Městský úřad Klimkovice

Listopad 2010
Z obsahu tohoto čísla:
1. Slovo starosty
2. Volební výsledky
3. Rekapitulace
4. Info MěÚ
5. Požární ochrana
6. Poděkování
7. Kino Panorama
8. Outdoorové filmy
9. Sanatoria – program
10.Želvička – program
11.Hasiči
12.Chovatelé, Svatomartinské hody
13.Adventní výstava
14.– 16. Inzerce

Vážení spoluobčané,
letošní komunální volby máme již za sebou. Volební kolotoč roku 2010 byl uzavřen druhým kolem senátních voleb 22. a 23. října. O
volbě 17 mandátů na sedmi kandidátních listinách volebních stran rozhodlo 1 762 voličů, což představuje 52,18% z celkového počtu
3 380 oprávněných voličů v Klimkovicích včetně místních částí (celkový počet obyvatel 4147)
Jednotlivé volební strany získaly:
č. 1 Česká strana sociálně demokratická
6 789 hlasů
24,66%
5 mandátů
č. 2 Věci veřejné
2 936 hlasů
10,66%
2 mandáty
č. 3 Křesť. demokratická unie-Čs. strana lidová
2 473 hlasy
8,98 %
1 mandát
č. 4 TOP 09
3 889 hlasů
15,01 %
2 mandáty
č. 5 SNK Evropští demokraté
3 641 hlas
13,22 %
2 mandáty
č. 6 Občanská demokratická strana
5 553 hlasy
20,47 %
4 mandáty
č. 7 Komunistická strana Čech a Moravy
2 245 hlasů
8,15 %
1 mandát
Jmenný seznam zvolených zastupitelů dle výsledků Zastupitelstva města:
věk
č.1 ČSSD
Ing. Zdeněk Husťák
39
Doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.
57
Ing. Petr Besta, PhD.
34
Ing. Šárka Vůjtková
48
Ing. Bronislav Chromík
41
č.2 Věci veřejné
Ing. Dušan Petr
55
Jaroslav Varga
29
č. 3 KDU – ČSL
Ludmila Matyšťáková
53
č. 4 TOP 09
Mgr. Miroslava Hoňková
47
Vladimír Vůjtek
38
č. 5 SNK ED
Ing. Pavel Malík
64
JUDr. Ilona Křížková
54
č. 6 ODS
Ing. Petr Večerka
48
Ing. Jakub Unucka
41
Mgr. Hana Petrová
47
Bc. Renata Návratová
35
č. 7 KSČM
Petr Skyba
56

hlasy
627
618
504
440
426
369
252
292
476
418
468
314
507
470
426
416
195

v%
9,23
9,10
7,42
6,48
6,27
12,56
8,58
11,80
12,23
10,74
12,85
8,62
9,13
8,46
7,67
7,49
8,68

Ze 17 zastupitelů, kteří pracovali v minulém volebním období, bylo znovu zvoleno pouze 5, dvanáct zastupitelů je nových a volební
výsledek odpovídá trendu a touze po změně. Dále uvádím přehled, jak jsme hlasovali pro jednotlivé strany a kandidáty:

Volební strana č. 1 ČSSD
1. Ing. Zdeněk Husťák
2. Doc. MUDr. Michal Hladík
3. Ing. Bronislav Chromík
4. Ing. Petr Beta, PhD.
5. Břetislav Bárta
6. Ing. Šárka Kozubová
7. Vítězslava Kuchařová
8. Ing. Šárka Vůjtková
9. Miroslav Berger
10. Radim Berger, Dis.
11. Daniela Paskerová
12. Ivo Šmerda
13. Ing. Taťjana Urbánková
14. Marie Dalekorá
15. Dušan Jahoda
16. Mgr. Naděžda Macková
17. Jiřina Jahodová

Volební strana č. 2 Věci veřejné
1. Ing. Vladimír Veselý
211
2. Jaroslav Varga
252
3. Ing. Dušan Petr
369
4. Mgr. Michal Hudcovič
192
5. Ing. Hana Burdová
223
6. Ing. Lucie Krejčí
188
7. Ing. Ivo Urbánek
221
8. Ivo Zdražila
138
9. Beata Rašková
116
10. Miroslav Nitka
107
11. MUDr. Jan Segeťa
179
12. Jarmila Hudcovičová
105
13. Doc. Ing. Ivo Hlavatý, PhD.
162
14. Ing. Jiří Krejčí
123
15. MUDr. Dora Segeťová
112
16. Mgr. Lenka Fojtíková
121
17. Ing. Zuzana Vargová
117

627
618
426
504
393
423
362
440
393
357
413
309
374
314
296
278
262

Volební strana č. 3 KDU – ČSL
1. Bohumír Kaštovský
263
2. Ing. Petr Jiříček
148
3. Ing. Milan Bilík
210
4. Libor Volek
140
5. Petr Bárta
132
6. Ludmila Matyšťáková
292
7. Václav Kaštovský
138
8. Ing. Petr Novák
125
9. Jiří Třeťák
153
10. Markéta Hurníková
197
11. Miluše Monsportová
125
12. Václav Novobilský
91
13. Jiří Kaštovský
110
14. Jiří Nitka
118
15. Alžběta Bártová
90
16. Květuše Bátorová
75
17. Mária Polačková
66

