit podpořit
obnovení provozu nějaké formy školství v části těchto prostor
určených právě pro vyučování. Zároveň jsme podali žádost o
dotaci na genderový projekt na podporu rovných příležitostí žen a
mužů na trhu práce. To by znamenalo v jiné části budovy vytvořit
zázemí pro zaměstnané matky nebo otce, kde by mohli své děti
svěřit vychovatelkám a zároveň by se tak zde mohli vzdělávat nebo
rekvalifikovat.
Na 10. zasedání zastupitelstva jsme schválili přijetí daru od
Moravskoslezského kraje, který se týká pozemků v areálu Žluté
školy – bývalé české hospodářské školy z roku 1910. Jedná se o
pruh pozemků sousedící s ulicí Komenského a pozemky zahrnující
stávající schodiště a nádvoří před bývalým hlavním vstupem do
budovy. O dalším využití celé budovy po pravděpodobné změně
vlastníka se rozhodne v tomto roce.
Mateřská škola
K 1.9.2011 se nám podařilo navýšit kapacitu budovy Mateřské
školy v Josefovicích (bývalá malotřídní škola z let 1901 - 1978) o 17
dětí přestavbou jedné z místností. Město na tuto rekonstrukci ve
výši 320 866,- Kč poskytlo příspěvek 240 000,- Kč. Celkový počet
našich dětí ve všech třech budovách mateřské školy tak dosáhl 148
dětí.
Základní škola
Podali jsme žádost o dotaci ve výši 22 800 000,- Kč na zateplení a
výměnu kotle základní školy za projektovanou cenu 29 300 000,Kč. Rozdíl ceny je náš podíl na dotaci, který si budeme muset
půjčit u banky. Realizaci investice v případě úspěšné žádosti
předpokládáme v roce 2013.
Domov pro seniory (DPS)
V letošním roce jsme přijali dotaci z Moravskoslezského kraje na
novou koupelnu se speciální vanou za cca 240 000,- Kč, kterou
jsme zrealizovali v srpnu a dotaci na asanaci vlhkého zdiva a
rekonstrukci zdravotechniky ve výši 4 000 000,- Kč. Tuto

Vážení spoluobčané, každý rok si přejeme úspěšný start do nového
roku. Vzpomínky z uplynulého roku nás naplňují možná obavami,
popřeji Vám tedy plno optimismu. Smyslem našeho života
osobního i veřejného je znovu a znovu hledat a nalézat nová řešení
ke zlepšení kvality našich životů i za okolností, které nám k tomu
zdánlivě nepřejí.
V novém roce se na spolupráci s Vámi těší
Zdeněk Husťák, starosta města Klimkovic

Dárci krve patří poděkování nás Pozvání
všech
Hýlova
Český červený kříž vyznamenal nejvyšší zlatou medailí prof.
MUDr. Jana Jánského našeho spoluobčana pana Patrika
Bokvaje z Klimkovic, části Hýlov. Toto ocenění uděluje Český
červený kříž za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Vážíme si jeho
ochoty darovat krev pro zdraví a často i záchranu života
spoluobčanů.

na

setkání

občanů

Po odstoupení Ing. Vladimíra Veselého z funkce předsedy a člena
Osadního výboru Hýlova pověřilo zastupitelstvo města svého
člena pana Jaroslava Vargu svoláním občanů Hýlova k
projednání nového členství v osadním výboru.
Termín: 17. ledna 2012 v 18,00 hodin v Sanatoriích
Klimkovice.

Vyznamenanému blahopřejeme a děkujeme za jeho hluboce lidský
postoj, kterým přispívá k záchraně zdraví a životů svých
spoluobčanů.

Pozvání je určeno nejen pro obyvatele části Hýlov, ale vítáni jsou
k diskuzi také obyvatelé již z území od památné lípy.
Jaroslav Varga

Ing. Zdeněk Husťák, starosta

Lázeňské okénko
bývalý dlouholetý předseda SLM a současný starosta lázeňského
města Třeboně, kde je i sídlo sdružení. Předchozím předsedou
SLM byl od roku 2008 náš bývalý starosta Ing. Pavel Malík, který
tak významně přispěl k propagaci našeho lázeňského města, za což
mu patří poděkování. Členy sdružení jsou Bechyně, Bílina,
Bludov, Dubí, Františkovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Janské
Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Karviná,
Klimkovice, Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad, Lázně
Bohdaneč, Lázně Kynžvart, Lázně Libverda, Lázně Toušeň, Lipová
– Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Mšené – Lázně, Náchod,
Osečná, Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Pozlovice, Skalka,
Slatinice, Teplice, Teplice nad Bečvou, Třeboň, Velichovky, Velké
Losiny, Vráž a Lázně Aurora.
Kterým lázeňským městem začneme naše putování? Nechte se
překvapit v únorovém Zpravodaji lázní a města Klimkovice.

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
Lákají Vás výlety po lázeňských městech? Chcete se dozvědět víc o
jejich historii? Zajímá Vás, co vše se v lázních léčí nebo jak změnit
své návyky ke zdravějšímu životnímu stylu?
Pak vítejte v našem lázeňském okénku, které otevíráme pro
všechny zvědavé lázeňské duše a pro ty, kdo by se rádi podělili o
své znalosti, zkušenosti, dotazy a odpovědi, které se týkají
balneologie, lázeňské architektury a urbanismu, dějin a geografie
lázeňských sídel a dalších oblastí, oborů a osobností spojených
s lázeňstvím…
Dovolte mi, abych zahájil seriál o fenoménu lázeňství
představením Sdružení lázeňských míst ČR (SLM), což je
dobrovolná zájmová nestranická a nevládní organizace 37.
lázeňských měst a obcí v ČR, na jejichž území se nacházejí
lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Předsedou SLM ČR
byl zvolen na Sněmu SLM v Brně dne 13.1.2011 Ing. Jiří Houdek,

Zdraví starosta města

2

Informace z Rady a Zastupitelstva města Klimkovic
Rada se během prosince sešla na dvou řádných a jednom mimořádném jednání a konalo se i jedno zasedání zastupitelstva.
Mimořádné jednání rady 19. 12. 2011 rady začalo tichou vzpomínkou a přijetím prohlášení:
Rada města Klimkovic vyjadřuje hlubokou lítost nad úmrtím bývalého prezidenta Václava Havla, který pro nás
byl a bude symbolem slov svoboda a demokracie.
Předmětem ostatních jednání byla tato témata:
LÁZEŇSKÉ MĚSTO
Na jednání zastupitelstva, které se netradičně konalo v klimkovických Sanatoriích, bylo po prezentacích vedení města i lázní o
možnostech další spolupráce jednomyslně přijato usnesení, že město Klimkovice bude preferovat jako hlavní a strategický plán rozvoje
města rozvoj lázeňské infrastruktury.
ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo vyzvalo svým usnesením Magistrát města Ostravy (MMO) k neprodlenému svolání veřejného projednávání nového
Územního plánu města Klimkovic. Územní plán bude jistě jedním z hlavních klimkovických témat roku 2012, ale vše začne až jeho
veřejným projednáváním, kdy bude poprvé oficiálně prezentován jeho návrh. Pořizovatel územního plánu (MMO) bude informovat o
30 denní lhůtě veřejného projednávání a o možnosti nahlédnutí do návrhu nového Územního plánu Města Klimkovic. Do té doby je
tento návrh pro všechny nedostupný. Po zveřejnění bude možno podávat podněty písemně a celý proces této první etapy skončí
veřejným jednáním, kde bude možno podněty podávat i ústně. Se všemi podněty se pořizovatel musí vypořádat a teprve poté bude
návrh předložen zastupitelům ke schválení.
OSADNÍ VÝBORY
Zastupitelstvo vzalo po obsáhlé a bouřlivé debatě na vědomí odstoupení Ing. Vladimíra Veselého z funkce předsedy a člena Osadního
výboru Hýlov a pověřilo zastupitele Vargu ke svolání jednání občanů Hýlova tak, aby osadní výbor mohl být co nejdříve opět zvolen.
Jednání se uskuteční dne 17.1.2012 v 18:00 v Sanatoriích, jak je uvedeno v samostatné pozvánce. Zastupitelstvo vyjádřilo ochotu se sejít
mimořádně a navržené kandidáty do osadního výboru zvolit.
POPLATKY
Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení ceny stočného od počátku roku 2012 na 23,62 plus DPH. V souvislosti s dotací na rekonstrukci
kanalizace je maximální výše stočného předepsána Ministerstvem životního prostředí na mnoho let dopředu a tak i v dalších letech
bude město na stočné doplácet stovky tisíc korun.
Rada města rozhodla ponechat poplatky za svoz odpadu ve stávající výši, ačkoliv odpadové hospodářství je ve ztrátě několika set tisíc
korun zejména díky provozu sběrného dvora a neplatičům. Během roku proběhne ve Zpravodaji vysvětlující kampaň, která poukáže na
přínosy pro město z třídění odpadu. Během roku 2012 bude rovněž vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele služeb svozu odpadů.
Zda uspěje OZO nebo někdo jiný poskytne lepší podmínky, uvidíme. Můžeme se rovněž inspirovat v okolních obcích, kde jsou
propláceny odevzdané pytle na odpad částkou vskutku symbolickou, ale i tak se podíl třídění výrazně zvýšil a počet plastových lahví
spálených v domácích kotlích výrazně snížil.
ROZPOČET
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012 ve výši cca 67 mil. Kč. Aby byl rozpočet vyrovnaný, bude na úhradu rozdílu použit
plánovaný přebytek letošního roku. Zvýšené výdaje jsou dány platbami za povrchy komunikací a dešťové vpusti. Rada byla
zastupitelstvem pověřena připravit podrobněji komentovaný rozpočet na výdajové stránce.
Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí poměrně neradostný výhled hospodaření na roky 2013-2015, kde kromě rekonstrukce ZŠ nebude
prostor pro žádné další investiční akce.
POZEMKY
Zastupitelstvo opětovně vyhlásilo záměr na prodej pozemku lesní cesty mezi lázněmi a Mexikem, kde Lesy ČR chtějí vybudovat
zpevněnou cyklostezku, ale kdy organizační chybou nedošlo k podání nabídky.
Rovněž byl zastupitelstvem vyhlášen opětovně záměr na prodej pozemku o rozloze cca 5000m2 na ulici Husově, neplatně prodaný
společnosti Logic Build Invest a.s.., protože nabídnuté ceny nedosáhly předpokládané výše. Maximální přímá nabídka byla ve výši
555Kč/m2, nabídka ve výši 840Kč/m2 byla formulována nepřijatelně.
Vzhledem k velmi nízké ceně (330Kč/m2) zastupitelstvo na návrh rady rozhodlo neprodat pozemky o rozloze cca 40 000m2 v lokalitě
Klimkovice - západ (mezi ulicemi Husova a Olbramická). Po jednání s majiteli okolních pozemků, kteří jednomyslně souhlasili
s budoucí zástavbou, bude na náklady města vypracována urbanistická studie, která bude základem pro další jednání. Cílem je pozemky
zasíťovat inženýrskými sítěmi a prodávat je jako hotové stavební parcely s jasně daným plošným i výškovým rozmístění staveb. Majitelé
dosud nezastavěných pozemků rovněž souhlasili se svým podílem na veřejných plochách v této oblasti. K tomuto projektu bude rada
města organizovat kulaté plánovací stoly. Podrobné zadání výběrového řízení na urbanistickou studii naleznete na internetových
stránkách města.
Zastupitelstvo na návrh rady rozhodlo přijmout dar od Moravskoslezského kraje ve formě pozemků sloužících zejména jako formální či
neformální komunikace u Žluté školy. Tyto pozemky nám jednak dají lepší vyjednávací pozici vůči budoucímu vlastníku objektu a
rovněž umožní žádat přilehlé pozemky od Pozemkového fondu ČR.
Rada chce vyřešit neutěšenou situaci s parkováním a příjezdem k MŠ Josefovice směnou pozemků se soukromými majiteli.
KANALIZACE
Zastupitelstvo rozhodlo o výběru varianty budoucího odkanalizování městské části Hýlov a to plně gravitačním způsobem. Rozpočet
této stavby, která naváže na probíhající rekonstrukci kanalizace je zhruba 12 mil. Kč a rada byla pověřena zajištěním financování.
Vzhledem k absenci jakýchkoliv městských finančních prostředků se předpokládá využití krajských dotací a pokrytí podílu a
nezpůsobilých výdajů ze soukromých zdrojů budoucích stavebních investorů na Hýlově, pro které bude kanalizace nutnou podmínkou
zahájení staveb.
Rada města rovněž souhlasila s uzavřením plánovací smlouvy se stavebníkem na kanalizační stoku BB-1 , která v případě zajištění
financí umožní připojení většího množství objektů v ulici Komenského.
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DOTACE
Rada města souhlasila s podáním žádosti na pořádání kulturních akcí v roce 2012 z dotačního titulu MSK.
Rada města souhlasila s podáním žádosti pro úpravu zahrady Modré školy z nadačního titulu ČEZ.
Rada města souhlasila s podáním žádosti pro rozšíření služeb městské knihovny z dotačního titulu MSK.
REVITALIZACE PARKU
Rada města Klimkovic rozhodla o vítězi výběrového řízení na revitalizaci zeleně v parku Petra Bezruče. Oproti plánovanému rozpočtu
byla vysoutěžena od společnosti graseko. s.r.o. zhruba poloviční cena, rekonstrukce bude stát 2,1 mil. Kč, včetně kompletní 3leté
následné péče. Ministerstvo životního prostředí z této částky poskytne zhruba ¾. Podmínky výběrového řízení byly laděny a
konzultovány s MŽP téměř celý rok tak, aby byly pro naše město co nejvýhodnější. Již na jaře tohoto roku dojde k zahájení prací, jejichž
cílem bude park omladit a připravit na to, aby i pro příští generace byl místem procházek a společného setkávání. Věřme společně, že se
podaří v budoucnu dosáhnout i na dotace pro rekonstrukci stavebních částí parku. O průběhu prací a s tím souvisejících omezeních
pohyby v parku budete informováni před zahájením prací ve Zpravodaji.
VÝSTAVBA
Rada rozhodla o zřízení několika věcných břemen pro uložení inženýrských sítí nově budovaných staveb na katastru Klimkovic.
Rada města uložila Technické správě města opravu chodníku na ulici Čs. armády.
PRONÁJMY
Rada rozhodla o ponechání prostor bývalého fotoateliéru v přízemí Zámku pro potřeby Městského úřadu a rozšířeného provozu
Turistického informačního centra. Žádný zájemce o pronájem těchto prostor nepodal nabídku na pronájem.
Rada rozhodla o pronájmu „Rytířského sálu“ (bývalé velitelské stanoviště CO ve sklepení zámku) za účelem vybudování vinných lázní a
stanovila způsob zhodnocování městského majetku zápočtem s nájemným
Rada rozhodla o pronájmu části 2. NP Modré školy včetně sociálního zařízení Střední škole podnikatelské Bílovec s.r.o.. Od září 2012 se
tak obnoví tradice středního školství v městě Klimkovice.
RŮZNÉ
•
Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor kontrolou provozu automobilů v majetku města.
•
Rada z rozpočtové rezervy uvolnila prostředky ve výš 70 000Kč pro opravu havárie vodovodu v Sokolovně.
•
Pro potřeby kulturních a sportovních akcí města rozhodla rada o zakoupení velkoplošného stanu, který částečně nahradí chybějící
pódium. Toto je bohužel nad současné finanční možnosti města, ačkoliv by své využití jistě našlo.
•
Rada rozhodla o výpůjčce vývěsní skříňky před zámkem Sanatoriím Klimkovice (pro informování především klimkovických
občanů) a o společném využívání vývěsní skříňky umístěné vedle turistické mapy Kulturním a informačním centrem Klimkovice a
Sanatorii Klimkovice (pro informování turistů).
•
Rada dala za úkol Technické správě města zajistit konkurenční nabídku na údržbu veřejného osvětlení
Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta
Informace:

Plesy a požární ochrana
Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany
zůstaly k dispozici, se otevíraly proti směru pohybu osob; na
akcích byly použity pyrotechnické efekty, které se staly zdrojem
následného požáru; prostory, ve kterých se akce konaly, byly
vyzdobeny pod stropy lehce hořlavými materiály a textiliemi, které
požár neuvěřitelně rychle šířily a navíc jako hořící odkapávaly a
odpadávaly na těla prchajících účastníků a způsobily jim vážné
popáleniny; prostory byly jen spoře osvětleny různými světelnými
efekty a prchající účastníci při požáru naráželi na židle, stoly, a
pokud se v nastalé panice ocitli na zemi, byli nemilosrdně ušlapáni
dalšími osobami; pořadatelé nebyli v nastalé panice schopni
organizovat rychlou a bezpečnou evakuaci účastníků ať již
z důvodu, že neměli vůbec rozděleny konkrétní úkoly, či proto, že
jich bylo jen několik a své úkoly nezmohli zvládnout; na akcích
nebyly ustaveny preventivní požární hlídky, jejichž členové by
museli před akcí projít potřebnou odbornou přípravou a kteří by
se podíleli na hašení vzniklého požáru, atd. To je výčet jen těch
nejznámějších a nejdůležitějších hrubých porušení zásad požární
bezpečnosti.
Chtěl bych proto upozornit na ty nejdůležitější povinnosti
organizátorů
plesů
a
podobných
akcí
v sokolovně,
v Klimkovických Sanatoriích, případně v kinosále kina Panorama
– zde může jít např. o plesy, o módní přehlídky, divadelní
produkce a další kulturně společenské akce.
Organizátor plesu či jiné podobné kulturně společenské akce,
které se zúčastňuje větší počet osob, je zejména povinen:
1. Stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření
požáru a k zabezpečení včasné a bezpečné evakuace osob.
2. Zřídit preventivní požární hlídku v počtu minimálně tří osob ve
složení velitel a dva členové. Počet členů je nutno upravit
s ohledem na rozlehlost místa konání akce, s ohledem na počet
účastníků, možnosti úniku osob apod. Stanovit úkoly pro její
činnost, zabezpečit osobou odborně způsobilou v požární ochraně

Je před námi plesová sezóna a rád bych organizátorům
připomenul několik důležitých povinností, rad a zkušeností při
zajišťování úkolů na úseku požární ochrany při konání plesů a
jiných kulturně společenských akcích, kterých se účastní větší
počet osob.
Není to jen proto, že povinnosti při konání uvedených akcí
nařizují právní předpisy – zákon č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů (plesy a podobné kulturně
společenské akce jsou zařazeny do kategorie se zvýšeným
požárním nebezpečím), vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění vyhl. č.
268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
Obecně závazná vyhláška Města Klimkovice č. 1/2009, kterou se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob“, ale zejména proto, že při
uvedených akcích jsou její účastníci při mimořádných událostech,
mezi které patří i požár, vystaveni nebezpečí úrazu a při nichž jde
mnohdy o jejich životy. Právě proto je kladen takový důraz na
řádnou přípravu těchto akcí. Vždyť ti dříve narození si jistě
vzpomenou, že na plesech a tanečních zábavách, které byly
v minulosti konány v místní sokolovně, byl vždy přítomen alespoň
jeden hasič v uniformě, který dohlížel na dodržování zásad
požární bezpečnosti.
Při akcích pro děti (maškarní plesy apod.) se jich vedle těch
nejmenších účastní nejen rodiče, ale i prarodiče. U mnohých jsou
pohybové možnosti ze zdravotních a věkových důvodů velmi
omezené.
Právní předpisy se svými požadavky nejsou planým strašákem. Je
již známo mnoho případů, kdy právě jejich hrubým porušováním
a nedodržováním utrpěly vážná zranění a přišly o život stovky
účastníků, zejména mladých lidí. Příčinou byl hlavně
nedostatečný počet volných únikových cest, na nichž byly navíc
dveře uzamčeny, zajištěny dokonce řetězy s kladkami; dveře, které
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v případě zásahu jednotek hasičů je nutné veliteli zásahu tyto
informace na jeho vyžádání poskytnout.
8. Dodržet požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhl. č.
268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
příloha 6, část B:
a) hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném
rozkladu odkapávají nebo odpadávají, nesmí být použity:
1. nad místy, kudy unikají osoby,
2. ve shromažďovacích prostorech v celém podhledu a
prostoru pod stropem – tento zákaz platí jak ve velkém a malém
sále v sokolovně, prostorách kina Panorama a ve všech prostorách
konání akcí (plesů) v Sanatoriích Klimkovice.
b) hořlavé látky uvedené v písmeni a) nesmí být použity pod
stropem i v jiných prostorách určených pro více než 10 osob,
pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30% plochy pod
stropem. Hořlavé látky nesmí být použity v prostoru pod stropem
přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku
šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.
9. Při akci uvnitř uzavřeného objektu dodržet zákaz plnění
balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo
výbušnou směs (např. vodík, acetylén), a zákaz jejich použití také
k výzdobě prostorů, kde se akce koná.
10. Neprodleně odstranit všechny závady, které budou zjištěny a
které by mohly být příčinou požáru.
11. Přerušit nebo dokonce i ukončit akci při bezprostředním
nebezpečí vzniku požáru, pokud jeho příčiny nelze odstranit, nebo
na návrh členů preventivní požární hlídky popřípadě pořadatelů.
12. Zajistit poskytnutí první pomoci osobám, které ji během akce
budou potřebovat.

její odbornou přípravu a její označení a plnění úkolů stanovených
preventivní požární
hlídce. Odborná příprava se musí
uskutečnit zásadně přímo v prostorách, kde se akce bude konat a
musí se jí zúčastnit rovněž hlavní organizátor (pořadatel) akce.
V rámci této odborné přípravy se musí důkladně seznámit se
všemi prostory, ve kterých se bude akce konat, se stolovým
uspořádáním, s místem (místy), kde bude vystupovat hudební
skupina (hudební skupiny), se všemi únikovými cestami, které
z prostorů vedou na volné prostranství – vždyť hlavní organizátor
bude evakuaci osob řídit! Musí se rovněž seznámit s dokumentací
požární ochrany, která je k daným prostorům zpracována –
s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi,
požárním evakuačním plánem a s úkoly, které mu z těchto
dokumentů při akci vyplývají.
3. Zajistit, aby všechny únikové cesty byly trvale během akce volné
a nebyly zastavěné stoly, židlemi apod. Dveře na těchto únikových
cestách musí být odemčené. Doporučuji, aby hlavní organizátor
(hlavní pořadatel) akce přidělil svým pořadatelům vždy konkrétní
únikovou cestu, na které budou v případě požáru zajišťovat
organizaci evakuace osob podle pokynů hlavního organizátora
(hlavního pořadatele). Trvale volný musí zůstat také přístup
k přenosným ručním hasicím přístrojům a nástěnným hydrantům.
4. Představit sebe a ostatní pořadatele členům preventivní požární
hlídky, určit si vzájemně stanoviště a vyměnit si čísla mobilních
telefonů; v Sanatoriích představit sebe a preventivní požární
hlídku pracovnicím recepce, která plní úlohu „Ohlašovny požáru“
a dohodnout spolupráci během akce.
5. Nepřipustit kouření a manipulaci s otevřeným ohněm (např.
použití svíček na stolech hostů) včetně pyrotechnických efektů ve
všech prostorách konání akce a stanovit venkovní místa, která
budou ke kouření určena a vybavena příslušnými popelníky.
6. Nepřipustit, aby před objekty, ve kterých se akce koná, byly
příjezdové a přístupové cesty zastavěny parkujícími motorovými
vozidly, která by bránila příjezdu a účinnému zásahu hasičských
vozidel a vozidel záchranné služby.
7. Seznámit se s rozmístěním a druhy přenosných hasicích
přístrojů, popřípadě nástěnných hydrantů, s rozmístěním
nástěnných tlačítkových hlásičů požáru, s umístěním hlavního a
podružných elektrických rozvaděčů, s umístěním hlavního
vypínače el. proudu, hlavního uzávěru plynu, vody a topení –

Výčet povinností není možné v podobě příspěvku zcela vyčerpat.
Obracím se na organizátory akcí, jichž se tyto povinnosti týkají,
aby je respektovali a dodržovali. Přeji všem, aby všechny
plánované plesy a podobné akce proběhly, samozřejmě,
v naprostém pořádku a ke spokojenosti organizátorů i účastníků,
ale opatrnosti není nikdy dost.
Ing. Jiří Hudeček, požární technik MěÚ Klimkovice,
Osoba odborně způsobilá v požární ochraně
- Redakčně zkráceno -

Informace z KlimNetu
za klimkovickým tunelem. Začátkem prosince došlo i na připojení
Hospůdky Na kopečku (Zbyslavice) a v přípravné fázi bylo
zprovoznění hot-spotu v pizzerii Rozmanitt a restauraci Retro
v Klimkovicích.
Konektivita, předělávky, opravy
Od listopadu 2011 je celková konektivita do internetu 300 MBit.
Pokrýváme město Klimkovice a plně nebo částečně Hýlov,
Mexiko, Václavovice, Polanku nad Odrou, Josefovice, Olbramice,
Zbyslavice, Těškovice a Bítov.
Během roku 2011 došlo k předělání asi 16 AP, z celkového počtu
35 (některé se předělávaly dle potřeby i 2x) a průběžně probíhaly
další větší či menší opravy. Bylo vyměněno 5 páteřních spojů,
sesíťovali jsme lázeňské paneláky a postavili 1 nový vysílač.
Kontaktní telefon
Na KlimNetí telefon +420 724619047 se dovoláte v pracovní
dny od 9 do 17 hod., SMS přijímáme 24 hod. denně. Mimo
pracovní dobu je reakční doba různá, jelikož záleží na tom, kdo a
kdy se někdo z rady sdružení vyskytuje u počítače. Nejpozději jsou
SMS řešené následující pracovní den.
Kontaktní e-mail
Na e-mail info@klimnet.org nám můžete psát 24 hod. denně. ☺
Kancelář
Kancelář OS KlimNet najdete v Klimkovicích na ulici 28.října 141
(Dům Hechter).
Provozní doba: PO a ČT 9 - 17 hod.; ÚT, ST, PÁ 8 – 16 hod.

