í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé
a kamarádi, když píšu tento úvodník zpravodaje, zrovna nám za okny podzim ukazuje svou krásnější tvář. Sluníčko svítí,
nebe je modré bez mráčků, listy na stromech hrají překrásnými barvami. V Klimkovicích se krásně na tuto podzimní nádheru kouká například v parku u rybníků.
První říjnový víkend byl v našem městě,
co se týče společenských akcí a událostí,
velmi vydatný. Probíhaly volby do Poslanecké sněmovny ČR, v parku se konaly
Farmářské trhy společně s Dýňobraním
a u zámku si lidé užívali Slavnosti vína
a burčáku. Kultura v měsíci říjnu ale těmito akcemi nekončila. V říjnu jsme se mohli účastnit také 44. ročníku Klimkovického
podzimu, vystoupení pěveckých sborů,
poprvé v novodobé historii však v našem
kině. V kině se pak také uskutečnilo po

Náš podzim.

listopad 2021
nucené odmlce Ocenění významných
osobností města Klimkovic s bohatým
programem AKOBANDU Klimkovice. Dá
se říct, že kultura ve městě opět ožívá
a nezbývá než věřit a doufat, že podzimní chladné počasí k nám nevrátí i různá
nepříjemná omezení…
Chtěl bych touto cestou poděkovat
klimkovickým občanům za účast u voleb
do Poslanecké sněmovny České republiky. Ukázalo se, že jim není lhostejné
politické dění v naší zemi, když účast
u voleb v Klimkovicích dosáhla 71,27 %,
což převyšuje celorepublikovou volební
účast 65,43 %. Poděkování také směřuje
ke členům volebních komisí, kteří zvládli
ztížené podmínky voleb a dokázali si poradit i s přeplněnými volebními urnami kvůli
takto neobvykle vysoké volební účasti.
A samozřejmě nezbývá než pogratulovat
úspěšným stranám a hnutím. Věřím, že
nově zvolení poslanci budou nás občany zastupovat ku prospěchu této země.

Foto: Petra Ševcůjová
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V Klimkovicích dopadly volby následovně (v závorce je uveden celorepublikový
výsledek): ANO 2011 30,03 % (27,12 %),
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
26,37 % (27,79 %), PIRÁTI a STAROSTOVÉ 12,53 % (15,62 %), Svoboda a př.
demokracie 9,22 % (9,56 %), PŘÍSAHA
Roberta Šlachty 5,86 % (4,68 %), ČSSD
4,83 % (4,65 %), a další strany s nižším
ziskem než 4 % hlasů. (Kompletní volební
výsledky naleznete na: www.volby.cz).
Blíží se konec roku a je vhodný čas
bilancovat, co se nám za ten rok 2021
povedlo či nepovedlo. Slýchávám názory, že žijeme v retro městě. Že vše je zde
zastaralé, zdevastované a chybí modernizace. Tento stav nenastane ze dne na
den, ani z roku na rok. Tento stav má
svůj vývoj po řadu desetiletí a jen těžko
se dá jako mávnutím kouzelného proutku vše zmodernizovat, rekonstruovat,
vybudovat. I tato činnost má dlouhodobý
charakter. Jsem rád, že v roce 2021 se
nám podařilo z plánovaných investičních
akcí již celou řadu úspěšně dokončit.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Jedná se především o největší investiční akci tohoto roku, a to rekonstrukci
Mateřské školy na ulici 28. října, ale také
o úspěšně provedenou reklamaci opravy
fasády a zateplení základní školy, rekonstrukci výkladců, oken a fasády domů
č. p. 35 a 36 (drogerie a večerka) na
náměstí, modernizaci městského rozhlasu, kompostéry pro občany města, opravu
povrchu silnice přes Josefovice, přeložku
vysokého napětí nad sokolovnou, opravu
velkého bazénu a plotu na jižní straně na
koupališti, nový výtah v domově pro seniory a další drobnější akce a opravy. Tyto
již jsou dokončeny.
Rozpracováno je dalších několik akcí.
Viditelné jsou zejména opravy chodníku
od prodejny Hruška směrem dolů k parku a kanalizace kolem silnice 28. října od
Polanky k Verdunu. Bohužel, situace na
trhu se stavebním materiálem a vůbec
se stavebními pracemi zapříčinila, že
se zatím nepodařilo vysoutěžit a vybrat
dodavatele pro některé připravené stavby. Z důvodu nedostatku žulového materiálu pro nové schody ke kinu se prozatím nenašel vhodný dodavatel této akce.
Zejména mne pak velmi mrzí, že ve veřejné zakázce na rekonstrukci malého bazénu na koupališti nebyla podána ani jedna
nabídka, proto bude výběrové řízení opakováno. Obávám se, že podobná situace
může nastat i v již připravené akci realizace nových střech na sokolovně. Tyto
dvě akce se soutěží veřejnou zakázkou,
která právě prvně či opakovaně probíhá,
a tak věřím, že se nakonec najde schopný dodavatel a obě tyto investiční akce
budou v brzké době také realizovány.
Obdobný problém s dodávkou materiálu
brzdí také dokončení rekonstrukce nádvoří zámku. Již v těchto dnech se pracuje na
rozpočtu města pro příští rok, ve kterém
nemůžou chybět ﬁnance na dokončení
těchto investičních akcí a samozřejmě
i ﬁnanční prostředky na další navazující
investiční akce, například již několik desítek let slibovaného chodníku od Polanky
do Klimkovic. (Podrobně o jednotlivých
investičních akcích města v roce 2021
informovali v minulém zpravodaji starosta
města a pracovníci úřadu).
Dovolte mi se ještě krátce vrátit k zářijovému zasedání zastupitelstva města.
Body jednotlivých usnesení byly zveřejněny již v minulém vydání zpravodaje. Na
úvod zasedání zastupitelstva předstoupily před zastupitele děti z letního projektového kempu, organizovaného RC Želvička, a představily nám svůj projekt, který
nazvaly „Zábavný park“. Musím ocenit,
jak dokonale měly děti svou prezentaci,
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včetně modelu parku, připravenou. Věřím,
že ale hlavně nezapadl mezi zastupiteli
ten hlavní vzkaz tohoto projektu a to, že
mladí -náctiletí lidé momentálně v našem
městě jen těžko hledají místo pro svou
zábavu. Uvítali by například workoutové hřiště, in-line bruslařskou dráhu nebo
skateboardové hřiště, prostě místo, kde
se budou moci setkávat a bavit. Takovýto
požadavek mladé generace považuji za
naprosto potřebný a věřím, že společně
najdeme jak vhodné místo, tak i dostatek
ﬁnancí na realizaci takového prostoru pro
mladé v našem městě.
Je to tak asi normální a běžné, slova
chvály a poděkování se objevují poskromnu a o to více si je jich třeba vážit. Před pár
dny jsme jako radní schvalovali objízdnou
trasu při rekonstrukci silnice přes Vřesinu,
která vede Klimkovicemi, a sami jsme měli
obavy, jak tato objízdná trasa dopadne na
obyvatele ulic Polní a Palackého. Jinou
možnost, než tuto objízdnou trasu schválit, jsme prakticky neměli a proto jsem rád
za tuto níže zveřejněnou reakci obyvatel
ulice Polní. Tímto bych rád také apeloval
na řidiče z řad nás – občanů našeho města. Buďme ohleduplní, dodržujme pravidla
a povolenou rychlost. Pokud se tak budeme chovat sami u nás doma v našem
městě, morálně přeneseme toto chování
i na řidiče naším městem jen projíždějící.
Vážení pánové, po přečtení informace
o uzavření silnice ve Vřesině jsme si

povzdechli, že si jako obyvatelé Polní ulice zase budeme užívat již tak nadlimitní
automobilové dopravy. Řešení dočasné situace značkou Průjezd zakázán je
skvělé! Postavit na ulici hlídku naší policie je ještě lepší. Vidím pana policistu
z okna a obdivuji jeho trpělivost. V kratičkých intervalech zastavuje jedno auto za
druhým, hustota dopravy je jako obvykle
veliká. Domnívám se, že už asi nemá ani
kapacitu na statistické sčítání aut, která
zastavil a kontroloval. V podstatě souvisle
mává stop-plácačkou a upozorňuje řidiče.
Obrázek ukázněnosti řidičů a respektu
k dopravnímu značení.
Chtěli jsme vám oba s manželem poděkovat. Doufáme, že se život na Polní
(i jiných dopravně-problémových ulicích
ve městě) ještě více uklidní a stabilizuje
po zavedení přednosti zprava a především omezení rychlosti. Chápeme, že
přibývá automobilů, problém ale vidíme
spíše v kázni, ohleduplnosti a morálce řidičů.
Ještě jednou veliké díky. Prosím, tlumočte poděkování i naší městské policii, jejich práce v Klimkovicích si vážíme
(nejen dnes na Polní).
S pozdravem Hana a Petr Pávkovi
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
krásný a příjemný podzimní čas hrající
těmi nejkrásnějšími barvami přírody.
Váš místostarosta Lukáš Lyčka

Poděkování panu Vladimíru Vůjtkovi
Vážení spoluobčané, velice mě potěšilo, když jsem zjistil, že vážený občan našeho
města byl uveden do síně slávy MS kraje. Tímto bych rád poděkoval panu Vůjtkovi
za celoživotní práci v oblasti sportu a jeho životní přístup. Tím, jak vystupuje a prezentuje svoji osobnost, zároveň prezentuje i naše krásné město. Je příkladem pro
mnoho lidí a věřím, že hlavně pro ty mladší. Sport má totiž jasná a přísná pravidla
a ta dnes dětem velmi často chybí.
Pane trenére, ještě jednou moc děkuji!