Volební strana č. 4 TOP 09
1. Vladimír Vůjtek
2. Ing. Radek Kovář
3. MUDr. Petr Honajzer
4. Mgr. Miroslava Hoňková
5. Šárka Holá
6. Bc. Gabriela Ulmanová
7. Vladimír Vůjtek st.
8. Viktor Langer
9. Libor Radimec
10. Ing. Hana Honajzerová
11. MUDr. Jitka Návratová
12. Ing. Petr Milan
13. Ing. Petr Madeja
14. Miloslav Mrkvička
15. Vlastimil Hrdel
16. Kroček Tomáš

418
248
410
475
214
233
323
205
274
197
193
148
153
136
134
127

Volební strana č. 5 SNK Evropští demokraté
1.JUDR. Ilona Křížková
314
2. Mgr. Pavel Peterek
256
3. Prof. Ing. Vilém Novák,DrSc.
287
4. Eduard Ulmann
256
5. Ing. Milan Křivánek
144
6. Ing. Radek Pištora
221
7. Ing. Lenka Sedláčková
227
8. Ing. Pavel Malík
468
9. Ing. Jan Rozsypal
169
10. Bc. Václav Ulmann
187
11. Václav Homola
192
12. Ing. Ondřej Plešek
173
13. Ing. Tomáš Mindek
164
14. Milan Strakoš
148
15. Ing. Martina Seidlerová
161
16. Luděk Otisk
113
17. Ing. František Vávra
161

Volební strana č. 6 ODS
1. Ing. Jakub Unucka
2. Bc. Renata Návratová
3. Ing. Martin Chlebovský
4. Jana Gelnarová
5. Ing. Petr Večerka
6. Oldřich Suchánek
7. Ing. Bohumil Auinger
8. Radek Langer
9. Mgr. Hana Petrová
10. Ing. Pavel Petruška
11. Jiří Seidler
12. Mgr. Jana Langrová
13. Mgr. Petr Pávek
14. Jiří Kubza
15. Mgr. Dan Fešárek
16. Ing. Lubomír Hamřík
17. Zdeněk Král

470
41
327
332
507
346
292
311
425
327
303
278
363
210
215
248
182

Volební strana č. 7 KSČM
1. Petr Skyba
2. Jiří Kváš
3. Martin Císař
4. Ivo Lubojacký
5. Radek Skyba
6. Ilona Buroňová
7. Václav Konečný
8. Josef Chmel
9. Dana Skybová

10. Emilie Janečková
11. Jiřina Dubnová
12. Anna Zdražilová
13. Jiří Polášek
14. Karel Šindler
15. Anna Zdražilová
16. Blažena Požárová
17. Jiří Sýkora

117
118
124
110
109
104
105
102

195
195
131
136
141
166
133
131
128

Město Klimkovice zve všechny občany
na 1. (ustavující) zasedání Zastupitelstva města Klimkovic, které se uskuteční dne 3. listopadu 2010 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva města v 2. poschodí zámku v Klimkovicích
Na programu bude mj. volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města.
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I když v říjnovém Zpravodaji jsem uvedl, že nechci vyjmenovávat, co všechno se v minulém volebním období realizovalo, myslím si, že
pro připomenutí je to vhodné.
V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce „Stravovacího provozu a tělocvičen v ZŠ“ investiční náklad 21.144.000,- Kč z toho dotace
15.000.000,- Kč
V roce 2007
investiční náklady
z toho dotace
Nasvětlení přechodů
590.000,- Kč
442.000,- Kč
Stavební úpravy centr. části města – parkoviště
3.577.000,- Kč
1.788.000,- Kč
Pořízení automobilové cisterny CAS pro JSHD
4.800.000,- Kč
2.000,000,- Kč
Výtah v zámku
2.462.000,- Kč
1.654.000,- Kč
Instalace pracoviště Czech POINT na MěÚ
49.806,- Kč
49.806,- Kč
Rekonstrukce ČOV Hýlov – projekt
410.000,- Kč
Revitalizace parku PB – projekt
245.000,- Kč
Oprava ul. Fonovické I. etapa
1.137.658,- Kč
Úprava plochy dětského hřiště za hasičárnou v Josefovicích vč. herních prvků
60.000,- Kč
Chodník ul. Olbramická vč. kanalizace
5.200.000,- Kč
5.200.000,- Kč
V roce 2008
Oprava památníků obětem válek
357.520,- Kč
262.000,- Kč
Rekonstrukce sport. areálu ZŠ
6.819.947,- Kč
6.000.000,- Kč
Stavební úpravy centr.části .města (středový objekt, ul. Resnerova, fontána)
3.900.000,- Kč
Kanalizace města Klimkovic
7.000.000,- Kč
7.000.000,- Kč (příspěvek
KÚ MSK na kofinancování projektu)
Oplocení areálu TS z ul. Ostravské
144.000,- Kč
Oprava zemního filtru ČOV Hýlov
45.000,- Kč
Oprava chodníku na ul. Čs. armády
273.738,- Kč
Rekonstrukce rozhlasu a instalace BOR (2007,2008) na ul. Fonovické, Polanecké a Mexiko
381.001,- Kč
Kanalizace města Klimkovic – údaje ze žádostí dle Rozhodnutí č. 08017631-ŽP
Celkové náklady na projekt
249.913.687,- Kč
Způsobilé výdaje
100%
211.701.884,- Kč
Dotace EU
85%
179.946.601,- Kč
Dotace SFŽP
5%
10.575.094,- Kč
Příspěvek příjemce dotace
10%
21.170.189,- Kč
V roce 2009
Restaurování a přemístění soch sv. Šebestiána a Panny Marie
311.740,- Kč
155.000,- Kč
56.658,- Kč
48.159,- Kč
36.000,- Kč
100.000,- Kč
323.000,- Kč
1.150.000,- Kč
75.000,- Kč + sponzoři
56.190,- Kč
142.030,- Kč část uhrazena z pojištění
338.800,- Kč
700.000,- Kč
266.000,- Kč
638.250,- Kč
-

