í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím vás všechny na prahu prvního,
částečně podzimního, měsíce tohoto roku
a věřím, že jste letošní zvláštní léto prožili
co nejpříjemněji a nejpohodověji.
Doba koronavirová se pomalu přesouvá do podzimního období, do té poloviny
roku, ve které ještě nemáme s Covidem
žádné zkušenosti. Nařízení vlády nosit
roušky bude asi pouhým začátkem období zpřísňujících se opatření. S ohledem
na dřívější zimní období, kdy probíhaly
chřipkové epidemie, nás nejspíše nečeká
nic lehkého. Rád bych se mýlil. Vzhledem
k tomu, že nás média touto problematikou zásobují již od března, nebudu zde
toto téma více rozebírat. Jen bych nám
rád všem popřál hodně zdraví, trpělivosti
a tolerance.

Srpnové zastupitelstvo
V měsíci srpnu proběhlo neplánované zastupitelstvo města, na kterém
jsme spolu se zastupiteli uvolnili z fondu
sportu 5 milionů korun, tak aby mohly
bezodkladně započít práce na výměně

září 2020
střechy sokolovny. Dalším bodem jednání byla změna obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu a regulaci hlučných činností. V letošním roce se z důvodu nařízení a opatření vlády a krajské hygienické
stanice zrušily postupně všechny kulturní
akce, a proto jsme přistoupili k tomuto
nezvyklému kroku a pomohli našim rybářům. Změnou vyhlášky jsme jim umožnili,
aby mohli tradiční akci „Rezon“ uspořádat.
Další body pak souvisely s běžným životem ve městě. Schválili jsme také poskytnutí půjčky myslivcům, kteří řeší správu
objektu myslivny a rovněž jsme opakovaně řešili dlouhodobý problém s přístupem
do školky v Josefovicích.

Investice města
Město v současné době připravuje na
příští rok spoustu investičních akcí. Zahájili jsme přípravu výběrového řízení na
dodavatele projekčních prací pro realizaci stavby „Zateplení MŠ Klimkovice, ul.
28. října 89, 742 83 Klimkovice“. Projektová dokumentace, která musí být hotova do konce roku 2020, musí obsahovat
výměnu oken, zateplení fasády a střechy,
výměnu okapů a svodů a bude také řešit
vybudování venkovního posezení pro

děti. Vše bude hrazeno z vratky peněz
z kotlíkových dotací. Realizace proběhne
v roce 2021.
Dále je v přípravě projekt pro rekonstrukci či pro vybudování nové hasičské
zbrojnice. Na základě studií s předpokládaným rozpočtem se budou moci zastupitelé zodpovědně rozhodnout, kterou
variantu následně zvolí. Přes mimořádně
vážné problémy s nalezením technického
řešení, které by vyhovovalo i Národnímu
památkovému ústavu, a byť jde tak trochu o „věštění z křišťálové koule“, myslím
si, že bychom projekční práce pro nádvoří
mohli stihnout do konce roku. Dělá se pro
to maximum. Na jiném místě zpravodaje
si také můžete přečíst podrobný článek
o „našem“ nádvoří.
Další nutná investice, která nesnese
odkladu, je výměna elektrických naprosto
nevyhovujících rozvodů v budově zámku.
V této souvislosti chystáme také rekonstrukci muzea. Naše vize počítá s jeho
přesunutím z horního patra do přízemí
zámku a propojením s informačním střediskem. Vše je teprve v přípravné fázi
a studie odhalí, zda je toto řešení vůbec
reálné. Chystáme také rekonstrukci chodníku podél hlavní silnice Čs. armády směrem do parku. Bohužel to nestihneme do
konce října tak, aby nebyla ohrožena zimní údržba, což je jedna z podmínek správy
silnic Moravskoslezského kraje. Začátek
je proto plánován na jaro příštího roku.

Chodník na ulici 28. října

Vzpomínka na léto v Klimkovicích.

Investiční akce, týkající se tohoto chodníku, je velmi diskutovaným tématem.
Rád bych na tomto místě vysvětlil, proč
vše trvá tak dlouho. Před rokem, když
jsem byl zvolen do funkce, jsem tuto
investiční akci bral jako jednu z prioritních.
Začal jsem zjišťovat, v jaké fázi je realizace. V prvním kroku bylo nutné zajistit
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
souhlasy všech vlastníků s umístěním
stavby chodníkového tělesa. Tyto souhlasy před rokem k dispozici nebyly. Všem
vlastníkům, kteří souhlas udělili, tímto
veřejně děkuji. Ze zmíněného vyplývá,
že články mého předchůdce o realizaci
chodníku byly, bohužel, dost nadnesené.
Snad byla snaha postavit aspoň některé
části. Při revizi projektu jsme dále zjistili,
že bylo vydáno pouze územní rozhodnutí
na I. etapu a teprve v loňském roce se
nám podařilo získat územní rozhodnutí
i na II. etapu, což však nejsou potřebná
stavební povolení. Státní fond dopravní
infrastruktury však podporuje investiční
akci pouze jednou a pouze celistvou část,
která vede, laicky řečeno, z „chodníku na
chodník“. Tudíž by tato investice nešla
dotačně podpořit. Snad možná z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ale nejsem si jist, zda bychom
byli úspěšní. Navíc na konci katastru
města, mezi Klimkovicemi a Polankou
nad Odrou, bylo zjištěno, že vůbec nebyl
připraven projekt na vybudování splaškové kanalizace pro 4 poslední domy, což
významně ovlivnilo koordinaci a možnost
pokračování na výsledném znění PD pro

chodníky. Na tom teď velmi intenzivně
pracujeme, protože vybudovat chodník
bez předchozího uložení kanalizace by se
příčilo logice. Díky spolupráci a vstřícnosti
sousední obce Polanka nad Odrou, která
v součinnosti řeší rekolaudaci své dešťové kanalizace, již probíhá projednávání
PD na odkanalizování posledních čtyř
domů na rozhraní k. ú. Klimkovic a Polanky nad Odrou s dotčenými orgány.
S výhledem na hladký průběh při podání žádosti o dotaci jsem začátkem měsíce srpna byl s projektantem chodníku
a paní Bc. Křivdovou, která řeší dotace
na našem úřadě, v Praze na SFDI na
konzultaci. Projekt je však potřeba značně upravit. Fond striktně podporuje pouze
projekty, které řeší bezbariérovost a úpravu pro slepce. Cena realizace stavby se
vyšplhala na cca 14 mil. Kč. To je tak
vysoká částka, že si bez získání dotace
nedokážu stavbu dost dobře představit
a je tedy prioritou dotaci získat.
Když vše shrnu. Projekt chodníku na
ulici 28. října si žil svým vlastním životem
a vše se projektovalo sice podle normy,
ale s nejasným výsledkem z pohledu dotace. Pokud nedostaneme dotaci, tak jako
se to stalo u chodníku na ulici Lagnovské,

na který se mimo jiné žádalo z IROP, tak
by se dalo suše konstatovat: „no prostě
to nevyšlo“. Tehdy jsem z toho byl dost
rozčarovaný, což teď nehodlám připustit
a vše se musí v projekční přípravě dotáhnout a opravit do absolutní dokonalosti.
Věci, které můžeme udělat s podporou
státu, je třeba využít. Investic ve městě,
na které nejsou dotace, je hodně a budou
stát spoustu peněz.
Na závěr bych rád řekl, že zhotovitel
projektu ani nikdo na úřadě tuto a ani
žádnou jinou stavbu nezdržuje, ale naopak – vše se snažíme zvládat s nasazením všech sil v co nejkratším termínu.
Jak jsem uvedl již dříve, investičních akcí
je rozdělaných strašně moc. Nezmiňuji
opravu koupaliště, schodů ke kinu, přípravu projektu chodníku do Olbramic, cyklostezku do Josefovic, chodník v Josefovicích, výsadbu aleje na Porubu, projekční
přípravu rekonstrukce rybníku v parku,
kanalizaci Hýlov a další. Je toho opravdu hodně, bohužel velmi často, dokud se
„nekopne“ do země, práce není vidět.
Závěrem mi dovolte popřát vám krásný
zářijový měsíc plný slunečních paprsků
a teplých dnů.
Jaroslav Varga, starosta města

Mobilní hospic Strom života

Návštěva v Novém Jičíně
Dne 9. dubna 2020 navštívil starosta
Klimkovic Jaroslav Varga spolu s Hanou Lazeckou a Petrou Janečkovou
Bílou Strom života v Novém Jičíně.
Strom života dojíždí za pacienty do
Klimkovic a širokého okolí a dalších měst
a obcí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Služba a pomoc se
poskytuje přímo v domácnostech pacientů za součinnosti rodiny a nejbližších.
Strom života byl založen před pěti lety.
Poskytl péči více než 1 500 lidem a podpořil jejich rodiny v těžké životní situaci.
Jsme rádi, že pan Jaroslav Varga, spolu s kolegyněmi, si udělal čas a přijel mezi
nás na základnu v Novém Jičíně.
Setkání to bylo příjemné a přátelské,
pan starosta se živě zajímal o služby,
které poskytujeme jak v oblasti zdravotní,
tak také v sociální odlehčovací službě ale
i v psychologické poradně.
U této příležitosti jsem panu starostovi
položil několik otázek pro čtenáře zpravodaje i hospicové listy.
Pane starosto, řídíte město se špičkovou zdravotní, rehabilitační službou.
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Co to pro vás znamená a jak to ovlivňuje život města a okolí?
Naše město je sice lázeňské, avšak
lázeňsky velmi mladé a lázeňství provozuje soukromá společnost AquaKlim,
s. r. o., Sanatoria Klimkovice. Pokud město může, tak rádo se sanatoriem spolupracuje.
Mohl byste říci něco o sobě, jaká byla
cesta, která vás přivedla do této náročné společenské práce starosty?
Zastupitelem jsem od roku 2010 a příležitost dělat starostu krásného města
Klimkovice mě vede k jisté zodpovědnosti. Věřím však, že nezklamu důvěru zastupitelů, kterou ve mne vložili. Tato funkce
je volená, tudíž nenároková.
Byl jste u nás na návštěvě poprvé?
Ano.
S jakými dojmy jste přijížděl do Stromu
života a jaké dojmy jste si odvážel?
Přijížděl jsem s jistou pokorou a rozechvěním v doprovodu svých dvou krásných kolegyň. Odcházel jsem s přesvědčením, že tým lidí, pracující ve Stromu

života, odvádí skvělou, potřebnou a jedinečnou práci. Díky za to.
Co na vás nejvíce zapůsobilo, splnilo
se vaše očekávání?
Zapůsobil na nás pozitivní a naplňující
přístup lidí pracujících v terénu, kteří to
nemají vůbec jednoduché. Je zjevné, že
to mohou dělat lidé s jistým předurčením.
Jsem přesvědčen, že lépe to dělat nejde.
Byl jsem mile překvapen.
Máte osobně nějaké zkušenosti s hospicovou činností?
Mé zdravotnické vzdělání a životní zkušenost mě přivedly do kontaktu s problematikou hospicové péče.
Na závěr, vzkázal byste rád něco čtenářům?
Popřál bych jim, aby se nemuseli nikdy
potkat s hospicovou péčí a pokud to náhodou budou muset absolvovat, tak ať nad
nimi stojí sestřička s tváří anděla.
Pane starosto, velmi vám děkuji za
milou návštěvu i rozhovor. Přejeme vám
ze Stromu života všechno nejlepší ve
vaší náročné a zodpovědné práci.
Ladislav Blahuta,
Mobilní hospic Strom života
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Informace z městského úřadu