Starosta Jaroslav Varga

Vladimír Vůjtek
(* 17. května 1947, Klimkovice) je bývalý český
hokejový trenér a československý hokejový
útočník. Hokejově vyrostl v týmu HC Vítkovice,
kde odehrál prak cky celou svou hokejovou
kariéru. Od sezony 1982/1983 začal své
trenérské působení. Mezi roky 2011 a 2015
vedl slovenskou hokejovou reprezentaci
(stříbro z MS), v letech 2015–2016 byl hlavním
trenérem české reprezentace. Třikrát přivedl
svůj tým do finále extraligy – dvakrát
s Vítkovicemi (1993 a 1997) a jednou se
Zlínem (1995), ale z českého tulu se
neradoval ani jednou. KHL – 2x Mistr.
Zdroj Síň slávy – Sportovec roku MS kraje https://sportovec.msk.cz/sin-slavy
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Informace z městského úřadu

Dokončení největší realizační investice r. 2021
– Zateplení MŠ Klimkovice na ulici 28. října
Letošní největší realizační investiční akci „Zateplení MŠ Klimkovice, ul. 28. října
89, 742 83 Klimkovice“ se díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných podařilo
úspěšně dokončit a paní učitelky, další personál mateřské školy a děti se již na
začátku října vrátili do budovy, která se oproti červnu 2021 změnila k nepoznání.
Účelem nebyly jen energetické úspory budovy MŠ, ale i potřebné rekonstrukce,
které budova po desetiletích užívání už dávno potřebovala; opadávající fasáda
a zchátralé rámy velké části oken „hovořily“ za vše – viz fotograﬁe z doby před
rekonstrukcí níže. Toť strohé konstatování, které ani náznakem nevyjadřuje to,
co realizace investice, převyšující částku 12 mil. korun skrývá.
Už počátkem měsíce května 2021, kdy
výběrová komise na základě transparentního výběrového řízení prostřednictvím
proﬁlu zadavatele vybrala zhotovitele
stavby – ostravskou společnost INTOZA
s. r. o., a s níž byla následně podepsána
smlouva o dílo dne 31. 5. 2021, bylo zřejmé, že situace na trhu stavebních materiálů, vyznačující se prudkým růstem cen
a rovněž termíny dodávek materiálu a stavebních komponentů se o týdny i měsíce
zpožďovaly, bude mít nepochybně dopad
na realizaci rekonstrukce a zateplení naší
mateřské školy. I to byl jeden z důvodů
pro zacílení města krýt co největší část
nákladů z dotačních titulů, takže byly
podány celkem 3 žádosti o dotaci. První
žádost vycházela z možnosti použít vrácené ﬁnanční prostředky občanů Klimkovic, kteří si vyměnili zastaralý kotel za
nový s bezúročnou půjčkou od města na
realizaci, k doﬁnancování vlastních prostředků na realizaci stavby až do výše
90 % uznatelných nákladů. Finanční prostředky na předﬁnancování těchto výměn

město získalo právě na základě schválené žádosti ze Státního fondu životního
prostředí ve Výzvě č. 1/2019. Podmínkou
v této výzvě však bylo podat žádost např.
do Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory.
Město proto podalo žádost do oblasti podpory 5.1 Snížení energetické náročnosti
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, a to na zateplení mateřské školy. Vzhledem k tomu, že
se jedná o objekt sloužící pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých, bylo nutné vyřešit i výměnu vzduchu jako samostatnou část projektové dokumentace, na
jejíž realizaci byla podána další žádost
o dotaci. Zbývá vyčkat, která z dotací
nám bude reálně potvrzena a ﬁnančně
podpořena.
Vzhledem ke skutečnosti, že nešlo
jen o zateplení budovy, ale rozsáhlou
rekonstrukci, které s sebou přinášejí vždy nesčetné změny, nešlo o projekt
snadný, právě naopak. Navíc průběžná
doba pro realizaci byla extrémně krátká,

MŠ před zahájením rekonstrukce.

protože požadavek na co nejkratší omezení výuky v MŠ ze strany paní ředitelky byl naprosto oprávněný. Největšími
komplikacemi stavby byla především
skutečnost, že přes řádně objednanou
a potvrzenou objednávku střešní krytiny
se tato neuskutečnila, protože časově se
kryla s tragickou živelní událostí – tornádem na jižní Moravě, takže „naše“ krytina
byla nasměrována přednostně právě tam.
Díky profesionálnímu a jednoznačně nadstandardnímu přístupu zhotovitele stavby
byla ve velmi krátkém termínu zajištěna
nová dodávka střešní krytiny se zpožděním pouhých několika týdnů. Podobně se
spol. INTOZA s. r. o., dokázala vyrovnat
s několikatýdenním posunem termínu
dodávky okenních výplní, když dodavatel
potvrzenou objednávku v řádném termínu
nesplnil, a po dodání oken naopak neměl
k dispozici montážní skupinu. V této chvíli zajistila spol. INTOZA s. r. o., montáž
oken vlastní profesní skupinou.
I při realizaci této investiční akce byl
zachován osvědčený způsob koordinace
prací, a to prostřednictvím pravidelných
středečních kontrolních dnů, jichž se
vždy účastnil zástupce zhotovitele Pavel
Gelnar, specialista TDS Ing. Kramoliš,
koordinátorka BOZP Ing. Orlová, starosta města Jaroslav Varga, zástupce města
ve věcech obchodních Ing. Bc. Vašek,
zástupkyně města ve věcech technických
Ing. Jalůvková a pověřený referent odboru HTO Bc. Poledník. Častými účastníky
kontrolních dnů stavby byla i ředitelka
mateřské školy Bc. Čáňová a specialista
autorského dozoru Ing. Dvořáček.
Ačkoli mj. shora uvedené komplikace
měly naprosto zásadní vliv na možnost
termínu dokončení díla v 80denní lhůtě,
uzavřeným dodatkem č. 1 ke smlouvě
o dílo došlo jen k několikatýdennímu posunu dokončení díla, takže už 29. září 2021
byla předána celá část díla, která umožňovala užívání vnitřních prostor mateřské
školy včetně kuchyně a bezpečných přístupových cest, tudíž dne 1. října 2021
se celá budova otevřela jak učitelskému
sboru MŠ, dalšímu personálu a především dětem. Bylo to možné i díky povolení
stavebního úřadu v Bílovci s předčasným
užíváním stavby, jež nabylo právní moci
Pokračování na další straně
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dne 29. 9. 2021. Vnější dokončovací práce (dokončení některých detailů fasády,
montáž mříží do sklepních oken, apod.)
byly poté řádně a ve stanoveném termínu zhotovitelem předány a objednatelem
převzaty.
Letošní největší realizační investice
města je dokončena a probíhá její dokumentace a převzetí dokladové části. Závěrem chci ještě jednou poděkovat paní
ředitelce Bc. Šárce Čáňové, zaměstnancům MŠ, rodičům dětí a spolkům, kteří
svou obětavostí umožnili včasné zahájení stavebních prací díky organizovanému
a rychlému vystěhování objektu, všem
zúčastněným zaměstnancům zhotovitele
stavby – spol. INTOZA s. r. o. za kvalitní
a rychlé dokončení díla, především však
jednateli této společnosti Tomáši Závadovi za mimořádně korektní spolupráci
a jeho osobní angažovanost při dokončení díla včetně častých návštěv stavby,
a rovněž stavbyvedoucímu Pavlu Gelnarovi za mimořádně profesionální realizaci
díla, dále specialistovi autorského dozoru
Ing. Hynku Dvořáčkovi ze spol. LAPLAN,
s. r. o., za okamžité a vysoce kvaliﬁkované řešení vzniklých technických