Upgrade pracovišť Czech POINT
Oprava památníku TGM Josefovice
Parčík RC Želvička – příspěvek
Kanalizace domů čp. 11 a 92
Oprava fasády a střechy čp. 71
Zprovoznění sociálního zařízení v parku PB
Oprava ležaté kanalizace v čp. 71
Oprava střechy čp. 35 (havárie)
Oprava ležaté kanalizace v ZS
Oprava ul. Fonovické II. etapa
Oprava ul. „V Kolonii“ v Josefovicích
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. ČS. armády
V roce 2010
Oprava krovu zámku
Vyhřívání okapových žlabů
Centrální část města (ul. Lidická a mobiliář
Dílčí kanalizace města (mimo žádost EU)
Rekonstrukce zdi v parku P. Bezruče
Hasičská zbrojnice
Úprava plochy před fotbalovým hřištěm v Josefovicích
Oprava ul. Fonovické
Výměna obrubníku na Hýlově
Bezbariérová úprava chodníků

242.725,- Kč
190.000,- Kč
3.900.000,- Kč
4.000.000,- Kč
102.000,- Kč
159.000,- Kč
330.000,- Kč
670.000,- Kč
98.000,- Kč
147.000,- Kč

3.000.000,- Kč

V tomto výčtu úkolů nejsou uvedeny opravy a údržba majetku města menšího rozsahu. Byla zahájena stavba „Kanalizace města
Klimkovic“ jejíž ukončení se předpokládá nejpozději do 03/2012.
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V dalším období je nutné a aktuální zaměřit se na :
Rekonstrukci ČOV na Hýlově nebo propojení kanalizace z Hýlova na kanalizační systém města
Kanalizaci a ČOV Josefovice
Rozšíření hřbitova – vysoce aktuální
Výměnu oken a zateplení zdravotního střediska
Výměnu oken a zateplení základní školy - kotelna
Sanaci zdiva Domova pro seniory
Sokolovnu. Ve spolupráci s TJ SOKOL je zapotřebí dořešit „osud SOKOLOVNY“ z hlediska budoucích vlastnických vztahů.
Jeden z návrhů ČOS je její prodej dražbou. Je třeba jednat.
Ještě v letošním roce se předpokládá převzetí některých objektů po Středním odborném učilišti od KÚ Moravskoslezského kraje a
následně nutno řešit jejich využití. Stávající rada nechce předjímat a vnucovat příštím orgánům města úkoly, vychází však z návaznosti
na rozpracované úkoly reálných a nezbytných potřeb Klimkovic, na nadstandardní realizaci asi ještě nenastal čas.
Rovněž pokračování v zahraniční spolupráci s partnerskými městy Mikolowem a Ilavou by mělo být samozřejmostí a tato spolupráce by
se neměla stát např. záležitostí kultury.
Stejně tak by se mělo pokračovat ve Sdružení obcí Bílovecka a zejména ve Sdružení lázeňských míst. I když “Prozatímní opatření
Ministerstva zdravotnictví“ nenahrazuje a je adekvátní Statutu lázeňského místa, dosud se nám nepodařilo, stejně jako ostatním 36
lázeňským místům v ČR, dořešit nové Statuty nebo u dřívějších jejich aktualizaci ve smyslu lázeňského zákona. Byly již několikrát
vypracované tzv. vzorové statuty, avšak vždy skončily na připomínkách Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva vnitra. Statuty dle
dosavadních jednání mají vyjít formou legislativní normy jako nařízení vlády. Vlády v posledním období několika let měly a mají zájmy
podstatně jiné.
Chtěl bych poděkovat nejen zastupitelům, členům rady města, výborům, komisím i občanům za spolupráci při zajišťování úkolů tohoto
volebního období. Poděkování si určitě zaslouží i pracovníci MěÚ a Technické správy. Jsme si vědomi, že vše nebylo ideální, že vaše
kritika byla mnohdy na místě, a že je co zlepšovat. Jsem přesvědčen, že práce, a to nejen v tomto volebním období se neudělalo málo, že
to nejlépe dovedete ocenit vy občané, a hosté našeho města, než některá politická uskupení.
Vážení občané, děkuji Vám za účast v komunálních volbách, za dlouholetou důvěru i spolupráci.
Ing. Pavel Malík, starosta

Informace ke kanalizaci
V měsíci září byla zahájena stavba „Kanalizace města Klimkovic“. Již dříve jste byli informováni, že město umožňuje realizovat i druhé
kanalizační přípojky pro nemovitosti v souvislosti s touto stavbou s tím, že město na veřejném pozemku vybuduje i druhou přípojku
včetně revizní šachtice, avšak za úplatu. Poněvadž stavba kanalizace již započala, vyzýváme ty z vás, kteří druhou přípojku
potřebují, ať se dostaví na Městský úřad do kanceláře č. 2 k vyplnění žádosti.
K žádosti je nutno doložit „Protokol o umístění přípojky a revizní šachtice ve veřejně přístupném pozemku“ sepsaný již dříve s firmou
HHP Projekt, s.r.o., která pro město zpracovává projektovou dokumentaci přípojek na veřejné části pozemků. Poté bude s vámi sepsána
smlouva na úhradu této druhé kanalizační přípojky. (Znění smlouvy je k dispozici na www.mesto-klimkovice.cz a na MěÚ v kanc. č. 2)
Zároveň upozorňujeme, že po konečné úpravě povrchu komunikací nebude povoleno po dobu 5 let do opravené komunikace zasahovat.
Cena druhé kanalizační přípojky bude složena z dodávky a montáže revizní šachtice ve výši 6.000,-- Kč a z ceny každého započatého
metru kanalizační přípojky od revizní šachtice po zaústění do kanalizačního řadu ve výši 1.500,--Kč.
Petr Bíl, referent hospodářsko-technického odboru MěÚ Klimkovice
tel.: 556 420 484, mobil: 724 189 241, e-mail: bily@mesto-klimkovice.cz

