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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před zhruba sto lety vstupovalo naše město do dvacátého století se
sebevědomím, s rozletem a s cílevědomými osobnostmi (ředitel
školy Josef Hradil, starosta Rudolf Resner, zakladatel zdejšího
Sokola Rudolf Hess). Zakládaly se spolky (mj. Sokol 1904, DTJ
1912, Orel 1920), stavěly se objekty občanské vybavenosti. Díky
tomu zahájila česká hospodářská škola (dnes budova bývalého
zemědělského učiliště – tzv. „žlutá škola“) v listopadu 1910 po
roční výstavbě vyučování, v prosinci 1911 přijel do Klimkovic první
vlak, jehož 7,4 km dlouhá trať se stavěla také pouhý rok a z obecné
školy se rovněž během jednoho roku přístavbou dvou tříd
zprovoznila v roce 1914 měšťanská škola (dnes budova bývalého
zahradnického učiliště – tzv. „modrá škola“). Tyto investice by
nebyly možné bez darů a sdružení finančních prostředků občanů,
kteří v případě vystavění místní dráhy dokázali formou nákupů
akcií zajistit 90% požadované částky.
První světová válka sice zabránila našim ambicím uspořádat
v roce 1914 slezskou krajinskou výstavu, ale už za první republiky
osciloval bohatý kulturní, společenský a tělovýchovný život města
mezi postavenou sokolovnou (1923), Dělnickým domem (1932) a
sálem hostince Na špici (později přestavěn na Kulturní dům).
Proč se vracím do historie a připomínám toto úspěšné období?
Výstižně charakterizuje základní předpoklady tehdejší vysoké
úrovně aktivního veřejného života:
- školství, vzdělání a všeobecná široká informovanost občanů,
- rozvoj zájmové, spolkové, kulturní a sportovní činnosti,
- otevřenost vůči světu - dopravní napojení, cestovní ruch
- vztah k životnímu prostředí
- obětavost a angažovanost občanů.
Jsem rád, že i dnešní reprezentace města upřednostnila na 4.
zasedání zastupitelstva města dne 16.3. většinu těchto priorit,
ostatně posuďte sami, které větší investiční akce na tento rok
zastupitelé schválili:
- podání žádosti o převod „modré školy“ z Moravskoslezského
kraje do vlastnictví města,
-podání žádosti na dotaci turisticky atraktivního dopravního
prostředku mezi lázněmi a centrem města,

- podíl města na dotaci z MSK na dílčí kanalizaci (ul. Smetanova,
J.Wolkera),
- náklady na projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci na
základní školu,
- podíl na dotaci k vyhotovení nového územního plánu města,
- částečné úpravy veřejného pohřebiště,
- nové auto pro technickou správu města,
- příspěvek města na dokončení stavebních úprav Parčíku,
- přeložka plynu pro realizaci napojení kanalizace části ulice
Komenského a monitoring dosud nezmapované kanalizace – to
vše nelze hradit z dotace na stavbu kanalizace,
- ponechání zbylých finančních prostředků v rezervě
Dnes už je místní trať do Svinova minulostí stejně jako budova
Kulturního domu. V budoucnu se nám možná podaří alespoň z
části bývalého drážního tělesa vybudovat cyklostezku do Polanky a
spojení se světem nám místo vlaku či tramvaje umožňuje přímé
napojení dvěma sjezdy a jediným tunelem na naši
nejfrekventovanější dálnici. Která jiná obec takové objekty na
trase dálnice má? Místo tančení v Kulturním domě musíme najít
objekt, který ho nahradí, ale může to být právě „modrá škola“,
sokolovna nebo budova kina, kde se můžeme rádi potkávat jako
v bývalém „kulturáku“. Je tu i možnost užší vazby na kulturní a
společenské zázemí našich lázní, kterému je vedení Sanatorií
Klimkovice nakloněno.
Vážení spoluobčané, doufám, že i naše generace přenechá dalším
budoucím občanům Klimkovic prosperující malebné lázeňské
městečko, kde jednou bude zrekonstruovaná základní škola,
sokolovna, Dělnický dům, koupaliště, Domov pro seniory i
zdravotní středisko. K tomu nová kanalizace v celém městě,
rozšířený hřbitov a nová sportovní hala. Záleží jen, budeme-li mít
stejnou odvahu, jako naši spoluobčané před sto lety. Přeji Vám
klidné a radostné prožití Velikonoc a těším se s Vámi na jarní
spolupráci.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z městského úřadu:

Komise a výbory města (k 23.3.2011)
MEDIÁLNÍ KOMISE (3 členové)
Mgr. Bc. Pavel Siuda - předseda
Ing. Petra Bálková
Oldřich Burger
KOMISE PRO SPOLKY A SDRUŽENÍ
(5 členů)
Bc. Renata Návratová - předseda
Mgr. Miroslava Hoňková
PaedDr. Dana Schönová
Mgr. Hana Petrová
Šárka Holá

Petr Teichman
Ing. Zdeněk Zavila
Ing. Dušan Petr
Oldřich Suchánek
Ing. Pavel Petruška
Eduard Ulmann
Ing. Milan Křivánek

Ing. Jiří Krejčí
Ing. Hana Burdová
Ing. Martin Chlebovský
Ing. Anna Nezhodová, Ph.D.
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Mgr. Pavel Peterek
Anna Pazděrová
Patrik Křižák

GRANTOVÁ KOMISE (7 členů)
Ing. Jakub Unucka - předseda
Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Václav Kaštovský
Vladimír Vůjtek
Ivo Šmerda
Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.
Ing. Vladimír Veselý

KOMISE LÁZEŇSKÁ, ZDRAVOTNÍ,
KULTURNÍ A SPORTU (11 členů)
Mgr. Hana Petrová - předseda
Bohumír Kaštovský
Miluše Monsportová
Ilona Buroňová
Ing. Zuzana Vargová
Mgr. Lenka Fojtíková
Martina Habustová
Ing. Šárka Vůjtková
Jiří Kubza
Radek Langer
Jiří Seidler

STAVEBNÍ KOMISE (13 členů)
Ing. Zdeněk Husťák - předseda
Ludmila Matyšťáková
Ing. Lucie Krejčí
Radek Skyba
Martin Císař
Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
DOPRAVY A BEZPEČNOSTI (13 členů)
Ing. Bronislav Chromík - předseda
Ing. Milan Bilík
Jiří Kváš
Mgr. Milan Hudcovič
Ing. Vladimír Rimmel

FINANČNÍ VÝBOR (8 členů)
Jaroslav Varga - předseda
Ing. Radek Kovář
Ing. Vladimír Veselý
Václav Konečný
Ing. Ivo Urbánek
Ing. Šárka Kozubová
Ing. Petr Jiříček
Bc. Jaromír Ponča
KONTROLNÍ VÝBOR (7 členů)
Ing. Petr Besta Ph.D. - předseda
Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Petr Skyba
Miroslav Nitka
Jiří Kaštovský
Ing. Bohumil Auinger
Ing. Šárka Vůjtková

Informace z Rady města Klimkovic
Rada se během března sešla na dvou pravidelných schůzích. Předmětem jednání byla následující témata.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rada vzala na vědomí výsledky výběrového
řízení
na
dodavatele
projektové
dokumentace a podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci Základní školy. Bylo podáno
celkem 8 nabídek a zvítězila firma
EUROprojekt s nabídkovou cenou 402 000
Kč. Žádost o dotaci bude podána do konce
května a v případě úspěchu pak zastupitelé
rozhodnou o realizaci projektu.
ROZPOČET A INVESTICE
Rada města navrhla zastupitelstvu způsob
rozdělení volných finančních prostředků
po uzavření fiskálního roku 2010. Návrh
počítal pouze s nejnutnějšími výdaji na již
započaté akce, případně na podíly města
na dotacích. Bylo navrženo ponechat
zbytek financí v rezervě na příští období,
zejména na financování kanalizace. Návrh
byl zastupitelstvem doplněn a je
předmětem samostatného článku.
PODPORA SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
Rada podpořila občanská sdružení, spolky
a sportovní kluby v celkové výši 740 000
Kč. V příštích letech budou příspěvky
schvalovány pomocí grantového systému,
který zajistí jasná pravidla při rozdělování
finančních prostředků.
STAVEBNÍ ČINNOSTI
Rada rozhodla nevyhovět požadavkům na
změnu územního plánu v lokalitě za ZŠ a
ponechat tento prostor pro případnou
výstavbu sportovišť. Souhlas byl vysloven
s částečným
záborem
veřejných
komunikací v souvislosti s prováděním
stavebních úprav objektů v blízkosti