MŠ po dokončení rekonstrukce.
i statických problémů, specialistovi TDS
Ing. Kramolišovi a koordinátorce BOZP
Ing. Orlové ze spol. LAVI ENGINEERING
s. r. o., za mimořádnou profesionalitu
a hájení zájmů města a v neposlední řadě
referentovi odboru hospodářsko-technického Bc. Vladislavu Poledníkovi za jeho
technickou erudici s níž, díky svým dlouholetým profesním zkušenostem z realizace investičních staveb u předchozích
zaměstnavatelů, zajišťoval vzhledem ke
své každodenní přítomnosti na stavbě

okamžitá opatření k nepřetržitému pokračování stavebních prací.
Na úplný závěr si dovolím vyjádřit své
přesvědčení, že konečný výsledek (viz
fotograﬁe budovy MŠ po zateplení a rekonstrukci níže) přispěje nejen ke značným energetickým úsporám, které se
projeví snížením ﬁnančních nákladů, ale
stane se místem, které svou estetičností
zpříjemní chvíle, které zde tráví děti, paní
učitelky i další zaměstnanci.
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ

Josefovická silnice již v novém hávu!
Dne 16. srpna 2021 proběhlo předání a převzetí staveniště pro stavbu „Oprava
povrchu silnice III/46417 Josefovice – průtah obcí“, která se realizovala na základě dohody o budoucí realizaci stavby „Oprava povrchu silnice III/46617 Josefovice–Olbramice“, uzavřené mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK)
a městem Klimkovice v roce 2019. SSMSK zajistila vypracování projektové dokumentace této stavby, včetně zajištění administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby v součinnosti s městem Klimkovice. Dne 13. 7. 2021 byla podepsána
Smlouva o dílo se společností JANKOSTAV s. r. o.
Předmětem stavby byla oprava povrchu
komunikace v úseku křižovatky se silnicí II/647 (silnice na Bílovec) po napojení
na již opravený kryt, provedený v rámci
výstavby dálnice D1 (křižovatka na Janovice). Samotná oprava vozovky spočívala ve vyfrézování stávajících asfaltových
vrstev vozovky (krytové vrstvy – obrusná
a ložná), provedením recyklace těchto vrstev, a položení vrstev nových. Současně
s opravou vozovky byla také provedena
oprava silničních obrub společně s přídlažbou s jednořádkem ze žulových kostek,
oprava silničního odvodnění, včetně vpustí. Následně byla v celém řešeném úseku
stavby provedena obnova vodorovného
a svislého dopravního značení.
Město Klimkovice se ﬁnančně podílelo
na ﬁnancování části stavby, a to v rozsahu
vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné
vrstvy ACO 11 + v tl. 0,04 m, v dotčeném
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úseku stavbou tj. 3 650 m2 nového povrchu v celé šíři obou jízdních pruhů, ve
výši 1 204 427 Kč bez DPH (1 457 356,67
Kč s DPH). Celková cena je po uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo řešící
méněpráce ve výši 16 369 675,67 bez
DPH (19 807 307,56 Kč s DPH).
V návaznosti na nově vybudovanou
kanalizaci v Josefovicích zajistilo město Klimkovice před plánovanou opravou
silnice v 5/2021 také celkový kamerový
monitoring kanalizace, a to nejen z důvodu kontroly stavu kanalizace po ročním
provozu, ale zejména s ohledem na předcházení skrytých vad po ročním zatížení
provozem na silnici, s hlavním důrazem
na včasné odhalení případných vad.
Stavební práce opravy silnice přes Josefovice si vyžádaly úplnou uzavírku silnice III/46417 (průjezd Josefovicemi), která
byla rozdělena do dvou etap:

1. etapa – úsek od kaple po napojení
na již opravený kryt, provedený v rámci
výstavby dálnice D1
2. etapa – úsek od křižovatky se silnicí
II/647 po kapli
Za uzavřené úseky této komunikace
byly obousměrně vyznačeny objízdné trasy pro individuální automobilovou a příměstskou dopravu (mimo školní spoje).
V ostatních případech byl průjezd vozidel řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení se zákazem
vjezdu vozidel nad 3,5 t (mimo dopravní
obsluhu a vozidel stavby).
Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem ze sil. III/46417 byl obyvatelům
umožněn, vyjma úseků a doby, kdy byla
prováděna sanace vozovky společně
s recyklací podkladních vrstev a pokládky živičného povrchu komunikace, který
probíhal za úplné uzavírky komunikace,
o čemž zhotovitel v součinnosti s městem
v dostatečném časovém předstihu občany, ﬁrmy a ostatní subjekty informoval.
Během stavby se ukázalo, že z hlediska bezpečnosti provozu je nutné světelnou signalizací opatřit i dílčí úsek křižovatky silnic na Bílovec a do Josefovic,
a to v důsledku nepřehledného úseku
této části silnice v kombinaci s některými
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neukázněnými řidiči, překračujícími povolenou rychlost.
Dalším úskalím bylo zajíždění linkových autobusů do centra Josefovic pro
zajištění přepravy dětí mateřské školky
a školáků, který byl velmi komplikovaný,
a město Klimkovice tak muselo ze dne na
den zajistit přepravu jiným dopravcem,
disponujícím menšími vozidly.
Autobusový dopravce Tigressa s. r. o.,
z Bílovce poskytl své služby promptně
v době, kdy bylo potřeba přepravy zvýšeného počtu dětí do MŠ Josefovice z důvodu uzavření školky 28. října a své služby poskytoval v době obou uzavírek.

Josefovičtí občané se také museli připravit na rychlou změnu ve stylu vyvážení
popelnic. Vlivem jedné i druhé půle uzavření této místní části obce se popelářský vůz nemohl dostat k popelnicím
vždy poloviny obyvatel, proto starosta
města Jaroslav Varga zajistil koordinaci
a termín na svoz bioodpadu a popelnic
komunálního odpadu, umístěných při kraji
hlavní komunikace, a to vždy před začátkem uzavírky, než přijely stavební stroje,
které znemožňovaly průjezd.
Dnes se již silnice přes Josefovice pyšní novým hávem a všichni pevně věříme,
že dočasný diskomfort vyvážil vše, co

jsme opravou silnice získali. Děkujeme
všem občanům Josefovic za jejich trpělivost, pochopení, ale i vznesené podněty v rámci stavby. Každá stavba má svá
úskalí a problémy a my velmi děkujeme,
že jsme je společně zvládli.
Závěrem si dovolujeme poprosit všechny účastníky silničního provozu v Josefovicích, aby byli k sobě i nadále ohleduplní, neboť oprava silnice a rovný povrch
nejsou důvodem pro rychlou jízdu.
Ing. Dita Jalůvková,
vedoucí odboru
hospodářsko-technického

Kam s tím? Do kanalizace ne!
Umíte si představit, co dokáží způsobit pevné látky nebo zbytky potravin na čerpadlech čerpacích stanic nebo na samotných čistírnách odpadních vod?
Například plasty, hadry, hygienické potřeby, cigaretové nedopalky, použité prezervativy, kosti, pecky, slupky od ovoce
a zeleniny? Bohužel i potraviny rozmělněné v drtičích kuchyňského odpadu způsobují v kanalizaci stejný problém jako
celé zbytky potravin. Pevné látky a zbytky
potravin prostě do kanalizace nepatří. Do
kanalizace rovněž nepatří ani nebezpečné látky jako barvy, rozpouštědla, ředidla,
jedy, žíraviny, léky, ropné látky apod.
A co teprve tuky! Ať už se jedná o ztužené tuky ze smažení, které v kanalizačním potrubí vlivem ochlazení ztuhnou
a způsobí snížení průtoků kanalizací
nebo dokonce i její ucpání, nebo oleje,
které díky své vazkosti shlukují nerozpustný obsah kanalizace a zapříčiňují
ucpávání potrubí. Dále tuky zanášejí
čerpadla a mechanickou technologii na
čistírnách, čímž snižují účinnost čisticího procesu a zvyšují náklady na čištění
odpadních vod. Na fotograﬁi z kamerové