Sběrný dvůr
Technická správa města Klimkovic oznamuje občanům, že v zimním období - to je od 3.11.2010 je upravena provozní doba sběrného
dvora velkoobjemového a nebezpečného odpadu v areálu provozovny Technické správě města Klimkovic, Ostravská 96 takto:
STŘEDA: 13:00 – 15:30 SOBOTA 8:00 – 12:00
Hana Kubzová TS Klimkovice

Upozornění pro žadatele o byt v Klimkovicích
Stejně jako v loňském roce upozorňuje Městský úřad v Klimkovicích uchazeče o byt zařazené v bytovém pořádníku města na dodržení
povinnosti dle čl. II., odst. 6) Směrnice č. 2/2005
o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům, tj. aby alespoň
1x v průběhu kalendářního roku potvrdili na MěÚ Klimkovice, kanc. č. 11 u paní Jany Gramelové podpisem svůj
trvající zájem o přidělení bytu. V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní, může být na základě rozhodnutí rady města
z bytového pořadníku vyřazen.
Jana Gramelová, referent hospodářsko-technického odboru

Poděkování nás všech dárcům krve
Český červený kříž udělil Zlatý kříž III. třídy dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů. Mezi ně patří také občané
Klimkovic, a to pan Marek Binar, pan Luboš Martínek a paní Soňa Strnková. Vážíme si jejich ochoty darovat krev pro zdraví a často i
záchranu života spoluobčanů.
Vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme za jejich hluboce lidský postoj.
Ing. Pavel Malík, starosta

Volební poděkování
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Volební poděkování
................................
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám touto cestou
poděkovali za účast v komunálních volbách a za projev Vašeho
zájmu o budoucnost našeho města.
V tomto smyslu si vážíme každého odevzdaného hlasu.
Skutečnost, že do zastupitelstva vysíláte 12 nových tváří, dále
dokazuje, že Vaše volba byla uvážlivá a podmíněná pozorným
sledováním dění ve městě a na radnici.
Zvláště pak děkujeme všem voličům, kteří podpořili kandidátku
ČSSD, která díky těmto hlasům uspěla. Děkujeme i za hlasy
odevzdané přímo našim kandidátům.
Budeme s tímto mandátem nakládat velmi zodpovědně a pečlivě
tak, aby důvěryhodnost naší strany v Klimkovicích byla podložena
praktickými výsledky naší práce.
Ing. Zdeněk Husťák, kandidáti ČSSD a MO ČSSD Klimkovice

........................................
Děkujeme všem voličům za hlasy pro kandidáty ODS
v komunálních volbách. Zvolení i nezvolení kandidáti budou i
nadále pracovat pro Vás, občany Klimkovic.
Ing. Jakub Unucka, předseda MS ODS Klimkovice

.............................................
Komunistická strana Čech a Moravy v Klimkovicích děkuje
voličům za odevzdané hlasy pro kandidáta do Senátu PČR a
kandidáty do zastupitelstva města.
ZO KSČM Klimkovice

Od 1.1.2011 platí nové požadavky na komíny
Preventivně výchovná činnost v požární ochraně (Plné znění uvedeno na www.mesto-klimkovice.cz)
Od 1.1.2011 vstupuje v platnost nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv a zároveň je tímto nařízením zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Tento nový právní předpis zohledňuje
zejména tu skutečnost, že občané, podnikající právnické a fyzické osoby často nedodržovali lhůty čištění komínů a kouřovodů podle
stávající platné legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981
Sb., o čištění komínů, jsou dnes překonané a v některých případech nejsou schopni uspokojit poptávku po těchto službách. Na druhé
straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny i svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat komín zkontrolovat
odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. Z uvedených důvodů je snahou v novém předpisu uvést také reálné, nezbytné a
odborníky uznávané lhůty pro čištění komínů a kouřovodů, které by v praxi jak občané, tak i právnické a podnikající fyzické osoby
opravdu dodržovali. V nařízení vlády jsou tedy lhůty pro čištění komínů a kouřovodů uzpůsobeny odborným požadavkům kominíků a
také požadavkům praxe. Čištění svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pro
podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby (občany), protože ty podle stávajících předpisů tuto možnost neměly. K základním
požadavkům požární bezpečností patří, že si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a
spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Vypalování komína může provádět pouze osoba odborně
způsobilá, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu
způsobilé osoby. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, a to za
předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému komín slouží.Vypalování
komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem
zahájení této činnosti. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče
paliv za období jednoho roku (dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce. U
jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a
čištění spotřebiče na pevná paliva. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebičů na pevná paliva sloužícího v živnostenské
provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a
čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich
pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. Další podrobnosti jsou uvedeny v citovaném nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Ing. Jiří Hudeček, požární technik MěÚ Klimkovice, Osoba odborně způsobilá v požární ochraně
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Kino Panorama Klimkovice
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036 , www.mesto-klimkovice.cz
Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa
Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, aj. Širokoúhlý.
Dop.přístupnost od 12 let, ČR, 105 minut
65,-Kč