Nádvoří zámku, jak šel čas...
Řešení zámeckého nádvoří je pro celý úřad i zástupce samosprávy prioritou číslo jedna. Celý objekt zámku je nemovitou kulturní památkou, kde platí celá řada
omezení, která nás svazují. Úvodem se vrátíme trochu do historie stavebních
prací na nádvoří.
V rámci příprav pro možné nové zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích
bylo nutno nejprve provést zrušení stávajícího septiku a výměnu kanalizace. Podle původního návrhu měly být srážkové
vody z nádvoří a poloviny střechy zámku
svedeny do dvou akumulačních nádrží,
odkud by byly přečerpávány a využity ke
splachování WC v budově zámku. Projekčně nebyl zajištěn požadavek na využívání srážkových vod ke splachování.
Po zahájení stavebních prací, provedení výměny části kanalizace a rozdělení
srážkových a splaškových vod došlo při
výkopu pro uložení nádrže k objevení
kamenné historické studny. Na základě
této skutečnosti byla srážková kanalizace provizorně přepojena, stavební práce
se nuceně zastavily a v letošním roce
byla ukončena i spolupráce s realizační
ﬁrmou. O nálezu studny byl informován
Národní památkový ústav (dále „NPÚ“),
který následně prováděl v loňském roce
záchranný zjišťovací archeologický průzkum jak studny, tak i části nádvoří. Tímto
se vše změnilo, vše bylo jinak a my jsme
stáli zase na začátku. Místo, v té době
revolučního ekologického řešení využití srážkových vod z nádvoří a poloviny
střechy zámku, jsme stáli a stále stojíme
nad staveništěm s provizorní kanalizací
a s touhou najít nejlepší a nejjednodušší
řešení celé situace. Vždyť zámek spolu
s nádvořím si to zaslouží. Tak, jak jej přibližně známe dnes, byl zrekonstruován již
v 16. století a je stále dominantou Klimkovic. Toto mají na paměti všichni úředníci
městského úřadu v Klimkovicích, stavebního úřadu v Bílovci, Magistrátu města
Ostravy i odborníci z NPÚ.
Jsme zástupci města a správci majetku,
který převezmou další generace. Budova
zámku včetně nádvoří a areálu parku
spadají do kategorie nemovitých kulturních památek, které potřebují speciální
přístup. Proto měl být archeologický průzkum proveden již před zahájením projekčních prací. Díky pokoře a obrovskému
nasazení pana starosty Jaroslava Vargy,
který vešel v nelehké jednání s Národním
památkovým ústavem, se podařilo i přes
pochybení původního vedení vyjednat
s NPÚ další postup bez udělení pokuty.

Je potřeba mít vše předjednáno a předběžně odsouhlaseno s orgány státní
správy i památkovým ústavem. A k tomu
je potřeba čas. Tříměsíční nouzové opatření v souvislosti s výskytem nemoci
COVID-19 nám vše ještě ztížilo, důsledky
těchto opatření pociťujeme stále a nejspíš budou do určité míry ovlivňovat naši
činnost i do budoucna.
Vzhledem ke složitosti realizace stavebních úprav nádvoří byla architektonická studie „Zadláždění nádvoří zámku
v Klimkovicích“ navržena ve dvou variantách, z nichž pouze k jedné dal souhlas
NPÚ a posléze i Zastupitelstvo města
Klimkovic. Odbor hospodářsko-technický
(dále „HTO“) po předchozích zkušenostech upřednostnil možnost úspory času
a ﬁnancí a rozhodl se vlastními silami realizovat předprojektovou přípravu za součinnosti NPÚ a navrhl tři varianty odvedení odpadních vod z nádvoří:
• VAR 1 svedení srážkových vod do nově
objevené historické studny, odvedení
splaškových vod do jednotné kanalizace.
• VAR 2 proražení nové kanalizace přes
kamennou zeď zámku, odvedení srážkových vod do dvou retenčních nádrží
v parku s využitím vod k zálivce parkové
vegetace a s přepadem do zámeckého
rybníka, odvedení splaškových vod do
jednotné kanalizace.
• VAR 3 odvedení srážkových vod přes
retenční nádrž, umístěnou na nádvoří
zámku, s řízeným odtokem do stávající
jednotné kanalizace, odvedení splaškových vod do jednotné kanalizace (není
možné řešení oddílnou kanalizací).
Požadavkům na ochranu nemovité kulturní památky vyhovělo pouze jediné řešení, VAR 3, a to pouze za dodržení podmínky stanovené velikosti nové retenční
nádrže, což po ověření množství odváděných srážkových vod odborným výpočtem nebylo realizovatelné. Tímto v měsíci červenci 2020 vzaly za své všechny tři
navržené varianty odvádění odpadních
vod z nádvoří zámku. A tak jsme hledali další možnosti, jak odkanalizovat bez
retence. Řešení se nakonec i tady našlo.
V rámci další předprojektové přípravy
byl společností OVAK, a. s., proveden

kamerový průzkum proﬁlů, spádových
poměrů a technického stavu kanalizačního potrubí v okolí zámku. Na základě
prověření odtokových poměrů stávající
jednotné kanalizace zbyla jen možnost
odvedení srážkových vod tímto potrubím po jeho rekonstrukci – varianta VAR
3.1, která respektuje odsouhlasené trasy
kanalizace NPÚ. Nyní probíhá průzkum
trhu na cenu projektové dokumentace
Zadláždění nádvoří zámku v Klimkovicích, Odvodnění nádvoří zámku v Klimkovicích, aby se mohl připravit materiál na
změnu usnesení do rady města na řešení
odkanalizování nádvoří zámku, protože
původní záměr řešení oddílnou kanalizací se po ověření stal nerealizovatelným.
V současné době jsou stanoviska orgánů k řešení nádvoří zámku v Klimkovicích vyjasněna a my věříme, že už nepřijde žádné nemilé překvapení a již nás
nic nebude brzdit na cestě k novému
nádvoří. Závěrem bychom chtěli poděkovat Národnímu památkovému ústavu za
vstřícný přístup, za spolupráci a ochotu
hledat spolu s námi řešení tam, kde to
vypadalo, že žádné řešení snad už ani
nemůže existovat.
Mohlo by se zdát, že už to vše trvá
dlouho. Náprava chyb z minula však nejde vyřešit rychlým mávnutím kouzelného
proutku. Je potřeba ještě chvíli vydržet
a neřešit problémy bezhlavě s tím, že by
nás další potíže opět mohly dohnat. Věříme, že čas věnovaný přípravě se zhodnotí a zámek bude mít nádvoří, které si
zaslouží a které podtrhne krásu a atmosféru tohoto místa.
Ing. Helena Malásková, referentka,
Odbor hospodářsko-technický MěÚ

Oznámení pro pozůstalé
Městský úřad v Klimkovicích sděluje
občanům, že 17. října 2020 ve 14.00
hodin se uskuteční ve smuteční síni
a na městském hřbitově v Klimkovicích smuteční vsyp zpopelněných
ostatků zesnulých.
Prosíme zájemce o tento pietní akt,
aby se nejpozději do 2. října 2020
přihlásili na MěÚ v Klimkovicích,
odboru správním, u Hany Lazecké,
tel.: 556 420 752, která s nimi dohodne podrobnosti tohoto smutečního
obřadu. Bližší informace obdrží přihlášení zájemci v pozvánce.
Odbor správní MěÚ

3

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 9/2020

Městská policie Klimkovice
Městská policie Klimkovice chce touto
cestou informovat obyvatele o průběhu některých bezpečnostních a preventivních akcích, které se v nedávné
minulosti uskutečnily.
Prvním bodem je dopravní situace ve
městě. Proběhlo již několik akcí se zaměřením na nákladní dopravu a s tím spojené porušování zákazu vjezdu vozidel nad
3,5 tuny a 12 tun. Kontroly probíhaly na
ulici 28. října v Klimkovicích a v Josefovicích. Průjezd těžkých vozidel městem
je častým námětem pro stížnosti občanů, proto se budeme tímto problémem
i nadále zabývat.
Nedílnou součástí pro bezpečnost na
pozemních komunikacích je měření rychlosti rychlostním laserovým měřidlem. Po
dohodě s dopravní policií, která schvaluje
námi navržená místa, na kterých se pak
provádí samotné měření, jsme ustanovili
jedenáct míst. Úseky, které měříme, jsou
povětšinou místa, která nesou s sebou
riziko častých dopravních nehod, absenci chodníků pro chodce, nebo zvýšený
pohyb chodců. Nedodržování rychlosti
v obci i mimo obec může vést k závažným dopravním nehodám. Rychlostní radar působí i preventivně na řidiče, kteří
si s rychlostí moc nelámou hlavu. Když
řidiči ví, že se v obci namátkově měří
rychlost, mnozí si dávají větší pozor. Tato
skutečnost působí preventivně a vede ke
snížení rychlosti u neukázněných řidičů.

Dynamická doprava ve městě je velká
a městem projíždějí vozidla ze všech
směrů. Klimkovice jsou, dalo by se říct,
takovým dopravním uzlem. Žádáme
všechny místní i přespolní řidiče, aby při
průjezdu městem dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali všechny předpisy, které
jim ukládá zákon. V opačném případě se
vystavují riziku postihu za své jednání.
Následující téma, pro řešení dopravní situace ve městě, je kruhový objezd
na ulici Lidické, kde často řidiči porušují
dopravní značení V13 – šikmé rovnoběžné čáry (vodorovné dopravní značení
vyznačuje plochu, do které je zakázáno
vjíždět, nebo nad ní nákladem zasahovat,
pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní
komunikaci). Tento přestupek musíme
řešit velice často. Pokuta za stání na
D. Z. V13 je ustanovena do 2 000 korun
na místě.
Dalším problémem, který se týká dopravy, je výjezd nákladních automobilů z místa stavby. Znečištěná vozidla při vjezdu
na pozemní komunikaci zanechávají
mnoho nečistot v podobě hlíny, kamení
a jiného materiálu na vozovce. Zatím se
nám daří tyto řidiče najít, poučit a sjednat
nápravu na místě. Řidiči mají povinnost
podle zákona takto znečištěnou vozovku
uvést do původního stavu.