kontroly kanalizace jsou zachyceny tukové shluky, které se v potrubí nahromadily
a brání průtoku.
Pomalu se blíží Vánoce a v mnoha
rodinách bude smažený kapr. Smažený
na tuku. Tak co tedy pak s tím tukem?
Sbírejte, prosím, všechny použité tuky
do nádob nebo lahví a odevzdávejte do
sběrného dvora na ulici Ostravská č. p.
96 v Klimkovicích, kde již bude zajištěna jejich ekologická likvidace. A nejen
o Vánocích, ale i v průběhu celého roku.
A co s ostatními věcmi, které do kanalizace nepatří? Do tohoto sběrného dvora
patří rovněž veškeré chemikálie a další
nebezpečné látky, popřípadě i nepoužité
léky. Ale ty je lepší odevzdat v lékárně.
Ostatní odpady je vhodné podle druhu
uložit do kompostu, nádob na bioodpad
nebo klasicky do popelnice na směsný
odpad.
Dnešní moderní člověk má již možnost
třídit svůj odpad podle druhu. Třídění

a správné nakládání s odpady je projevem nejen ohleduplnosti k životnímu prostředí, ale i k ostatním klimkovickým spoluobčanům, kteří jsou postiženi důsledky
špatného odtoku kanalizace. Nežijeme
přece ve středověku, kdy naši předkové
nepotřebné věci vyhazovali z oken na ulici, abychom je dnes házeli do kanalizace.
Žijeme v době, kdy je běžné třídit odpad
a tak se, prosím, chovejme tak i vůči
kanalizaci, která slouží pro náš komfort.
Tak jak je běžné třídit odpad, mělo by být
běžné používat kanalizaci jen k účelu, ke
kterému byla zřízena.
A v neposlední řadě na nezodpovědné
chování některých spoluobčanů doplácíme my všichni tím, že zvýšené náklady
na čištění zaneseného kanalizačního
potrubí a technologii čistíren odpadních
vod se promítají do výše ceny za odvádění a čištění odpadních vod z nemovitostí
– stočného.
Ing. Helena Malásková,
referent odboru
hospodářsko-technického
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Svatební sezona se blíží ke konci
S listopadem přichází konec svatební sezony roku 2021
v Klimkovicích. V letošním roce vstoupilo do manželství
před Městským úřadem Klimkovice 53 párů. Je to o osm
svateb více než v loňském roce.
Stejně jako loňský rok byl i ten letošní poznamenán omezujícími opatřeními kvůli covid-19. V prvních měsících byl například omezený počet účastníků obřadu na 15, včetně oddávajícího a matrikářky, byl vydán zákaz cestování mezi okresy nebo
následně vznikla potřeba testu nebo očkování při obřadech
s účastí nad 30 lidí. Ale i s tím jsme se poprali a díky tomu zavedli nové a modernější prvky při svatebním obřadu. A tak se z matrikářky stala i ceremoniářka a hudebnice v jednom.
Naště stí už byla druhá polovina roku ke svatbám příznivější.
Při svatebních obřadech platilo, že nikdo nemusel mít nasazenou roušku ani respirátor. Několikrát za sezonu jsme měli až
čtyři svatby během jednoho dne. Nejoblíbenějším místem pro

svatební obřady v Klimkovicích zůstává kostel Nejsvětější Trojice. Ve dvou případech jsme oddávali doma na zahradě, třikrát
v parku Petra Bezruče, jednou v Sanatoriích, u zbyslavických
rybníků a ve zbylých případech v obřadní síni. Dvakrát jsme
museli svatbu odkládat kvůli karanténě snoubenců. Dvě svatby
jsme řešili na dálku ze zahraničí a netrpělivě vyčkávali, jestli se
uskuteční nebo ne, a to kvůli povinné karanténě při příjezdu ze
zahraničí. Ale povedlo se a vše klaplo.
Vítání občánků proběhlo v letošním roce jenom ve dvou termínech, a to výjimečně v neděli 19. září a 17. října. V každém termínu byly vítány tři skupinky dětí. Zatím se podařilo pozvat děti
narozené v loňském roce. A musím říct, že to mělo úplně jinou
úroveň, protože s chodícími dětmi při vítání občánků už byla celkem legrace a více než kolébky si užily houpacího koníka! Letos
narozené děti budou pozvány podle aktuální situace.
Realizace svateb a vítání občánků se neobejde bez realizačního týmu, který mi i letos pomáhal. Takže touto cestou bych
chtěla opět poděkovat svým milým oddávajícím, kteří jsou tou
nejdůležitější osobou při obřadu, hudebnicím, které doprovázely obřady svou krásnou hudbou a zpěvem a musely se poprat
se zakletým G na varhanách v kostelíku, ale i těm, které hudbu jen pouštěly. Také děkuji své ceremoniářce, která organizuje
svatebčany před obřadem, paním, které chystají a zdobí kostel
a obřadní síň, a také svým kolegyním, které pomůžou se vším
ostatním. V neposlední řadě patří mé díky kolegům z Technické
správy za úpravu venkovních prostor.
Příští rok se už pomalu plní svatebními termíny a jsem za to
velmi ráda.
Mgr. Hana Lazecká, referent odboru správního

Technická správa města Klimkovic

Výzva k odstranění přesahujících stromů
a keřů zasahujících do veřejného prostranství
Vážení spoluobčané, dne 20. 10. 2021 byla na úřední desce
zveřejněna Výzva k odstranění přesahujících stromů a keřů
zasahujících do veřejného prostranství. Pro lepší informovanost občanů zveřejňujeme tuto výzvu i zde ve zpravodaji.
Vážení občané,
dovolujeme si vás touto cestou vyzvat k odstranění všech větví
stromů a keřů, které zasahují ze soukromých pozemků do veřejného prostranství, a to zejména do místních či účelových komunikací, které mimo jiné zastiňují dopravní značení nebo veřejné
osvětlení a zabraňují tak bezpečnému a plynulému průjezdu
vozidel a průchodu chodců.
O odstranění všech větví stromů a keřů vás žádáme ve smyslu ustanovení § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a to nejpozději do
30. 11. 2021.
Podle ustanovení § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění:
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží
vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
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(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční
době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho
pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující
zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co
z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může
soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:
(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je
povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými
či jinými jejich vážnými chorobami může orgán ochrany přírody
uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.
V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, bude ořez
v potřebném rozsahu proveden zaměstnanci Technické správy
Klimkovic. Ořezy budou provedeny pouze ze strany veřejného
prostranství, bez vstupu na soukromé pozemky.
Technická správa města Klimkovic
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Městská policie Klimkovice

Vážení občané, městská policie Klimkovice vás nabádá,
abyste si lépe zajišťovali své věci. Nedávejme příležitost
zlodějům a nenechavcům. Tady bych si dovolil použít jedno
české přísloví: „Kde nic není, tam ani smrt nebere“.
Ať se nám to líbí nebo ne, pomalu se blíží Vánoce, které
s sebou přinášejí každoroční shon. Čas nakupování a neopatrnost nás všech může dát zlodějům šanci, kterou bychom jim
jindy nedali. Jak se říká – příležitost dělá zloděje, proto apelujeme na vás všechny, abyste se více zaměřili na své věci, ať už
se jedná o tašku s oblečením na zadním sedadle vozidla. Zloděj
neví, co v té tašce je, ale vidí ji a vidí, že je plná. Vy si řeknete,
že tam nic není a že má malou hodnotu, to je možná pravda, ale
to okno, které ten zloděj musí rozbít, aby se k té tašce dostal už
má hodnotu větší a co teprve ty nepříjemnosti a starosti s tím
spojené. Proto je opravdu lepší, když veškeré své věci dáte do
kufru vozidla, aby nikoho nepřitahovaly, tam je nikdo neuvidí.
Tímto bych se chtěl také zmínit o vzrůstající aktivitě kapsářů
v předvánoční době. Lidé u sebe nosí zpravidla větší obnosy
peněz. Takové ty trčící telefony v zadní kapse, především u dívek
a žen, jsou úplně ideální kořistí pro kapesní zloděje. Můžu zde
zmínit vlastní zkušenost, kdy jsem vytáhl své kamarádce za chůze takto vyčnívající telefon, aniž by si toho všimla a věřte, že na to
nejsem nikterak vycvičen, což kapsáři se svému řemeslu učí. Ta
kamarádka na to vůbec nepřišla. Až po několika desítkách metrů,
kdy si sáhla pro telefon, zjistila, že ho nemá a chtěla se pro něj
vrátit, v domnění, že jej někde vytratila. Jak byla ráda a zároveň
udivená, když jsem jí telefon vrátil. Věřte, že když jsem to zvládl
já, může to zvládnout kdokoliv. Je třeba si z tohoto příkladu vzít
ponaučení jako moje kamarádka, od té doby jsem již neviděl, že
by telefon nosila v zadní kapse. Ten zloděj nepůjde s vámi, aby
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Radíme: hlídejte si lépe své věci!
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čekal, jestli si toho všimnete. Vytáhne telefon a co nejrychleji bez
povšimnutí zmizí. Spousta z vás si řekne, že v dnešní době se
telefony nekradou, protože jsou tak zajištěné, že jsou zlodějům na
nic, poněvadž se do nich nedostanou. Není to pravda. Kradou!
Takové rozepnuté a pootevřené kabelky, tašky pověšené bez
dozoru na nákupních vozících. Při placení vytáhnout najednou
větší obnos peněz, zaplatit a schovat zpět, toto jsou situace,
které bereme jako normální, aniž by nás napadlo, že nás může
někdo sledovat a vytipovávat. Když schováme naditou peněženku, tak tomu zloději přímo ukážeme, kde ji najde, kde si ji může
vzít. Když už máte u sebe vetší obnos peněz, je lepší si je pokud
možno rozdělit na více míst. Vložit do kapes, které se dají zavřít.
Je potřeba tomu zloději to co nejvíce znesnadnit a odradit ho.
Dalším lákadlem může být cokoliv větší hodnoty, co máte
odložené třeba na zahradě. Potenciální zloděj si obhlídne pozemek a až se setmí, tak si pro lup přijde. S tím souvisí i změna
letního času na zimní, bude dříve tma, tím nechci říkat, že se
krade jen za tmy, to určitě ne, ale za tmy si toho zloděje tak lehce
nevšimneme a oni to vědí a také toho využívají.
Těchto pár příkladů je spíše na uvědomění si situací, které
mohou nastat. Nejvíc si uvědomíme svou vlastní chybu až už je
pozdě, když jsme okradení, často bezradní a hlavně naštvaní.
Proč se to stalo zrovna mně? Bohužel, už se to zpravidla nedá
vrátit a pak si teprve uvědomíme následky a začneme hlídat lépe
své věci. Byl bych velice rád, aby nikoho z vás tato situace nepotkala a nemuseli jste řešit náležitosti s tím spojené. Bohužel,
není v silách policie, aby těmto situacím zabránila, je na každém
z nás, abychom si svůj majetek co nejvíce chránili a jak jsem již
zmínil, neposkytovali příležitost případným zlodějům.
Prap. Tomáš Hruška