KÁJÍNEK
Neděle 7. listopadu v 18:00
Film inspirovaný skutečným příběhem, kde nechybí přestřelky,
rvačky ani silné osobní emoce. Je Jiří Kájínek obětí konspirace,
nebo chladnokrevný zabiják? Titulní postavu ztvární ruský herec
Konstantin Lavroněnko, jeho obhájkyni hraje Tatiana Vilhelmová.
V dalších rolích Boguslav Linda, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý,
aj. Režie: Petr Jákl.
Dop.přístupnost od 15 let. ČR, 120 minut.
65,-Kč

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Pondělí 29. listopadu v 17:00 a 19:30
Nejen pro pamětníky oné doby je určen návrat do sedmdesátých
let minulého století v retro komedii Ondřeje Trojana. Se čtyřmi
spolužáky prožijeme období mezi jejich patnáctým a osmnáctým
rokem, až po snahu vyhnout se službě v armádě pomocí modré
knížky. Na motivy stejnojmenného románu Petra Šabacha.
Hrají:Aňa Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Jiří
Macháček, Juraj Nvota, Jana Šulcová, Václav Kopta aj.
Mládeži přístupno, ČR, 140 minut
70,- Kč

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Neděle 14. listopadu v 16:00
Když máš kámoše, je možné úplně všechno! Film vypráví příběh
mořské želvy Sammyho na jeho úžasné cestě plné dobrodružství
s kamarádem Rayem. Rodinná dobrodružná animovaná komedie.
V českém znění: Kryštof Hádek, Vladimír Brabec, Ota Jirák, aj.
Mládeži přístupno. Belgie, 95 minut, české znění
60,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
ROMÁN PRO MUŽE
Neděle 21. listopadu 18:00
Další z adaptací bestsellerů Michala Viewegha vypráví o třech Harry Potter a relikvie smrti-I.část, Já Padouch, Megamysl,
sourozencích, jejichž rodiče se kdysi zabili v autě. Výchovy Na vlásku.
mladšího bratra a sestry se ujal výrazně starší Cyril. Hrají:
Sledujte ukázky z filmů, fotky, informace, kritiky na www.mesto-klimkovice.cz - program kina!

Další hospůdka ožila
Jmenuje se „U Ivoše“ a najdete ji v Bravanticích na cyklostezce Radegast. Pro cyklisty i ostatní
návštěvníky je k dispozici letní posezení, dovnitř se vejde cca 30 lidí, kteří si mohou zazpívat karaoke
nebo zahrát kulečník. Po několikaletém provozu přichází hospůdka se zbrusu nově vybudovanou
kuchyní, která denně vaří menu a jídla „jako od maminky“. Je tam levně, je tam dobře, zkuste to!
Ivoš, tel. 605 143 189

8. ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů –
Sanatoria Klimkovice
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Sanatoria Klimkovice - program
po
út

1.11.
2.11.

Taneční večer
Kino - Samec

Kolonáda
Společenský sál

st

3.11.

Bubnovací kruh - muzikoterapeutická škola bubnování
Cestopisná přednáška - Irsko
Taneční večer
Smyčcový orchestr na kolonádě
Disko večírek
Hudební kavárna s klavírem
Vystoupení hlučínského pěveckého sboru
Přednáška - Aloe Vera - zázrak z pouště
Taneční večer
Kino - 22 výstřelů
Kosmetické poradenství - Mary Kay
Konzervatoř lázeňským hostům
Přednáška - Přírodní léčba pohybového aparátu
Taneční večer
Svatomartinské hody s vínem Mikulov
Martin na bílém koni
Cimbálová muzika
Disko večírek
Hudební kavárna s klavírem
Festival outdoorových filmů
Festival outdoorových filmů
Taneční večer
Festival outdoorových filmů
Vystoupení seniorské taneční skupiny Beseda
Festival outdoorových filmů
Festival outdoorových filmů
Taneční večer
Klasika neklasicky - konzervatoristé pro lázeňské hosty
Disko večírek
Hudební kavárna s klavírem
Taneční večer
Vernisáž - Iva Hütnerová
Kino - Vévodkyně
Koncert - vystoupení trampské kapely Albatros
Travesti šou Šemerón
Taneční večer
Odpoledne s coutry hity
Disko večírek
Hudební kavárna s klavírem

Společenský sál
Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Společenský sál
Kolonáda
Společenský sál
Klubovna ve vestibulu
Kolonáda
Společenský sál
Kolonáda
Restaurace Zahrada
Klimkovice
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Společenský sál
Společenský sál
Kolonáda
Společenský sál
Kolonáda
Společenský sál
Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Společenský sál
Společenský sál
Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kostel sv. Trojice,
Klimkovice
Kolonáda
Společenský sál

čt
pá

4.11.
5.11.

so

6.11.

ne

7.11.

po

8.11.

út

9.11.

st

10.11.

čt
pá

11.11.
12.11.

so

13.11.

ne

14.11.

po

15.11.

út

16.11.

st

17.11.

čt
pá

18.11.
19.11.

so

20.11.

ne
po

21.11.
22.11.