náměstí. Intenzivní jednání probíhají
s investory
„KONDOMINIA“
a
plánovaných polyfunkčních domů na
Husově ulici, kde se upřesňuje soulad
projektů s Územním plánem města. Rada
rovněž navrhuje připravit prodej pozemků
v okolí panelových domů u koupaliště,
které by mohly být upraveny pro parkování
vozidel obyvatelů.
ZPRAVODAJ
Mediální a kulturní komise byly pověřeny
přípravou návrhů změn ve vydávání
Zpravodaje, který by mohl být vydáván ve
spolupráci se sanatorii AquaKlim. Je
předpoklad nemalé finanční úspory a
zkvalitnění obsahu i formy našeho
společného měsíčníku.
KULTURNÍ LÉTO V PARKU P.
BEZRUČE
Rada souhlasila s pronájmem areálu Parku
Petra
Bezruče
na
pořádání
akce
„Klimkovické kulturní léto“ od června do
září. Celkem 30 akcí, od letního kina, přes
opékání, umělecké workshopy, karnevaly
až po již klasické Kytarobití jistě poskytne
občanům i návštěvníkům Klimkovic
možnost zajímavého prožití letních dnů.
Podrobný program bude
zveřejněn
v příštích číslech Zpravodaje. Rovněž bylo
rozhodnuto o možnosti stavění máje
v areálu koupaliště nebo výpůjčce kostelíku
pro promítání uměleckých filmů. Všechny
tyto akce budou pořádány občanskými
sdruženími nebo soukromými osobami a
svědčí o zvýšeném zájmu o oživení
kulturního života v Klimkovicích.
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DPS
Rada města se
Domova pro
příspěvky státu
Souhlasila se
250 000Kč.

seznámila s hospodařením
seniory a s klesajícími
na činnost těchto zařízení.
zvýšením příspěvku o

DOTACE
Rada po schůzce s vedením klimkovických
sanatorií AquaKlim rozhodla podat žádost
o krajskou dotaci, týkající se posílení
dopravní infrastruktury mezi městem a
lázněmi. Po dlouhé diskuzi byla přijata
varianta silničního vláčku, který po okružní
trase spojí areál sanatorií s centrem města.
Na pořízení i samotném provozu se bude
podílet několik subjektů a pro město by
neměl představovat žádné dodatečné
náklady. Zastávky budou na zajímavých
místech po trase a zatraktivní Klimkovice
jako turistické centrum. Tento atraktivní
způsob dopravy bude jedním z mnoha
připravovaných
bodů,
které
vedou
k podpoře
turistického
ruchu
v Klimkovicích. Žádost byla posléze
podpořena
zastupitelstvem
a
bude
předmětem
samostatného
článku
v některém z příštích čísel Zpravodaje.
SOKOLOVNA a ŽELVIČKA
Rada
města
souhlasila
s výpůjčkou
sokolovny pro pořádání oslavy 5.
narozenin Rodinného centra Želvička. Vše
nejlepší, Želvičko!
MODRÁ ŠKOLA
Rada doporučila zastupitelstvu požádat
kraj o darování budovy a pozemků „Modré
školy“. Tato myšlenka byla jednoznačně

podpořena na besedě u kulatého stolu dne
2. 3. 2011, které se zúčastnilo téměř 50
občanů. Plodná diskuze přinesla dva
základní náměty na využití budovy,
převážila myšlenka kombinace Domu pro
spolky a Centra volného času pro všechny
věkové kategorie. Zastupitelstvo posléze
rozhodlo o souhlasu s touto žádostí, a tak
již na podzim bychom mohli společně
částečně zaplnit mezeru po chybějícím
Kulturním domě v Klimkovicích. Náměty
na využití budovy jsou stále vítány. Na
základě upravené darovací smlouvy bude
možné i částečné komerční využití prostor,
zejména pro služby občanům.

OSADNÍ VÝBORY
Na prvním společném jednání se zástupci
osadních výborů Hýlova a Josefovic byly
diskutovány problémy osad a vzájemné
komunikace. Radní vyjádřili připravenost
aktivně se účastnit zasedání osadních
výborů a pomoci řešit akutní i dlouhodobé
podněty občanů osad.
RŮZNÉ
Rada souhlasila s výpůjčkou Parku Petra
Bezruče pro pořádání rybářských závodů,
umístěním pamětní desky o založení
Josefovic a dokončením informačního
systému města (informační ukazatele).

Bude pokračovat i soutěž o Nejkrásnější
okno a předzahrádku. Rada doporučila
zastupitelstvu poskytnout dva úvěry
z Fondu na opravy, rekonstrukce a
modernizaci bytových domů a bytů
(FORM). Rovněž byl vysloven souhlas se
společným
postupem
při
pořádání
farmářských trhů s RC Želvička, MO
Českého svazu zahrádkářů a Zámeckého
vinného sklepa. Více informací naleznete
v samostatném článku.
Za Radu města Klimkovic
Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci dubnu budou práce na opravě a
výstavbě kanalizačních řadů a přípojek
v rámci stavby „Kanalizace města
Klimkovic“ pokračovat v ulicích Polní,
Palackého, Polanecká a dále stoka ve
směru od ulice Čs.armády v ulici Pod
Kinem. Zahájeny budou dále práce
v ulicích Komenského, Křížkovského a
Hraniční. Souběžně s touto stavbou
probíhá
výstavba
kanalizace
v ulici
Smetanově, která je hrazena převážně
z dotace Moravskoslezského kraje a není

součástí
stavby
„Kanalizace
města
Klimkovic“.
Upozorňujeme občany, že pokud požadují
přípojku pro svou nemovitost v jiném
místě než je stávající připojení, měli
by si kanalizaci na svém pozemku připravit
podle již dříve sepsanému „Protokolu o
jejím umístění“ tak, aby mohla být
napojena při provádění stavby „Kanalizace
města Klimkovic“ v konkrétní ulici na
dodavatelem vybudovanou kanalizační
revizní šachtici napojenou na hlavní
kanalizační řad. Činnost septiku však

nesmí být vyřazena do doby oznámení
možnosti přímého vypouštění odpadních
vod, což si musí zajistit vlastník
nemovitosti
sám.
Funkce
stávající
kanalizační přípojky může být zrušena.
Vlastníci
žump
budou
postupovat
obdobně, tzn. vybudují
kanalizační
přípojku, kterou dodavatel stavby napojí
na kanalizační řad, ale vypouštět odpadní
vody do kanalizačního řadu mohou rovněž
až po oznámení o možnosti přímého
vypouštění.
Petr Bílý, investice města