Vážení spoluobčané, členové,
po delší době vám předkládáme prostřednictvím Zpravodaje
základní informace o našem občanském sdružení KlimNet a
stručné shrnutí naší činnosti v uplynulém roce.
V počtu členů jsme již překročili hranici tisícovky, k 12.12.2011
jsme měli 1023 členů, o které se stará 7 členů rady (z toho
1 zaměstnanec), 1 člen kontrolní komise a instalátor v jedné osobě
a 4 aktivní instalátoři.
OS KlimNet v současné době spolupracuje s několika institucemi,
mnohé z nich díky nám přes internet i telefonují (tzv. VoIP).
Připojení od KlimNetu využívají v Klimkovicích Městský úřad
Klimkovice, Technická správa města Klimkovic, Městská
knihovna, Základní umělecká škola, Základní škola, Mateřská
škola, Domov pro seniory, TJ Klimkovice, Mateřská škola
v Josefovicích, Základní a mateřská škola Olbramice.
Ve Zbyslavicích je to Obecní úřad a Základní a mateřská škola.
V klimkovické základní škole probíhaly přes prázdniny rozsáhlé
práce na budování vnitřní sítě, na nichž se podíleli i někteří
členové. V říjnu 2011 jsme připojili k internetu i TJ Klimkovice a
s městským úřadem spolupracujeme také na zprovoznění sítě
v tzv. „Modré škole“. A k tomu pomáháme OS Čisté Klimkovice
v kontrole čistoty ovzduší. ☺
Jako další službu občanům poskytujeme zdarma připojení
k internetu v několika restauracích, jedná se o tzv. hot-spoty.
První hot-spot jsme zprovoznili již v lednu 2007 v restaraci U
Hasičů (Hýlov), v březnu téhož roku následovala restaurace
U Peršana (Klimkovice), v lednu 2009 Cukrárna a pizzerie
Karolina (Klimkovice), duben 2009 U Rašků (Hýlov) a únor 2011
hostinec Verdun (Václavovice). V průběhu letních prázdnin jsme
tento seznam rozšířili o 2 čerpací stanice „Benzina“, na dálnici

Přejeme všem úspěšný nový rok 2012.
KlimNet
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Kotle za hubičku aneb Bude ovzduší lepší!?
Od roku 2014 bude zákonem zpřísněn provoz domácích kotlů tak,
že staré a podomácku vyrobené kotle bez patřičné certifikace
nebudou moci být používány. Tak, jako staré automobily
neprojdou STK a musí být vyřazeny z provozu, tak i staré kotle
budou muset být vyměněny.
Vyměňte si proto kotel již teď s dotací, dříve, než se začne
vytápění v rodinných domech více sledovat. Půjde o výměnu kotlů
na tuhá paliva, na která jsme zvyklí a v současné době je
používáme (nelze měnit přímotopy nebo plynové kotle). Ušetříte
za kotel i na palivu, protože nové automatické kotle mají
podstatně vyšší účinnost než kotle, které máte doma. Velkou
výhodou také je, že není potřeba zatápět a kromě čištění
popelníku se prakticky o topení nemusíte starat. Máte možnost
pořídit si také kombinovaný kotel, který umí pálit jak uhlí (hnědé i
černé), tak dřevěné či rostlinné pelety. Plynový kotel si
samozřejmě můžete ponechat, podmínkou získání dotace je
likvidace staršího kotle na tuhá paliva.
A co Vám to přinese?
Náklady na vyrobené teplo jsou v současnosti (12/2011) oproti
plynu levnější:
- u černého uhlí o 27 %
- u hnědého uhlí o 43 %
- u koksu o 4 %
- u dřevěných pelet o 37 %
U automatu s vysokou účinností bude úspora ještě o něco vyšší a
navíc plyn pravděpodobně brzy výrazně podraží.
V příštím čísle Zpravodaje přineseme o dotačním programu na
výměnu kotlů další informace.

Všichni víme (a na vlastní nos cítíme), že v Klimkovicích se každé
pozdní odpoledne topí balastem (letáky na křídovém papíru,
mokré dřevo, palivo smíchané s odpadem, dětské jednorázové
pleny, plastové výrobky apod.). V kotlích homologovaných na
černé uhlí se spaluje hnědé a naopak, mnoho kotlů je vyrobeno
podomácku bez jakéhokoliv certifikátu. Kromě zápachu a kouře
však zatím není dostatečný důkaz.
Již v průběhu příštího roku však může u dveří hříšníka zazvonit
kontrola z referátu životního prostředí vybavená pravomocí
provést prohlídku kotle. V případě opakovaného upozornění
bude moci udělit i pokutu či alternativní trest. Brzy začne platit, že
Ústavní listina pro ochranu zdraví osob bude mít přednost před
Ústavní listinou zaručující právo na soukromí.
Kopřivnice je první vlaštovkou v kraji, kde padla pokuta za pálení
nevhodného paliva v kamnech. Pokuta byla zatím symbolická jen
v řádu stokorun. V Bohumíně řešil letos na podzim odbor
životního prostředí a služeb asi 10 stížností na kouř z komínů
rodinných domků. V Ostravě strážníci nejprve stížnosti řešili
domluvou. Pokud domluva nebyla možná, situaci zdokumentovali
a postupovali k projednání správnímu orgánu. V budoucnu
mohou proškolení úředníci udělit pokutu až ve výši 20.000 Kč.
V Klimkovicích se připravuje takové řešení tohoto problému, které
zabrání zbytečné šikaně a zároveň zajistí, aby dodržování bylo
opravdu účinné a vzduch v našem lázeňském městě byl čistý.
První reakcí na podnět občanů bude ověření oznámené
skutečnosti, že z komína skutečně vychází to, co by nemělo. Po
kladném ověření bude majitel nemovitosti vyzván k nápravě a
bude mu nabídnuta spolupráce při získání dotace na výměnu
kotle z níže uvedeného dotačního programu. V případě, že se ale
bude prohřešek prokazatelně opakovat, bude kontrola za asistence
příslušníků státní nebo městské policie provedena a zjištěné
nedostatky sankcionovány.
V současné době se zpracovává seznam těch domů a objektů v
Klimkovicích, ze kterých je dlouhodobě pozorováno vypouštění
škodlivých emisí, tmavého kouře a nepříjemného zápachu.
Od 1. ledna 2012 se spustí dotační program na výměnu kotlů
v domácnostech. Ministerstvo životního prostředí spolu s
Moravskoslezským krajem poskytnou v první fázi dotaci
20 milionů korun, která ve druhém kole bude navýšena na 200
mil.Kč.
Lze očekávat, že zájem o dotace bude velký a vyčleněné peníze
budou brzy vyčerpány. Proto využijte možnosti vyměnit kotel co
nejdříve. Každý zájemce o výměnu kotle, který bude vyhovovat
parametrům pro dotaci, dostane příspěvek až 60.000 Kč, což
může být téměř 100 % nákladů na výměnu kotle.

Anna Nezhodová, Vladimír Rimmel – členové KŽP
Jakub Unucka – Občanské sdružení Čisté Klimkovice

Na Ostravsku, tedy i v Klimkovicích se umírá dřív
Výzkum potvrdil, že ostravský úředník dýchá ve své kanceláři
skoro čtyřnásobně více karcinogenního prachu než pražský
městský strážník korzující po ulici. Dokresluje to alarmující situaci
s ovzduším na Ostravsku a její vliv na lidské zdraví. Muži se u nás
dožívají o 2 roky méně, než činí celostátní průměr. Není to pouze
těžkou prací v dolech či ocelárnách, nebo špatnou životosprávou,
ale vysokým podílem prachových částic v ovzduší, které produkuje
průmysl, doprava a naše zastaralé kotle na fosilní paliva.
S průmyslem jako řadoví občané Klimkovic asi nic nenaděláme.
Už s dopravou však můžeme omezit nepatrné množství
prachových částic v ovzduší. Co však můžeme výrazně ovlivnit u
nás ve městě, v jednotlivých ulicích je právě omezení
vypouštěného „balastu“ do vzduchu. V inverzním počasí veškerý
kouř z komína padá na ulici a pokud zrovna procházíme, tak
vdechujeme přesně to, co z komína vychází. Z vlastní zkušenosti
víme, že to příliš nevoní. Jemné prachové částice se lidem
dostanou dýchacími cestami až do krve. Tyto jemné částice na
sebe vážou i rakovinotvorné látky. Kvůli tomu jsou lidé na
Ostravsku více nemocní a dříve umírají. Děti se rodí s nižší
porodní váhou, výrazně častěji trpí astmatem a slabší imunitou.
Z běžné rýmy se může vyklubat i zápal plic. Nejohroženější jsou
děti do pěti let. U lidí ve středním věku se častěji vyvine cukrovka
nebo srdeční onemocnění. V době smogu bychom mohli přejít na
pouze plynové kotle, pokud je máme k dispozici a nebo

spalováním paliva, které je určené pro náš kotel a to paliva
kvalitního. Žádné mokré dřevo, které je mladší dvou let či uhlí
smíchané s domácím odpadem apod.
Dnes se začíná mluvit o „Ostragenu“. V těle Ostraváků v důsledku
trvalého vdechování velkého množství jedů vykazuje jeden z genů
vyšší aktivitu než geny jiné. To lidem prý zajišťuje jistou míru
odolnosti vůči smogu. Je však otázkou jak dlouho je organismus
schopen náporu škodlivin v ovzduší odolávat.
V novinách, rozhlase i televizi se stále hovoří o překročení limitu
prachových částic. Proč limit 50 mikrogramů na krychlový metr je
tak důležitý? Překročení tohoto limitu začíná být škodlivé, dokáže
podráždit sliznici a více náchylným lidem se špatně dýchá.
Zhoršené rozptylové podmínky mohou dělat potíže zejména
astmatikům, lidem s nemocemi dýchacího ústrojí. Malé děti by
neměly moc vycházet ven. Tady je ovšem problém s předškolními
dětmi. Ty jsou o dopolední procházky ochuzeny. Děti venku mají
více pohybových aktivit a tak za smogových situacích děti nejsou
zdravě unavené. Většina školek během inverze ruší venkovní
aktivity a paní učitelky tak musí vymýšlet, jak děti zabavit.
V prosinci byla záchrana před smogem střední až silný vítr, který
rozfoukával smog a tím snížil koncentraci prachových částic
v ovzduší. Dle meteorologů se inverze stoprocentně protrhává od
800 m n.m. Jakýkoliv pobyt na horách našemu tělu uleví.
Ing. Anna Nezhodová, Ph.D., Občanské sdružení Čisté Klimkovice
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Život ve městě:

Malé ohlédnutí za Vánočním koncertem žáků ZUŠ Klimkovice
vánočního programu Klimkovického souboru akordeonů a fléten
byly dalším skutečným hudebním zážitkem, což už posluchači od
tohoto souboru očekávají s jakousi pravidelnou samozřejmostí.
Popravdě řečeno, za předvedený vánoční program si jen a jen
jedničku s hvězdičkou a velkou pochvalu i uznání pozorných
posluchačů zaslouží opravdu všichni, kteří se na přípravě této
klimkovické kulturní tradice podíleli. Společně s žáky školy se o
program koncertu v jeho přípravách zasloužili pedagogové školy
uč. I. Neuwirthová, M. Maternová, MgA P. Beréš, J. Hoňková, G.
Vroblová, S. Jungová, M. Suchánková, Z. Neklová, B. Bräuerová –
ředitelka školy. Bezpochyby i jim patří poděkování všech nás, snad
více než 250 posluchačů a diváků, kteří se v tento podvečer na
lázeňské kolonádě sešli nejen proto, aby byli přímými účastníky
tradice této školy, ale také proto, aby od svých dětí mohli být
vánočně obdarování dárkem z těch nejcennějších.
A právě z tohoto pohledu vánoční koncert ZUŠ Klimkovice své
poslání s určitostí splnil.
ing. Jiří Pillich, Klimkovice

K akcím hudební kultury, které se konají v prostorách kolonády
Sanatorií tradičně již řadu let, patří i vánoční koncerty našich dětí
– žáků klimkovické základní umělecké školy. Nejinak tomu bylo i
v podvečer 13. prosince 2011. Ve slavnostní atmosféře se zde
v pestrém vánočním programu představily hudební a taneční
soubory, v nichž účinkovalo přes 130 dětí - žáků školy. Pravou
předvánoční náladu i atmosféru celého programu od počátku
navodila jednotlivá vystoupení souborů z tanečního oboru, které
se pod vedením paní učitelky G. Vroblové představily v tanečních
a baletních kreacích od vánku a sněhových vloček až
k symbolickému uvítání malého Ježíška v kolébce betlémské
jeskyně. Se skvělým hudebním programem i s opravdovým a
nefalšovaným zpěváckým zaujetím se prezentovali také i ti
nejmenší benjamínci z přípravného oddělení školy. Snad nikoho
z posluchačů nemohlo při tomto vystoupení ani překvapit, že
právě v jejich drobounkých, ale zato hodně přesvědčivých hláscích
bývá tradiční česká vánoční koleda tím nejmilejším vánočním
dárkem, a to nejen pro samotné jejich rodiče a příbuzné. Obě části

Po stopách minulého režimu…
Je velice zajímavé, když se můžeme v literatuře dočíst o tom, jak
vypadal svět před několika lety. Je také velice poutavé, když se
můžeme na to, jak žili prarodiče, podívat v televizi. Myslím si, že
pokud vám o historii bude vyprávět člověk, který to všechno zažil
na vlastní kůži, bude to nejzajímavější. I naše třída měla tuto
možnost. V pátek 11.11.2011 navštívili Základní školu v
Klimkovicích významní hosté - pan Leo Žídek a paní Eliška
Bláhová. Pan Žídek je předseda konfederace politických vězňů
v Ostravě a velmi poutavě vyprávěl o svém životě v období
komunismu. I životní osudy Elišky Bláhové, která je dcerou
politického vězně, byly plné emocí a zvratů. O čem nám tito lidé
dokázali celé dvě hodiny povídat, bylo pro naši generaci velmi
přínosné a zároveň šokující. Myslím si, že uskutečnit tyto besedy
je velice užitečný nápad. Žáci jsou informováni z úst pamětníků o
životě vězňů. Mnozí museli čelit nástrahám, psychickému násilí a
teroru venku. Touto akcí se naše škola zapojila do projektu
Příběhy bezpráví. V průběhu celého měsíce se na stovkách škol
v celé republice budou konat filmové projekce a besedy
s pamětníky, historiky a filmaři. Besedu završily dotazy žáků.