út

23.11.

st
čt
pá

24.11.
25.11.
26.11.

so

27.11.

ne

28.11.

po
út

Adventní výstava panenek
29.11. Taneční večer
30.11. Kino - I love you Phillip Morris

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
15:00 - 17:00
19:00
18:00
19:30
19:30
18:00
19:30
19:00
19:30
11. - 14.11.
celý den
14:30-17:30
19:30
15:00 - 17:00
16:30 a 19:30
16:30 a 19:30
19:30
16:30 a 19:30
18:15
16:30 a 19:30
16:30 a 19:30
19:30
15:00 - 17:00
19:30
15:00 - 17:00
19:30
18:00
19:30
19:30
19:30
19:30
15:00 - 17:00
19:30
15:00 - 17:00
15:00 –
18:00
19:30
19:30

kontaktní osoba: Kristýna Cnotová, kcnotova@sanklim.cz tel.: 603299138
9

30,50,30,- a
70,45,30,volný
30,volný
30,volný
30,50,volný
40,volný
30,volný
volný
volný
30,volný
40,40,30,40,30,40,40,30,volný
30,volný
30,volný
50,40,70,30,volný
30,volný
volný
30,50,-

Rodinné centrum Želvička
Najdete nás v 2. patře Městského úřadu v Klimkovicích, Lidická 1. Tel. 606 905 026, herna 773 182 082, email:
rc.zelvicka@seznam.cz , webové stránky: 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

2.11.

ZAVŘENO

Čtvrtek

4.11.

ŽELVÍČATA, HÝBEJME SE – cvičení s lany

Úterý

9.11.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Středa

10.11. KLUB KOJENCŮ – písničky a říkanky pro děti do 1 roku

Čtvrtek

11.11.

Úterý

KAŠPÁRKOVINY – sněhové tvoření

16.11. HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI

Čtvrtek

18.11. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Pátek

19.11. KLUB KOJENCŮ - poradna vývoje dětí do 1 roku, vede
fyzioterapeutka Markéta 40,-Kč od 15.30 hod. do 16.30 hod.

Úterý

23.11. ŽELVÍČATA, HÝBEJME SE – opičí dráha

Středa

24.11. KLUB KOJENCŮ – písničky a říkanky pro děti do 1 roku

Čtvrtek

25.11. MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Úterý

NOVÉ!!!
KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT v
Želvičce vždy 1x měsíčně.
V listopadu ve čtvrtek 4.11.
15.00 - 17.45 hod.
Vstupné 40,- Kč za rodinku.

30.11. KAŠPÁRKOVINY – tvoření lampiónů

Výsledky Rybářských závodů
Dne 18.9.2010 se konaly Dětské raybářské závody, které dopadly
takto:
1. Vojkůvka – Polanka n/O
2. Kováč Vašek – Klimkovice
3. Gerlich Tomáš – Klimkovice
A o týden později jsme uspořádali Rybářské závody pro dospělé,
kteří se umístili takto:
1. Prokša Milan – Klimkovice
2. Urbaniec Zbyněk – Ostrava Zábřeh
3. Mlýnek Robert – Ostrava Poruba
Všem gratulujeme, přejeme hodně dalších velkých úlovků a věříme, že se
setkáme zase příští rok při jarních závodech v tak hojném počtu a zase při
tak krásném počasí. Petru zdar!
Sdružení rybářů Klimkovice

Tábor Mladých hasičů - Jistebnice 2010
(Tento článek pro nedostatek místa v předešlých Zpravodajích zařazujeme až nyní, děkujeme za pochopení, Redakce)
Je to již pět let co vznikla myšlenka jezdit s mladými hasiči na Druhý den pak již začaly běžné táborové starosti, upravili jsme si
tábory. V letošním roce byla okořeněná příchutí dálky, kdy jsme stožár, jelikož na něm po celou dobu vlajou 4 vlajky a to vlajka ČR
14-dní prožívali nedaleko jihočeské obce Jistebnice. Tato obec je a Polska, vlajky měst Klimkovic a Mikolowa . Vše proto, že již
rokem
s námi
absolvovali
tábor
kamarádi
vzdálená 15km od města Tábor a na její severní straně se druhým
rozkládají rybníky, přičemž u toho největšího s názvem Velká z Polska. Dodělávali jsme potřebné stavby a večer přišel
Kaplice každoročně táboří místní mladí hasiči. Tito hasiči mají zahajovací oheň, u kterého všichni dostali táborová trika a byli
družbu s hasiči z Jistebníka a odtud jak každý víme, už je to jen přivítáni na palubě obchodního korábu. Pak již dny ubíhaly
standardním táborovým životem a střídalo se učení s prací a
kousek do Klimkovic.
A při jednom společném setkání pak vznikla myšlenka vydat se hrami.
z dětmi takřka přes celou republiku a poznat úplně jiný kraj.
Ve čtvrtek 22.7. bylo zpestření ve formě celodenního výletu. Ráno
V sobotu 17.7. ráno se hlouček 30 dětí s rodiči sešel na nádraží byl přistaven autobus, který nás odvezl k Jaderné elektrárně
Ostrava Svinov, odkud jsme vyráželi na dobrodružnou plavbu. Temelín. Zde v místním infocentru byla připravena poutavá
Ano píšu plavbu, protože celý tábor se nesl v duchu příběhu ukázka, v podobě modelu, filmů a především 3D kina, jak takové
plavčíka Dicka. Po strastiplné cestě přes Brno, Jihlavu a Tábor složité zařízení jako je jaderná elektrárna funguje. A spoustu s nás
naše početná výprava vystoupila 15:30 na nádraží v Božejovicích zjistilo, že to není zas až tak složité jak to vypadá na začátku.
odkud to bylo ještě na tábořiště 7 km. Naštěstí na nás však čekaly Ovšem obdiv elektrárny a jejího infocentra sklidilo snad u všech.
auta a tak jsme se za 15 minut všichni ocitli na místě našeho Odtud jsme se přesunuli na krátkou prohlídku města Bechyně.
pobytu. Místo bylo překrásné. Krásná rovná louka, velký les a Prohlídli jsme si zvenčí zámek, někteří zájemci navštívili místní
hlavně obrovský rybník , který skýtal nepřeberné množství hasičské museum a asi po hodině jsme se vydali do města Tábor.
Zde pak pro nás byla připravena prohlídka táborského podzemí a
vodních her.
hradu Kotnov a nechyběl ani rozchod s možnosti nakoupit si
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suvenýry. V noci k nám pak přišla obrovská bouřka kdy blesk
stíhal blesk a druhý den ráno si měli všichni o čem vyprávět.
Další výlet byl již pěšky, kdy jsme poznávali okolí našeho tábora,
po cestě jsme měli možnost si prohlédnout chov bizonů, koně
Převalského, nebo krásných oslíků. Jen vesničku Ounuz,
s několika starými roubenými chaloupkami, kde se natáčely
pohádky jsme minuli, za to jsme si dali asi 7km zacházku. No na
okolo je to blíž. Někteří tento výlet odnesli puchýři, ale závěrečné
mlsání v Jistebnici to všem vynahradilo.
Do Jistebnice jsme se prošli ještě jednou a to prohlédnout si
místní hasičskou zbrojnici a jejich techniku. Především spoustu
staré techniky, o kterou zde pečují.
Pomalu se nachýlil čas návratů domů. V pátek 30.7. jsme
uspořádali záverečný oheň u kterého jsme si všichni řekli na co
tady budeme vzpomínat. Většina hned dodala výlet do Temelína,
projížďky a závody na člunech na rybníku, noční hru za
pohádkovými bytosti, San Rémo, koupání a spousty her v lese, ale
i na bouřku, která se nad námi prohnala. Vyhodnotili se ti nejlepší
a ocenili sladkými cenami a na závěr se udělal slavnostní zápis do
naši knihy táboru, všech kdo se letošního tábora zúčastnili.