Na počátku stála úvaha Rady Města Klimkovic oživit náměstí, které se v poslední době stalo spíše lidmi opuštěným parkovištěm. K ní
se hned přidalo mnoho dalších nápadů, bylo osloveno Rodinné centrum Želvička, místní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Základní škola a Zámecký vinný sklep. Výsledkem je společný projekt Klimkovické farmářské trhy.
Naše cíle:
•
vytvoření pravidelného prodejního místa s čerstvými regionálními potravinami a produkty - zeleninou,
ovocem, sazenicemi, bylinkami, čerstvými kvalitními potravinami a originálními produkty, ale také rukodělnými výrobky.
•
Prodávat je u nás budou přímo farmáři, zpracovatelé, výrobci nebo lidé, kteří s nimi úzce spolupracují a budou se
nakupujícím ochotně věnovat.
•
oživení klimkovického náměstí tradičními, spíše "komorními" trhy, které budou místem k setkávání a
sousedskému popovídání.
•
trhy jako příjemná společenská událost - součástí trhů bude doprovodný kulturní program, který dotvoří příjemnou
atmosféru trhů (např. ukázky řemesel, dvoreček s domácími zvířaty, folklórní soubor, divadélko pro děti, tvořivé dílny, atd.).
Termíny na rok 2011:
Sobota 18. června
Klimkovické farmářské trhy ve znamení letního slunovratu
Sobota 30. července
Klimkovické farmářské trhy ve znamení léta
Sobota 1. října
Klimkovické farmářské trhy - Slavnosti jablek a 3. ročník Burčákfestu
Plánujeme pokračování trhů i do dalších let. Věříme, že se stanou příjemnou klimkovickou tradicí, kterou si ve spolupráci s městem
Klimkovice budou společně vytvářet místní spolky, sdružení, škola, školky, podnikatelé i jednotlivci. Náměstí se nám i návštěvníkům
města ukáže ve zcela jiné podobě.
Uvítáme jakékoliv náměty k těmto akcím i nabídku případné spolupráce. Trhy jsou otevřeny i malým klimkovickým pěstitelům nebo
výrobcům, neváhejte nás kontaktovat.
Více informací můžete průběžně získávat na stránkách www.natrhu.eu
Za organizační tým Klimkovických farmářských trhů Renata Návratová
trhy.klimkovice@centrum.cz
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Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany
Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a nebezpečí oxidu uhelnatého
Příčinou
výskytu
životu
velmi zjistí nedostatky, které bezprostředně
Již v listopadu loňského roku jsem na
oxidu
uhelnatého
je ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život
stránkách Zpravodaje informoval o obsahu nebezpečného
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o zejména špatný technický stav spotřebičů nebo majetek osob a které nelze odstranit
podmínkách požární bezpečnosti při paliv, komínů a kouřovodů, neprovádění na místě, neprodleně oznámí tuto
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů jejich pravidelných kontrol a čištění, skutečnost písemnou cestou v případě
paliv. Topná sezóna ještě trvá a stojí zato si nesprávné provedení komínů, nesprávné nedostatků způsobených nedodržením
požadavků
na
stavbu
připomenout alespoň ty nejdůležitější připojení spotřebičů paliv ke komínům, technických
požadavky uvedené v nařízení vlády, které nesprávné používání spotřebičů paliv, příslušnému stavebnímu úřadu a v případě
nedostatečně větrané místnosti, ve kterých nedostatků týkajících se nedodržení
vstoupilo v platnost dnem 1.1.2011.
Právě topná sezóna sebou stále bohužel jsou umístěny zejména otevřené spotřebiče požadavků na požární bezpečnost orgánu
přináší i znatelné navýšení počtu požárů a paliv. Plnění ustanovení nařízení vlády státního požárního dozoru.
Sb.
by
mělo
přispět 7. Komín může vypalovat pouze odborně
úmrtí osob, jejichž příčinou jsou špatný č.91/2010
technický stav spotřebičů paliv, komínů a k bezpečnému topení a k předcházení způsobilá osoba, kterou je držitel
oprávnění
v oboru
kouřovodů, neprovádění jejich kontrol a nejen požárům, ale zejména k zabránění živnostenského
úmrtí
osob.
K hlavním kominictví nebo revizní technik komínů, a
čištění. K úmrtí osob však často dochází i zbytečných
to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
tehdy, kdy požár ani nevypukne. Největším ustanovením nařízení vlády patří:
nebezpečím pro člověka jsou zplodiny 1. Každý si musí počínat tak, aby při Vypalování komína oznamuje majitel
hoření a z nich je to zejména výskyt oxidu provozu komína a kouřovodu (dále jen stavby místně příslušnému hasičskému
uhelnatého (CO), kterému se právem „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5
pracovních dnů přede dnem zahájení této
přezdívá „tichý a nenápadný zabiják“. Při nedocházelo ke vzniku požáru.
požáru je nutné s CO vždy počítat! 2. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv činnosti.
Vyskytuje
se
často
v uzavřených se považuje za vyhovující z hlediska 8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o
místnostech při nedokonalém hoření a je požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
vedle toxických účinků příčinou výbuchů čištění a revize spalinové cesty, čištění možné provádět svépomocí podle návodu
výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a
nebo explozí. Je vhodné připomenout, že spotřebiče paliv a
negativní působení CO na lidský vypalování komína provádí způsobem a ve to za podmínky, že budou prováděny jejich
organizmus je dán především jeho velkou lhůtách stanovených tímto nařízením pravidelné kontroly odborně způsobilou
schopností vázat se při vdechování vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, osobou.
9. U nepoužívaného komína, který je v ústí
k červenému
krevnímu
barvivu
– kontrole nebo revizi shledány závady.
hemoglobinu. S ním vytváří CO sloučeninu 3. Kontrolu a čištění spalinové cesty zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je
známou
jako
karboxylhemoglobin. provádí odborně způsobilá osoba, kterou je v místech připojení spotřebiče paliv řádně
S přibývajícím
množství držitel živnostenského oprávnění v oboru označen tabulkou s nápisem „Mimo
karboxylhemoglobinu se krev postiženého kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící provoz“ nebo jiným vhodným způsobem,
přestává okysličovat a postižený umírá. Má pro odtah spalin od spotřebiče na pevná se kontrola a čištění neprovádí.
tedy účinek dusivý. Samotná doba paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 10. Spalinovou cestu, na kterou je připojen
vdechování CO, vedoucí k tragickému včetně je možné provádět svépomocí – spotřebič paliv a která nebyla v provozu od
konci života osob, může být velmi rozdílná avšak s podmínkou, že nejméně 1x za rok předchozí kontroly a čištění déle, než je
a závisí především na vlastní koncentraci provede kontrolu a čištění spalinové cesty doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové
cesty uvedených v příloze 1 k tomuto
CO. V závislosti na samotné zdravotní a odborně způsobilá osoba.
fyzické kondici postiženého může být 4. Revizi spalinové cesty provádí odborně nařízení vlády, není nutné do jejího
kritická expoziční doba několik sekund až způsobilá osoba, která je držitelem opětovného uvedení do
oprávnění
v oboru provozu kontrolovat a čistit; kontrola a
hodin. Dále je třeba zdůraznit, že oxid živnostenského
uhelnatý je mírně lehčí než vzduch a ne kominictví, a která je zároveň: a) revizním čištění spalinové cesty se provede před
komínů,
b)
specialistou opětovným uvedením spotřebiče paliv do
naopak, jak je to mnohdy nesprávně technikem
proklamováno. Těžší než vzduch je oxid bezpečnosti práce – revizním technikem provozu.
uhličitý, který je sice netoxickým plynem, komínových systémů, nebo c) revizním Seznam všech odborně způsobilých osob
v oboru kominictví je k dispozici na místně
ale ve větších koncentracích z prostoru technikem spalinových cest.
vytěsňuje kyslík a může být rovněž pro 5. O provedené kontrole, čištění spalinové příslušném živnostenském úřadu nebo na
zdraví a život člověka nebezpečný. První cesty a o revizi spalinové cesty vydá osoba internetové adrese: http//www.skcr.cz.
pomoc při otravě oxidem uhelnatým: odborně způsobilá písemnou zprávu podle
vynést postiženého na čerstvý vzduch a vzoru dle tohoto nařízení vlády.
zavést umělé dýchání až do příjezdu 6. Pokud odborně způsobilá osoba při
kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty
zdravotní záchranné služby.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebičů paliv za období jednoho
roku dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 91/2010 Sb.:
Výkon
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
připojeného
Činnost
Pevné
Kapalné
Plynné
spotřebiče
Celoroční
Sezónní
paliv
provoz
provoz
do 50 kW Čištění spalinové cesty
3x
2x
3x
1x
včetně
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých)
1x
1x
1x
1x
znečišťujících částí a kondenzátu
nad 50 kW Kontrola a čištění
2x
2x
1x
1x
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
2x
2x
1x
1x
znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv
2x
2x
nejméně podle návodu výrobce
Pozn.: ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
Ing. Jiří Hudeček, požární technik města a osoba odborně způsobilá v požární ochraně
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Historie:

Historie dechové hudby v Klimkovicích u příležitosti 140-ti letého výročí
3. část - Pokračování o dějinách dnešní dechové hudby Veselka – čerpáno z kroniky hudebníků.
V roce 1963 Klimkovice potřebovaly svou vlastní hudbu. Na
prosbu předsedy místního národního výboru svolává Jaroslav
Vavroš, učitel zvláštní školy v Polance n. Odrou bytem
v Klimkovicích. Zbylé hudebníky, kteří se nezapojili do jiných
hudeb, obnovuje činnost kapely a stává se jejím kapelníkem. Tato
hudba má razítko: Hudba osvětové besedy Klimkovice.