Beáta Mrkvičková, žákyně IX.A Základní školy v Klimkovicích

Setkání u vánočního stromu na Základní škole v Klimkovicích
Předvánoční čas je už tradičně obdobím, kdy se na Základní škole
v Klimkovicích setkávají žáci, učitelé i rodiče. Tentokrát se dveře
naší školy otevřely pro veřejnost 3. prosince už po osmnácté.
Setkání u vánočního stromu letos dosáhlo plnoletosti. A jaké bylo?
Žáci se na něj s učiteli připravovali po celý listopad. Velkou
oporou se stal projektový den s názvem Chystáme se na Vánoční
strom, který proběhl 15. listopadu. Na I. stupni se do projektového
dne zapojili i rodiče, kteří pomáhali dětem s vytvářením drobných
dekoračních předmětů. Děti na II. stupni si mohly vybrat z pestré
palety výtvarných a rukodělných technik. V dílnách děti vytvářely
suché vazby, pekly perníčky, modelovaly z keramiky, zdobily
ubrouskovou technikou, nacvičovaly vystoupení. Připravovaly
také almanach literárních prací, vánoční číslo školního časopisu
Klimix a kalendáře. Výsledky jejich snahy si mohli všichni
prohlédnout a zakoupit na vánoční prodejní výstavce během
Setkání u vánočního stromu. Rozmanitá nabídka prací a výrobků
ukázala, co všechno děti dokážou vytvořit pod vedením
vyučujících. Dárkem všem, kteří přišli strávit sobotní odpoledne
do školy a nasát vánoční atmosféru, bylo pásmo dětských
vystoupení. Tradičně velmi očekávaný program zahájily
mažoretky a po nich vystoupili žáci I. stupně s pohádkově
zaměřeným pásmem. Svá představení si připravili i žáci devátých

ročníků a nechybělo ani vystoupení pěveckého sboru. Těší nás, že
zájem o vystoupení žáků a vánoční trhy přetrvává, přestože se
konají už osmnáct let. Poděkování patří všem účinkujícím a
vyučujícím, bez jejichž nápadů a úsilí by Setkání u vánočního
stromu nemohlo oslavit již své osmnáctiny.

Mgr. Monika Richterová
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Autorské čtení
Není zcela běžné, aby se člověk účastnil
autorského čtení. Díky Městské knihovně
v Klimkovicích a iniciativě paní
Bc.
Zuzany Konvičkové měli žáci základní
školy možnost takovouto akci zažít.
V úterý 29. listopadu přijel do Klimkovic
mladý spisovatel Jan Opatřil, aby dětem ze
třídy IV.A a IV.B představil svou knihu
Dobrodružství kapříka Metlíka. Zvolil
zábavnou formu, která se dětem velmi
líbila. Přečetl ukázky, jež posluchače velmi

zaujaly, připravil si soutěže, jako odborník navíc přidal informace
přírodovědné. Metlík a jeho rybí kamarádi se za chvíli stali
kamarády našich žáků. Díky sugestivnímu čtení autora s nimi
prožili několik zajímavých příhod. Vymezený čas uplynul
nesmírně rychle. Čtvrťáci si z knihovny odnesli zážitek, který si
budou dlouho pamatovat. Když pak ve škole akci hodnotili,
objevovala se samá pochvalná slova.
Důležitý je také fakt, že opět prožili krásné setkání s knihou.
Děkujeme.
Mgr. Hana Friedlová

Městská knihovna Klimkovice v roce 2011
dětí do 15 let. Celkové výpůjčky za rok 2011 – 25.873 všech
dokumentů. Ženy – čtenářky v počtu 496 daleko předběhly muže
– čtenáře, jen 176!!! Pánové, máte co dělat. Místních čtenářů bylo
547 a přespolních 125 (Vřesina, Olbramice, Zbyslavice,
Bravantice, Polanka, Ostrava). Knihovní fond k zapůjčení tvoří
24.798 knih, brožur a periodik. Letos jsme nakoupili 854 nových
knižních titulů.
Ráda bych také zveřejnila jména top desítky nejpilnějších čtenářů
za plynulý rok (pořadí podle počtu knih) 1. Reichlová Martina 2.
Vašutová Jana 3. Schönová Dana 4. Schönová Andrea 5. Bestová
Věra 6. Homolová Věra 7. Martiníková Stanislava 8. Bártová Jana
9. Richter Martin 10. Burgerová Marta. První dvě dívky jsou
žákyně ZŠ Klimkovice.
Knihovna se zapojila do mnoha akcí propagující četbu a
čtenářství, vyhlášené Svazem knihovníků a informačních
pracovníků, Klubkem knihoven nebo Pedagogickou knihovnou
Komenského v Praze. Uvedla bych např. zdařilá autorská čtení
s Petrou Braunovou nebo Janem Opatřilem, projekt Knížka pro
prvňáčka, výborné vystoupení Studia bez kliky, včetně ukázky
tisku na opravdovém tiskařském lisu v rámci Týdne knihoven,
zapojení se do akce Knihy plné dobrodružství, kdy děti tvořily
svou knihu o historii Klimkovic nebo akci Den pro dětskou knihu
s výtvarníkem Adolfem Dudkem.
Co si přát na prahu nového roku 2012? Přízeň všech čtenářů,
radost a smysluplnost z vykonané práce a optimismus do dalších
let.
Milí čtenáři, těším se na Vaši návštěvu v roce 2012 .
Konvičková Zuzana - knihovnice

Na počátku nového roku většina lidí
bilancuje, co se mu v uplynulém období
podařilo, co ho potěšilo, anebo naopak na co
by radši zapomněl. Pokud bych měla mluvit
za sebe, jsem ráda, že místní i přespolní
čtenáři si našli v roce 2011 cestu do knihovny
a
strávili
příjemné
chvíle
s knihou.
Katastrofické scénáře o úpadku knihoven
díky e-komunikaci valící se ze všech stran, se zatím neprojevilo.
Samozřejmě mladí lidé rádi zkoušejí veškeré technické novinky,
které se nevyhýbají ani světu knih. Mám teď na mysli čtečky
elektronických knih, které se pomalu objevují ve fondu knihoven.
Je na rozhodnutí každého, jakou formu knihy si vybere. (Hlavně,
že si vybere…) Knihovna v Klimkovicích vznikla v roce 1920,
navázala tak na aktivní činnost Českého čtenářského spolku (vznik
v r. 1895). Za dlouhou dobu svého trvání prošlo knihovnou tisíce
čtenářů a do regálů byly uloženy desetitisíce knih, ty byly
samozřejmě průběžně i vyřazovány. Díky pečlivé práci všech
knihovníků působících v Městské (dříve veřejné, lidové atd..)
knihovně
v Klimkovicích
se
dochovaly
přesné
zápisy
o veškerém dění. Ráda bych zveřejnila poslední statistiku
knihovny za rok 2011. „Statistika nuda je, má však cenné údaje…“
(to už zpíval královský rádce ve známé TV pohádce):
K 31.12.2011 měla knihovna celkem 672 registrovaných čtenářů tj.
asi 16% z celkové počtu obyvatel Klimkovic. Děti do 15 let v počtu
264 tvoří 39% registrovaných čtenářů, a to je pěkné číslo. Během
roku 2011 navštívilo knihovnu 7022 uživatelů, z toho opět 2043
Historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích
Pokračování
I když jsem poslední část minulých zápisů ukončil smrtí Ondřeje
Bzence, přesto ještě na chvíli u jeho osoby a rodiny zůstaneme.
Historické prameny se rozcházejí v úmrtí Ondřeje Bzence, některé
uvádějí 5. dubna 1595 jiné 27. dubna 1595.
Spíše ze zvědavosti jsem se jel podívat, kde by asi mohlo k vraždě
Ondřeje Bzence dojít. Vodítkem mi byla cesta z Pusté Polomi do
Podvihova. Že by Boží muka vydržela více jak 400 let, v to jsem
nedoufal. Ze začátku jsem pátral bezvýsledně. Až na zpáteční cestě
z Podvihova do Pusté Polomi, která je velice úzká lemovaná z obou
stran vzrostlou alejí stromů, jsem sjel z prudkého kopce do
zalesněného údolí a uviděl sloupek s obrázkem Ježíše Krista. Po
prohlédnutí terénu jsem usoudil, že by to mohlo být v těchto
místech. Hluboké údolí, kde cesta prudce klesá v zatáčkách a
znovu prudce stoupá směrem k Pusté Polomi je jako stvořená pro
záměr vraždy. A boží muka? Ty jsou již novodobá. Kdo ví zda je
tam lidé po staletí neobnovovali, aniž by znali jejich smysl.
Zastavme se u rodinné hrobky Bzenců s epitafy nad náhrobními
kameny a dnes již nepřístupným vchodem do hrobky.
Nahlédněme do farní kroniky, která má na okraji poznámku:
„hrobka pod presbytářem“ a vedle je zápis: „Hrobka, v níž uloženi
byli k věčnému spánku z rodin těchto, nachází se v presbytáři a
sahá od kazatelnice až po hlavní oltář. Je nyní šamotkovou
dlažbou zakrytá a vchod do ní je rovněž pokryt chamotkami
(chamotky - dlaždice). Pod touto vnější dlažbou nalezne se mezi
kazatelnou a křtitelnicí kámen veliký na němž vyrytá socha