Ráno jsme vsávali již v šest hodin abychom vše stihli sbalit a
v 8:30 stát na nádraží v Božejovicích, odkud nám jel vlak domů.
Cestou jsme ale udělali ještě jednu zastávku a to v Praze. Krátce
jsme si prohlédli pražský hrad, kde jsme měli možnost vidět
výměnu stráží , prošli se přes Karlův most a viděli odbíjet i
staroměstský orloj. Pak jsme se již přes Václavské náměstí
přesunuli na nádraží a vyrazili směr Ostrava. V 18 hodin jsme se
již vítalí s našimi blízkými v Ostravě, vyzvedli kufry na hasičárně a
tábor 2010 definitivně skončil.
Tábor od kterého jsme na začátku nevěděli co očekávat nakonec
skončil velkým úspěchem a my se již teď domluvili, že tábor 2011
se bude konat opět v Jistebnici.
Mé poděkování patří všem dospělým, kteří se na chodu tábora
podíleli, konkrétně Petru Davidovi, Kateřině Vavrečkové, Andrei
Moldrzykové, Danuši Langrové, Andrei Jahnové, Tomáši
Fadrnému, hasičům s Bitova, kteří nám přepravili svým vozidlem
zavazadla, hasičům v Jistebnici za vstřícný přístup, městu
Klimkovice za finanční příspěvek a především všem skvělým
dětem, které se tohoto tábora zúčastnily.
Za MH SDH Klimkovice Radek Langer

Mladí hasiči v Polsku a Bochoři
Je sobota 18.9. půl sedmé ráno. Zatím, co se město probouzí do nového dne, před hasičskou zbrojnici je již čilý ruch. Mladí hasiči
odjíždějí do Mikolowa na soutěž. Je to již tradice, která trvá sedm let. Vše potřebné je naloženo a může se vyrazit. Za hodinu a půl už
vystupujeme v městské části Mikolowa v Smilovicích, kde se v letošním roce konají závody. Počasí nám přeje a tak se těšíme na krásný
den. V devět hodin je slavnostní nástup a pak už se jde závodit. Soutěže probíhají dle mezinárodních pravidel CTIF(mezinárodní
hasičská organizace) a tudíž je možno porovnávat výkony našich dětí a děti z Polska. Během dopoledne byl čas si přátelsky popovídat
s kamarády s Polska a především děti, které se znají z táboru, toho náležitě využívaly. Přesně v poledne pak soutěž skončila a bylo
provedeno vyhodnocení. V závěrečném součtu děti z Klimkovic by skončily na druhém místě. Ale jak již je zvykem družební sbor závodí
mimo soutěž a je pro něj připravena cena za účast.
Po soutěži pro nás připravili kamarádi z Polska exkurzi v elektrárně Loziska Gorne. Nejprve nás zavedli do bufetu, kde bylo pro nás
připraveno pohoštění a pak to přišlo. Kdo měl odvahu mohl vyjet výtahem na 200m vysoký komín a prohlédnout si svět s ptačí
perspektivy. Odvahu nakonec našli všichni a všichni se z těch 200m rozhlédli po okolí a nebýt opar tak by jsme dohlédli až do
Klimkovic, respektive na lázně. Pak jsme si prohlédli místní elektrárenské muzeum a upalovali rychle domů.
Po příjezdu, jsme měli ani né hodinu na to abychom, si skočili domů a rychle zpět. Před sedmou hodinou jsme vyjížděli na noční soutěž
„O Bochořskou sovu. Jak již název vypovídá koná se v Bochoři což je 5km za Přerovem. Celá soutěž začíná velkým ohňostrojem, po
celou dobu je diskotéka a krom soutěže o nejrychlejší družstvo se
zde vyhodnocuje i nejvzdálenější družstvo nejmladší závodník,