Mnozí řidiči si neuvědomují, že pokud
své vozidlo odstaví, nebo zaparkují na
místě určeném pro veřejnou zeleň, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku (nejedná se tedy o přestupek v dopravě) a pokuty se mohou v takových
případech vyšplhat až na 10 000 korun
na místě. Jedná se o sledovaný přestupek, u kterého se musí zjistit, zda to řidič
nespáchal opakovaně. Dělá se takzvaný
opis přestupku v informačním systému
evidence přestupků.
Městská policie velice úzce spolupracuje s panem starostou, který má výbornou místní znalost a aktivně se zajímá,
kontroluje a pak společně se strážníky
vyhodnocuje mnoho aspektů, které se
týkají celkového chodu města a bezpečnosti v něm. Tímto bychom chtěli panu
starostovi poděkovat a věříme, že tomu
tak bude i do budoucna.
Martin Jandura,
velitel MP Klimkovice

Péči potřebují i ti nejmenší
Při práci městských strážníků se
věnujeme i našim nejmenším, kdy se
snažíme působit preventivně tím, že
se jim do povědomí snažíme vštěpovat
důležitost být dobře viděn v ulicích, na
silnicích i na přechodech pro chodce.
Připomínáme a zdůrazňujeme, jak mohou pomoci právě reﬂexní prvky umístěné na oděvu k tomu, aby byli dobře vidět
i v mlze, při silném sněžení, dešti nebo při
setmění, řidiči vozidel je včas zaznamenali a byli tak schopni zareagovat, a tím
předejít nebezpečným situacím, kdy by
mohl být ohrožen život a zdraví chodce.
Dětem vysvětlujeme, jak se bezpečně
chovat při přecházení vozovky nebo při
chůzi po ní.
Proto jsme začali v uplynulém školním
roce s besedami pro děti mateřských škol.
Děti z mateřské školy na ul. 28. října v Klimkovicích si besedu užily a určitě budeme
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tyto besedy pořádat i do budoucna, kdy
se zaměříme na aktuální témata, která
se budou týkat nejen dopravní výchovy,
ale například toho, jak se k sobě máme
chovat, proč nedůvěřovat cizím lidem, jak
se zachovat v určitých situacích, na co si
dávat pozor při dětských hrách nebo na
hřišti. Děti jsou velmi vnímavé a bezprostřední a často se do našich přednášek
zapojují aktivně různými dotazy a nápady. Besídka je nejen poučná, ale snažíme
se ji dělat zábavnou formou, aby si ji děti
užily a bavily se přitom.
Formou her, povídáním, soutěžením
i zapojením do děje při sehraných situačních scénkách se snažíme děti zaujmout
a přitom je také něco naučit. Velkým pomocníkem je při besedách i náš policejní
plyšový méďa, který nás za dětmi doprovází, a na něm pak ukazujeme, kam které
reﬂexní prvky správně umístit. Na závěr

naší besedy děti obdržely malé dárky,
které je určitě potěšily.
S touto iniciativou jsme ukončením
školního roku neskončili. Besídky pro
malé školáčky a děti mateřských škol
budeme pořádat i v tomto školním roce.
Ani o prázdninách ale nezahálíme a chodíme za dětmi na hřiště, do parku nebo
na koupaliště. I zde si s dětmi povídáme,
odpovídáme na jejich všetečné otázky
a zároveň se zabýváme dopravní výukou.
Dětem rozdáváme malé dárky, které
jim pomůžou být dobře vidět. Jedná se
o reﬂexní přívěsky na batůžky, reﬂexní
pásky, vestičky, odrazky na kola, klíčenky, omalovánky s dopravní tematikou
a spoustu dalších drobností.
Jednou z dalších aktivit, kterou jsme
zkusili, bylo oslovení malých cyklistů.
Při této příležitosti jsme si s nimi povídali
o bezpečné jízdě a povinné výbavě kol.
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Radost také jim určitě udělaly reﬂexní
pásky, odrazky do špic kol nebo reﬂexní tkaničky do bot, které jsme rozdali na
cyklostezce u sanatorií a na cyklostezce
na ulici Fonovické. Určitě se pokusíme
v dohledné době tuto akci zopakovat.
Do budoucna chystáme rovněž návštěvu našich seniorů, bohužel situace
v důsledku koronaviru Covid-19 nám nepřeje a bude nezbytné vyčkat.
Na besídce děti obdržely drobné dárečky, které se nám podařilo získat oslovením krajského koordinátora Besipu pro
Moravskoslezský kraj Bc. Pavla Blahuta
a několika zdravotních pojišťoven, které
zaujal náš plán osvěty dětí a dopravní
výchovy malých cyklistů.
Tímto bychom chtěli poděkovat Bc.
Pavlu Blahutovi za dárky, pracovní sešity dopravní výchovy i výstražné vestičky
pro předškoláky, které nám pro děti za
Besip poskytnul. Také děkujeme paní Iloně Marhevské, která nám za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu přispěla
drobnými dárky, přívěsky, omalovánkami,
pastelkami, plastelínou, balónky, puzzle
a jinými věcmi. A v neposlední řadě naše
díky patří také ing. Martinovi Václavkovi
za drobné dárky pro děti ze Zdravotní
pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.
Věříme, že i nadále s námi budou spolupracovat, a my díky jejich štědrosti budeme moci besídky obohatit i do budoucna.
Monika Staňková, MP Klimkovice

Schválení nové obecně závazné vyhlášky
města Klimkovic č. 1/2020, o nočním klidu
a regulaci hlučných činností
Doposud byla problematika ochrany
nočního klidu a regulace hlučných činností v rámci města Klimkovic řízena
především Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o nočním klidu a regulaci
hlučných činností.
Vzhledem ke skutečnosti, že touto
obecně závaznou vyhláškou povolená
akce – oslava 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů dne 16. června
2018 byla projektem jednorázovým,
a bylo vhodné ji z OZV vypustit, a naopak i s ohledem na letošní dlouhodobou pandemii koronaviru Covid-19, kdy
nebylo možné konat obvyklé kulturní
akce, vznikla snaha např. o srpnové
uskutečnění zábavy s kapelou REZON.
Zastupitelstvem města Klimkovic
byla dne 12. 8. 2020 schválena Obecně závazná vyhláška města Klimkovic
č. 1/2020, o nočním klidu a regulaci
hlučných činností, která mění a doplňuje již citovanou platnou Obecně závaznou vyhlášku z roku 2018.
Kalendář schválených akcí, konaných v době nočního klidu, byl doplněn
o 1 termín v měsíci srpnu. Aby koncerty

nebyly vázány toliko na kapelu REZON,
budou termíny v měsících červnu až
srpnu nazvány obecně „Letní zábavy“.
Aktuální znění obou obecně závazných
vyhlášek je uveřejněno na webu města.
Mimo výčtem stanovených výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší, nebo při
nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována, platí, že dobou nočního
klidu je doba od dvacáté druhé do šesté
hodiny.
Jelikož se přece jen ještě nacházíme v období zvýšených činností na
zahrádkách, lukách a polích, opravují a udržují se stavby, připomínám, že
obecně závaznou vyhláškou je stanovena povinnost zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 6.00 do 8.00 a od 12.00 do
22.00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, například sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil
a křovinořezů.
Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ

Vchodové dveře do veřejné toalety v nádvoří
zámku budou osazeny mincovním zámkem
Rada města vyhověla opakované žádosti odboru správního a rozhodla o osazení
dveří veřejné toalety mincovním zámkem. Někteří návštěvníci se nechovají v souladu s dobrými mravy, neváží si městského majetku ani práce paní uklízečky.
Toaleta, podlaha a dokonce i stěny pomazané exkrementy, nebo dveře a zrcadla pokreslené ﬁxem, což dokládají přiložené fotograﬁe, se řeší snad každý
týden.
Dále bylo zaznamenáno, že se na toaletách konají mejdany, zřejmě v podvečerních hodinách, lidé skáčou po okenních soklech, nechávají po sobě odpadky
a poničený majetek. Chování některých
spoluobčanů již dávno překročilo únosnou mez a jeví se jako schválnost.
Toalety jsou pravidelně umývány a doplňovány toaletním papírem, ručníky
a mýdlem. Jsme toho názoru, že za službu je v pořádku zaplatit alespoň symbolickou částkou.

Občany, kteří veřejné toalety využívají,
s politováním musíme informovat o tom,
že díky nekázni některých spoluobčanů
mohou asi od poloviny měsíce září 2020
toaletu použít už jen s pětikorunou.
Odbor správní MěÚ Klimkovice
5
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Pojmenování nové ulice
Rada města Klimkovic v dubnovém Zpravodaji vyzvala občany, aby zaslali svůj
námět na název nově vznikající ulice v souvislosti s výstavbou v jižní části Klimkovic, v blízkosti ulice Čs. armády.

Ochrana životního
prostředí je nedílnou
součástí zájmů
města Klimkovic
V loňském roce občané města odevzdali k recyklaci 822,18 kg vysloužilých
elektrozařízení.

V rámci vyhlášené ankety přišly od devíti občanů návrhy, některé i s odůvodněním U Výjezdu (u výjezdu z Klimkovic),
Náplavová (odkaz na nové obyvatele),
Šmoulinková (odkaz na novou zástavbu), Tuctová nebo U Tuctu (odkaz na 12
stavebních parcel), Bílovecká (z důvodu
zlepšení orientace ve městě), Slunečná,
Generála Josefa Šnejdárka (výjimečný
člověk a hrdina, vítězný velitel čs. legionářů), Selská (s odkazem na skutečnost,
že Klimkovice byly sídlem zemědělců),
Adolfa Fešárka (slavný automobilový
klimkovický závodník), K Josefovicím,

Josefovická, Na Stráni, Do Údolí, Nová,
Souběžná, K Zahrádkám, K Zahradám,
Staškova (na počest padlého letce),
Krátká.
Podle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic
a dalších veřejných prostranstvích. Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání
rozhodlo novou ulici pojmenovat názvem
Augustinova.
Děkujeme všem, kteří zaslali své návrhy.
Odbor správní MěÚ

…všem hlídkám: byla přepadena pošta! Pachatel je maskován!
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Elektrospotřebiče obsahují spoustu
materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu
přináší správná recyklace těchto výrobků. Občané našeho města jsou si vědomi významnosti třídění elektra a poctivě
využívají k jejich odevzdávání sběrný
dvůr a červené kontejnery společnosti
ASEKOL. Právě díky environmentálnímu
vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem
naše společnost přispěla ke zdravému
životnímu prostředí. Spotřeba elektrické
energie, primární suroviny, ropa, voda,
okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů – zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
Z certiﬁkátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili
elektrozařízení, která ušetřila 11,78 MWh
elektřiny, 789,41 litrů ropy, 85,95 m3 vody
a 0,50 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 ekv. o 3,03 tun, a produkci SO2 ekv.
(který zapříčiňuje okyselování prostředí)
o 50,39 kg.
Že se každý kus vytříděného elektra počítá, ukazuje například již 100 vytříděných
mobilních telefonů, které uspoří 2 340 litrů
pitné vody, což by naplnilo celou cisternu.
A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů
se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do
Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná, a tříděním elektrozařízení pozitivně
přispívají k ochraně životního prostředí,
patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment),
která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Jana Hinduláková
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Doprava ve městě