v lidské velikosti nesoucí nápis (přeloženo z němčiny) LÉTA
PÁNĚ 1595 27. DUBNA V PONDĚLÍ SE V PÁNU ROZLOUČIL
RYTÍŘ PAN ONDŘEJ BZENEC Z MARKVARTIC, DĚDIČNÝ PÁN
NA TŘEBOVICÍCH A KLIMKOVICÍCH, LEŽÍ ZDE POHŘBEN. A
latinský nápis na pokraji: „TAK POMÍJÍ SVĚTSKÁ SLÁVA“
Při opravách farního chrámu sv. Kateřiny v roce 1970 došlo i na
dřevěný ztyřelý stupeň mezi barokní kazatelnou a barokním
sousoším křtu Krista. Po jeho odstranění vyčnívala malá část výše
zmiňovaného náhrobního kamene z bílého mramoru. Dřevěný
stupeň byl nahrazen stupněm ze štípaného mramoru a jenom
značky ukazují umístění náhrobního kamene.
K Ondřeji Bzenci se váže ještě jedna zajímavost. I když byl
horlivým katolíkem a přítelem olomouckých biskupů, nedařilo se
mu za jeho působení obsadit faru v Klimkovicích katolickým
knězem. Několikrát se dožadoval na olomouckém biskupství, aby
byl na faru dosazen katolický kněz, nebylo mu vyhověno.
A tak do roku 1593 byla fara obsazena protestantským farářem
Jakubem Turkem. Ten mimo své kněžské povinnosti byl dobrým a
zručným knihařem, a tak mu byla svěřena vazba významného díla
Jana Vodňanského. Jednalo se o slovník zvaný Lactifer. Ten byl
vytištěný v Plzni 1571 a dnes by měl být v Lobkovické knihovně na
Mělníku. Na přední straně tohoto slovníku je napsána poznámka:
„Já kněz Jan Turek, práci velkou byl vázal jsem třináct let. Počal
jsem ji vázati léta této 1577 v městě Frýdku a dokonal jsem
v městě Klimkovicích 1590, to je věrná pravda.“
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Teď si podrobněji popišme náhrobní kameny, které jsou umístěny
na epištolní straně v presbytáři. Začneme od hlavního oltáře (zleva
doprava).
První náhrobek, který je na rozdíl od ostatních z mramoru, patří
poslednímu z rodu Bzenců – Kryštofovi. Nápis nad náhrobkem je
na rozdíl od druhých psán v češtině, a tak se dá s troškou
soustředění přeslabikovat. Je zde zaznamenáno:
„LÉTA PÁNĚ 1600 NA ZELENÝ ČTVRTEK DEN PAMÁTNÝ
MEZI ČTVRTOU A PÁTOU HODINOU V NOCI PÁN BŮH
VŠEMOHOUCÍ JEST Z TOHO SVĚTA BÍDNÉHO SKRZE SMRT
POVOLATI RÁČIL UROZENÉHO A STATEČNÉHO PÁNA
KRYŠTOFA BZENCE Z MARKVARTOVIC NA TŘEBOVICÍCH A
KLIMKOVICÍCH, JEHOŽTO DUŠI PÁN BŮH NEBESKÝ
MILOSTIV BÝTI RÁČÍ A SVÝMI VYVOLENÝMI DO SLÁVY SVÉ
SVATÉ PŘIJATI. AMEN.“
Pan Kryštof Bzenec byl synovec Ondřeje Bzence.
Ostatní náhrobky jsou psány v němčině. Překlad druhého zní:
“LÉTA 1578 V ÚTERÝ PO SV. JIŘÍM ZESNUL V PÁNU VYSOCE
UROZENÝ PÁN FABIÁN SENITZ Z MARKVARTIC SEDĚNÍM
NA
TŘEBOVICÍCH,
KTERÉHO
VŠEMOHOUCÍ
BŮH
MILOSTIVĚ POVOLAL A V DEN SOUDNÝ MU VEDLE VŠECH
VYVOLENÝCH CHCE DÁT A PROPŮJČIT MIMOŘÁDNÉ
MÍSTO.“
Pán Fabián Senitz byl bratrem Ondřeje Bzence.
Třetí náhrobek v překladu zní:
„LÉTA 1576 V PONDĚLÍ PO SV. JANU KŘTITELI ZESNULA
V PÁNU UROZENÁ VELMI POČESTNÁ PANNA ANNA,

ROZENÁ SENITZKÁ, CTĚNÉHO A JMENOVANÉHO PÁNA
ANDRÉ SENITZKÉHO Z MARKVARTIC, TŘEBOVIC A
KLIMKOVIC, DĚDIČNÉHO PANA JAKTAŘE, KTERÉ
MILOSTIVÝ BŮH O POSLEDNÍM SOUDU VZKŘÍŠENÍ UDĚLÍ.“
Jedná se o neteř Ondřeje Bzence.
Čtvrtý náhrobek, překlad:
„LÉTA 1580 V ÚTERÝ PO SV. BARTOLOMĚJI SE V PÁNU
ROZLOUČILA VYSOCE UROZENÁ PANÍ, PANÍ BARBORA,
ROZENÁ Z VRBNA, NEBOŽKA VELECTĚNÉHO PÁNA, PÁNA
SIMONA Z FÜLLSTEINU, MANŽELKA LEŽÍ ZDE POHŘBENA,
KTEROU BŮH VŠEMOHOUCÍ MILOSTIVÝ A LASKAVÝ JE, A
CHCE O POSLEDNÍM SOUDU JÍ SPOLU SE VŠEMI VĚŘÍCÍMI
V KRISTU A VYVOLENÝMI UDĚLIT VZKŘÍŠENÍ.“
Barbora z Vrbna – vdova po Janovi Simonu z Füllsteina.
Pátý náhrobek, překlad:
„LÉTA 1598, 13. KVĚTNA ZESNULA V PÁNU UROZENÁ
KATEŘINA“ (dále text nečitelný).
Rok i měsíc odpovídá úmrtí paní Kateřiny z Děhylova,
manželky Ondřeje Bzence
Šestý náhrobek, překlad:
„LÉTA 1596, 20. ÚNORA V PÁNU ZESNULA PANÍ
TVORKOVSKÁ Z TVORKOVA A KRAVAŘ, PANÍ KATEŘINY Z
DĚHYLOVA MANŽELSKÁ DCERA, JÍŽ BŮH MILOSTIV BUĎ
A DEN SOUDNÝ RADOSTNÉ VZKŘÍŠENÍ DEJ.“
Jedná se o nevlastní dceru Ondřeje Bzence, z prvního manželství
paní Kateřiny z Děhylova.
Pod všemi těmito náhrobky je latinský nápis:

9

„SPRAVEDLIVÝ AŤ ŽIJE VE SVÉ VĚRNOSTI, HABACUS 2.
KAPITOLA. DUŠE SPRAVEDLIVÝCH JSOU V RUKOU BOHA A
NEDOTÝKAJÍ SE JICH MUKA SMRTI. SPRAVEDLIVÍ NECHŤ
ŽIJÍ VĚČNĚ.“
Současník Ondřeje Bzence Bartoloměj Papnocký píše, že Ondřej
s paní Kateřinou z Děhylova měl dva syny Jindřicha a Bohuslava a
dceru Annu. Synové oba dva v dětství zemřeli. Dcera Anna
zemřela ve 14 letech a také je pochována v kostele v Klimkovicích.
Nad jejím náhrobkem je nápis:
„LÉTA PÁNĚ 1578 UMŘELA JET UROZENÁ PANNA ANNA
ZEMCOVÁ
Z MARKVARTIC,
DCERA
UROZENÉHO
A
STATEČNÉHO
RYTÍŘE
PANA
ONDŘEJE
BZENCE
Z MARKVARTIC A NA KLIMKOVICÍCH A TUTO POCHOVÁNA
JEST. PÁN BŮH RAČ JI MILOSTIV BÝTI. Tam také i jmenované
paní Kateřiny z Děhylova, je vymalována osoba, která za svého
života při ní nechala postavit hrob.“
Z předchozího odstavce lze usoudit, že náhrobek s nápisem byl
pouze namalován na zdi v presbytáři. Požáry a přemalby v kostele
buďto zcela zničily nebo zakryly tuto malbu.
Po smrti Ondřeje Bzence, přejímá panství jeho synovec Kryštof se
svojí manželkou Apolonií Tvorkovskou z Kravař. Kryštofovi se
podařilo vymoci na císaři Rudolfu II. svobodu volného odkazu
svého majetku. Po smrti své druhé manželky se oženil s Kateřinou
Porembskou z Velké Poremby (z knížectví osvětimského). Na
panství nechává zařídit nový urbář (Urbáře vznikly z iniciativy
majitelů panství a statků pro evidenci platů a dávek, které jim
plynuly z poddanských usedlostí. Povinnosti poddaných tvořily
buď peněžní platy, naturální dávky nebo robota. Platy a dávky se
obvykle vybíraly dvakrát do roka, na jaře (na sv. Jiří) a na podzim
(na sv. Havla). Kryštof umírá v Klimkovicích bez potomků, na

zelený čtvrtek 30. března roku 1600. Jeho úmrtím vymírá slavný
rod Bzenců.
Pokračování příště…
Bohumír Kaštovský
Literatura:
Pamětní kniha farnosti Klimkovické
Šlechtická sídla na Novojičínsku

Boží muka mezi Podvihovem a Pustou Polomí

Uběhlo 100 let od rozjezdu parní dráhy Svinov - Klimkovice
(8.12.1911 – 1.1.1978)
První záměry a návrhy na výstavbu místní železnice, která by
umožnila dopravní spojení se státní železnicí a s průmyslem se
mohutně rozvíjející Moravskou Ostravou, vznikaly v Klimkovicích,
stejně jako i v celé řadě dalších obcí a měst na severní Moravě a ve
Slezsku, již na počátku druhé poloviny 19. století. Vskutku
velkolepě byla tehdy pojata myšlenka na zavedení parní železniční
dráhy do metropole Horního Slezska – Opavy, dokonce až
z Trenčína na Slovensku. Ta ale již záhy v roce 1873 ztroskotala po
velkém finančním krachu na vídeňské burze. A patrně právě ve
stejném čase spatřily světlo světa podstatně reálněji vypracované
návrhy na zřízení kratších místních (lokálních) kolejových tratí,
napojených na tehdy nově zprovozněnou státní Severní dráhu
císaře Ferdinanda. K nim bezpochyby patřila i místní trať vedoucí
ze Svinova do Klimkovic. Ta navíc předpokládala umožnění velmi
výhodného a rychlého dopravního spojení obyvatel Klimkovic,
převážné části obcí Polanky n/Odrou a Svinova s průmyslově se
silně rozvíjející Moravskou Ostravou. To také, jak se později v
praxi potvrdilo, bylo řešení nanejvýš rozumné a prozíravé a k
tomu i technicky plně uskutečnitelné.
Neohroženým nadšencem a průkopníkem výstavby lokální
železniční tratě mezi Svinovem a Klimkovicemi byl ve
zmiňovaném období především MUDr. Jan Moravec, který spolu
se svými spolupracovníky po několikaleté obrozovací práci a za
mocné podpory národnostně smýšlejících dělníků, dokázal získat
potřebné hlasy v obecních volbách a v roce 1895 se v Klimkovicích
stal starostou města. Prosazoval mimo jiné potřeby města, také i
urychleně zahájit veškeré přípravné práce na projektu stavby
místní dráhy, což považoval pro rozvoj Klimkovic z důvodů
naprosté nedostatečnosti stávajícího dopravního spojení
s ostatním světem, za věc zcela zásadní a prvořadou. V roce 1900
bohužel zemřel na tzv. "proletářskou nemoc" TBC. Konečný zlom
ve stavu příprav projektu a možnostech započetí výstavby místní
železniční dráhy přišel teprve až po několika letech v roce 1907,
kdy se do městské rady v Klimkovicích dostali lidé, kteří si
zavedení železnice vytýčili jako svůj prvořadý osobní úkol. Hrozilo
totiž, že město kvůli neexistujícímu modernímu dopravnímu
spojení úplně ztratí svůj dosavadní správní a hospodářský význam
(sídlo okresního soudu, berní úřad, významná řemesla, obchody a