V roce 1966 byl otevřen nový kulturní dům, který vznikl
přestavbou staré hospody Na Špici. Byla to veliká slavnost, při níž
hrála naše dechová hudba.
Za působení kapelníka Jaroslava Vavroše se hudba zúčastnila
povinných kvalifikačních přehrávek, kdy byla ohodnocena 60%,
což bylo nejvyšší dosažené ohodnocení v okrese. V té době hráli
v kapele tito hudebníci:
křídlovky: Jaroslav Mulka, Jiří Filipec, Josef Teichman, Zdeněk
Vávra
klarinety: Josef Šigut, František Vavroš, Josef Luzar
tenor: Jaroslav Berger, Oldřich Sladký, Adolf Horsinka
trombony: Karel Vyležík, Bohuš Ševčík, p. Poloch, Adolf Horsinka
Es trumpety: Bedřich Vozník, Josef Starý, Rudolf Bálek
velký buben: Jaroslav Hrbáč
činely: Alfons Klapuch, Josef Zdražila
B heligón: Jaroslav Vavroš

V té době byla utvořena také malá taneční dechovka s obsazením
dvě křídlovky, dva klarinety, dva tenory, bas, bicí souprava a
zpěvačka. Hráli zejména na společenských plesech, kde si lidé také
rádi zazpívali oblíbené lidovky a také rádi tančili šotyš polku nebo
„líbavý valčík“ – kdy se tančilo v kruhu a někteří tanečníci si zvolili
svou tanečnici tím, že před ní položili šáteček, políbili se a tančili
chvíli sólo.
Věkový průměr hudebníků byl už dost vysoký, a tak byli rádi, že
získali a vyučili tři mladé nadějné hudebníky a to Zděnka Vávru na
křídlovku, Adolfa Horsinku na baryton a Jaroslava Hrbáče na
bubny. Hudba měla povinnost odehrát tři produkce v roce zdarma
národnímu výboru za užívání místnosti v zámecké budově pro
pravidelné zkoušky. Jednalo se o tyto oslavy:

Koncem října 1970 se Jaroslav Vavroš vzdává funkce kapelníka a
vedoucího hudby. Celkem byl tedy kapelníkem 7 let.
V letech 1971 – 1977 přebírá funkci kapelníka dechové hudby pan
Jaroslav Berger z Josefovic. V práci novému kapelníkovi vydatně
pomáhá jeho zástupce Adolf Horsinka. Dechový soubor znovu
reprezentuje město Klimkovice a doprovází různé akce, jako byly
volby, průvody, plesy, doplatky JZD a různé oslavy.
8. května 1971 byla v kině Panorama provedena oslava 100 let
trvání hudby v Klimkovicích. Na oslavě bylo 300 lidí. Program
uváděl jako konferenciér předseda OB p. Emil Mihula. Hrála naše
dechovka posílena hudebníky z Polanky.
9. května 1975 doprovázela dechová hudba poklep na základní
kámen nové ZDŠ, kam se šlo průvodem od zámku.
V roce 1977 končí funkci kapelníka pan Jaroslav Berger a
vedoucím hudby se stává pan Adolf Horsinka, bytem Klimkovice,
Mírová č. 604. Začíná cvičit s dechovkou kousky dle Moravanky
podle not kapelníka Slabáka – rychlé polky a valčíky, které
doprovází dvě zpěvačky a jeden zpěvák ze Staré Bělé. Sjednává
s MěNV a JKS (Jednotné kulturní středisko) ušití šatů pro
hudebníky v krejčovské dílně v Porubě.
V listopadu 1977 hrála dechovka při konání přehlídky pěveckých
souborů Klimkovický podzim – hráli při vítání souborů a po
skončení přehlídky ke zpěvu a k tanci. Zpívalo zde 6 pěveckých
souborů, což se pak opakovalo každoročně.
1. ledna 1978 ve 4 hodiny ráno odjela naposled elektrická lokálka
z Klimkovic do Svinova. Začal jezdit místo ní autobus č. 53 ze
Svinova přes Janovou.
25. – 27. srpna 1978 hrála dechovka na hrázi u příležitosti
celostátní výstavy drobného zvířectva. Bylo zde 70 autobusů z celé
republiky a 7000 návštěvníků.
10. března 1979 zemřel pan Karel Vyležík a 22. ledna 1980 zemřel
pan Jaroslav Berger. I těmto bývalým kapelníkům hrála dechová
hudba posílená hudebníky z Polanky.

Foto: 1. máj 1966 na náměstí
den osvobození u pomníku padlých sovětských vojáků –
lampiónový průvod.
- 1. května – oslava prvního máje začínala ve 4 hodiny ráno
budíčkem, kdy dechovka vyhrávala po celých Klimkovicích
před jednotlivými domy, hrálo se do 8 hodin, odehrálo se 50
pochodů a pak pokračovali v doprovodu prvomájového
průvodu od kina na náměstí.
- 7. listopadu – oslava VŘSR – lampiónový průvod

V září 1981 se z vážných zdravotních důvodů Adolf Horsinka vzdal
funkce vedení dechového souboru a na jeho místo opět nastupuje
pan Jaroslav Vavroš, který připravil soubor na povinné
kvalifikační přehrávky. Jako dirigent mu pomáhal pan Jaroslav
Košec. Hudba byla kvalifikována na velmi pěkných 80%.

5

Foto: 8. května 1971 u příležitosti 100. výročí založení dechové
hudby

prostřední řada: Miroslav Botoš, Alois Nový, p. Krnal, Josef Starý,
Rudolf Bálek, Jaroslav Strakoš, Jaroslav Hrbáč, Josef Zdražila,
Bedřich Vozník
horní řada: Jaroslav Berger, Jiří Vozník, Jaroslav Vavroš, Jiří
Němec, p. Hýl, Adolf Horsinka

dolní řada: p. Sladký, Bohuš Klapuch, p. Hartz, František Vyležík,
Robert Dobeš, Karel Vyležík, Vladimír Figala, Milan Neuwirth,
Zdeněk Vávra, Jisef Teichman

Za dechovou hudbu Veselka Jaroslav Strakoš, 14. března 2011
Kultura, společenský život, pozvánky

Kino Panorama Klimkovice – program na duben
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 005, www.mesto-klimkovice.cz
GNOMEO A JULIE

FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Středa 6. dubna v 18:00

Animovaná komediálně dobrodružná rodinná komedie. V hlavní
roli červení a modří zahradní trpaslíci. V českém znění: Jan
Dolanský, Tereza Bebarová, Pavel Liška, Petr Rychlý, Tatiana
Vilhelmová, Petr Oliva aj.
Mládeži přístupno, USA, VB, 90 minut, české znění
60,- Kč

Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha: O
kloboučku s pérkem sojčím, aneb král měl tři syny, Jak na Šumavě
obři vyhynuli, Rozum a štěstí. Vedle Jana Wericha uslyšíte např.
Otu Jiráka, Jiřího Macháčka, Miroslava Krobota, Miroslava
Vladyku aj. Animovaný, rodinný.
Mládeži přístupno, ČR, 80 minut
60,-Kč
GULLIVEROVY CESTY

Pondělí 18. dubna v 17:00

NEVINNOST
Středa 27. dubna v 18:00
Hledání pravdy, otázka viny či neviny a nejtemnější podoba lásky,
kdy její síla má moc ničit a zabíjet. Duo Jan Hřebejk a Petr
Jarchovský jsou tvůrci již desátého filmu. Snímek s výborným
hereckým obsazením, hudbou i ztvárněním. Hrají: Ondřej Vetchý,
Luděk Munzar, Aňa Geislerová, Hynek Čermák, Zita Morávková,
Alena Mihulová aj. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno, ČR, 105 minut
70,- Kč

Pondělí 11. dubna v 17:00

Obrovské dobrodružství v malém světě. Dle knižní předlohy.
Klasická pohádka. Rodinný, dobrodružný, širokoúhlý.
Mládeži přístupno, USA, 90 minut, české znění
60,-Kč

Připravujeme na květen:
11.5.2011
Autopohádky
17.5.2011
Rango
30.5.2011
Hop!
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ

MIKOLOWSKÉ NÁLADY
Kostel sv. Trojice v Klimkovicích

20.4. – 8.5.2011
Otevřeno vždy o víkendech 14:00 – 17:00.
Vernisáž ve středu 20.4.2011 v 15:30,
pohoštění, hraje cimbálová muzika Odra
Srdečně Vás zve město Klimkovice
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Sdružení Čisté Klimkovice, o.s. Klimkovice VIZE 2020, RC Želvička, Zámecký vinný sklep a město Klimkovice pořádají

STAVĚNÍ

MÁJE

areál bývalého koupaliště v Klimkovicích

30.4.2011 od 14:00
Máme připraven program pro miniděti, velké děti, teenagery, dospělé i seniory! Projížďky na oslíkovi a koníkovi! Trampolína!
Folklórní představení tradiční i netradiční! Budeme pro Vás čepovat pivo, víno, limo.
K jídlu něco teplého a navrch koláčky a cukrovinky! Hudba po celé odpoledne, karaoke a večer božský Jarda Voda!
Večer možná upálíme nějakou čarodějnici a samozřejmě postavíme Máj!