Návrh nové koncepce dopravní obsluhy
Dopravní obslužnost v Klimkovicích hromadnou městskou dopravou, kterou zajišťuje DPO, a příměstskou autobusovou dopravou, kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj, je velmi četná a dlouhodobě bez vážných připomínek občanů. Vše
se však vyvíjí, mění, staví se nové domy v nových lokalitách, které pak potřebují dopravní obslužnost zavést, vznikají nové požadavky, které mění zaběhnuté
koleje. Obdobný příběh zažíváme v posledních měsících v souvislosti se snahou
o propojení točny v Polance nad Odrou s centrem našeho města.
První návrh na řešení nově vzniklé situace, kterou zpracovali dopravní experti
společnosti KODIS s. r. o., způsobil mezi
klimkovickými občany velkou nevoli.
Návrh byl projednán dne 23. 6. 2020 na
Bezpečnostně-dopravním výboru a následně představen na Zastupitelstvu města Klimkovic.
Řešení spočívalo ve zrušení linek č. 53
a č. 76 a ve zvýšení četnosti a úpravě
trasy linky 64, která měla vést ze sanatorií přes zastávky Klimkovice-centrum
a Klimkovice – Dřevovýroba do Polanky-střed a přes osadu Janová do Svinova.
Zrušení průjezdů autobusů zastávkou
Viola bylo kompenzováno prodloužením
spoje 59 z Ostravy – Dubina přes Polanku Klimkovice – Viola do Ostravy – Svinov. Největším nedostatkem návrhu však
bylo prodloužení doby jízdy linky č. 64
o 8 minut. Častější interval spojů velké
negativum nevyrovnal. Navíc prodloužení

linky č. 59 bylo navrženo pouze ve špičky a spolu s příměstskými autobusy zcela
nenahradily původní linku č. 53.
Na základě analýzy návrhu, přípomínek
občanů a zastupitelů jsme iniciovali další
jednání s KODIS s. r. o., kde jsme navrhovali zkrátit dobu jízdy nové trasy linky
č. 64 tzv. expresními spoji, které by zastavovaly pouze na vybraných zastávkách,
čímž by se doba jízdy vyrovnala stávajícímu jízdnímu řádu. Navíc stále zvažujeme
komplexní řešení zastávky Klimkovice –
Viola, kde by mohly zastavovat další příměstské autobusy.
Kodis s. r. o., však přišel s lepším a efektivnějším řešením, které odstranilo zásadní nedostatky prvního návrhu. Linka č. 53
je sice zrušena, ale linka 64 je zachována
v původní rychlé trase přes Violu. Spojení s Polankou zajišťuje linka č. 76, která
vede z Ostravy – Svinov přes Janovou,
Polanku – střed, a je prodloužena z pola-

necké točny do Klimkovic až k sanatoriím.
Rychlé spojení přes Violu doplňuje ještě
linka č. 59, která navíc propojí Klimkovice
s Ostravou – Dubina. Rychlé spojení do
Ostravy – Svinov doplňují příměstské linky, které zůstávají v nezměněné podobě.
Podmínkou realizace změny je pro
město Klimkovice řešení bez zvýšených
ﬁnančních nákladů, což je nezbytné
s KODIS s. r. o., ještě dojednat.
Navrhovanou změnu dopravní obslužnosti lze provést až po dokončení výstavby kanalizace v Polance nad Odrou, která má skončit podle harmonogramu do
poloviny roku 2021. Proto máme dostatek
času návrhy dobře prostudovat a vyhodnotit.
Navíc chceme navrhované změny veřejně projednat v místním kině za účasti
klimkovických občanů, zástupců KODIS
s. r. o., MSK, DPO a pana starosty Polanky n. O. Setkání s občany, na které budete
pozváni prostřednictví letáku, se uskuteční ještě před procesem schvalování změny v Radě města a Zastupitelstvu města
Klimkovic v polovině září letošního roku.
Ing. František Kopecký,
poradce starosty města Klimkovic
pro dopravu

Dopravní obslužnost u základní školy
Začíná nový školní rok, děti se po koronavirové karanténě vrací do svých tříd.
Škola opět nastartuje svůj standardní režim, ve kterém hraje velkou roli dopravní
obslužnost. Není to jen zajištění bezpečné přepravy školáků, ale také umožnění bezbariérového přístupu do školy, zajíždění zásobování, vhodné parkování či
stání autobusů pro školní zájezdy. To vše si vyžaduje optimální organizaci a také
naši velkou pozornost danou problematiku postupně řešit.
Bohužel ani třetí pokus změnit dopravní
obslužnost před základní školou v Klimkovicích nedopadl dobře. Již v roce 2014
byla na zadání města Klimkovic zpracována první dopravní studie prostoru u ZŠ na
ulici Vřesinské ostravskou ﬁrmou Dopravoprojekt a. s., která byla variantní a byla
aktualizována v roce 2016. Odhadované
náklady se tehdy pohybovaly v rozmezí
4,7 mil. Kč až 6,3 mil. Kč bez DPH.
Další studie z července roku 2017 reagovala na změnu požadavku ze strany
města, a to ověření možnosti realizace
úsporné varianty řešící pouze odstavování vozidel a autobusu formou podélného
stání podél ulice Vřesinské. Jednalo se

o úsporné řešení původně nedoporučené
varianty řešené v rámci aktualizace studie
v roce 2016 s celkovou cenou cca 3 mil.
Kč bez DPH.
V pořadí již třetí studii zadávala přímo
škola a její vedení a návrh řešení zpracoval opět Dopravoprojekt Ostrava a. s.
Studie byla představena na Bezpečnostně-dopravním výboru dne 23. 6. 2020,
avšak členové výboru z důvodu vysokých
ﬁnančních nákladů, které byly vyčísleny na 3,7 mil. Kč, doporučili jednodušší
řešení.
Výbor navrhl jednoduchý přístupový
chodník s pojízdným povrchem a doporučil v projektu doplnit podélný záliv pro

zastavení osobních vozidel. Obdobně se
pak zachovalo také červnové zastupitelstvo, které souhlasilo s navrženým koncepčním řešením a uložilo radě města
jednat s vedením školy a projektantem
o úspoře nákladů. Jednání za účasti zainteresovaných stran se uskutečnilo v pondělí 29. 6. 2020 a po obšírné diskusi se
pracovní skupina shodla na úpravách,
které mají za cíl snížit náklady, a které
projektant následně zapracuje do studie,
kterou projedná s Policií ČR a s pracovní
skupinou. Následně bude studie předložena ke schválení zastupitelstvu města.
Věřím, že nově předložená varianta
řešení dopravní obslužnosti u základní
školy v Klimkovicích zaznamená co nejméně změn a bude přijatelná pro většinu našich zastupitelů tak, aby mohla být
v brzké době realizována.
Jaroslav Varga,
starosta města Klimkovic
7
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Sportovně rekreační areál

Koupaliště
Klimkovickému koupališti je zhruba 80 let. Během těchto dlouhých desetiletí
zažilo hodně. Vystřídaly se politické režimy, z klidné klášterní zahrady se stalo
sídliště s panelovými domy, dříve bažinaté údolí s křivolakým potůčkem bylo
vysušeno, koryto zregulováno, místo romantických dřevěných převlékáren
máme budovy, které byly moderní před čtyřiceti lety.
Posledních několik desetiletí nebylo
moc jasné, jaká je budoucnost tohoto
místa. Ještě před pár lety se velmi vážně diskutovalo o zničení celého areálu,
protože tento krok by možná vyřešil hned
několik problémů najednou. Bohužel jen
krátkodobě. A bohudík si to někteří tehdejší zastupitelé uvědomili a začali se
prát o zachování místa, které má svým
občanům sloužit k odpočinku, sportu,
společenským aktivitám, relaxaci… a tak
vznikl Sportovně rekreační areál, kterému
místní neřeknou jinak, než „kupak“.
Jít cestou k vytvoření opravdického
koupaliště, znamená jít cestou nelehkou.
Město jako majitel areálu udělalo mnoho
dílčích technických opatření, která zajišťují základní fungování nádrží, základní hygienické standardy a všeobecně základní
služby pro návštěvníky. Naše koupaliště
funguje v režimu přírodního koupání, tzn.,
že podmínky dané Krajskou hygienickou
stanicí nejsou naště stí tak přísné, a tím
pádem se nám podařilo od 1. 7. 2020
navázat na práci našich předchůdců a provoz na koupališti zajistit. Město má k dispozici městský rozpočet, své úředníky,
8

kteří každý dílčím způsobem zodpovídají
za určitou část svěřeného úkolu. Věřím,
že tímto způsobem bude areál koupaliště
fungovat i v následujících letech.
Letošní léto však bylo ještě jiné. To,
že jste se letos mohli koupat (a koupací
sezóna je plánovaná do konce září), svýma rukama, svým nadšením a nezištnou
pomocí zajistila armáda lidí, kteří ve svém
volném čase udělali, zajistili, pomohli, vyřídili, svá auta a nářadí použili, po
večerech přišli a po nocích přemýšleli:
Zdeněk Martiník – vše kolem technologie úpravy vody (ﬁltry, hadice, ventily,
objevování starých nefunkčních trubek
a okamžitá řešení neustálých komplikací). Láďa Kuča – nový pan provozní
areálu, který nad rámec svých povinností
na koupališti strávil letošní léto se síťkou
v ruce a ustaranou hlavou v dlaních. Klimkovičtí skauti – hlavní pracovní síla, která
v počtu stovek člověkohodin udělala a
dosud dělá vše kolem úklidu, zajišťování
občerstvení a všeho každodenního dění.
Za skauty nenápadně stojí klimkovičtí
zahrádkáři – pomohli drobně, ale kdyby
to neudělali, občerstvení by nefungovalo.

Bývalí provozovatelé areálu, kteří uměli
poradit, kamarádi, přátelé, známí, kteří
přišli, přenesli, odvezli, vykopali, přesunuli, vyčistili…
Tímto způsobem jsme zajistili letošní
chod našeho koupaliště. Všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli, patří můj
dík. Rozhodnutí vedení města bylo prvním
a zásadním krokem, pomoc zaměstnanců
města je nedílnou součástí celého systému, ale vše jsme letos postavili víceméně
na dobrovolné práci, a ta má úplně jinou
hodnotu, než jakkoliv vyčíslitelnou. Na
konci celého řetězce však stojíte vy, návštěvníci, kteří jste během léta přišli, pobyli,
okoupali se, koupili si kofolu a byla na vás
vidět spokojenost. Kdo chce vidět nedostatky, měl spoustu příležitostí, kdo chce
vnímat alespoň dílčí úspěchy a umí se na
personál usmát, tomu děkuji dvojnásob.
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice
Kupak je srdcovka pro nás Klimkovjaky.
Jako kluk jsem tam trávil celé prázdniny
a dodnes na to s radostí vzpomínám. O to
větší mám radost, že tento prostor opět
ožil a věřím, že do budoucna se bude náš
kupak i dále rozvíjet modernizací bazénů
a zázemí. Děkuji všem, kteří se na znovuzprovoznění koupaliště podíleli (Alice
je vyjmenovala v článku) a tak já ještě
děkuji navíc Alici Chlebovské, za to že se
kupaku věnuje až nad rámec svých pracovních povinností.
Lukáš Lyčka, místostarosta
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Český zahrádkářský svaz