trhy). Proto také byl dne 9. května 1907 ustanoven akční výbor pro
výstavbu místní dráhy. Pro aktivní podporu nového dopravního
spojení se tehdy zcela mimořádně osobně angažoval především
zdejší zvěrolékař a pozdější starosta Klimkovic – MVDr. Rudolf
Resner a ředitel klimkovické obecné školy Josef Hradil. Resner
sepsal několikastránkový rukopis, jehož jediným cílem bylo
přesvědčit zemské i státní úřady a širokou veřejnost o všeobecném
významu a potřebnosti stavby místní dráhy, vedené do Klimkovic
ze Svinova přes Polanku nad Odrou a získat tak podporu pro tuto
stavbu i u obyvatel obou zmíněných obcí. Zamýšlená výstavba
železnice tak našla velké porozumění a podporu především
v sousední Polance n/Odrou. Poté byl již společně dohodnutý
termín zahájení přípravných stavebních prací stanoven na červen
1908, když ve skutečnosti se realizoval o půl roku později. Po
provedení nezbytných přípravných prací byla realizace vlastní
stavby v roce 1910 kontrahována s firmou Dr. Ing. A. Samohrd
z Brna, a to za celkovou cenu 1,033.691,- korun staré rakouské
měny. Pro zajištění postupu financování výstavby dráhy byla
založena samostatná akciová společnost, kterou tvořili akcionáři
všech tří zúčastněných obcí (Klimkovice, Polanka, Svinov).
Společnost vydala celkem 4.850 akciových úpisů v nominální
hodnotě 200 korun za jeden úpis. Zbývající obnos 91.300
K nakonec poskytla země Slezská. Obec Klimkovice sice požádala
o finanční spoluúčast rakouskou vládu, ta však poskytnutí státních
financí na výstavbu této místní tratě odmítla, a proto byla stavba
financována převážně svépomocí drobných akcionářů. Stavební
práce se tak mohly naplno rozběhnout až v prosinci roku 1910 a za
necelý rok, v listopadu 1911 byla místní železniční dráha
s normálním rozchodem o celkové provozní délce 7.360 metrů ze
Svinova do Klimkovic dokončena. Osmého prosince roku 1911
přesně v 8 hodin ráno vyjel z nádraží v Klimkovicích za
všeobecného jásotu místních obyvatel, historicky první slavnostně
ověnčený parní vlak jedoucí přes Polanku n/Odrou do Svinova.
Sen mnoha generací obyvatel nejen z našeho města, ale i z dalších
dvou slezských obcí se tímto dnem stal významnou historickou
skutečností. Konečně i město Klimkovice je se světem spojeno
vlastní železniční tratí !!!
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Významné časové milníky z období existence místní
(lokální) dráhy Svinov – Klimkovice:
8.12.1911
Slavnostní zahájení provozu. Na počátku jezdilo denně pět
vlakových dvojic ze Svinova do Klimkovic a zpět se dvěma
vlastními parními lokomotivami, pěti osobními vozy, jedním
služebním vozem, čtyřmi nákladními a dvěma pomocnými vozy
různých řad druhé a třetí třídy. Jízdné činilo 20, 30 a 40 haléřů.
Od 1.5.1912 byl zaveden další, (šestý) vlakový spoj (jezdil ve
středu, v pátek, v Ne a o svátcích). Provoz místní dráhy ve správě
obce Klimkovice zajišťovaly Rakouské státní dráhy se sídlem ve
Vídni, a to až do rozpadu rakousko- uherského impéria v roce
1918.
23.3.1914
Po třech letech provozu obec Klimkovice obdržela koncesní listinu
od Ministerstva železnic ve Vídni. Obec Klimkovice se stala
koncesionářem této místní dráhy.
28.10.1918
Vznikem samostatné ČSR provoz na trati převzaly Československé
státní dráhy (ČSD), a to nadále na účet vlastníka. V provozu dráhy
byla již úřední řečí čeština.
1921
Od roku 1921 hospodaří dráha ve finančním deficitu. Město
Klimkovice se snaží proto ztrátovou dráhu prodat. Názory na to
jsou ve Svinově a v Polance ale různé.
1924
Akciová společnost místní dráhy zahájila jednání o odkoupení
ztrátové dráhy se Společností místní dráhy v Moravské Ostravě, za
odkupní cenu 2,5 milionů Kčs.
5.11.1925
Konečné rozhodnutí o prodeji a přenesení provozní koncese na
Společnost moravských místních drah (SMMD), která
provozovala tramvajovou dopravu na moravsko-ostravské místní
dráze a jejímž vlastníkem byla Moravská Ostrava. Tehdy ožívá
opět úvaha o záměru prodloužit klimkovickou trať až do Bílovce.
SMMD se koupí zavázala, že splatí ČSD dvoumiliónovou ztrátu a
obci Klimkovice jako bývalému koncesionáři vyplatí půl miliónu
korun. ( Z této částky pak mohlo být vyplaceno drobným
akcionářům 70% hodnoty jejich akcií). Už v listopadu roku 1925
se začíná s postupnou elektrizací tratě a s propojením na
ostravskou místní tramvaj.dráhu.
16.5.1926
Zahájení elektrického provozu na trati Svinov – Klimkovice.
Pravidelný provoz s cestujícími na elektrické trakci zahájila
tramvaj s odjezdem v 10,47 z konečné stanice Moravská Ostrava
(nyní u mostu Miloše Sýkory). Ve stejný čas odjela ze Svinova
elektrická tramvaj ve směru do Klimkovic. (jeli v ní pouze obecní
a státní zastupitelé a pozvaní hosté, kteří se zúčastnili
slavnostního zahájení provozu v klimkovické sokolovně). Pro
elektrizaci tratě se musela provést řada větších či menších
stavebních úprav a společnost SMMD na ně vynaložila celkem
1,664.000,- Kčs. Na trati byl zaveden 40-ti minutový interval a
linka měla označení „K“ (Klimkovice). K původním čtyřem
zastávkám přibyly po elektrifikaci ještě nové zastávky, a to:
(Svinov-mlýn, Přemyšov a Václavovice).
1938-1945
Období německé okupace provozu na místní dráze nijak
neprospělo. Celá trať se ocitla v Sudetech a provoz se řídil zcela
podle německých předpisů. Tramvaje ve směru od Ostravy končily
jízdu v Nové Vsi a mostem přes Odru, kde byla zřízena celnice se
muselo pěšky. Úsek od mostu do Svinova k nádraží zajišťoval od r.
1939 zvláštní „tramvaj. pendl“. Odtud do Klimkovic jezdila
tramvaj v cca padesátiminutovém intervalu (jízdní doba byla beze
změny – cca 22 min.) Tento "průběžný" provoz až do Ostravy
(mimo dočasná přerušení ve válečném a poválečném období) trval
až do roku 1953, kdy byla linka z Klimkovic definitivně ukončena

ve Svinově a cestující museli přestupovat. Po celou dobu od
zahájení provozu až do roku 1972 byla na trati udržována
také i nákladní doprava..
1947
V lednu 1947 se valná hromada SMMD rozhodla vlastní
společnost zlikvidovat a majetek převést na město Ostrava.
V srpnu 1947 došlo k přečíslování linek a linka do Klimkovic
z původního označení „K“ dostala nové označení – linka č. 5.
Poválečné období přineslo v roce 1946 také i nový záměr
předložený Národním výborem v Klimkovicích, a to prodloužit
tramvajovou trať z Klimkovic dále až do Hradce nad Moravicí,
k čemuž se tehdy připojilo dalších 15 obcí. Z technických a
finančních důvodů však ke zpracování tohoto projektu a k jeho
realizaci nedošlo.
1.4.1952
Na trati dochází k zavedení třicetiminutového intervalu odjezdů
s křižováním tramvajových souprav zpravidla v nově postavené
výhybně Polanka – Zámecká.
1.3.1958
Dochází k novému přečíslování linek v DP Ostrava (vznikl jako
následná organizace SMMD). Linka do Klimkovic má č. 12 a
původní označení č.5 přešlo na kyjovickou linku.
1963 až 1967
Od 1.července 1963 je v motorových vozech zaveden tzv.
„jednoslužný“ provoz a od 1.7.1967 je klimkovická linka opět
přeznačena, tentokrát na č. 6.
1970 – 1972
K trati do Klimkovic se vztahuje také i historie nákladní dopravy
v Ostravě. Po ukončení dopravy nákladů ze Svinova do Kyjovic
v roce 1970 zůstala klimkovická dráha už jedinou v celé Ostravě,
kde ještě byl živý i provoz nákladní. Ten se definitivně i na této
dráze zastavil až 31.1. 1972. Tím také po 78 letech své existence
byla ukončena nákladní tramvajová doprava v ostravské městské
tramvajové síti.
1974
Na trati byla zřízena nová zastávka „Oderský důl“ (sloužila jen pro
dělníky nové šachty).
1977 až 1978
Osudným se pro dráhu do Klimkovic stal rok 1977. Dne 25.11. 1977
vydává Severomoravský KNV své rozhodnutí o zrušení tramvajové
elektrické dráhy Svinov – Klimkovice s ukončením jejího
přepravního provozu ke dni 31.12.1977. Posledním dnem provozu
byl ale ve skutečnosti až Nový rok 1978, kdy vůz č.46 zajišťoval
ještě ranní spoje. Ten skutečně poslední spoj odjel z Klimkovic do
Svinova 1. ledna 1978 ve 3:32 hodin.A protože to byl spoj
historicky poslední, byl v kolejišti zastávky Přemyšov zapálen
oheň a napříč kolejí položen strom, který měl symbolicky
"zabránit" ukončení provozu této stařičké dráhy. Než se tramvaj
vydala noční tmou dále do svého cíle ve Svinově, byla přítomnými
recitována obsáhlá báseň na rozloučenou s tolik oblíbenou naši
"klimkovickou lokálkou". Vždyť ona tady lidem věrně a poctivě
sloužila ve dvacátém století, jářku přes 66 let.
Prameny:
Josef Cvik a kol: - 70 let městské hromadné dopravy na Ostravsku,
DPMO 1964
Jan Dvořák : - 100 let hromadné dopravy v Ostravě, DPMO 1994
Kolektiv autorů : - 100 let elektrické tramvaje v Ostravě, DPO
2001
Antonín Hub : - Klimkovice, MÚ v Klimkovicích 1994
Zpravodaj DPO a.s. č. 1/2008
Poznámky a rukopisy p. Libora Hynčici a členů Klubu historie DP
Ostrava, 2006
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ing. Jiří Pillich, kronikář města Klimkovice, listopad 2011

Den otevřených dveří v lázních
V sobotu 3.12. se v Sanatoriích Klimkovice uskutečnil Den otevřených dveří. To, že se
otevřely brány a veškeré prostory právě v toto datum, nebylo náhodou. Termín byl
vybrán s ohledem na blížící se 20. výročí položení základního kamene stavby lázní.
Poklepem na tento kámen, který dnes najdeme u vchodu do budovy A, byla 5.12.1991
zahájena výstavba sanatorií.
Akce byla určena široké veřejnosti. Formou komentovaných prohlídek, které se konaly
od 10 do 15hodin v hodinových intervalech, si mohlo více než 300 zvídavých návštěvníků
prohlédnout většinu lázeňských prostor včetně tělocvičen, bazénů, vodoléčby a dalších
míst, kde se poskytují lázeňské procedury.
Seznámili se s rehabilitačními pomůckami, které fyzioterapeuti v Klimkovicích používají,
včetně nejmodernějších rehabilitačních přístrojů. Nápor návštěvníků byl takový, že
některé prohlídkové skupiny musely rozdělit na 2 části a tak měli průvodci co dělat.
K nahlédnutí byly i za tím účelem uvolněné pokoje, aby návštěvníci mohli posoudit
ubytovací standard, který klimkovická sanatoria nabízejí. Největší zajímavostí byl
podzemní koridor, který spojuje 3 budovy lázní a který není běžně přístupný veřejnosti.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si i druhou budovu lázní, ve které se léčí i děti.
Prohlídková trasa byla zakončena promítáním filmu o výstavbě lázní, která byla
realizována v letech 1991 až 1994 a ochutnávkou nového lázeňského likéru a lázeňských
oplatek.
Sobota v lázních nebyla jen o komentovaných prohlídkách. Připravili jsem si pro
návštěvníky bohatý program na kolonádě. Vystoupilo domácí Pěvecké sdružení
Klimkovice, které bylo v roce 1994 i u slavnostního otevření lázní. Žesťový soubor
mladých hudebníků - Porubští trubači, kterým se podařilo některé návštěvníky dokonce
roztancovat. Naše oblíbená dechová hudba Veselka z Klimkovic a další stálice zábavy
v lázních - cimbálová muzika Vojtek.
Věříme, že akce tohoto charakteru nebyla poslední. Zvídavé dotazy návštěvníků
komentovaných prohlídek nás utvrdili v tom, že Vás lázeňství jako takové a rehabilitační
služby námi poskytované zajímají … a přeci jen, vidět vše na vlastní oči, je vždy lepší, než
číst reklamní leták, nebo prohlížen fotky na internetu.
A my jsme velmi rádi, že této možnosti, prohlédnout si vše „na živo“ využilo takové množství lidí.
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Rekonstrukce pokojů v lázních
Na konci měsíce prosince, kdy poslední lázeňští hosté
opustili své pokoje se lázně zhostily plnění velkého úkolu rekonstrukce pokojů v budově A.
Pracovníci

stavebních

firem

v chodbách

a

pokojích

nahradili lázeńské hosty a pustili se do práce s vervou a
velkou šikovností. Již během prvních dní, kdy se ve vyšších
patrech ozývaly zvuky zbíječe, vrtaček a jiného nářadí, byly
staré pokoje zcela demontovány a vyklizeny, a mohlo se začít se stavebními úpravami. Rekonstrukce
se samozřejmě dotkne i vybavení pokojů.
V nové lázeňské sezóně si hosté budou moct užívat
komfort

zrekonstruovaných

pokojů

s moderním

zařízením, které bude samozřejmě odpovídat požadavkům pro pohyb handicapovaných
osob.
Rekonstrukce by měla celkově přinést zvýšený komfort hostům, kteří v rámci svého,
mnohdy i měsíčního pobytu v lázní, potřebují co největší pohodlí jako by měli doma.
Každý z nás si přeje, aby bylo co nejdřív hotovo. Proto doufáme, že vše proběhne podle
plánu, ke spokojenosti všech a rekonstrukce nenaruší chod lázní. Věříme, že standart pokojů uspokojí i tu nejnáročnější klientelu a
všichni se k nám budou rádi vracet. Tak už jenom - držme si palce ať je co nejdřív hotovo!

Pozvánka do lázní za zábavou
Expedice Skandinávie – večer s promítáním z cest po Skandinávii manželů Sedláčkových.
Prostřednictvím filmového dokument a povídání účastníků navštívíte taková místa, jako jsou národní
parky ve Finsku, seznámíte se se skandinávskou krajinou od Nordkapu přes souostroví Vesterelen a
Lofoten a společně s námi dojedete až do Jižního Norska.
Čtvrtek 19.1., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 45Kč

Travesti šou Šemerón – stále oblíbenější šou stálic večerní zábavy v lázních. Travesti šou
Šemerón z Havířova opět předvedou to nejlepší ze svého repertoáru.
Počet míst omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na telefonu 603 299 138.
Prostor, ve které program probíhá, je zcela nekuřácký.
Čtvrtek 26.1., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč

Plesová sezóna začíná
Valentýnský ples – sobota 11.2.2012 od 19hod
Tradiční valentýnský ples v Sanatoriích Klimkovice. Bohaté večerní menu, štědrá tombola o zajímavé
ceny, dvě samostatné scény, zábava až do rána.
Program: kapela GAMA k tanci i poslechu, zamilovaní Charlie a Kolombína, UV show „Čarování v barvě
safíru“, Travesti show Šemerón, imitátorské vystoupení, diskotéka s videoprojekcí ve společenském sále.
Plesem provází moderátor Petr Stebnický.
Vstupné 359,- Kč. Cena obsahu: sklenka sektu na přivítanou, bohaté teplé večerní menu, dezert a kávu,
slané pečivo na stůl, kompletní společenský program.
Vstupenky v prodeji v měsíci lednu na recepci Sanatorií Klimkovice. Bližší info a rezervace na 556 422 111.
Dále pro Vás chystáme: 17.3.2012 Jarní ples
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Pozvánky:

Budete pořádat ples, zábavu, kulturní či sportovní akci?