Dětský klub Strom – program na duben
„Hrajeme si, poznáváme, učíme se, tvoříme... s maminkou v přírodě".
Pořádáme pro rodiče s dětmi pravidelný dopolední program inspirovaný lesní mateřskou školou nazvaný: "Lesní miniškolka
aneb setkávání s přírodou". Program je v uvedené dny od 9:00 do 12:00.
Více informací naleznete na našich www stránkách. www.dk-strom.ic.cz
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na adrese: dk-strom@centrum.cz
1.4.

DEN PTÁČKŮ: povídání a hra, cílená činnost - co do lesa (ne)patří, vyrobení ptáčka

15.4.

BARVY V LESE: povídání a hra, cílená činnost - poznávání stejných přírodnin, zdobení větvičky

29.4.

O VODĚ: povídání a hra u Polančice, cílená činnost - velikost přírodnin, stavění z kamínků

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

5.4.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení se zvířátky

Čtvrtek

7.4.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

7.4.

KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT od 15:00 hod do 17:45 hod

Úterý

12.4.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Čtvrtek

14.4.

Povídání s Šárkou Čáňovou – ředitelkou mateřských škol o nástupu dětí do školky

Neděle

17.4.

ŽELVIČKA SLAVÍ PÁTÉ NAROZENINY! v Sokolovně od 15:00 do 18:00 hod., všichni jste srdečně zváni,
vstupné = dárek do tomboly v ceně do 30 Kč za každé dítě, které přijde s vámi

Úterý

19.4.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s padákem a balónky

Čtvrtek

21.4.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – vajíčka jako malovaná

Úterý

26.4.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

28.4.

ZNAKOVÁNÍ PRO DĚTI aneb jak se také dá domluvit s vašimi nemluvňaty

Paní Zima nadobro uplavala
V nádherně sluneční neděli jsme se již počtvrté přivítali s přicházejícím jarem. Zima byla letos docela chladná a tak jsme se s ní v neděli
20. března velmi rádi všichni rozloučili. Rozloučit se přišly klimkovické děti, které s sebou přivedly rodiče i prarodiče. Nebo naopak? V
rodinném centru Želvička byla svépomocí vyrobena nádherná postava paní Zimy ze slámy oděná do slušivého oblečku. Za hlučnějšího
pochodu z náměstí od městského úřadu se recitovala zaříkávadla a kouzelné říkanky, aby zima už konečně odešla a s jejím odchodem,
aby přišlo sluníčko, rozkvetly kytičky a aby nám ptáčci opět cvrlikali za okny. Pod rybníky u hřiště jsme se s paní Zimou naposledy
rozloučili a hodili ji do říčky Polančice, která ji celkem svižně odvlékla minimálně do Polanky. Po rozloučení a posledním zamávání paní
Zimě a ozdobení stromu Života jsme se uchýlili do Mateřské školky na Glazarové ulici, kde pro děti pokračoval pořad ve formě loutkové
pohádky o zvířátkách. Děti byly nadšené jak zvučným průvodem po městě, tak i závěrečnou pohádkou a vyhráním si v herně školky.
Rodiče, aby nebyli smutní, že už si nemohou tak pěkně hrát jako jejich děti, tak dostali občerstvení v podobě teplého čaje či kávy, ale
hlavně výborných buchet a koláčků, které napekly maminky z Želvičky.
Myslím si, že rozlučková akce s paní Zimou se vydařila a nyní se již můžeme těšit prvním jarním paprskům, které nám přináší mnoho
pozitivní energie a sil po vyčerpávající dlouhé zimě.
Nezhodovi
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Oznámení:
Pietní akt
Základní organizace KSČM a ČSSD Klimkovice zve členy a občany
na Pietní akt k 66. výročí osvobození města, který se
uskuteční v pátek 29. dubna 2011 v 17:00 hodin u Památníku
osvobození. Těšíme se na Vaši účast.
Sběr železného šrotu
Hasiči Klimkovice pořádají v sobotu 9.4.2010 od 8:00 do
12:00 hodin SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Budeme projíždět
ulicemi Klimkovic, informujte nás, prosím, na tel. 604 28 28 09 –
Radek Langer nebo 728 618 445 – Petr David – odvezeme Váš
připravený šrot. Prosíme, nedávejte šrot na ulici, nechte jej za
plotem, hlídka v hasičské uniformě u Vás zazvoní a šrot vyzvedne.
Děkujeme za podporu SDH Klimkovice, výdělek bude použit
především na činnost oddílu Mladých hasičů.
Radek Langer

Krátce z knihovny
Městská knihovna Klimkovice oznamuje, že ve dnech
velikonočních prázdnin 21.4. a 22.4.2011 bude knihovna
uzavřena.
Konvičková Zuzana – knihovnice
Poděkování
Dovolte nám vyjádřit poděkování obětavým pořadatelům
Sousedského plesu za úsilí a čas, který této akci věnovali. Hned
po příchodu nás vítaly usměvavé organizátorky a organizátoři,
kterým se podařilo vytvořit slavnostní výzdobou v sále Sokolovny
plesovou atmosféru. V průběhu večera na nás čekalo vystoupení
klimkovických břišních tanečnic, které se nebály do svých řad
začlenit i samotného pana starostu. Vynikající gulášek a půlnoční
bohatá tombola už byly, kromě tance, jen vyvrcholením příjemně
stráveného večera i noci.
Spokojení účastníci Sousedského plesu, v Klimkovicích, 22.2.2011

Sport:

Rozpis domácích mistrovských utkání oddílu házené TJ SOKOL Klimkovice – jaro 2011
MLŽ …… mladší žáci

STŽ …….. starší žáci

MU ……. muži

Sobota 26.3. – sportovní hala v Polance n/O
MU
13:00 h. Klimkovice – Valašské Meziříčí

Rzepecki Filip, Kuča Radomír

Sobota 2.4.
MLŽ 10:00 h. Klimkovice – HC Zubří B
STŽ
11:10 h. Klimkovice – HC Zubří B
MU
12:30 h. Klimkovice – Sokol Krmelín

Klimek Martin, Kobielusz David
„
„
„
„

Sobota 16.4.
MLŽ 09:00 h. Klimkovice – Sokol Krmelín
STŽ 10:10 h. Klimkovice – Sokol Krmelín
MU 11:30 h. Klimkovice – Nový Jičín
Sobota 7.5.
MLŽ 09:00 h. Klimkovice – HCB Karviná B
STŽ 10:10 h. Klimkovice – HCB Karviná B
MU 11:30 h. Klimkovice – TJ Veselá A
14.5. – 15.5.
MUŽI NA 128 V O L N O
MLŽ
Ostrava B – Klimkovice HLÁŠENKA
STŽ
Ostrava B – Klimkovice HLÁŠENKA
Sobota 21.5.
MLŽ 09:00 h. Klimkovice – Meteor Orlová
STŽ 10:10 h. Klimkovice – Orel Paskov
MU 11:30 h. Klimkovice – Loko Suchdol
28.5. – 29.5. STŽ VOLNO
Sobota 28.5.
MLŽ 09:00 h. Klimkovice – Polanka B
MU 10:30 h. Klimkovice – Polanka B
Sobota 11.6.
MU 10:30 h. Klimkovice – Krnov