Kulturní a informační středisko Klimkovice

Nový stolní kalendář
V Kulturním a informačním středisku je možné zakoupit kromě různých suvenýrů s motivem města Klimkovic také nový
stolní kalendář na rok 2022.
V kalendáři naleznete krásné fotograﬁe zobrazující současné město Klimkovice. Kalendáře i ostatní suvenýry si můžete
zakoupit v rámci naší otevírací doby, a to od pondělí do pátku od
8.00 do 17.00 hodin. Dostupnost je možné ověřit na telefonním
čísle: 556 420 005.
KIS Klimkovice

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Renatě Návratové a jejímu týmu za letní aktivity pro děti. Již dlouho jsem nezažila tak nadšené a spokojené děti, včetně jejich rodičů. Celoroční práce Mozaiky má obrovský smysl a velice děkuji, že Mozaika v Klimkovicích
bezchybně pracuje a vytváří dětem i klimkovickým seniorům neskutečné zázemí.
Petra Kaštovská
Účastnila jsem se jednoho z mnoha kurzů, které CVČ Mozaika pořádá. Velmi chválím Mozaiku za perfektně připravené prostory
i celý program, kterého se účastnili kurzisté z celé republiky – od Plzeňska, přes celé Čechy i Moravu. Část programu probíhala na
vzorně upravené zahradě Mozaiky nebo v našem krásném podzimním parku. Na hřišti výskaly davy fanoušků jakéhosi zápasu, místní hospůdky kurzistům navařily a dodaly skvělá jídla, všechno fungovalo. Jsem hrdá, že se naše město umělo před „cizími“ ukázat
v tak skvělém světle.
Alice Chlebovská
7
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Městská knihovna

Podzimní knihovna
V rámci pravidelných setkání s dětmi ze ZŠ Klimkovice do
knihovny přišli žáci druhých ročníků. A protože je aktuální čas, kdy ptáci odlétli do teplých krajin, došlo i na knihu
o malém špačkovi Kamilovi, který také chtěl odletět, avšak
chodil celý rok do knihovny a nenaučil se létat.

Děti se seznámily s velmi vtipnou knihou Kamil neumí létat
a poté si každý vyrobil svého vlastního špačka. Během podzimu
nás v knihovně navštíví i ostatní třídy. Pro každou z nich máme
přichystané různé zajímavé besedy. Jsme rádi, že se dětem
v knihovně líbí. V rámci Týdne knihoven se přihlásilo do knihovny osm dětských čtenářů a odpustili jsme i nějaké ty pokuty za
pozdní vrácení knih.

Do konce roku 2021 jsme pro děti přichystali zábavný program Malujeme Vánoce, s kterým se představí známý ilustrátor
Adolf Dudek, navštíví nás děti z MŠ Klimkovice a z MŠ Čs. exilu v Ostravě-Porubě. Během prosince si budete moci zakoupit
v knihovně drobné vánoční dárky (ozdobné svíčky nebo patchworkové výrobky).
Zuzana Konvičková, knihovnice

Den pro dětskou knihu
Každým rokem o první adventní neděli (letos 28. 11.) začíná
v knihovnách Den pro dětskou knihu – projekt, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci se všemi knihovnami.
Letošní ročník bude velmi zajímavý, pod svá křídla si jej vzal
Čtyřlístek se všemi jeho kamarády. Také klimkovická knihovna se připojuje k této akci. Náš klimkovický Den pro dětskou
knihu potrvá celý prosinec a vyhlašujeme soutěže o nádherné
knižní ceny Čtyřlístku. Všichni zúčastnění získají originální listy,
pohlednice a jiné dárečky.
Všechny podrobnosti se dozvíte na webové stránce knihovny:
www.knihovna.mesto-klimkovice.cz nebo nejlépe přímo u knihovnice v knihovně.
Tvořit můžete doma, soutěžit v knihovně a poté vše vystavíme
a vyhodnotíme. Soutěž začíná 29. listopadu 2021 a končí 7. ledna 2022. Těšíme se na vás.
ZK
9
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Novinky ze základní školy

Dějepisná exkurze do Osvětimi
a královského města Krakova
V tomto školním roce se nám podařilo uskutečnit tradiční dějepisnou exkurzi
do Osvětimi a Krakova. Žáci 9. ročníku se 21. září vydali s pedagogickým doprovodem a průvodcem na výpravu do památníku krutého zacházení s lidmi za
2. světové války.
Polský průvodce označil naši školu za
první českou školu po roce a půl, která
osvětimské muzeum navštívila. Proč je
důležité ukázat dětem tato místa a jak to
žáci sami vnímali?

Ukázky z žákovských prací:
• Bylo smutné vidět, co si všechno nevinní lidé museli vytrpět, ale bylo to důležité,
abychom na to nezapomněli a už nikdy
nic podobného nedopustili. Nejvíce mi
v paměti utkvěla ta místa – tábor, plynové komory. Pořád nemůžu uvěřit, že
jsem stála přímo tam, kde trpělo tolik
lidí. Na vlastní oči jsme viděli, v jakých
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podmínkách věznění lidé žili, spalo jich
pět i více na jedné pryčně, v zimě mrzli, v létě nemohli ani dýchat. Hygienické
podmínky byly strašlivé a pro nás nepředstavitelné. Od pana průvodce jsem se
dozvěděla tolik nových věcí, které jsem
dřív nevěděla. Uvědomila jsem si, jaké
mám štěstí, že už není válka.
• Myslím, že je důležité připomínat si
tohle místo, protože stále existují lidé,
kteří popírají, že se něco takového stalo.
Viděli jsme spoustu zajímavých a současně šokujících věcí – skutečné věci
nevinných zavražděných lidí – dětské
hračky, cestovní kufry, brýle, boty, vlasy…