Reprezentační ples města
Klimkovic

Dejte o sobě vědět!
Pozvánky na tyto akce otiskneme v našem Zpravodaji zdarma,
zveřejníme na www.mesto-klimkovice.cz,
zkontaktujeme Vás s naší regionální televizi LTV PLUS,
připomeneme Vaši akci v městském rozhlase...

sobota 28.1.2012 od 19:00
v prostorách Sanatorií Klimkovice
Hudba kolonáda – Jaroslav Erben
Videodiskotéka v kinosále – Tomáš Hanzl
Cimbálovka v restauraci 1. patro – Friš

•

Fandíme aktivním lidem, podpoříme Vás!
Kulturní a informační středisko Klimkovice
tel. 556 420 005
kis@mesto-klimkovice.cz

Program:
•
Klimkovické mažoretky
•
Předtančení – standartní tance
Semifinalistka ČeskoSlovenské SuperStar
Monika Povýšilová!
•
Tombola

Vstupné 350,-Kč
zahrnuje reprezentativní prostředí lázní Klimkovice
přípitek, teplé jídlo, kávu, dezert
tři hudby
program
zdarma autobusy pro odvoz účastníků plesu směr Svinov

Plesová sezóna v Klimkovicích zatím vypadá takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vstupenky pro sponzory 2. – 4.1.2012
Předprodej pro návštěvníky 5.1.2012 od 8:00,
vše v kanceláři č. 1 MěÚ Klimkovice,
tel. 556 420 005, kis@mesto-klimkovice.cz
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Ples Zahrádkářů - Sokolovna 14.1.2012
Dětský maškarní ples - Sanatoria 27.1.2012
Reprezentační ples města Klimkovic 28.1.2012
Valentýnský ples – Sanatoria 11.2.2012
Ples vousatých pánů – Sokolovna 11.2.2012
Jarní ples – Sanatoria 17.3.2012

Kino Panorama Klimkovice
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

Neděle 15. ledna v 16:00

Počítačově animovaný snímek studia Aardman nabízí odpověď na
otázku: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit
všechny dárky? Klasická rodinná vánoční pohádka. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno. USA, 100 minut, české znění
60,-Kč

OCELOVÁ PĚST

Pondělí 30. ledna v 17:00

Klaksony troubí, stěrače stírají, roboti boxují … Napínavý akční
snímek nás přivádí do nedaleké budoucnosti. Klasický příběh o
hrdinovi, který povstal z bláta, aby se dostal až na vrchol. Zápasy
boxujících
robotů
mají
strhující
atmosféru
a patří
k nejvýraznějším kladům filmu. Rodinný, širokoúhlý.
Mládeži přístupno. USA, 125 minut, české znění
60,-Kč

Rodinné centrum Želvička
2. patro zámku v Klimkovicích, Lidická 1.
Tel. 606 905 026, herna 773 182 082, email:
rc. zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info Herna
je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod.,
dopolední program začíná v 9:30hod, vstupné je
30,-Kč není-li v programu uvedeno jinak.
Úterý

17.1.

KAŠPÁRKOVINY – sněhuláček z razítek

Čtvrtek

19.1.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Úterý

24.1.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI
– písničky a říkadla a hračky

Úterý

24.1.

ČAJ O PÁTÉ – na téma VAŠE
ŠŤASTNÉ HVĚZDY A ČÍSLA
s numeroložkou a astroložkou
paní Emílií Ruckou

Čtvrtek

26.1.

ŽELVÍČATA, HÝBEJME SE
– cvičení na opičí dráze

Úterý

31.1.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO
– pohádky pro nejmenší

KOCOUR V BOTÁCH
Úterý 31. ledna v 17:00
Samostatný filmový příběh chlupatého dobrodruha. Vypadá jako
malá bezbranná kočička, ale skrývá se v něm obrovská osobnost.
Animovaná komedie. V českém znění: Aleš Procházka, Tereza
Bebarová, David Suchařípa, Jaromír Meduna, aj. Rodinný.
Mládeži přístupno. USA, 90 minut, české znění
60,-Kč
Připravujeme:
Únor:
8.2.2012
12.2.2012
14.2.2012
22.2.2012
Březen:
5.3.2012
19.3.2012

Kocour v botách
Perfect Days-I ženy mají své dny
Alvin a Chipmunkové 3
Twilight sága:Rozbřesk 1.část
Modrý tygr
Kocour v botách

Blahopřejeme

Vítáme nové občánky našeho města:
Hedvika Kaštovská
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Sport:

Z činnosti oddílu házené v roce 2011
Rok 2011 začal oddíl házené přípravou na jarní část soutěžního
ročníku 2010 – 2011. Oddíl má 42 řádných a registrovaných členů,
v soutěžích Oblastního Severomoravského svazu házené v Ostravě
jedno družstvo mladších žáků, jedno družstvo starších žáků a
jedno družstvo mužů. Aktivní je rovněž družstvo bývalých hráčů,
tzv. staré gardy.
Pro tréninky byla využívána sokolovna a tělocvičny Základní školy
v Klimkovicích, popřípadě sportovní hala v Polance n/O.
K přípravě byly využívány také turnaje ve sportovních halách
oddílů, které je mají k dispozici. Před zahájením jarní sezóny 2011
byla v závěru měsíce března na hřišti házené provedena brigáda
hráčů a funkcionářů k úklidu listí a větví, které z okolních stromů
padají na hrací plochu, nátěry laviček a ocelové konstrukce
střídaček, roznesení laviček kolem hřiště.
Družstvo mladších žáků a družstvo starších žáků trénují
trenéři Zdeněk Zbořil, Michal Janečka a Jaroslav
Maršálek. Jaroslav Maršálek absolvoval v měsíci červnu 2011
trenérský kurz Severomoravského oblastního svazu házené
v Kopřivnici a získal trenérskou licenci „C“. V současné době jsou
z výše uvedených trenérů držiteli licence „C“ Zdeněk Zbořil a
Jaroslav Maršálek. Družstvo mladších žáků se umístilo
v soutěžním ročníku 2010 – 2011 na 9. místě se 2 body z devíti
družstev. Projevuje se zde skutečnost, že oddíl nemá kategorii
miniházené pro nedostatek hráčů a proto musí i začínající hráči,
kteří se průběžně přihlašují, hrát za družstvo mladších žáků.
Výkonnost je velmi různá a projevuje se také ve výsledcích
mistrovských utkání. Družstvo starších žáků se umístilo
v soutěžním ročníku 2010 – 2011 na 6. místě s 9 body z osmi
družstev. Nejlepším střelcem celé soutěže se stal se 140
vstřelenými brankami hráč tohoto družstva Petr Edler. Stal se také
nejlepším střelcem sedmimetrových hodů s 14 brankami.
Družstvo mužů trénoval Petr Koutný a na výkonnosti se
projevil přechod celého družstva dorostenců do družstva mužů.
Řada zkušených starších hráčů ukončila aktivní činnost a tíha
zůstala právě na mladých hráčích. Družstvo skončilo v soutěžním
ročníku 2010 – 2011 na 12. místě se 7 body z 12 družstev.
Družstvo staré gardy navštívilo v termínu 20. 5. – 22. 5. 2011
družební oddíl házené SG Drážďany – Klotzsche v Německu.
Družstvo se zúčastnilo třídenního festivalu házené tohoto oddílu,
kdy si vyzkoušelo také házenou o 11 hráčích, která se v Německu
stále udržuje a hraje se na hřišti kopané. Sehrálo pak přátelské
utkání s bývalými hráči SG Klotzsche ve sportovní
hale v rámci turnaje žen a mužů. Družstvo staré gardy SG
Klotzsche bylo pozváno ke sportovní reciproční návštěvě našeho
oddílu házené v roce 2012.
Družstva žáků nepřerušila během prázdnin tréninky a trenéři se
obětavě střídali v jejich vedení. Bylo to potřebné, aby se hráči
výkonnostně zlepšili. Navíc bylo v termínu 25. 7. – 30. 7. 2011
uskutečněno ve sportovním zařízení v Kopřivnici soustředění
hráčů žákovských
družstev. Soustředění bylo zaměřeno na zlepšení herních
dovedností hráčů a na zlepšení jejich fyzické kondice.
Družstvo mužů začalo s přípravou na nový soutěžní ročník
počátkem srpna a před jeho zahájením byl v sobotu 27. srpna 2011
uskutečněn na našem hřišti turnaj „O stříbrný míč“ za účasti 3
družstev. Vítězem se stalo družstvo HC Hlučín před našimi muži,

na 3. místě se umístilo družstvo Loko Suchdol. Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhodnocen Jan Polášek z našeho družstva, který
podal v obou sehraných utkáních skutečně mimořádný a bojový
výkon a doslova byl tahounem celého našeho družstva. Přitom je
se svými 17 lety nejmladším hráčem. Na tomto turnaji bylo znát,
že se bývalí dorostenci již mezi muži „otrkali“ a odrazilo se to
v mnohem lepších výkonech v podzimní části 2011. Muži sehráli i
s čelními celky velmi vyrovnaná mistrovská utkání a z 13 družstev
se umístili na pěkném 6. místě se ziskem 13 bodů. Martin Hrbáč
se stal druhým nejúspěšnějším střelcem sedmimetrových hodů
v celé soutěži s 18 vstřelenými brankami. Za bojové výkony je
zapotřebí pochválit všechny hráče a poděkovat za trenérskou práci
Petru Koutnému.
Družstvo mladších žáků se v Oblastní soutěži umístilo se 2 body
na 7. místě z 8 družstev a družstvo starších žáků prokázalo
zlepšení s umístěním na 7. místě s 6 body z 9 družstev. Věříme, že
trpělivá trenérská práce Zdeňka Zbořila, Michala Janečky a
Jaroslava Maršálka se projeví v jarní části soutěžního ročníku
2011 – 2012 ještě lepšími výsledky. Rovněž zde je třeba poděkovat
za obětavou práci všem uvedeným trenérům.
Družstvo staré gardy se 3. 12. 2011 zúčastnilo kvalitně obsazeného
turnaje bývalých hráčů ve sportovní hale v Novém Jičíně. Z 6
zúčastněných družstev se umístili naši hráči na 5. místě. Družstvo
staré gardy aktivně žije. Pořádá každoročně zimní zájezd do
Jeseníků, vlastní večírek s tancem, první víkend v září se koná
dvoudenní společná akce na Ostravici v Beskydech – v letošním
roce to bylo v termínu 2. – 3. 9. Každé úterý a pátek se pak
pravidelně scházejí v klímkovické sokolovně k „fotbálkům“
s tenisovým míčkem.
Před všemi družstvy je opět zimní příprava, kterou musí využít ke
zlepšení fyzické kondice hráčů a ke zlepšení herních dovedností
pro jarní část soutěžního ročníku 2011 – 2012.

Rádi bychom využili této příležitosti k oslovení rodičů
dětí, které by měly zájem hrát házenou. Pošlete
nezávazně své dítě na trénink žáků, který vede některý
z našich trenérů. Tréninky jsou zaměřeny nejen na
házenou, ale na všestrannou sportovní přípravu dětí –
házená, floorbal, kopaná, košíková, odbíjená, jízda na
kole, plavání v bazénu atd. Velmi zajímavé je svým
programem sportovní soustředění v Kopřivnici.
Tréninky žáků:
Pondělí: Základní škola – velká tělocvična:
17:00 – 18:30 hod.
(házená, košíková, kopaná, odbíjená)
Středa:
Sokolovna 15:00 – 17:00 hod. (florbal)
Čtvrtek: Základní škola – velká tělocvična:
16:00 – 17:30 hod.
(házená, košíková, kopaná, odbíjená)
Kontakty: trenér Zdeněk Zbořil: telefon 737 890 032

Ing. Jiří Hudeček, předseda oddílu házené

Týden v dámském sedle aneb zimní pochod kavalerie ku Slavkovu
Od roku 2005 se rok co rok vydává 1. Hulánský regiment
Merveldt Klimkovice na týdenní pochod ku Slavkovu, jenž
vyvrcholí účastí při rekonstrukci bitvy Tří císařů. Co myslíte,
účastní se i ženy? Aneb čtení na dlouhé zimní večery...
Odjíždíme
V pátek 26.11. se odpoledne přesouváme do Tvarožné, kde
přebalíme věci potřebné na pochod, tzn. Spacáky, termoprádlo,
kostýmy, cajky na koně, nepromokavé deky, odpocky, krmení na 7
dní. To vše se v sobotu společně s koňmi naložilo do Horsetaxi
Pavla Čechovského a převezlo do Náměště na Hané, kde jsme měli
sraz s ostatními účastníky pochodu. Počasí nic moc, zima a
lezavo.