Hlaváč Petr, Koleček Vítězslav
„
„
„
„
Smutek David, Pernický David
„
„
„
„
Hlaváč, Koleček
„
Baronová Adriana, Poliačik Martin
„
„
„
„
Pelech Milan, Švrček Vlastimil
„
„
Švrček Vlastimil, Pelech Milan

TJ SOKOL KLIMKOVICE oddíl stolního tenisu pořádá
v sobotu 30.4.2011 v místní sokolovně

Sdružení rybářů Klimkovice si Vás dovoluje pozvat na

IX. ročník Rybářských závodů

MÁJOVÝ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

Kdy: 16.4.2011 v 7:00 – 13:00
Kde: Park Petra Bezruče v Klimkovicích

VŠECH GENERACÍ
Prezentace: od 8°° - 9°°hod.
Ceny za prvá tři místa
Systém soutěže podle počtu přihlášených.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Zveme všechny sportovce, kteří si chtějí příjemně zasportovat
v tomto jarním čase.
S sebou si vemte sportovní obuv, oblečení, pálku
a sportovního ducha.

Kolo štěstí, smažený kapr se salátem a pivo, steaky.
Prodej povolenek, od 4.4.2011
vždy 16:00 – 17:00 hodin u altánku v parku.
Těšíme se na hojnou účast, zveme rybáře i nerybáře!
Informace na tel: 731 837 758, Jiří Kváš.

Za oddíl stolního tenisu : Dušan Jahoda - předseda oddílu.
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Rozpis mistrovských utkání - JARO 2011 - TJ KLIMKOVICE
Kategorie

Datum

Hodina

Odjezd
autobusu

Mužstva

muži

Sobota

26.3.

15:00

TJ Klimkovice - TJ Velká Polom

muži

Sobota

2.4.

15:30

TJ Klimkovice - SK Meteor Strahovice

dorost

Sobota

9.4.

10:00

muži

Sobota

9.4.

15:30

TJ Vítkovice-Svinov - TJ Klimkovice

minikopaná

Sobota

16.4.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Velká Polom

dorost

Sobota

16.4.

13:45

TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec

muži

Sobota

16.4.

16:00

TJ Klimkovice - FC Ostrava-Jih

ml.žáci

Pátek

22.4.

16:30

TJ Klimkovice - FC Baník Ostrava (dívky)

minikopaná

Sobota

23.4.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole

muži

Sobota

23.4.

16:00

14:45

TJ Darkovice - TJ Klimkovice

dorost

Neděle

24.4.

16:00

15:00

FC Slávia Michálkovice - TJ Klimkovice

ml.žáci

Středa

27.4.

16:30

SK Fenix Ostrava - TJ Klimkovice

minikopaná

Pátek

29.4.

16:00

TJ Unie Hlubina - TJ Klimkovice

dorost

Sobota

30.4.

14:15

TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabůvka

muži

Sobota

30.4.

16:30

TJ Klimkovice - FK Darkovičky

ml.žáci

Pátek

6.5.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Slavoj Rychvald

minikopaná

Sobota

7.5.

10:00

TJ Klimkovice - SK Fenix Ostrava

dorost

Neděle

8.5.

16:30

SK Slávie Třebovice - TJ Klimkovice

muži

Neděle

8.5.

16:30

ml.žáci

Pátek

13.5.

16:00

FK SK Polanka - TJ Klimkovice

dorost

Sobota

14.5.

14:15

TJ Klimkovice - TJ Slovan Ostrava

muži

Sobota

14.5.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Suché Lazce

minikopaná

Pondělí

16.5.

16:00

TJ Slovan Ostrava - TJ Klimkovice

ml.žáci

Pátek

20.5.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Markvartovice

minikopaná

Sobota

21.5.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Stará Bělá

dorost

Sobota

21.5.

14:30

13:30

TJ Sokol Hrabová - TJ Klimkovice

muži

Neděle

22.5.

17:00

15:45

TJ Sokol Hať - TJ Klimkovice

ml.žáci

Pátek

27.5.

16:00

TJ Unie Hlubina - TJ Klimkovice

dorost

Sobota

28.5.

14:45

TJ Klimkovice - TJ Sokol Stará Bělá "B"

muži

Sobota

28.5.

17:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabová

minikopaná

Úterý

31.5.

15:30

TJ Vítkovice-Svinov - TJ Klimkovice

ml.žáci

Pátek

3.6.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec

minikopaná

Sobota

4.6.

10:00

TJ Klimkovice - SK Sláve Třebovice

dorost

Sobota

4.6.

14:45

13:45

TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice

muži

Neděle

5.6.

17:00

15:45

TJ Slávia Píšť - TJ Klimkovice

dorost

Sobota

11.6.

14:45

TJ Klimkovice - TJ Sokol Markvartovice

muži

Sobota

11.6.

17:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Markvartovice

minikopaná

Neděle

12.6.

10:00

TJ Sokol Dolní Lhota - TJ Klimkovice

dorost

Sobota

18.6.

14:45

TJ Klimkovice - TJ Unie Hlubina

muži

Neděle

19.6.

17:00

9:00

15:30

15:45

FC Biocel Vratimov - TJ Klimkovice

TJ Sokol Dolní Lhota - TJ Klimkovice

TJ Sokol Kozmice - TJ Klimkovice

www.tjklimkovice.unas.cz
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Kopaná před startem jarní sezóny
Začátkem listopadu skončila podzimní část fotbalové sezóny
2010/11 a ani jsme se nenadáli, již startuje jarní část.
Podrobný rozpis zápasů v celé jarní části najdete na jiném
místě Zpravodaje, v tomto článku se Vám pokusím popsat
pár věcí které se mezitím v našem oddíle udály.
Hodnocení podzimní sezóny. Ve stručnosti se pokusím
zhodnotit výsledky našich týmů v podzimní části sezóny a
začneme u těch nejmladších žáčků, čili kluků ve věku 6-10
let. Tito kluci hrají své zápasy na šířku hřiště a branky
menších rozměrů. Svá utkání hrávají v sobotu dopoledne a
můžu jen vřele doporučit návštěvu těchto klání. Nechybí
v nich bojovnost, nasazení, tvrdost, ale i vytříbená technika
a krásné góly. Naši kluci z podzimních 9. utkání třikrát
vyhráli, jednou remizovali a pětkrát odešli poraženi. O
výsledky v této kategorii jde až v poslední řadě, a tak se
kluci pod vedením zkušeného trenéra Stáni Homoly
především učí mít tento sport rádi.
To o kategorii výš, u kluků ve věku 10-12 let už jde přece
jenom o poznání fotbalovější projev. Svěřenci trenérů Jirky
Bajgara a Marka Gelnara odehráli na podzim celkem 7
utkání, z nichž pětkrát vyhráli, jednou remizovali a pouze
jedinkrát prohráli, což jsou obdivuhodné výsledky. Bohužel
kategorie 12-15 let nám chybí z důvodu nedostatku hráčů.
Pár kluků, kteří by v této kategorii mohli reprezentovat naše
město je proto zapůjčeno v okolních klubech jako je Polanka
a Třebovice. Mezitím se snažíme naplnit tuto kategorii tak
abychom je mohli opět přihlásit do soutěže. K tomu však
potřebujeme, aby kluci měli sami zájem a přišli na tréninky.
Podmínky pro ně jsou připraveny velmi dobré a je škoda je
nevyužít. Nehledě na to, že pokud bude tento trend
pokračovat, můžeme se v budoucnu dočkat úplného konce
kopané v Klimkovicích. Kontakty na jednotlivé trenéry
najdete na webových stránkách www.tjklimkovice.unas.cz,
nebojte se kontaktovat trenéry a zapojit se do fotbalové
přípravy.
Další naší kategorií jsou dorostenci, kluci ve věku 15-18 let.
Kluci ve věku, který je nejnáročnější asi pro trenéra, již hrají
kopanou, která by měla mít určité parametry kvality. Trenér
Vladimír Brandštetter, který loni přešel společně se 7 hráči
z nižší věkové kategorie, dělá vše možné, ale zatím na víc jak
dvě vítězství a dvě remízy z 11 utkání nedosáhl. Snad se na
jaro zadaří více.
Poslední věkovou kategorií a tou nejsledovanější, jsou muži.
Ti v 1.B třídě po podzimní části okupují 5. příčku se ziskem
21 bodů. Možná byla před sezónou očekávání vyšší, ale při
pohledu na tabulku není ještě nic ztraceno a o nejvyšší
příčky se jistě porvou. Podrobné informace o zimní
přípravě, složení kádru, výsledcích a sestavách se rovněž
dozvíte na www.tjklimkovice.unas.cz.
Jan Švábík na testech v Londýnském Arsenalu.
V loňském roce se náš hráč, Jan Švábík, zúčastnil
zajímavého projektu firmy Nike s názvem The Chance.
Jedná se o šanci pro mladé fotbalisty bez profesionální
smlouvy, porvat se o místo ve fotbalové akademii Arsenalu
Londýn. Úvodní kolo tohoto projektu se odehrálo na
ostravských Bazalech, další pak v Praze na Strahově.
Honzovi se povedlo být nejlepším, podle názoru komise
složené z renomovaných trenérů, v celé České republice a
probojoval se mezi 100 hráčů celého světa, kteří se v lednu
utkali o 7 míst v akademii. I když se Honzovi mezi 7
nejlepších nepodařilo probojovat, i tak udělal obrovskou
reklamu našemu oddílu i městu, zažil několik skvělých dní
v Londýně, zatrénoval si pod vedením věhlasných trenérů
Wengera a Hidinka a osobně se setkal s několika hráči
Arsenalu. Po návratu domů, se o jeho služby začaly zajímat i
české kluby hrající vyšší soutěže, ale můžeme fanoušky
uklidnit, i v jarní části se mohou těšit na jeho výkony
v našem modrožlutém dresu.