Je opravdu rozdíl mezi tím – vidět to na
fotograﬁi a skutečně být na tom místě.
Člověk velmi silně pocítí, jaké hrůzy se
tam děly.
• Uvědomění toho, že procházím místy
největšího utrpení lidí mě zděsilo a rozesmutnilo zároveň, neuměla jsem si ani
představit, co všechno to musely být za
stresy a bolest.
• Osvětim by měli navštívit všichni lidé,
protože to, co se tam dělo, se nesmí už
nikdy stát.
Královské město Krakov nás po náročném dopoledni okouzlilo prosluněnými
ulicemi, krásným hradem Wawel, majestátní řekou Vislou i náměstím, kde jsme
před odjezdem strávili příjemné chvíle.
Žákyně a žáci 9. B
a Mgr. Radana Albrechtová
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1. A – třídní učitelka Mgr. Karin Muczková
Bokvaj Filip, Diblík Denis, Grygar Erik, Hájovský David, Matula Jiří, Nykš David, Ondra Jan, Prasek Tomáš, Telnar Jakub, Binarová
Karolína, Hašková Berenika, Homolová Jana, Ivanová Michaela, Kneblová Melánie, Langrová Rozálie, Martiníková Vanda, Pechová
Michaela, Sobková Klára, Tvrdá Valentýna, Válková Nela, Vaňharová Elena, Wankeová Adriana

1. B – třídní učitelka Mgr. Šárka Thibaud
Farek Patrik, Hradský Theodor, Jelínek Alex, Kostrhún Tomáš, Kováč Štefan, Luzar Antonín, Milan Jan, Pikora Matyáš, Prokeš
Viktor, Sklenovský Matěj, Toman Lucas, Vávra Richard, Bestová Anežka, Dobrovodová Soﬁe, Hnilicová Tereza, Kolarczyková Eliška,
Marhevská Zuzana, Mazánková Patricie, Ostruszková Julie, Šipulová Lucie, Tomášková Isabel
11
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Český den proti rakovině
Ve středu 29. září se Základní škola Klimkovice jako jeden z mnoha dobrovolníků
po celé zemi již po několikáté zúčastnila jubilejního 25. ročníku Českého dne
proti rakovině, nejstarší sbírkové akce v České republice.
Tématem letošní sbírky, kterou od roku
1996 pravidelně pořádá Liga proti rakovině Praha, byla nádorová onemocnění
ledvin, močového měchýře a prostaty.
Cílem této neziskové organizace je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v ČR
prostřednictvím dlouhodobých programů,
kterými jsou prevence rakoviny a výchova ke zdravému životnímu stylu, zlepšení
kvality života pacientů a podpora výzkumu a vybavení pracovišť.

Zakoupením kvítků měsíčku lékařského, které nabízeli žáci v budově školy nebo
byly k prodeji v Kulturním a informačním
středisku, jste i vy mohli sbírku podpořit.
Rodiče, žáci naší školy, její zaměstnanci
a obyvatelé Klimkovic přispěli na boj proti této vážné nemoci celkovou částkou
14 232 Kč.
Všem přispěvatelům upřímně děkujeme.
Mgr. Zuzana Malíková

Vážíme si vybavení školy
V průběhu čekání na novou učebnu dílen si žáci v pracovní výchově trénovali své
dovednosti a spolupráci u obnovy starého nátěru venkovních laviček.
Lavičky si žáci po skupinkách rozdělili,
následně důkladně obrousili smirkovým
papírem a závěrem je opatrně natřeli.
Podobná rekonstrukce probíhá také na
školním altánku, který si zaslouží podobnou údržbu.

12

Za zmínku dále stojí péče o ptačí budky, jež se v hodinách pracovní výchovy
v minulosti vyrobily. Na podzim, po odletu
ptáků, se udržují v čistotě a v přijatelném
stavu pro opětovné osídlení.
Mgr. Václav Franczyk

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 11/2021

Český zahrádkářský svaz

Zahrádkářské okénko 2021
Letošní rok se pomalu chýlí ke konci, takže můžeme v předstihu bilancovat letošní
sezonu, ale i dvouroční zkušenost s provozováním nové technologie moštárny.
Stále přetrvává covidová doba, což má
nepříznivý dopad na společenský život
a tím pádem se situace nepříznivě podepisuje na činnosti spolků, zahrádkáře
nevyjímaje. Nicméně se podařilo zorganizovat soutěž mladých zahrádkářů nejen
na úrovni okresu, ale i mezinárodní soutěž v Ostravě. Za Klimkovice bohužel
nesoutěžil nikdo, ale věřme tomu, že se
v budoucnu podaří navázat na úspěchy
minulosti a že opět klimkovická mládež
díky práci příslušných učitelek bude patřit k nejlepším v okrese. Jinak spolková
činnost kromě interních setkávání nestála
za pozornost.
Celá činnost spolku se tak soustředila na objekt moštárny a vše, co souvisí
s moštováním. Provedli jsme plánované
stavební úpravy, aby vlastní moštování bylo fyzicky co nejsnadnější a rovněž
aby se zmenšily časové prodlevy při práci
s lisem. Proražení otvoru ve stěně moštárny a osazení k tomu na míru vyrobenými
vraty se neobešlo bez komplikací, ale vše
se podařilo zdárně vyřešit, takže k nové
moštovací sezoně jsme mohli nastoupit
bez technických omezení, jak v přísunu
jablek, tak v odvozu výlisků. Do budoucna se budeme zaměřovat na úpravu okolí
moštárny, aby byly realizovány zpevněné
plochy všude tam, kde to vlastní technologický proces vyžaduje a usnadňuje, aby
se v případě deštivého počasí nezanášely nečistoty dovnitř. Zejména se jedná
o vybudování zpevněné plochy před vlastním vstupem do moštárny a zpevněné
plochy pod stáním kontejneru na výlisky.
To vše bude otázkou blízké budoucnosti.

Nyní se vraťme k právě probíhající
moštovací sezoně. Nejdříve je nutné
posoudit letošní úrodu jablek a dalšího ovoce obecně. Proti loňsku je úroda
ovoce řádově asi třetinová. Jsou oblasti
i v Klimkovicích, kde se vlastně letos úroda jablek nekonala, zvláště v tradičních
ovocnářských polohách. Na druhé straně
ve vyšších polohách, např. v Podbeskydí
nebo v mrazových kotlinách i v Klimkovicích, byla úroda slušná. Nicméně výpadek ovoce tyto oblasti nenahradily.
Moštování se tak proti loňsku mohlo soustředit pouze na jeden den v týdnu, tedy
v pondělí, větší zájem ani požadavek na
kapacitu nebyl.
V moštování, stejně jako loni, výrazně
pomáhali skauti, ale v některých dnech
pro vytíženost uvedených, bylo nutno
mobilizovat starší zahrádkářskou i nezahrádkářskou veřejnost, za což všem
zúčastněným děkuji. Nastal zde však
proti loňsku jiný efekt, výrazný nárůst požadavků na pasterizaci moštu. Je to nepochybně krok správným směrem, který
všem šetří energii, hlavně v budoucnu,
kdy asi mnozí budou vypínat mrazáky.
Zahrádkářská veřejnost si konečně začíná uvědomovat výhody stáčení moštu do
sáčků Bag-In-Box. Roční praxe skladování moštu v sáčcích prolomila nedůvěru
a spíše začínáme čelit požadavkům pasterizovat i mošt z několika kilo jablek, což
z technických důvodů nelze. Minimální
objem moštu, který se může pasterizovat,
je cca 15 litrů, kdy ve výsledku získáváme dva pětilitrové sáčky. Zbytek se nedá
nasát do pastéru a je zpracováván jako