Sobota 27.11.2010
Do Náměště přijíždíme na čas s doprovodem redaktorů Mladé
Fronty. Po vyložení koní a věcí se uchylujeme do ubytovny, kde
budeme údajně i přenocovat. Koně nocují venku. Naši jsou zvyklí,
takže stačí zadekovat. Během dopoledne přijíždějí Huláni v čele se
Zdeňkem Ševčíkem, který tuto akci organizačně zajistil. Dál se k
nám přidávají husaři z 8. Husarského regimentu Kienmayer
Bratislava a 11. Husárského regimentu Sekelského Nový Jičín.
Celkem nás vyráží devět jezdců na koni a jeden doprovodný vůz s
vlekem, veze zásoby pro koně a jiné věci nejen pro případ nouze.
První den byl opravdu zahřívací. Jednalo se o přesun do Loučan a
zpět což bylo asi jen 5 km. Odpoledne proběhla ukázka bitvy v
zámecké zahradě, které jsme s Fabem jen přihlíželi z povzdálí a

16

pózovali fotografům. Bylo relativně hezky, takže jsem mohla jet
jen v kostýmu a s cylindrem. To také bylo naposledy…
Neděle 28.11.2010
Neděle byla programově velmi nabitá. Ráno jsme se přesunuli z
Náměště do cca 10 km vzdálených Čech pod Kosířem, kde pro nás
byla připravena prohlídka muzea kočárů a slavnostní oběd. Nutno
podotknout, že pan Obr, duše muzea se o nás staral jako o vlastní.
Po obědě proběhla ukázka výcviku kavalerie a pokračovali jsme do
Kostelce na Hané. Tedy necelých 6 km. V Kostelci jsme se
zúčastnili pietního aktu u pomníku ruských vojáků padlých při
ústupu od Slavkova. Položili věnec a pokračovali velmi svižným
tempem do 7 km vzdáleného Prostějova. Na přesun jsme měli
sotva půl hodiny. Těsně před Prostějovem se zranil jeden z
Hulánů a v dalším pochodu nemohl pokračovat. V Prostějově se
nás ujala Městská policie a doprovodila nás na náměstí, kde
proběhla další ukázka výcviku kavalerie i pěchoty. Vzhledem k
vlhkým dlažebním kostkám byla ukázka opravdu krátká.
Překvapilo nás množství diváků, kteří na náměstí přišli. Nocovali
jsme na farmě Cavalo. Koně ve výběhu, my ve vojenském stanu s
kamny. Bohužel demokraticky zvolený topič usnul a ráno nás
překvapila nadílka sněhu. Cylindr měním za kukaňku, zima je
zima.

Pondělí 29.11.2010
Nejdelší část pochodu 35 km z Prostějova do Vyškova. Vzhledem k
počasí jsme jeli pouze s malou zastávkou v Drysicích, kde jsme se
potkali s pěchotou a pokračovali do Vyškova. Počasí bylo pěkné,
všude sníh, takže jsme si cestu mohli zkrátit přes pole. Ačkoliv
mám velmi pohodlné DS, taková trasa byla i na můj zadek moc.
Nicméně zaťala jsem zuby a pokračovala v cestě, za což jsem si
vysloužila od rittmistra Ševčíka titul „poloviční chlap“ – nevím,
zda na to být hrdá, ale asi ano Naštěstí jsme nocovali v ubytovně a
teplá sprcha dostala mé tělo opět do použitelného stavu. Ve
večerní ukázce jsem si zajezdila po boku Jardy i v bitvě a musím
Faboše pochválit že se choval slušně i na kočičích hlavách, které
pekelně klouzaly.
Úterý 30.11.2010
Sněžení pokračovalo celou noc, k naší nemalé radosti. Přesun z
Vyškova do Hlubočan (7 km), kde bylo přichystáno posezení se
starostou a dále do Kučerova (2 km), kde byla opět bitevní ukázka
a následně posezení v místí sokolovně. Vypadá to, že jsme cestou
jen jedli a pili, ale věřte, že při té zimě nám to ani nepřišlo a jen
jsme doplňovali energii do dalších kol. Jelikož se už stmívalo,
vydali jsme se na poslední fázi tohoto dne, přesun přes kopec do
Němčan. Cesta vedla částečně lesem, částečně úvozem, zhruba 9
km ve tmě. Na cestu svítily jen hvězdy, nebe bylo jasné a začínalo
pěkně přituhovat. Koně zůstali ustájení v Němčanech a my se
přesunuli na Starou Poštu v Kovalovicích autem. Milé přivítání
majitelů, teplá večeře, Hulánský špuk (rum + kefírové mléko),
vínko, tanec a na závěr dne spaní ve vytopeném podkroví. Začalo
opět sněžit. Na celém území ČR se schylovalo k očekávané
sněhové kalamitě.

Středa 1.12.2010
Kalamita v akci. Sníh, vítr, sníh, vítr. Na cestu se vydáváme místo
v devět ráno až v poledne a vynecháváme všechny naplánované
destinace, kromě té cílové Heršpic. Přidali se k nám další dva
jezdci, tentokrát z francouzské armády – Robin a Tomáš od
Štvanců. Cesta tam ještě šla, protože vítr foukal do zad. Posezení v
hospůdce při čekání na pěchotu bylo také příjemné. Akorát mi
přestaly fungovat vyhřívané ponožky – baterky neustály zimu.
Bitevní ukázka se tentokrát odehrála bez nás, odstavili jsme Czaka
a Faba do závětří a sledovali dění z povzdálí. Čekala nás
nejkrutější část pochodu, byť cesta zpět do Němčan měřila sotva 9
km. Foukalo tak že i perelína z pláště byla na ochranu hlavy málo.
S ošlehanými obličeji jsme se vrátili do Němčan a velmi se těšili na
vyhřáté podkroví Staré Pošty. Večer dorazili Štvanci, takže zábava
se protáhla až do brzkých ranních hodin. O to horší byl budíček,
tradičně v sedm ráno.

Čtvrtek 2.12.2010
Obloha jak vymetená, krásné sluníčko, všude závěje sněhu. Čekal
nás přesun z Němčan na Starou Poštu se zastávkou v Křenovicích,
kde proběhl rychlý oběd a na Mohyle míru. Celkem asi 25 km.
Navštívili místní vojenské muzeum a pokračovali v cestě. Na
Prateckém návrší jsme se měli potkat s gardovými kozáky.
Bohužel selhala technika (mobily) a tak jsme se s nimi setkali až
na Staré Poště. Cesta na Pratecké návrší patřila k nejhezčím
částem pochodu. Byla plně jen v naší režii a tak jsme si jí mohli v
klidu vychutnat. Večer opět proběhl vskutku gardový večírek, když
se k nám připojila první dvojice husarů z Kavalerie Náchod.
Pátek 3.12.2010
Opět sněží. Naštěstí nás čekal jen přesun z Kovalovic do Tvarožné
něco přes 5 km, stavba stanu a pak už jen chystání se na večerní
setkání důstojníků v sále Slavkovského zámku. To jsme ještě
netušili, že nás čeká nejstudenější noc (-20), kterou prožijeme pod
stanem, tentokrát bez vyhřívání. Sobotní ráno je opravdu krušné.
Sobota 4.12.2010
Zima, zima a zase zima. Po probdělé noci nepomáhá ani nahřívání
u ohně a tak padá poprvé návrh, že večer dezertujeme s Jardou na
Starou Poštu. Czak si cestou vyrobil zášlap, takže se rozhodujeme,
zda Fabian půjde do bitvy pod ruského důstojníka, nebo si ho
vezme přímo Jarda. Vyhrává verze dvě. Pro oba je to premiéra,
nikdy spolu nejezdili. Faboš fasuje ucpávky do uší, po týdnu
normální sedlo a jde se do bitvy. Nutno podotknout, že bitvu
zvládli oba v pohodě a navíc po týdenním pochodu byla pro
Fabiana bitva zřejmě procházkou růžovým sadem, protože se
vrátil naprosto suchý.
Já jsem celou bitvu proklábosila s Johankou Moutelíkovou, která
se k 11. Sekelskému připojila v pátek odpoledne. Dezerce z
Tvarožné se opravdu uskutečnila a celý týden završila večerní
párty na Staré poště, která byla ukončena až v půl šesté ráno nad
lahví portského.
Během týdne jsme ušli téměř 130 km, prožili mnoho krásných
chvil a viděli mnoho zajímavých míst. Poznali jsme nové přátelé,
poznali kvalitu svých koní a zároveň si šáhli i na dno svých sil.
Páni Huláni, páni Husáři, drahý Kníže, bylo mi ctí s vámi jet.
Karolína Fränkelová, foto: archiv autorky
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Inzerce:

Lidická 132, Klimkovice (kruhový objezd) Vás zve do nově otevřených prostor
KADEŘNICTVÍ A SOLÁRIUM - Věra Peschlová
PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK-na všechny služby
PRODEJ PERMANENTEK NA SOLÁRIUM
660kč - 120 min. 360kč - 60 min. 7 kč - 1 min.
Pondělí – pátek 8:00 – 19:00
Středa – 8:00 – 15:00
KOSMETIKA - Renata Netoličková
Pracuji s přírodní biokosmetikou a aktivními látkami
Celkové kosmetické ošetření, mikromasáž, chemický peeling,
trvalá na řasy, aplikace umělých řas.
NOVINKA - ošetření laserem SPARIDONN
Pondělí a čtvrtek na objednávku
MASÁŽE - Lucie Bártová
Masáže z rukou fyzioterapeutky.
Medové masáže a baňkování, rehabilitační masáže, čokoládová
masáž, indická masáž.
NOVINKA- masáž horkými mušlemi
Možno využít fondu FKSP.
Středa a pátek na objednávku
V objektu Vstudia vás také zveme do nově otevřeného
květinářství a prodejny pekařských výrobků.

MANIKÚRA - PEDIKÚRA – Bc. Marie Mackovíková
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž
Pondělí, úterý a sudý pátek na objednávku
MASÁŽE – Markéta Hurníková
Odborný fyzioterapeut nabízí masáže pomocí silikonových
baněk. Další novinkou je provádění tzv. tejpování – lepení
elastických pásků, více informací na www.kinesio-tejping.cz
Úterý 15:30 – 19:30
Nově nabízíme prodlužování vlasů unikátní metodou EXTEND
MAGIC – naprostou novinkou v oblasti prodlužování a korekce
vlasů.
Aplikace směsi keratinu a speciální pryskyřice je prováděná
speciálním přístrojem EXTEND MAGIC – pouze 3 přístroje
v celé ČR!
Spoje jsou velmi pevné a elastické, procedura je výrazně kratší
než u běžných způsobů prodlužování.
Objednávky na tel. čísle, 606 63 63 73 www.vstudio.cz
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PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ
Jan Fárek – Jistebník 446
Servis, čištění, zabezpečení, zálohy dat,
poradenství
Tvorba a správa WWW stránek, grafické práce
(vizitky aj.)
www.tadykoupimpocitac.cz
www.servis-jistebnik.cz / tel.: 722 300 912
„Odvážím pokažené, přivážím opravené“
Po-Pá: 8:00 - 19:00, So: 10:00 - 16:00
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Opět s Novým rokem vykročíme Zumba krokem a to 6.1.2012
v pátek v 19 hodin v tělocvičně základní školy v Klimkovicích.
Můžete se těšit na malý dárek a překvapení.
Vstupné: 60 Kč
Nabízím i výuku latinskoamerických tanců a salsy pro páry.
Veškeré dotazy a informace můžete psát na email:
zumbajanca@seznam.cz
www.zumbajanca.webpark.cz
tel. 736 273 194
V Novém roce se na Vás opět těší instruktorka Janča Gojová.

Provádíme malířské
a natěračské práce,
nátěry fasád,
drobné zednické práce,
možný úklid.
Macháček František,
604 741 726,
email:
machacek.frantisek@seznam.cz

GARÁŽOVÁ
VRATA

Nabízím možnost
fotografování
na osobní průkazy, dětské
foto, reportáž a veškeré
fotoslužby v ateliéru
Fakultní nemocnice
v Ostravě-Porubě.
Po dohodě na tel.čísle

Vrata od 9.999,- Kč
Výklopná,
dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu ZDARMA
při nákupu nad 7000,- Kč.

www.KANCLIR.cz

TATO INZERTNÍ PLOCHA
MŮŽE BÝT VAŠE!
KONTAKTUJTE
kis@mesto-klimkovice.cz
tel. 556 420 005
www.mesto-klimkovice.cz

604 600 998
nebo emailu:
jana.gojova@fnspo.cz.
Jana Gojová

Ostrava – Nová Bělá,
Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

Tiráž:
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1,
742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190.
Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz,
tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků,
v plném rozsahu jsou články uvedeny
na webových stránkách města.
Náklad 1.800 ks.
Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava
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