Konečně jsme se dočkali
Po letech čekání a plánování získali zahrádkáři v Klimkovicích novou technologii
moštování, která je adekvátní 21. století.
Něco z historie moštování v Klimkovicích. V 60. letech zažívali ovocnáři,
sdružení pod zahrádkářský svaz v Klimkovicích, nebývalý rozkvět. Jména jako Hruzík či Nitka, Redisch a další byla známa
celorepublikově a za svou práci byli tehdy
náležitě odměňováni. Diplomy a vyznamenání, která dosud visí v moštárně, jsou
toho dokladem.
Bylo proto tehdy rozhodnuto, že pro
zpracování ovoce bude postavena moštárna a současně i výkupna ovoce. Po několika letech příprav, svépomocí v rámci
akce Z, na pozemku par. č. 1071/2, který
pro tento účel věnovala Správa státních
silnic Nový Jičín, vyrostla budova moštárny – na svou dobu velmi moderní stavba. Součástí budovy jsou i sklepy, které
sloužily pro uskladnění sadbových brambor. V tehdejší době to byl velmi nedostatkový sortiment, který v Klimkovicích distribuovali mezi veřejnost pouze zahrádkáři.
Okrasné zahrady, túje apod. neexistovaly,
zato v každé zahradě byl záhon brambor
a co nejvíce ovocných stromů.
V místnosti, určené pro samotné lisování ovoce, byl umístěn lis na ovoce č. 1.
Protože se tehdy žádné takové zařízení
nevyrábělo, byl členy svépomocí zhotoven lis z důlní hydraulické stojky, umístěné
v mohutném svařeném rámu. Koš na lisování byl vyroben v tehdejší Dřevovýrobě
podle vzorů vinařských košů. A nakonec
místní klempíři zhotovili z nerez plechu
vanu, ve které probíhalo vlastní lisování
ovocné drtě. Lis sloužil od roku 1974 do
letošního roku.
Po určitě době, kdy počet zájemců
o moštování narostl natolik, že dosavadní
lis přestal kapacitně stačit, bylo přistoupeno k pořízení lisu č. 2, tentokrát u specializované vinařské ﬁrmy a sloužil také
do letošního roku, i když provoz na něm
začal být zdraví ohrožující – plaňky koše
se pod tlakem nekontrolovaně začaly
rozpadat a třísky z nich ohrožovaly obsluhu.
Oba lisy měly společnou koncepci, vymyšlenou ve starém Řecku, i po 3 000 letech na stále stejném principu – tlak na
drceninu, umístěnou v koši. Jen šroub byl
nahrazen hydraulikou.
Po více než dvouletém úsilí, a díky podpoře celého zastupitelstva bez výjimky, za

což všem upřímně děkujeme, se konečně
podařilo získat technologii, která je na
úrovni 21. století.
Nový lis je založen na sítopásovém lisování, kdy nekonečná membrána obepíná
lisovací válce, mezi které padá drcenina
a je následně vtlačována mezi válce a ﬁltrační membránu. Lisovací proces proti
minulosti trvá jen zlomek času a hlavně
odpadla těžká fyzická práce při zdvihání
koše s ovocem nad hlavu do drtiče, manipulace s výliskem, manipulace s plným lisovacím košem, podkládkovými deskami
apod.
Dnes je vše plně automatizováno. Ovoce se vsype do mycí vany, která je na
zemi a z ní je korečkovým pásem vynášeno do drtiče, z kterého padá do lisu. Prakticky okamžitě teče z lisu mošt a s malým
zpožděním padá výlisek do přistavených
koleček. Účinnost lisování je 75 %. Podle
zkušeností je výlisek lepší, než byl v průměru na starých lisech.
Celá technologie je samozřejmě z potravinářského nerezu a celé je to řízeno
dvěma řídícími jednotkami. Až dosud by
nezasvěcený člověk mohl říct, no dobře, odstranila se fyzická dřina, ale stále
z toho teče jen mošt. Nyní zde nastupuje
novinka, kterou jsme dříve neměli, a to je
stáčení moštu do specializovaných sáčků Bag-In-Box. Jsou to ty známé sáčky
s malou pípou. Mošt je v sáčku pasterizovaný a vydrží v běžných podmínkách
garantovaně 1 rok. Takže přibyla pro
občany nová služba, možnost si ihned
svůj mošt bez konzervantů šetrně pasterizovat. Všichni novou službu nevyužijí,
ale určitě se najdou zájemci, kteří budou
chtít si svých např. 200 litrů moštu pasterizovat a mít jej uskladněn v běžných
podmínkách a užívat si svůj mošt po skleničkách průběžně celý rok.
Co jsme vlastně pořídili?
Technická speciﬁkace:
- Drtič ovoce s myčkou MD 1000
- Pásový lis PL 500
- Sedimentační nádrž SN800
- Přečerpávací nádrž FN800
- Pasterizér PP250
- Plnička Bag in Box BB600
- Příslušenství (kompresor, tlaková
myčka, přečerpávací technika)

Vše od ﬁrmy Biopress z Holešova. Jedná se o jednu z nejlepších technologií
v rámci Evropy.

Podmínky pro veřejnost
Úvodem je nutno si uvědomit při plánování, že v průměru z 1,4 kg ovoce se
vylisuje 1 litr moštu a pro názornost plný
pytel na brambory obsahuje cca 40 kg
jablek. Nyní můžeme přikročit k vlastním
podmínkám moštování:
• Objednávky na moštování pouze formou
SMS na číslo: 777 569 519 s žádaným
termínem, objednávka bude potvrzena.
Žadatel by měl současně uvést odhadované množství jablek.
• Z důvodu velké kapacity lisu se moštuje pro veřejnost každé pondělí od 13
hodin (týká se hlavně občanů s malým
množstvím ovoce, tj. cca 20–50 kg ) nebo
po dohodě na konkrétní termín. Nemusí
být vyhověno, pokud se dohromady neshromáždí z objednávek aspoň 200 kg
ovoce nebo, pokud se nebude technologicky moštovat, a potom lze vyvolat přerušení a ovoce zájemce vylisovat.
• Pasterizovat se bude od množství 100
litrů moštu zájemce nebo několika zájemců, kteří se ovšem musí domluvit, že svůj
mošt slijí do sedimentační nádrže. Pasterizuje se vždy aspoň částečně sedimentovaný mošt, minimální doba sedimentace je 4 hodiny.
• V sezóně (od 1. 9. do 31. 11.) budou
výlisky v rámci služby moštování ukládány do přistaveného kontejneru, nemusí si
tedy zájemci výlisky odvážet.

Ceny služeb
Ceny moštování zůstávají beze změny, tedy cena za litr moštu zůstává přes
všechnu inﬂaci na 6 Kč.
Cena je stejná pro všechny příchozí,
zahrádkářům (členům naší ZO) bude na
konci roku vrácena část ceny jako přeplatek při moštování. Je to z důvodu nemožnosti účtovat pro veřejnost dvojí ceny.
Nově přistupuje poplatek za pasterizaci. Zde bude účtován za litr moštu v sáčku 20 Kč z přineseného ovoce. V ceně je
moštování, pasterizace, cena potřebných
ks sáčků (16 Kč za 1 ks) a cena 1 ks krabice (14 Kč).
Na závěr věříme, že vás nová moštovací technologie zaujala, a proto se těšíme na vaši návštěvu s co největším
množstvím ovoce.
Za Výbor ZO ČZS Klimkovice-město
Ing. Tomáš Macek, předseda spolku
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Novinky ze základní školy

Prázdniny skončily, škola volá
Všichni jsme netrpělivě čekali, jak bude vypadat nový školní rok s ohledem k epidemiologické situaci. Školní docházku zahájíme v plném rozsahu v úterý 1. září.
Pro úspěšné pokračování provozu školy budeme muset dodržovat hygienické
předpisy a pravidla podle manuálu MŠMT.
Škola má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění. Proto se obracím na rodiče,
aby ráno vyhodnotili zdravotní stav dítěte
a neposílali nemocné do školy. V případě, že žák vykazuje známky akutního
onemocnění, budou kontaktováni rodiče,
aby dítě ze školy bezodkladně vyzvedli
a opustili v nejkratším čase budovu školy. Budeme postupovat podle aktuálních
informací a pokynů. Pokud v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření
nebo z důvodu nařízení karantény bude
znemožněna osobní přítomnost většiny
žáků třídy, bude škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Věříme, že
preventivní opatření podpoří běžný provoz školy.
Prázdninová údržba zahrnovala běžné
drobné opravy, malování, doplnění vybavení školního inventáře, nákup učebnic
a pomůcek. Proběhla modernizace toalet
v pavilonu I. stupně chlapců. Toalety dívek budou modernizovány v příštím roce.
V rámci projektu dotovaného Evropskými
fondy byly modernizovány obě počítačové učebny.
Jsou připraveny třídy pro 506 žáků.
Žáci budou vyučováni ve 22 třídách,
z toho 12 tříd na prvním stupni (3 třídy v prvním ročníku a 3 třídy ve čtvrtém
ročníku) a 10 na druhém stupni (3 třídy

v šestém a sedmém ročníku). Ve třech
prvních třídách bude asi po 18 žácích,
což je výhodné pro výuku v počátcích
vzdělávání. Do školy rodiče přihlásili nově
přistěhované žáky a také žáky ze spádových škol Olbramic, Zbyslavic, Vřesiny.
Školní družinu bude navštěvovat asi
136 dětí v pěti odděleních. Změny budou
také v personálním obsazení, které bude
upřesněno v příštím vydání Zpravodaje.
V rámci podpory inkluze bude v novém
školním roce působit 5 asistentů pedagoga a také školní psycholožka (info bude
na webu školy).
Žáci budou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola
Klimkovice. Jeho hlavním cílem je vést
žáky k poznávání a rozvíjení vlastních
schopností, k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, k všestranné a otevřené komunikaci, spolupráci a toleranci, k osvojení si strategií učení
a motivaci pro celoživotní učení.
Škola je aktuálně vybavena pomůckami a digitálními technologiemi (interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory).
Internetové připojení poskytuje místní
sdružení Klimnet, kterému touto cestou
děkuji za poskytované služby.
Co nás čeká nového? V rámci projektu
Vzděláváním ke kvalitě 2 bude zařazen
do výuky anglického jazyka rodilý mluvčí, bude realizováno doučování žáků,
nabízeny zájmové kroužky, plánujeme
exkurze do Dolní oblasti Vítkovic – Světa

techniky. Sportuj ve škole je další realizovaný projekt, který rozšiřuje pohybové
aktivity dětí.
V období distanční výuky se pedagogové vzdělávali ve využívání digitálních
technologií. Žáci II. stupně pracovali
v prostředí Google Classroom. Tyto nástroje budou dále využívány.

Škola nabídne mimoškolní zájmovou
činnost v kroužcích: Keramický, Novinářský, Sborový zpěv, Míčové hry, Stolní tenis. Ve škole probíhají tréninky fotbalistů,
házenkářů, badmintonistů, tenistů, které
vedou trenéři angažovaní v klimkovických
spolcích. Zájmové aktivity budou žákům
nabízeny také prostřednictvím spolupráce s CVČ Mozaika. V prvních dnech školy
budou žákům rozdávány přihlášky.
O dalších aktivitách a činnostech školy
se můžete dočíst na webových stránkách
školy a v dalších číslech Zpravodaje.
Škola se věnuje širokému spektru činností a je otevřená jakékoliv formě spolupráce a podpory. Za nejvýznamnější
považuji motivaci žáků ke vzdělávání ve
spolupráci školy a rodiny. Vzdělání otevírá možnosti k osobnímu rozvoji, nabízí
možnosti uspět na trhu práce a vést spokojený a šťastný život.
Vykročme tedy společně do dalšího
školního roku. Přeji všem, aby byl úspěšný.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Informace z MAS

Pomáháme s rozvojem našeho venkova
MAS Regionu Poodří už více než 15 let působí v rozvoji regionu na svém území.
A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina (anglicky Local
Action Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU také
prostřednictvím ﬁnančních prostředků.
Dnes můžeme najít takové skupiny již
prakticky po celém světě. MAS Regionu
Poodří se na základě své integrované

strategie CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální potřeby
regionu. Území regionu, ve kterém MAS

nyní působí, sdružuje 39 obcí s více než
68 000 obyvatel. V programovém období
2014–2020 měla MAS ke zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem
ﬁnančních prostředků za Program rozvoje
venkova, Integrovaný regionální operační
program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí. Žadatelé, kteří si mohou požádat
o dotaci, jsou vždy speciﬁkováni danou
výzvou (např. obce, neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním
rokem končí stávající programové období
a MAS má v harmonogramu vyhlašování
posledních výzev – podzim 2020 výzvy
z IROP pro opatření Zajištění bezpečné
a udržitelné dopravy a Podpora výchovy
a vzdělávání.
MAS Regionu Poodří, z. s., a obec Bartošovice srdečně zvou všechny příznivce
našeho venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ, který se uskuteční
dne 28. 9. 2020 v areálu „Na Stodolní“,
náves obce Bartošovice. Další informace
naleznete na webových stránkách: www.
mas.regionpoodri.cz, nebo na sociální síti
Facebook – MAS Regionu Poodří.
MAS Regionu Poodří, z. s.
Region Poodří sobě!