Jan Švábík – The Chance
Granty a rekonstrukce. Vedení našeho oddílu se
všemožně snaží zvelebit prostory hřiště, šaten, tréninkového
vybavení a podobně. Toto všechno stojí nemalé peníze a
dotace města a sponzorů sotva pokrají běžné náklady na
provoz. Proto se vlastní iniciativou a iniciativou našich
příznivců snažíme získat různé dotační tituly velkých
společností. V loňském roce se nám podařilo získat dotaci
z firmy ArcelorMittal Ostrava na výstavbu dětského
minihřiště a v letošním roce uspěl náš fanoušek a
zaměstnanec firmy ArcelorMittal Ostrava Ing. Radim
Homola znovu a získal dotaci na tréninkové pomůcky pro
naše nejmenší žáčky. I touto cestou mu znovu děkujeme.
V současné době pak čekáme na vyhodnocení žádosti o
granty u podobných firem ČEZ a OKD, tak doufáme, že
budeme opět úspěšní a podaří se nám opět o něco vylepšit
podmínky pro sport v Klimkovicích.

Předávání grantu z rukou generálního ředitele
ArcelorMittal Ostrava
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Kluci s novými míči
A aby to nebylo je on grantech a o penězích, rozhodli se
hráči mužů pro rekonstrukci své šatny v sokolovně.
Rekonstrukce začala v loňském roce několika brigádami,
kdy se nejprve kompletně šatna vyklidila, vybouralo se staré
okno a usadilo se okno nové-plastové. Poté přišli na řadu
zedníci a malíři z řad hráčů a když bylo vše připraveno,
nastoupili pracovníci Truhlářství Tomáše Bajgara a v rámci
sponzorské spolupráce dokončili toto dílo. Myslím, že se to
velmi vydařilo a v sokolovně tak vznikla alespoň jedna
místnost reprezentativního charakteru. Toto cestou
děkujeme Tomáši Bajgarovi za dobře odvedenou práci a
příspěvek pro zkulturnění našeho sportovního života.
Foto před a po rekonstrukci →
Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka

Co se děje za humny:
TJ-Sokol Polanka šachový oddíl v součinnosti se ZŠHS-Polanka
pořádá v sobotu 16.dubna 2011 od 14 hod druhý ročník:
OTEVŘENÝ ŠACHOVÝ TURNAJ pro širokou veřejnost –
zveme každého s chutí si zahrát, bez rozdílu na věku. Soutěží se ve
dvou kategoriích :
•
Děti a mládež do 18 let
( účast ZDARMA)
•
Dospělí
( startovné 50,-Kč)

Dům kultury Bílovec Váz zve:
Jananas – pátek 8.4.2011 ve 20:00, vstupné v předprodeji 80,-Kč,
na místě 150,-Kč. Předprodej v Infocentru na Slezském náměstí
v Bílovci.
Pop Stars – pátek 13.5.2011 ve 20:00, vstupné v předprodeji 150,Kč, na místě 190,-Kč. Předprodej v Informačním centru na
Slezském náměstí v Bílovci.

Pro medailové umístění v obou kategoriích jsou přichystány věcné
ceny. Prezence od 13.00 – 14.00 hod. ve školní jídelně základní
školy HS v Polance n/O. Přihlásit se je možno předem telefonicky,
kontakt: 603 383 946.
Šachový turnaj je sponzorován :
Daniela Pavlorková
- cukrářská výroba
Gelnar-Hilschler
- konzumní a vakuované
brambory, ovoce, zelenina
KUMI elektronik
Občerstvení u Friedlů - 604 578 820
Pavel Slíva – M.P.S.
- prodej stavební a bazénové
chemie – 596 789 494
Primabuk
- prodej palivového bukového
dřeva – 608 630 901
Rappa pyro
- zábavní pyrotechnika
SOKO
- voda, plyn, topení –
603 707 663
WILO
- čerpadla
TJ-Sokol Polanka šachový oddíl a ZŠHS-Polanka děkuje všem
sponzorům za příspěvky a věcné dary na uspořádání šachového
turnaje.
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Příspěvky našich čtenářů:
Vykročte do jara bosou nohou aneb co je reflexní terapie?
Chůze a běh na boso odnepaměti patřily k člověku. Jednak proto,
že chůze na boso byla přirozená všem živým tvorům na zemi a
jednak proto, že často z různých důvodů člověk neměl (na) boty.
Jedno je však jisté, skoro vůbec neměl rýmu a bolavá záda.
Současný „moderní“ člověk si vydobyl „kvalitní“ obuv, a to ostání
už všichni znáte. Boso nechodí ani bezdomovci a kdo chodí bos,
má prý zmrzlý nos. Kolem lázní na Hýlově prý běhává nějaká paní
bosa, slyšela jsem v obchodě. Možná je v lázních na léčení. Co si
léčí nevím. Jedno však mohu říci celkem jistě, běh na boso je něco
úžasného, hlavně v trávě a po oblázcích. Neuvěříte, co je to běhat
v ranní rose na louce. Všechna energie v těle se vám rozeběhne
jako o závod a bolest hlavy nebo ranní mrzutost je něco, co vás
opustí jako ta kapka rosy, když spadne z listu. Pro ty, kteří se
nechystají (ke své vlastní škodě) chodit nebo běhat boso mám také
dobrou zprávu. Mohou si dopřát doušek energie a lepšího zdraví
prostřednictvím reflexní terapie, neboli si nechat pomačkat nohy.
Pomačkat nohy vám může i sousedka nebo soused, ale to pravé
počkání nohou je metodické a staré umění, známe již ve starém
Egyptě. Reflexní terapie (nejsou to úplně masáže) je jedna z
nejúčinnějších metod alternativní medicíny. Využívá skryté
možnosti našeho těla a ovlivňuje zdraví člověka prostřednictvím
reflexních plošek. Ty se nacházejí na chodidlech nohou, na uších a
Proč tolik humbuku okolo smogu
V minulých měsících se stále jednalo o smogu. Městská hromadná
doprava v Ostravě jezdila zdarma (bohužel pouze zóny 1-4), velké
podniky musely ztlumit výrobu a lidi byli strašeni nebezpečím
vysokého podílu pevných částic o velikosti do 2,5 a 10 µm (PM 2,5
a PM10). Pokud limit PM10 překročil denní hodnotu 50 µm/m3,
pak byla vyhlášená smogová situace.
Co znamená překročení limitu polétavého prachu (PM10) pro
lidské zdraví? Částice atmosférického aerosolu se usazují v
dýchacích cestách. Místo záchytu závisí na jejich velikosti. Větší
částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují vetší
potíže. Částice menší než 10 µm (PM10) se mohou usazovat
v průduškách. Částice menší než 1 µm vstupují přímo do plicních
sklípku, proto jsou nejnebezpečnější. Navíc obsahují adsorbované
rakovinotvorné sloučeniny. Inhalace PM10 poškozuje hlavně
kardiovaskulární a plicní systém. Toxicky působí chemické látky
obsažené v aerosolu. V důsledku adsorpce organických látek
s mutagenními a karcinogenními účinky může expozice PM10
způsobovat rakovinu plic. Takže polétavý prach nejen dráždí
dýchací soustavu, ale i ji poškozuje, stejně jako srdeční ústrojí,
navíc zkracuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Tyto
látky jsou odpovědné za zvýšenou nemocnost a úmrtnost i u
dospělé populace. Vdechování polétavého prachu má za následek
poškození plodu již na počátku těhotenství a častější onemocnění
dýchacích cest u dětí. Dále mají tyto látky významný vliv na vznik
astmatu a řady plicních chorob, způsobují rakovinu plic a u
vyšších věkových kategorií pak roste riziko onemocnění
cukrovkou, vyšším krevním tlakem a srdečními chorobami. RNDr.
Jana Růžičková, CSc. uvádí následující alarmující čísla: Odhaduje
se, že polétavý prach se podílí na úmrtnosti obyvatel České
republiky asi 10 %, v Evropě zemře téměř 350 tisíc lidí předčasně
a hrubý domácí produkt Evropské unie se snižuje o 80 miliard
euro ročně, ve velkých městech se díky polétavému prachu zkrátí
život obyvatel o 1 rok a způsobuje více úmrtí než dopravní nehody.
Ohrožené skupiny: Smogem jsou ohroženy především malé
děti a starší lidé; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři,
kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani a lidé se sníženou
imunitou.
Jakým způsobem se chovat ve smogové situaci?
Všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, kde nastala smogová
situace by měli svým jednáním minimalizovat množství
vypouštěných škodlivin do ovzduší. Provozovatelé velkých
průmyslových a energetických zdrojů musí v těchto dnech
provozovat činnost dle schválených regulačních řádů. Občané by
měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména v dnech
zvýšeného znečištění využívat ekologická paliva (např.
zemní plyn oproti tuhých palivům) ve svých domácích topeništích
a při cestách přednostně využívat služeb městské