kal. Dále obsluha s tímto fenoménem
čelí problému nedostatku nádob, takže
v současnosti vítáme každého zájemce,
který si přiveze vlastní nádobu. Celkově
tento trend vítáme, i když se těžiště práce přeneslo z moštování na pasterizaci,
což v praxi znamená, že celé úterý od
8.30 do 16 hod. se pasterizuje, tentokrát
jenom silami zahrádkářů, jiné pracovní
síly v tento čas nejsou k dispozici. Budeme se muset zamyslet nad možností, jak
uvedený proces zjednodušit a personálně
zajistit.
Současné moštování tedy vypadá tak,
že v pondělí se moštuje cca celé odpoledne a v úterý se od rána pasterizuje, aby
mohl být mošt v rozumnou dobu vydáván.
Je nutné si uvědomit, že poskytujeme
moštovací služby pro celé Ostravsko,
polovinu okresu Opava a okresu Frýdek-Místek. Vlastní okolí Klimkovic nepočítáme a ne každý může např. z Frýdlantu
přijet jeden den s ovocem a druhý den si
přijet pro mošt. U občanů, kteří mají úrodu v metrácích, jsme však jasná volba,
jak úrodu zpracovat.
Kromě moštování pro veřejnost i nadále pokračujeme ve výrobě vlastního moštu z předem vybraných odrůd jablek. Za
náš mošt jsme získali certiﬁkát regionálního produktu a domnívám se, že je to kromě jiného ocenění všech klimkovických
zahrádkářů. Náš mošt je možno koupit
v KIS na zámku. V letošním roce v moštu
se více prosazuje odrůda Golden Delicious, což způsobuje, že mošt je výrazně
sladší a je světlejší, než standardně mošt
bývá.
Jaké máme plány do budoucna? Jak
jsem již výše uvedl, musíme se soustředit
na zpevněné plochy, kde to vlastní proces
vyžaduje. Dále musíme soustředit pozornost na rozšíření kapacit pro pasterizaci.
Rovněž proces provozování linky na moštování usnadní instalace jednoduchého
dopravníku do vstupní mycí nádrže drtiče.
Odstraní pro obsluhu namáhavé zvedání
přepravek s jablky
Další naše úvahy se ubírají směrem
doplnění technologie moštování o technologii výroby cideru. To je však zatím
v plánech a výhledech, jak dále zefektivnit využití toho, co máme k dispozici.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kteří se na činnosti moštárny podílejí
a s maximálním osobním vypětím zajišťují službu pro veřejnost, která se již široko
daleko stala ojedinělou.
Tomáš Macek,
zahrádkáři Klimkovice-město
13
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Dne 6. 10. 2021 bylo vedle dětské léčebny Sanatorií Klimkovice,
při příležitosti Světového dne mozkové obrny, slavnostně otevřeno nové dětské Oranžové hřiště. Hřiště vybudovalo občanské sdružení Čisté Klimkovice za podpory Nadace ČEZ a bude
sloužit jak ubytovaným lázeňským hostům, tak občanům Klimkovic i návštěvníkům z širokého okolí. Hřiště je veřejně přístupné, navazuje na přilehlý Lesní park Klimkovice a rozšiřuje tak
možnosti volnočasového vyžití návštěvníků lázeňského areálu.
Součástí hřiště je 13 herních prvků určených jak pro zdravé, tak
hendikepované děti.
Ing. Lukáš Dostál
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Umělecký soubor Generace

Živly Vzduch a Země u nás v Klimkovicích
Kolemjdoucí jen nevěřícně kroutili hlavami, když procházeli malebným klimkovickým parkem nebo navštívili Jodová
sanatoria Klimkovice zrovna v neděli 17. října. A zpovzdálí
byl patrný šepot: „Co se to tam děje? Přijel snad hudební
soubor do přírody? Nebo si z nás dělá někdo legrácky?“
Ne, to v žádném případě! To jen umělecké těleso Generace
pokračovalo v natáčení dalšího dílu z cyklu Živly kolem nás.
Než jsme však mohli vyrazit do terénu, museli jsme nastudovat a natočit zvukovou stopu šesti písní, které postupně zazní
v díle Vzduch a Země. Natáčení hudby a zpěvu se uskutečnilo
v průběhu celé soboty 9. října, ale video se na základě zvukového podkresu natáčelo právě v neděli 17. 10. Počasí nám nesmírně přálo, sluníčko nás příjemně zahřívalo a my jsme se cítili jako
skuteční ﬁlmoví hrdinové. Atmosféru podtrhly decentní kostýmy
doplněné o čelenky ve vlasech, takže jsme si místy připadaly
jako víly… a hoši – to byli naši ochránci.

Zemi budeme natáčet v klimkovických luzích a hájích po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje a soubor Generace bude doplněn
o jemné dětské hlásky. A vězte, že děti patří k tomu nejkrásnějšímu, na co se už teď můžete těšit. Jsou příslibem pokračování
další klimkovické pěvecké generace.
Oba díly můžete vidět na YouTube města Klimkovic. Navazují
na díly Oheň a Voda, které zhlédlo již více než 1 200 diváků.
Živel Vzduch bude mít premiéru v neděli 7. 11. od 19 hodin,
Země v neděli 21. 11. rovněž od 19. hodin.
Přejeme si, aby se vám líbily stejně tak, jako my jsme si naplno užili natáčecích dnů. Vám všem přeji, abyste využili každé
příležitosti, která se k vám nějakým způsobem dostane…
Hana Petrová, členka uměleckého Souboru Generace
Dokument vznikl za finanční podpory
Moravskoslezského kraje.

Pocta Haně Hegerové
V souboru Generace vznikají různé projekty na základě podnětů různých členů našeho souboru. A tak vznikl v březnu
i nápad uctít památku Hany Hegerové programem složeným
z jejích písní.
Velice brzy jsme začali tvořit a připravili jsme komorní pořad,
který obsahuje 15 nejznámějších skladeb z repertoáru této zpěvačky. Od lidových písní, přes chansony až po písně z muzikálů v různých úpravách. Na jeho provedení se podílí komorní
uskupení – Božena Bazalová, Helena Brzobohatá, Hana Petrová, Lenka Večerková a Aleš Pirnos. Srdečně vás zveme do kina
Panorama 14. listopadu 2021 od 17.00 hodin – můžete se těšit
na naše verze nejznámějších písní Hany Hegerové.
Lenka Večerková
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Házená TJ Sokol Klimkovice

Podzimní zápasy přinesly pro házenou
spoustu pěkných výsledků

Sám jsem překvapen, jaký úspěch některé kategorie mají.
Vše je však podmíněno přípravou dětí a hlavně spoluprací
s rodiči. Naši nejmenší házenkáři a házenkářky se mohou
účastnit tréninků každý pracovní den od 16.00 do 17.30 hod.
To je základ úspěchu v kolektivním sportu, jako je všestranný kroužek házené. Házená Klimkovice má návaznost od
nejmenších kategorií až přes celostátní 2. dorosteneckou
ligu po dospělé.

6. Zodpovědnost
Hráč nese odpovědnost za svůj výkon, ale i výkon týmu.
Hra posiluje smysl pro týmovost a spolupráci v kolektivu.

Hraješ kopanou, hokej, atletiku, badminton, košíkovou, volejbal, ﬂorbal nebo jiný sport. Náš kroužek házené je také doplňkovým sportem pro jednotlivce, kteří se chtějí prosadit v jiném
sportu. Mohu jen vřele doporučit a pomoci s přípravou u nás.
Stačí si vybrat den a přijít. Nikoho nebudeme přemlouvat, ale
klukovi nebo holce (sportovcům) z jiného oddílu rádi pomůžeme
v jeho sportovním růstu.

MSL Mini žactvo – přípravka:
máme dvě samostatná družstva – „A“ holky, „B“ kluci

Proč si zatrénovat v TJ Sokol Klimkovice v házené?
1. Čtyři v jednom
Házená je kombinací 4 sportů (atletiky, gymnastiky, úponových sportů, míčových sportů).
2. Vhodný pro všechny somatotypy
Hráč není limitován fyzickými parametry. Na některých
postech je potřeba více rychlosti, jinde více obratnosti atd.
3. Napínavá hra
O výsledek se v házené bojuje až do konce a na hřišti se
neustále něco děje. Divák ani hráč se nikdy nenudí.
4. Nejdynamičtější kolektivní míčový sport
Za utkání vidí divák průměrně 50 a více gólů.
5. Týmové emoce
Hraní v týmu posiluje emoční prožitek jednotlivých hráčů.
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7. Rychlé rozhodování
Při řešení herních situací se hráč musí rozhodovat rychle,
nesobecky a vždy ku prospěchu celého týmu.
Jak si vede našich 11 družstev podle kategorií:

MSL Mini žactvo:
máme dvě samostatná družstva – „A“ holky, „B“ kluci
MSL Mini žactvo 5+1:
máme dvě samostatná družstva – „A“ holky, „B“ kluci
Tyto kategorie se seznamují s házenou a netřeba uvádět výsledky, je třeba si uvědomit, že je to jen zábava a pohyb dětí!
MSL Mladší žáci:
MSL Mladší žačky:
MSL Starší žáci:
2. liga Mladší dorost:
Muži:

5. místo
1. místo
1. místo
5. místo
6. místo

1 výhra a 3 prohry
5 výher a 1 prohra
5 výher a 1 remíza
1 výhra a 3 prohry
1 výhra a 6 proher

Nejsme trenéři amatéři
Nejsme amatéři a víme, co děláme. Máme propracovanou koncepci práce s dětmi a mládeží. V našem oddíle pracují kvaliﬁkovaní trenéři a velice šikovní asistenti. Snažíme se vychovat
všestranné sportovce, kteří nejsou zaměřeni jen na jeden sport.
V roce 2018 jsme získali statut Sportovního střediska od
Českého svazu házené, což je důkazem kvalitní práce s dětmi
a mládeží v oddíle.
Zdeněk Zbořil, předseda oddílu házené
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KMB Team