Za tradicí mlynářského řemesla do Poodří
Venkovská krajina turistické oblasti Poodří, oblast horního toku řeky Odry a podhůří Nízkého Jeseníku je často nazývána Moravské Holandsko. Projekt Moravskoslezského kraje Technotrasa – surová krása nabízí malým i velkým návštěvníkům možnost zažít atmosféru starých časů. Poznat um (zručnost) starých mistrů,
vyzkoušet si řemeslo i ochutnat regionální produkty.

Mlýn, který putoval krajinou
Na svých toulkách Poodřím – Moravským Kravařskem doporučujeme navštívit
kostýmované prohlídky větrného mlýna
tzv. větřáku na Nových Dvorech u Bílovce s ochutnávkou ekologických potravin,
během kterých se dozvíte zajímavosti ze
života mlynářů. Průvodce v kostýmu vám
poví, komu se říkalo prášek a prozradí
další tajemství. Sami si vyzkoušíte umlít
trochu mouky a ochutnáte domácí chleba
z ekologického zemědělství. Setkáte se
také se skřítkem Jeronýmem z rodu mlynářů, který je ochráncem tohoto mlýna.
Víte, že větřáky se často stěhovaly,
když majitel mlýn prodal, nebo se pro něj
našlo vhodnější místo? Na malé vzdálenosti se posunoval pomocí dřevěných

válců. V případě větších vzdáleností se
rozebral a na novém místě byl složen.
(www.technotrasa.cz)

Mlýn, kde vládne pan Král
Kdo by nechtěl zažít speciální prohlídku starobylého mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder a získat řidičák na koňskou
bryčku? Pan Král s rodinou vás seznámí
se zajímavostmi mlynářského řemesla.
Odvážní se můžou podívat do lednice
k vodnímu kolu. Dospělí ochutnají calvados ze zásob mlynáře nebo vynikající sladké Podvodnice mlynářky. Děti se
setkají se skřítkem Raráškem a mohou si
vyrobit dopis z břidlice, která patří k pokladům našeho kraje. K mání jsou vynikající
domácí produkty. (www.technotrasa.cz)

Oživlý mlýn
Ve vodním mlýně v Bartošovicích se
dozvíte, co znamená „mít za lubem“. Leží
na staré zemské hranici mezi Moravou
a Slezskem, vlastníma rukama ho opravil
pan Mácha a sám také provází. Během
prohlídky vám ukáže, jak to všechno
funguje a poví zajímavé příběhy. Třeba
o tom, co má mlýn společného s kopřivnickou Tatrovkou. Ochutnáte ovoce
sušené tradiční metodou a vynikající med
vlastní výroby. (www.technotrasa.cz)

Nej... ve Spálově
Na svých toulkách Poodřím neopomeňte navštívit Balerův mlýn. Jedná se o nejmenší dochovaný větrný mlýn holandského typu v Česku, který se nachází v polích
nad obcí Spálov. V roce 2019 byl právem
zařazen v anketě Ceny cestovního ruchu
v MSK mezi pět nejromantičtějších míst
MS kraje. (www.mamesvetovykraj.cz)
www.poodri.com
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Koncert: Hudba
pro vnitřní ticho
Maok pozval ke společnému tvoření v Sanatoriích Klimkovice ruského violoncellistu Saschu Alexandra Waymera a slovenského perkusionistu Vladislava Leškovského.
Maok je hudebník, improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák
a skladatel. Jeho jedinečný styl je ve snivých až mysticky laděných skladbách lehko rozpoznatelný. Je vyhledávaným a pravidelným hostem na nejrůznějších akcích pořádaných známými
českými či slovenskými osobnostmi.
Sám o své hudbě říká: „Hudba je pro mne vyjádřením svobody a lásky. Vyjádřením úžasu z tvořivého okamžiku, kdy vzniká
krása, která nás může uchvátit a zavést nás do barevného a neustále měnícího se světa naší Duše...“
Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 si užijeme večer naplněný překrásnou intuitivní hudbou, při které se v nás rozhostí blažené
ticho. Hudebníci budou na místě tvořit melodie, které jsou šité na
míru právě tomuto jedinečnému okamžiku. Ponoříme se do krajiny imaginace, budeme se inspirovat navzájem, a tak vytvoříme
neopakovatelný a jedinečný moment, ve kterém vznikne právě
ten „náš koncert“.
Těšíme se na vás a na společný prožitek!
Více informací o interpretech naleznete na: www.maok.sk,
www.saschacellist.com, www.whateverstudio.sk.
Vstupenky zakoupíte na: www.cestainspirace.cz

h
h.
Jsme rádi, že jste přijali pozvání na srpnovou akci Bylinky v lázních.
Vydařila se i díky vám a těšíme se na setkání zase za rok!
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
ZÁŘÍ

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

Úterý

1.

LÁZEŇ. KINO

MEKY, dokument ČR/ SR, 2020

SK, společenský sál

18.30–19.50

60,-

Středa

2.

TANEC

K tanci i poslechu hraje Alois Weiss

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Pátek

4.

DISKOTÉKA

DJ Doctor

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

zdarma

Sobota

5.

ZÁBAVA

DEN V PARČÍKU – sportovně-zábavné
odpoledne pro celou rodinu

Parčík

15.00–18.00

volný

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka, Fifejda

sraz u zámku

15.30

30,-

KINO

Štěstí je krásná věc

kino Panorama

18.00

130,-

HUDBA

Trumpetové duo Halata

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Pondělí

7.

Úterý

8.

LÁZEŇ. KINO

BOBULE 3, komedie Česko, 2020

SK, společenský sál

18.30–20.10

60,-

Středa

9.

KINO

Hurá do džungle

kino Panorama

17.00

120,-

TANEC

K tanci i poslechu hraje Jerry Erben

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Čtvrtek

10.

HUDBA

88TWICE – dva klavíry
J. Knápek a V. Najdekr

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Pátek

11.

DISKOTÉKA

Oldies party DJ Karlsona

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

zdarma

ZÁBAVA

Předjarmareční průvod

od zámku

19.20–22.00

volný

Sobota

12.

TRADICE

Jarmark

centrum města

8.00–22.00

volný

Pondělí

14.

KINO

Ženská pomsta

kino Panorama

18.00

130,-

HUDBA

Country večer s Huňáčem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma
60,-

Úterý

15.

LÁZEŇ. KINO

Jak býti dobrou ženou, komedie, 2020

SK, společenský sál

18.30–20.15

Středa

16.

KINO

Křupaví mazlíčci

kino Panorama

17.00

TANEC

K tanci i poslechu hraje Pete Sax

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

120/100,-

Čtvrtek

17.

TANEC

DUO Pohoda

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Pátek

18.

TANEC

Disco evergreeny s Lukášem Havířem

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

zdarma

Pondělí

21.

HUDBA

Evergreeny u klavíru s L. Havířem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

zdarma

Úterý

22.

LÁZEŇ. KINO

DOLITTLE, komedie USA, 2020

SK, společenský sál

18.30–20.10

60,-

Středa

23.

BESEDA

Přírodní léčba pohybového aparátu

SK, salonek u kinosálu

15.00–16.00

zdarma

KINO

Děda, postrach rodiny

kino Panorama

17.00

TANEC

K tanci i poslechu hraje Miroslav Pasz

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

120,-

Pátek

25.

DISKOTÉKA

DJ Mašinka

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

50,-

Neděle

27.

KINO

Bábovky

kino Panorama

18.00

130,-

Pondělí

28.

HUDBA

K tanci i poslechu hraje Alois Weiss

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

Úterý

29.

LÁZEŇ. KINO

Ženy v běhu, komedie Česko, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.20

60,-

29. 9.–8. 10.

VÝSTAVA

Mikolowské nálady

kostel Nejsvětější Trojice 15.00–18.00

Středa

TANEC

Od romantiky k lidovce
Dáša Čočková a Jakub Knápek

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

zdarma

TRHY

Klimkovické farmářské trhy

Park Petra Bezruče

8.30–13.00

volný

AKCE

Dýňobraní

Park Petra Bezruče

10.00–13.00

30.

Sobota
3. 10. 2020

volný

Změna v programu vyhrazena.
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Historie

Letos si připomínáme 100 let
od založení kroniky našeho města
Již z dávnověku, z období před naším letopočtem, k nám
až do současnosti zaznívá všeobecně známý citát slovutného starořeckého ﬁlosofa M. T. Cicera o tom, že… „Historie
je učitelkou života“. Proto také záznamy i další písemné či
jiné dokumenty, pravdivě a objektivně zachycující dějinné
události, patří obvykle v každé historické epoše k těm společensky nejvýznamnějším.
V raném i v pozdním středověku, stejně tak i v dalších staletích, zaznamenávali tyto dobové události v pergamenech a v pamětních knihách význačných šlechtických rodů na hradech
a zámcích tzv. „písmáci“, v řadě obcí a měst také náboženské
církve a farnosti či školní kantoři nebo i obecní konšelé a radní.
K zásadní společenské změně však došlo teprve až po skončení Velké války v roce 1918, zejména po utvoření samostatné
Československé republiky, kdy všem politickým obcím a městům na území ČSR byla zákonem č. 80/1920 Sb. uložena povinnost založit a vést pamětní knihu – obecní či městskou kroniku. Podle tohoto zákona a jeho prováděcího vládního nařízení
č. 211/1921 Sb. byla historicky první Pamětní kniha města Klimkovic založena již v průběhu roku 1920 a městské zastupitelstvo
tehdy zvolilo učitele zdejší měšťanské školy, jejího pozdějšího
ředitele a okresního školního inspektora, pana Antonína Böhma,
prvním kronikářem města. (Nutno však pro úplnost doplnit, že
prvním dochovaným písemným dokumentem o historii Klimkovic
je brožura „Paměti Klimkovic“, vydaná vlastním nákladem řídícího učitele místní obecné školy, panem Josefem Hradilem v roce
1890 – viz ukázka titulní strany). Antonín Böhm pak v kronice
zaznamenával události osmnáct let, a to až do německé okupace našeho města v říjnu 1938. Tento úvodní svazek městské
kroniky čítá celkem 138 ručně psaných stránek, a přesto, že byl
při zničujícím požáru zámku na počátku května 1945 značně
poškozen, podařilo se našim předkům jeho originál zachránit.
Po provedeném zrestaurování je v současnosti tento historicky
první svazek kroniky našeho města uložen v depozitáři Okresního státního archivu v Novém Jičíně.
Druhý a třetí svazek městské kroniky zachycují události z let
1938–1959 a 1960–1971. V září roku 1945 zvolilo městské zastupitelstvo nového kronikáře města, jímž se stal místní rodák
pan Adolf Výtisk. Profesně byl archivářem, muzejním pracovníkem a později byl zaměstnán v podniku ČSD. Kroniku města
Klimkovic, psanou ručně plnicím perem s černou tuší, vedl po
dobu úctyhodných šestadvaceti let, a to až do roku 1971.
Další tři svazky městské kroniky (díl IV., V., VI.) zachycují události z období let 1972–1996. Radou MěNV byla funkce kronikáře města Klimkovic v roce 1972 svěřena panu Antonínu Hubovi,
učiteli a pozdějšímu řediteli místní ZDŠ. Události zapisoval do
městské kroniky s použitím erárního psacího stroje „se širokým
válcem“ plných pětadvacet let, a to až do roku 1996.
V lednu 1997 Rada městského úřadu v Klimkovicích ustanovila
do funkce městského kronikáře Ing. Jiřího Pillicha. Ve svazcích
VII. (1997–2008) a VIII. (2009–2017) zachytil v kronice města
události přelomu starého a nového tisíciletí a vstupu do, v pořadí
již XXI. století. V současnosti jsou od r. 2018 v městské kronice zaznamenávány letopisy v jejím devátém svazku, přičemž