nejlepší hašmen a hašmenka apod. Prostě celá soutěž je pojata aby se všichni i pobavili. V kategorii starší nastupovalo na start celkem
37 družstev a v kategorii mladších 34. My jsme měli v kategorii starších 2 a v mladších 1 družstvo. Nejprve se na start postavilo starší A
a jejich čas 14:92s při čemž první terč byl shozen v čase 14:26s znamenalo průběžné 5 místo. Pak šli na start mladší, těm se sekl koš a
než vše dali do pořádku byl z toho čas 37:37s což moc nadějí na nějaké velmi dobré umístění nestačilo. Pak si svůj pokus odběhlo i
bečko a opět chyba na koši znamenala čas 28:50s. Někteří , než nastalo vyhodnocení, se bavili na diskotéce, což jak jsme později zjistilo
nezůstalo bez odezvy.
Asi o půl jedné v noci přišlo na řadu vyhodnocení. Pro všechna družstva byly připraveny keramické sovičky, diplom a další ceny. A jak
jsme skončili, Družstvo starších A skončilo na krásném 7 místě, z 37 družstev především ze střední Moravy, starší B na místě 27 a
mladší na 20místě z 34 družstev. Překvapením pro nás bylo, že organizátoři darovali dort né prvním jak je zvykem, ale sedmému,
třináctému a poslednímu místu. Takže jsme si ještě ke všemu odnesli i sladkou odměnu. No a ještě pro jednu cenu jsme si šli . Marek
Neuwirth byl vyhlášen jako nejlepší hašmen na diskotéce.
Pak již následoval závěrečný ohňostroj a Ti hodně unavení šli spát do místní tělocvičny a ostatní ještě na diskotéku. Ráno pak jsme vše
sbalili a po osmé hodině se vydali na cestu domů. Tato soutěž je krásnou tečkou za soutěžní sezónou. A všichni si slíbili, že za rok
pojedeme do Bochoře znovu.
Za SDH Klimkovice Radek Langer
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Chovatelské mládí v ČR soutěžilo
Český svaz chovatelů každoročně organizuje pro mladé chovatele
soutěž chovatelských dovedností. Vítězové místních a okresních
kol postupují do vrcholného národního kola, které se koná pokaždé
v jiném městě ČR. Soutěží se v odbornostech chovatelů králíků,
drůbeže, holubů, exotů, akvarijních rybek, terarijních zvířat, koček,
ušlechtilých psů a kožešinových zvířat. Mladí chovatelé se
celoročně připravují. Součástí soutěže je totiž písemná práce, ve
které popisují své chovatelské zkušenosti, úspěchy i nezdary. Další
částí soutěže jsou odborné písemné testy, obhajoba písemné práce
a „poznávačky“ plemen zvířat. Do letošní vrcholné soutěže se po
předcházejících kolech probojovala naše mladá chovatelka králíků
zakrslých Tříslových černých Kateřina Večerková. Ve své
věkové kategorii získala v Litomyšli výborné I. místo a pohár. Stala

se tak platnou členkou soutěžního družstva ostravského kraje,
který v konkurenci 25okresů skončil na skvělém II. místě. Naše
Káťa se jako vítězka své kategorie stala členkou družstva České
republiky, které se zúčastnilo mezinárodní soutěže v Nitře. Tam
celé naše družstvo zvítězilo a Katka se umístila na pěkném 2. místě.
Obě soutěže byly zajímavé nejen po odborné stránce, ale šlo také o
poznávání města a jeho okolí, ve kterém se setkání konalo. Na
těchto celostátních soutěžích dochází také k navazování přátelství
mezi dětmi stejných zájmů. A ty pak vydrží i mnoho let. ČSCH
Klimkovice blahopřeje Katce Večerkové k úspěšné reprezentaci
naší základní organizace, okresu Ostrava , ale i celé České
republiky.
Chovatelé Klimkovice

Ohlédnutí

Město klimkovice daruje

Večer, v jednu krásnou podzimní sobotu, desítky dětských nožiček
čeřily spadané zlaté listí. Děti štěbetaly a šly pomalu setmělým
parkem osvětleny jen svými lucerničkami. Z dálky tento průvod
vypadal jako roj světlušek...
Takový byl závěr poslední letošní akce, které náš park poskytl
zázemí. Do tohoto romantického večera mi zazněla slova chlapů
z Technické správy města: „... v pondělí zavřeme vodu a
zazimujeme to ...“ . Uběhl další rok, který jsme prožili asi každý po
svém, připomeňme si jen, kolik akcí letos náš park vydržel:
duben – VII. ročník rybářských závodů, OdDechové odpoledne
květen – Den pro Parčík III.
červen – Kytarobití
červenec – Mejdan v parku, Rezon
srpen – Rezon, Oldies Party
září – chovatelská výstava, 2x Rybářské závody
říjen – Rej broučků a berušek
KIS Klimkovice

tyto nalezené psy:

Bližší info na tel. 556 420 752, www.mesto-klimkovice.cz

Pozvánky
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Město Klimkovice pro Vás pořádá

ADVENTNÍ VÝSTAVU
Kostel sv. Trojice, 28.11. – 5.12.2010
otevřeno denně 15:00 – 18:00

vystavujeme panenky v dobových kostýmech
možnost zakoupení adventních věnců, perníčků, cukrovinek
28.11. v 15h vystoupí děti MŠ Klimkovice
5.12. v 17h mikulášské divadlo a nadílka
(přineste označené dárečky pro své děti)
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