Vítězství ve štafetovém závodě 250 Český Ráj
Ve dnech 17. a 18. září se běžel v Českém ráji štafetový
závod pod názvem 250 Český ráj, kterého jsme se účastnily
v kategorii Lady, tj. čistě ženský tým, a to ve složení Ivana
Gróffová, Radmila Michalová, Petra Bálková (Klimkovice),
Lenka Dedková, Eva Horsinková (Olbramice), Lenka Stryková, Jana Lauterbachová (Ostrava-Polanka) a Natálie Kapcalová (Markvartovice).
Jak vyplývá z názvu, jednalo se o závod v délce přibližně 250
km v překrásné krajině Českého ráje, kdy každý z osmi členů
štafety běží 3 úseky. Startovaly jsme v pátek v 17.45 a cílovou
pásku protnuly přesně za 23 hodin a 33 sekund. Byl to jeden
velký kolotoč běhání, přejíždění, fandění, přestávek k odpočinku
i krátkému spánku, doplňování energie a občas také bloudění
(hlavně v nočních úsecích).
Běžely jsme úplně všude – v lese, na louce, vesnicemi i městy,
kolem hradů a zámků, rozhleden, skal, do kopců, z kopců i po

rovině, za světla i za tmy, občas také v dešti, ale vždy s úsměvem na tváři.
Závod byl napínavý až do samého konce, neboť jsme průběžně soupeřily s týmem místních běžkyň, chvíli vedly ony, chvíli
zase my, ale my se stále navzájem podporovaly a věřily ve šťastný konec. Nakonec se to díky obrovskému úsilí v posledních
úsecích opravdu podařilo a radost v cíli byla ohromná, neboť náš
KMB Team v závodě zvítězil o pouhých 5 minut.
Děkujeme všem, kdo nás v přípravě i závodě jakkoliv podporovali, a protože nás úspěchy motivují k dalším výkonům (v loňském létě jsme rovněž vyhrály štafetový závod na Slovensku
pod názvem Od Tatier k Dunaju), již plánujeme účast na dalším obdobném závodě. Uvítáme proto jakoukoliv další podporu
(včetně ﬁnanční) a slibujeme, že ze sebe opět vydáme maximum tak, abychom skvěle reprezentovaly město Klimkovice,
další okolní obce a vlastně celý Moravskoslezský kraj.
Petra Bálková, KMB Team

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Škola osobního života
Nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči
z. s., již 28. rokem na Ostravsku a v okolí podporuje rodiny,
manželství, mezilidské vztahy, děti a mladé lidi se zdravotním postižením a pečující osoby.
V této části našeho miniseriálu vám chceme představit a nabídnout velmi zajímavý a úspěšný program školské primární prevence ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA, který získal certiﬁkát kvality
MŠMT.
Jedná se o dlouhodobý program, který je sestaven pro děti
a mladé lidi od 3. do 9. třídy ZŠ a pro 1. ročník SŠ, je možná
i individuální dohoda, v případě zájmu školy.
Posláním ŠKOLY OSOBNÍHO ŽIVOTA je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou
důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské
sexuality ve vztahu lásky.
„Chceme mladým lidem v křehkém období dospívání pomoci
předejít mnohým sociálně-patologickým jevům a jmenovitě rizi-

kovému sexuálnímu chování. Inspirovat je ke zdravým osobním
vztahům, budoucímu manželství a založení rodiny,“ říká MUDr.
Mária Fridrichová.
Cílem je ukázat otevřený a zásadně pozitivní pohled na lidskou sexualitu v kontextu vztahu tak, aby si dospívající uvědomili škodlivost neblahého rizikového sexuálního chování. Cílem je
i povzbudit mladé lidi k založení kvalitního vztahu lásky, v přiměřeném věku, na kterém budou moci vybudovat fungující rodinu.
Úspěšnost a kvalitu programu ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA
podtrhuje fakt, že tento primární certiﬁkovaný preventivní program využívá mnoho základních škol několik let. Vedou ho zkušení lektoři, kteří docházejí do tříd a otevřeně s mladými lidmi
komunikují.
Bližší informace naleznete na: www.prorodiny.cz. Pro více informací kontaktujte MUDr. Máriu Fridrichovou.
Ing. Soňa Cvešperová,
administrátor projektu, specialista PR
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Ukliďme Česko

Po dvou letech opět v Klimkovicích
Město Klimkovice od roku 2016 každoročně organizovalo
tuto akci formou obecního úklidu nebo přispělo ﬁnančně
a materiálně na likvidaci černých skládek na svém území.
Od podzimu 2019 organizuje úklid spolek Zelené Klimkovice a město přispívá přistavením velkoobjemového kontejneru
a igelitovými pytli. Rukavice, další igelitové pytle a trička s logem
akce nám vždy zaslal hlavní pořadatel celorepublikové akce –
zapsaný spolek Ukliďme Česko. Díky obětavé práci dobrovolníků – občanů města se na území Klimkovic podařilo za tuto dobu
zlikvidovat již čtyři černé skládky a velké množství nelegálně
odhozených odpadků.
V minulém roce a na jaře letošního roku se úklid neuskutečnil
v souvislosti s opatřeními proti pandemii covidu-19. Až letošní

podzimní úklid jsme naplánovali na sobotu 16. října. Akce se
nakonec zúčastnilo 15 dobrovolníků, kteří uklízeli skládku ve
Václavovicích, Park Petra Bezruče včetně svahu pod prodejnou Hruška, okolí Žluté školy včetně lesíku Křibí a další lokality.
I v tomto počtu jsme dokázali naplnit celý velkoobjemový kontejner odpady všeho druhu.
Od 13. hodiny nám pak předsedové klimkovických rybářů
a zahrádkářů Jiří Kváš a Tomáš Macek připravili jako poděkování občerstvení v parku u altánu. Děkujeme všem zúčastněným
za zkrášlení našeho historického a lázeňského města, dále radě
a technické správě města a společnosti B PLUS TV, a. s., za
podporu akce. O smyslu celé akce napíšeme příště.
Za kolektiv organizátorů Zdeněk Husťák

Tipy na výlety do Poodří

Nové naučné stezky na Bílovecku
Kulturní centrum Bílovec a město Bílovec srdečně zve
všechny milovníky procházek na nově otevřené naučné
stezky v Bílovci. Pokud se vám nechce sedět doma a nevadí
vám podzimní počasí, neváhejte a pojďte se vydat za poznáním k nám do Bílovce.
Ve čtvrtek 14. října jsme slavnostně otevřeli dvě naučné stezky. Ta první, s názvem Hubleska, je určena jak pro pěší, tak pro
cykloturisty. Můžete se těšit na šest naučných tabulí, které vám
přiblíží místní přírodní krásy a dají vám také nahlédnout do historie zdejších lokalit. Celá trasa je dlouhá zhruba 5 km a je možné
si zde vychutnat ticho lesa v nově vybudovaném odpočinkovém
místě.
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Druhá naučná stezka Údolím Jamníku, která začíná u hráze
bílovecké přehrady, je určena jak pro pěší, tak pro běžkaře. Na
trase dlouhé zhruba 5 km na vás čeká celkem sedm zastavení
a dvě relaxační místa pro odpočinek.
Obě trasy naučných stezek jsou fyzicky nenáročné. Tak neváhejte a zavítejte k nám, budeme rádi, když se na našich naučných stezkách dozvíte nové informace a strávíte čas v krásných
zákoutích podzimní bílovecké krajiny.
Další tipy na výlety v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko naleznete na: ww.poodri.com.
Připravilo KC Bílovec
www.kcbilovec.cz
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Inzerce

KOMINICTVÍ

KOCOUREK Josef

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

nabízí

• čištění koberců
a sedacích
souprav

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

• půjčování stroje
Kärcher
• mytí oken

NÍZKÉ CENY

Tel.:

606 363 300

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

VYUŽIJTE
TUTO REKLAMNÍ PLOCHU
PRO SVŮJ INZERÁT!
Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA
do klimkovických domácnos !

Ceník a podmínky inzerce najdete na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005

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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Pozvánky
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Pořádáte-li v Klimkovicích
kulturní, sportovní či společenskou
akci pro veřejnost, rádi vám pozvánku
otiskneme zde ZDARMA!
Informace:
kis@mesto-klimkovice.cz
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Město Klimkovice vás zve na

KŘEST
a AUTOGRAMIÁDU
nové knihy
Mgr. Karla Vůjtka
Domovy Jarmily Glazarové
pondělí 22. listopadu 2021 od 17 hodin
ve II. patře zámku v Klimkovicích

Domovy
Jarmily
Glazarové
Karel Vůjtek

JG
Kniha vychází v roce 120. výročí narození
Jarmily Glazarové
Kniha vychází s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR

27