originály prvopisů sedmi nejstarších
svazků jsou archivovány ve zmíněném
Okresním státním archivu v Novém
Jičíně a veřejnosti jsou k nahlédnutí
dostupné prostřednictvím internetového prohlížeče na webových stránkách
OA Nový Jičín nebo ZAO Opava. Od
roku 2002 jsou letopisy zpracovávány
elektronicky s následným vytištěním a uložením textového originálu do aktuálního svazku. Jednotlivé svazky (díly) městské
kroniky mají až 300 stran.
Nedílnou součástí Kroniky města Klimkovic je její přílohová
a dokumentační část. Ta ve čtyřech oddělených sekcích shromažďuje soubory historických a dobových fotograﬁí, panelů,
publikací a dokumentů, a to včetně Pamětní knihy města Klimkovic. Dokumentační část městské kroniky doplňují také dokumentární audio a video nahrávky, zachycující významná historická výročí a další důležité události vybrané ze života a prostředí
našeho města a jeho okolí.
Letošní významné jubileum založení Kroniky města Klimkovic
široké veřejnosti připomene výstava historických fotograﬁí a kronik, kterou vedení města prostřednictvím městského Kulturního
a informačního střediska (KIS) připravuje na období druhé poloviny měsíce října. Vystaveny zde budou nejen svazky městské
kroniky, ale i kroniky místních škol či kroniky organizací a spolků
z našeho města. Připravovaná výstava rovněž připomene stoleté jubileum založení Městské knihovny v Klimkovicích.
Ing. Jiří Pillich

Pozvánka
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Orel jednota Klimkovice

Letní dětský orelský tábor 2020
My jsme chytří detektivové, bydlíme v 221B.
Vyluštíme každou krádež, není to pro nás žádná zátěž.
nebo:
Pocházíme z Londýna, případ „vražda“ začíná.
Šifer my se nebojíme, lupou si to přiblížíme.
To byly jedny z každodenních pokřiků, které si vymyslely děti
orelského tábora ve dnech 26. 7.–2. 8. 2020. Tábor se pořádal
pod patronací místní organizace jednota Orel v Klimkovicích.
Koná se vždy na jiném místě a tak se děti mohou seznámit s novým prostředím a poznat další místo naší krásné vlasti.

Kdo si přečetl pozorně jeden z uvedených pokřiků, jistě uhádl,
o čem byla velká táborová hra. K tradičním ranním rozcvičkám
patřily dny plné her a plnění soutěžních úkolů. Hlavně vodní hry
plnily tábor bujarým veselím. Našel se i čas na zklidnění a to při
návštěvě kněze při mši svaté. Nechyběla ani noční hra, která učí
děti nebát se. Při zábavě utíká všechno dvakrát rychleji a tak se
přiblížil i poslední večer s poslední hrou na téma „šachy“, kdy
jeden z vedoucích byl král a ostatní vedoucí hlídali svého krále,
aby mu nikdo z dětí nedal mat. Jak to dopadlo, to už se zeptejte
dětí, které se orelského tábora zúčastnily…
Bohumír Kaštovský

Házená T. J. Sokol Klimkovice

Soustředění na Myšinci v Budišovicích
Sportovní soustředění hráčů žákovských družstev házené se koná pravidelně již několik let. Je zaměřeno tak, aby
děti uměly základy všech sportů. Všestrannost dětí je velmi
důležitá pro individuální růst tělesné stránky a pro správnou funkci těla.
Na letošním soustředění se děti seznámily s velkou škálou
sportovních odvětví. Jsme oddíl házené, ale naučili jsme děti
hrát fotbal, ﬂoorbal, basketbal, stolní tenis. Byly rozlosovány do
družstev, ve kterých pak celé dva týdny soutěžily v různých sportovních disciplínách. Děti byly po celou dobu velice sportovně
naladěny a jde vidět, že dětem je pohyb přirozený. Na každý den
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byly naplánovány tréninky, děti se systematicky připravovaly na
novou sezónu. Některé dny byly zaměřeny na sprinty, jiné pak
na vytrvalostní běhy.
Vydali jsme se také na pohodový výlet do Hrabyně. Zpestřením byly vědomostní a výtvarné soutěže. Samozřejmostí byla po
každém týdenním tréninkovém plánu rehabilitace v bazénu se
slanou vodou. Vrcholem soustředění pak byla diskotéka a táborový oheň. Na konci soustředění byli všichni sportovci v jednotlivcích, ale i kolektivních sportech, ohodnoceni dárečky.
Za házenou T. J. Sokol Klimkovice
Zdeněk Zbořil, předseda oddílu
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HÁZENÁ – NÁBOR
DO DÍVČÍHO NEBO CHLAPECKÉHO DRUŽSTVA
Máte doma dítě ročník 2015 nebo starší? Přiveďte jej mezi další házenkářské naděje.
Zábava, která dává smysl v každém věku. Naučí se nejen házenou, ale také základy atletiky,
gymnastiky a ostatních míčových sportů. Navíc pozná spoustu nových kamarádů.
Kde: hřiště házené u Sokolovny, Tyršova 276, Klimkovice
Kdy:

každý pracovní den
• přípravka, mini, mladší žačky 16.30–18.00 hod.
• žáci 18.00–20.00 hod.

Kontakt: Zdeněk Zbořil – tel.: 737 890 032, Michal Janečka – tel.: 736 413 727
Trenéři Eliška, Kristýna, Martina, Dominik, Mário, Michal a Jarek
Zdeněk Zbořil, předseda oddílu házené T. J. Sokol Klimkovice

Fotbal TJ Klimkovice

Máš rád sport, fotbal, dobrou partu? Přidej se k nám!
Přijď kdykoliv na trénink v pondělí nebo ve středu v 16.30 hod. na travnaté hřiště u sokolovny.
Můžeš si nezávazně vyzkoušet několik tréninků a pak se rozhodnout, jestli rozšíříš naši fotbalovou partu.
Těšíme se na tebe. Vítáni jsou kluci i holky.
Děti jsou na tréninku rozděleny do několika skupin podle věku:
Mladší přípravka U9 (6–9 let)
Starší přípravka U11 (10–11 let)
Mladší žáci U13 (12–13 let)
Starší žáci U15 (12–15 let)
Dorost U19 (16–19 let)

trenéři Jaroslav Bednář a Petr Nakata
trenéři Radim Homola a Petr Mahrík
trenéři Karel Pokorný a Filip Žák
trenéři Miroslav Štebel a Tomáš Huspenina
trenér René Bilík

Více informací a kontakty na trenéry naleznete na: www.tjklimkovice.cz
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43. ročník Lázeňského poháru v kopané
…tak to dopadlo! V „době nejistoty“ přišlo oﬁciální potvrzení z lázeňské obce
Velichovky, že se 43. ročník Lázeňského poháru v kopané uskuteční! Hurááá,
Covidu navzdory…
Něco málo z historie poháru pro nezasvěcené: Lázeňský pohár je fotbalový turnaj, jehož se účastní mužstva jednotlivých
lázeňských obcí a měst na území České
republiky, která mají fotbalové mužstvo
začleněné ve strukturách Fotbalové asociace České republiky. Je to jeden z nejstarších fotbalových turnajů na území
naší republiky a vůbec nejstarší, který se
hraje nepřerušeně.
První ročník byl pořádán v roce 1978.
Dne 8. srpna 1977 rozeslal tehdejší tajemník SK Janské Lázně do deseti lázeňských měst v Československu pozvánky.
Ze sedmi z nich se mu vrátila kladná
odpověď a Lázeňský pohár tak mohl začít.
Poprvé se tedy konal ve dnech 5. a 6.
srpna v Janských Lázních na stadionu
V Klusu a utkaly se v něm týmy Františkových Lázní, Konstantinových Lázní, Lázní
Bělohrad, Mariánských Lázní, Třeboně,
Velichovek, Janských Lázní a Železnice.
Mužstva byla na počátku turnaje losem
rozdělena do dvou skupin a v rámci každé skupiny sehrála utkání s každým ze
svých soupeřů. Pak se sestavila tabulka
a vítězové skupin spolu hráli o vítězství
v turnaji, mužstva na druhých místech
o celkové třetí místo, mužstva na třetích
místech o závěrečné páté místo a poslední mužstva ve skupinách si to vzájemně
rozdala o místo sedmé. Vítězem turnaje
se stalo mužstvo Františkových Lázní
a obdrželo putovní pohár, který pro tento turnaj nechaly vyrobit Československé
státní lázně Janské Lázně, a který putuje
mezi vítězi dodnes.
Mužstvo Klimkovic se tohoto turnaje
účastnilo již devatenáctkrát, nyní to byla
jubilejní dvacátá účast. „To by chtělo
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přivézt nějakou medaili“, prohlásil již
v autobuse po cestě do Velichovek předseda TJ Klimkovice Václav Prašivka.
Autobus s hráči, funkcionáři a fanoušky
klimkovického fotbalu vyjížděl od sokolovny v pátek 17. 7. 2020 v 15 hodin.
Turnaj začínal v sobotu ráno, proto bylo
nutné, abychom do 245 km vzdáleného
lázeňského města Velichovky vyjeli o den
dříve. Cesta nám pěkně ubíhala a po
několika „povinných“ občerstvovacích
zastávkách jsme v podvečerních hodinách dorazili na místo určení. Poté, co
jsme se ubytovali (hráči do stanů u hřiště, funkcionáři do nedalekého penzionu),
proběhla nutná prohlídka terénu a kontrola nabídky občerstvení pod velkou a krásně zrekonstruovanou pergolou. Páteční
večer byl z naší strany vcelku poklidný,
jelikož druhý den ráno byl výkop našeho
prvního zápasu již v 8.50 hod.
Bohužel jsme před tímto zápasem
řešili, i vzhledem k termínu tohoto turnaje (dovolené), nedostatek hráčů, a proto
museli k prvnímu zápasu nastoupit také
bývalí aktivní hráči klimkovického fotbalu Václav Prašivka „Ventil“, René Bilík
„Tuták“ a Stanislav Kursa „Pařez“. Celé
mužstvo, včetně „starých bardů“ bojovalo jako o život a po 40 minutách (ve skupinách se hrálo 2x20 min.), byl ukazatel
skóre díky krásné střele Karla Konečného „Karlose“ z přímého kopu TJ Klimkovice – Mšené Lázně 1:0. Super, máme
3 body a po obědě nás čekají Velichovky. Po úvodních dopoledních zápasech
ve skupinách proběhl slavnostní nástup
týmů na hrací plochu. Hlasatel představil
všechna zúčastněná družstva a zároveň
nás seznámil s organizačním štábem