rukou, ale i v podkolení, na předloktí a jiných částech těla. Při
mačkání reflexních plošek začne spřízněným místem na těle lépe
protékat životní energie. Zlepší se tak inervace, prokrvení a
přísun výživných i odvod toxických látek. Důsledkem
reflexologického ošetření je nastartování tělesného léčebného i
očistného procesu a posílení celého imunitního systém. Na
začátku léčby tak může docházet i k nepříjemným reakcím. Je to
dobré znamení, že se orgány probudily a začaly s regenerací svou i
celého organismu. Obecně platí, že čím jsou potíže starší a
dlouhodobější, tím je možno očekávat dramatičtější cestu ke
zdraví. Dokonce se mohou dočasně začít objevovat bez vnějších
příčin i příznaky dávno potlačených potíží. Díky reflexní terapii se
spolu s toxiny hmotnými uvolňují i toxiny psychické, které
přestavují naše potlačené a často negativní emoce. Existuje jediná
kontraindikace, kdy se reflexní terapie nesmí používat a to, pokud
byly transplantovány životně důležité orgány (játra, ledviny, plíce
apod.), nastartovaná imunita by je mohla odmítnout.
Vydat se alternativní cestou ke zdraví, vyžaduje jen odhodlání
podívat se na věci jiným pohledem, zout si boty a vzpomenout si
jaké to bylo, když jsme byli dětmi a běhali naboso.
Bosou nohou ke zdraví
Lenka Stillerová
hromadné dopravy. Omezit pobyt venku, zvláště v době
ranních hodin až do 10.00 hod a od 16.00 do večerních hodin,
omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v
dobách maxima, omezit větrání místností (větrat krátce a
intenzivně). Zvýšit a posílit obranyschopnost - imunitu vlastního
organismu racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E,
A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem
stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže,
vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog),
otužováním, očkováním proti chřipce, včasně a účinně léčit první
příznaky onemocnění dýchacího ústrojí, nespalovat odpadky a
nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost
vzduchu, velmi omezit osobní automobilovou dopravu a
informovat
se
o
smogové
situaci
(u
Českého
hydrometeorologického ústavu:
http://old.chmi.cz/OS/info.php?page=mapaAktualPM10.php).
Tento příspěvek píši z popudu, že večer se nedá projít
Klimkovicemi, i když je nebo není vyhlášená smogová situace.
Není to jenom Mittalem nebo Chemickými závody v Ostravě. Jsou
to některé komíny nad našimi hlavami, jejichž „vraždící“ majitelé
topí vším spalitelným, nepatřícím do kamen. Komíny vypouští
nejenom prachové částice, ale i dioxiny, PAU a další toxické
znečišťující látky. Nejenom díky velkých průmyslových závodů, ale
i díky těmto sousedům nelze otevřít v noci okno, nelze se projít
s dětmi po venku. Pokud se člověk vyskytne v kontaminovaném
prostředí jednorázově, tak samozřejmě má tato smogová situace
minimální vliv na zdraví člověka. Pokud je však člověk vystaven
tomuto nebezpečí dennodenně, tak mu soused zkrátí život,
poškodí zdraví a hlavně malým dětem způsobí kašel, zánět
průdušek či zánět středního ucha, snížení kapacity plic (dětem do
18měsíců se stále ještě vyvíjí plíce). Určitě lékaři mi potvrdí, že
děti i dospělí jsou více nemocní a nejedná se o klasické zimní
nachlazení či rýmu. I já osobně jsem se 2x pohybovala v Ostravě
ve vyhlášené smogové situaci. Nevěnovala jsem tomu pozornost a
skončila jsem poprvé v životě 2x na antibiotikách. Samozřejmě
onemocnění závisí na celkové lidské imunitě, stresu, apod. Když je
tělo oslabeno, má malou šanci bojovat proti tomuto agresivnímu
prostředí. Při těchto zkušenostech mě trápí, když vidím maminky
s kočárky nebo slyším, že děti ze školky se prochází v nebezpečně
prašném prostředí. Rozumím tomu, že když je azurové nebe,
příjemné teplo, bezvětří, tak je nutkání po dlouhé zimě načerpat
energii prvních jarních sluneční paprsků. Jen jestli je to vyvážené
tím, když po načerpání pozitivní sluneční energie děti začnou
kašlat, zadýchávat se a užívat další uzdravující „chemii“.
Ing. Anna Nezhodová, Ph.D., OS Čisté Klimkovice
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Na závěr:
Mirek Šproch:
Smutná víla
Do načechraných mráčků
vykouklo nové slunce
rozprostřelo paprsky
jako zlaté mince.
Nad malým údolím
sedí mlha bílá
pod břízou smuteční
teskně pláče víla.
Ztratila se do samoty
nenašla k lesu vchod
nucena s lidmi zůstat
zanikne její rod.
Víla s nadějí
Utřela slzičky
o ranní vánek
pohlédla ke slunci

jež vzalo jí spánek.
Ze studánky čiré
na dlani rosničku
zůstanem na zemi
či půjdem k nebíčku.
Polední zvonění
odkrývá přesvědčení
svět víl už zanikl
nastává zatemnění.
S hořkostí v duši
svou křehkou schránku
pozvedá ze země
už nechce spánku.
Kroky jí vedou
k chatičce malé
lesu už dala
nadobro vale.

jakýsi hlas
zahlédla muže
vše má svůj čas.
Víla žije
Víla co měla
kouzelnou duši
pradávné závazky
s nadějí ruší.
Nalezla štěstí
v tom lidském světě
do tváří úsměvy
v každičké větě.
Všechno konání
vracelo víru
že svět je krásný
byť drak pouští síru.

Vzápětí uslyší
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