a čestným předsednictvem turnaje, mezi
kterým byli například fotbalový trenér
Ladislav Škorpil a fotbalový internacionál Pavel Černý starší. Po kvalitním obědě v jídelně místní hasičárny nás čekal
nelehký zápas s domácím mančaftem
Velichovek. K tomuto zápasu již dorazili
náš tým doplnit hráči, kteří minulou sezónu hrávali za „B“ tým mužů Klimkovic.
Bohužel jsme v tomto utkání inkasovali
jako první a museli jsme hru trochu „otevřít“, při snaze o vyrovnání jsme však od
domácích obdrželi druhý gól a bylo hotovo, skóre 0:2 a bez bodu z tohoto zápasu.
Posledním soupeřem, se kterým jsme ten
den hráli ve skupině, bylo mužstvo krajského přeboru Zlínského kraje FK Luhačovice, které vyhrálo poslední tři ročníky
tohoto poháru. Čekal nás jasně nejlepší
a kvalitními hráči nabitý soupeř. Vzhledem k výsledkům v naší skupině nám stačila remíza a jeden bod, abychom postoupili z druhého místa do nedělního zápasu
o konečné 3. místo v turnaji. Mužstvo
zahrálo skvěle takticky a zejména díky
vynikajícímu výkonu brankáře, a zároveň
kapitána Michala Bači „Bačise“, skončil
tento duel bezbrankovou remízou 0:0. Vybojovali jsme potřebný cenný čtvrtý bod
do tabulky a v naší skupině jsme obsadili
skvělé 2. místo!
Po chutné večeři a v dobrém psychickém rozpoložení z dobře odvedeného
sportovního výkonu se všichni hráči,
funkcionáři i fanoušci sešli pod střechou
prostorné pergoly a začalo pozápasové
družení a hodnocení sobotního hracího
dne. Přítomná kapela Stresor byla předzvěstí dlouhé sobotní noci. Vzhledem
k tomu, že nedělní zápas o „bronz“ měl
stanovený výkop až v 11.00 hod., večerka nebyla striktně nařízena a byl prostor
ke společným debatám a volné zábavě.
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Postupně se celé naše mužstvo, včetně
realizačního týmu, přesunulo od hlavního
dění pod pergolou do druhé „občerstvovací stanice“, kterou byl velký stan na
protilehlé straně hřiště. Na výčepu tam
byl Radegast, proto nás to tam asi všechny táhlo. Shodou okolností se pod tímto
stanem usadilo i družstvo Železnice – náš
nedělní soupeř o 3. místo. Po bouřlivých
debatách a pár pivkách došlo ke vzájemné výměně bojových pokřiků, které byly
předzvěstí nedělního rozhodujícího zápasu. V našem týmu došlo i na sázku, že
v posledním zápase nastoupí i další přítomný bývalý aktivní hráč a nynější trenér
klimkovické mládeže, což jsem já, Karel
Pokorný „Jihočech“ (sázka byla splněna).
Neděle 11.00 hod., zápas o konečné
3. místo na turnaji TJ Klimkovice–TJ Sokol Železnice byl zahájen, a na žádném
z hráčů nebylo znát, že by předchozí
„večírek“ přesáhl únosnou míru. Hra
se přelévala z jedné strany na druhou
a zejména díky opět výbornému výkonu
našeho brankáře svítilo na ukazateli stále
skóre 0:0 a schylovalo se k rozhodujícímu
penaltovému rozstřelu. Bohužel, pár minut
před koncem zápasu došlo na naší straně
k chybné rozehrávce a soupeř toho využil
ke vstřelení jediného gólu v tomto utkání.
Samozřejmě zklamání, ale nebylo se za
co stydět… „Tak jsme čtvrtí, no a co?“
Náš neúplný kádr odvedl na tomto
skvělém turnaji maximum, na co v dané
situaci měl, a za to patří všem zúčastněným hráčům velké díky. Ostudu jsme
určitě klimkovickému fotbalu ani městu
neudělali. Při závěrečném ceremoniálu,
kde byly vyhlášeny celkové výsledky turnaje, byl ještě za svůj bezchybný výkon
odměněn náš kapitán Michal Bača, který
si zaslouženě odnesl cenu pro nejlepšího
brankáře tohoto turnaje. Velká gratulace!
Je dobojováno, ceny rozdány a nezbývá než se rozjet ke svým domovům. Byl
to skvělý fotbalový a společenský víkend.
Organizátorům a divákům města Velichovky patří jen slova uznání za kvalitně
uspořádaný turnaj. Všichni pevně věříme,
že se příští rok ve zdraví sejdeme, na již
44. ročníku Lázeňského poháru ve městě
Železnice.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
našim hráčům, zúčastněným funkcionářům, věrným fanouškům, kteří za námi
přicestovali, ale také samozřejmě městu
Klimkovice a Sanatoriím Klimkovice za
ﬁnanční příspěvek na startovné a cestovné, věcné dary pro organizátory a ostatní
družstva tohoto povedeného turnaje. Ještě jednou díky. Sportu a zvlášť klimkovickému fotbalu zdar!

Rozpis mistrovských utkání PODZIM 2020 – TJ Klimkovice

Za TJ Klimkovice Karel Pokorný
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Mladí hasiči SDH Klimkovice

Letní tábor pro děti
Dlouho nikdo nevěděl, jak to s letními tábory letos vlastně bude. Nakonec jsem ale dostali zelenou a mohli vyrazit.
Na nádraží čekalo 36 nedočkavých dětí. Všechny starosti
jsme nechali doma a vyrazili do jižních Čech, do obce Jistebnice. Na samotě, na louce, v lese a u rybníka nám bylo
fajn.

Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

Hned na začátku tábora jsme vstoupili do tajemné Narnie,
která nás provázela po celou dobu v rámci celotáborové hry.
Seznámili jsme s panem Tumnusem, pomáhali panu Bobrovi,
svedli boj s bílou čarodějnicí, kterou jsme nakonec, společně
s Aslanem, v závěrečné bitvě porazili.
Kromě celotáborové hry byl program nabitý dalšími aktivitami.
Horké letní dny nám dovolily řádit při drtivé porážce, užívat si
projížďky na člunech, nebo jen tak plavat v rybníce. Velice oblíbená byla také aquazumba. Hned ráno jsme skočili do rybníka
a pojali ji jako netradiční ranní rozcvičku.
Vydali jsme se také do Českého Krumlova, kde jsme se na
chvíli stali horníky v graﬁtovém dole. Bylo potřeba se obléct,
obout gumáky, nasadit přilbu a vyfasovat důlní lampu. V kompletní výstroji jsme se vydali k důlnímu vláčku, který nás do dolu
zavezl, byl to velký zážitek. Přesunuli jsme se k vodě, kde na
nás čekaly vory a tak jsme měli možnost prohlédnout si město
netradičně při projížďce na Vltavě. Nejvíce se však všem líbilo
sjíždění šlajsny, což se nám poštěstilo hned dvakrát.
Za námi na tábořiště také přijela Jihočeská záchranná brigáda kynologů. Ukázali nám, jak pejsci hledají ztracené osoby
a také, že zvládají záchranu osob z vody. Jeden celý den jsme
měli možnost lézt na horolezecké stěně, kterou jsme si nechali na tábořiště přivézt. Hráli jsme spoustu her od baseballu po
vybíjenou. Dokonce jsme uspořádali vlastní pouť s cukrovou
vatou, balónky, střelnicí, kolem ště stí a dalšími typicky pouťovými atrakcemi. Nechyběl ani veselý a závěrečný oheň, kde jsme
pasovali krále a královnu naší Narnie.
Musíme říct, že letos jsme si tábor opravdu užili a už se
nemůžeme dočkat toho příštího.
Za mladé hasiče SDH Klimkovice
Radka Langrová

Ceník a podmínky inzerce najdete na webu:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Měsíční náklad 2 000 kusů
ZDARMA do klimkovických domácnos .

Zpravodaj lázní a města Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Pozvánky

Střelnice V. A. Staška Klimkovice
pořádá 7. ročník

STŘELECKÝCH ZÁVODŮ
(nejen) pro děti

6. září 2020 od 9.30 hod.
Srdečně zveme všechny děti z Klimkovic
a blízkého okolí na střelecké závody
ze vzduchové pušky.
Střílet se bude na vzdálenost 10 metrů vleže
10 soutěžních ran na střelnici v Klimkovicích.
Děti budou rozděleny do kategorií podle věku.
Celkem budou tři kategorie:
do 9 let, do 11 let a do 14 let věku.
Na přání rodičů letos poprvé také kategorie nad 18 let!
Pro vítěze každé kategorie jsou připraveny
medaile, diplomy a poháry.
Také pro poražené budou připraveny sladké odměny.
Na všechny děti se moc těší
střelci z Klimkovic.
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PŘEDJARMAREČNÍ PRŮVOD / PÁTEK 11. 9. 2020
18.00–19.20 kolotoče před zámkem pro děti zdarma
19.20–20.00 průvod od zámku na koupaliště
20.00–20.15 občerstvení, možno vypustit děti na volno
20.15–21.15

,
Vstup zdarma
lampiony
a světýlka
s sebou!

Akrobatický Půlnoční cirkus

Vše probíhá
na náměstí,
vstup zdarma!
Výstava
drobného
zvířectva
v parku!

Po celý den
kolotoče
!
před zámkem
Všechny hosp
ůdky
v Klimkovicích
jedou naplno!

KLIMKOVICKÝ JARMARK / SOBOTA 12. 9. 2020
8.00

trhy

10.00–11.00

cimbálová muzika Úsměv a chůdaři mezi námi

11.00–11.20

Fangle – akrobatická komediální show

11.20–12.00

cimbálová muzika Úsměv

12.00–12.25

Brémští cirkusanti – kejklířská pohádka

12.30–13.00

Mickey Mouse, Minnie – diskotéka pro děti

13.00–13.20

Kejklířská romance – pouliční akrobatické vystoupení

13.30–14.30

Duo Viktorie – šlágry

15.00–15.30

Elementálové – závěsná akrobacie

15.30–16.15

Leona Gyöngyösi – hudební vystoupení

16.30–17.00

Romeo a Julie – závěsná akrobacie a divadelní zážitek

17.15–17.30

Žonglérská omeleta – kejklířské představení

17.30–18.15

Žonglérská dílna – workshop pro vás

19.00–22.00 zábava s kapelou Astmatic

