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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás poprvé pozdravil v tomto roce. Před několika hodinami jsme si v našich rodinách připili na
přivítání nového roku a současně se rozloučili s rokem uplynulým. Mnozí z nás si připomenuli tento přelom roku v kruhu nejbližších
nebo prožili oslavu nového roku v proudu veselí a zábavy.
Prvního ledna si také připomínáme Den vzniku nové České republiky, která dospěla během osmnácti let svého společenského,
ekonomického a politického vývoje plnoletosti. Držme jí do dalších let palce, ať se na své cestě za prosperitou neztratí…
První den v roce je též příležitost stanovit si nové cíle a předsevzetí, přehodnotit dlouhodobé plány nebo je to čas ohlédnutí se zpět a
zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Nové vedení města má tak příležitost stanovit si priority nejen
na tento rok, ale i na celé čtyřleté volební období. Nabízí se neomezená řada investičních akcí, která je ovšem velmi záhy přetnuta
limitujícími finančními zdroji. Rada města za této situace dává přednost akcím, které jsou realizovány za pomocí dotačních titulů a kde
tedy budeme z našeho rozpočtu financovat podíly na těchto dotacích. Usilujeme o získání dotace pro základní školu, u probíhající stavby
kanalizace máme dotaci přislíbenu stejně jako u revitalizace dřevin Parku Petra Bezruče nebo u tvorby nového územního plánu. Na
dalších stránkách Zpravodaje najdete Informativní plán investic a oprav pro následující léta, ke kterému se budete moci vyjádřit na
internetových stránkách města nebo prostřednictvím podnětů na městský úřad k panu místostarostovi nejlépe mailem na
mistostarosta@mesto-klimkovice.cz.
Využívám této příležitosti poděkovat všem občanům, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli ke vzdělání naší obce, obohacení jejího
kulturního i duchovního života a navzdory hektické době, ve které žijeme, se zasloužili o zvýšení úrovně kvality života v našem
lázeňském městě. Zvláště pak děkuji zaměstnancům městského úřadu za odvedenou práci v oblasti výkonu státní správy a samosprávy,
pracovníkům Technické správy za jejich každodenní práci při údržbě našeho města, všem radním a zastupitelům za jejich mnohdy
nelehká rozhodování v zájmu města v souladu se svým slibem. Poděkování patří školám, občanským sdružením, spolkům, organizacím,
lázním a dalším podnikatelským subjektům, které se podílely na práci a spolupráci ve prospěch kvality života města.
V novém roce Vám přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i profesním životě. Vřele
také doporučuji návštěvu Reprezentačního plesu města Klimkovice dne 29.1.2011, který začíná v 19.00 hodin na kolonádě Sanatorií
Klimkovice a den před tím zvu naše děti na Dětský maškarní ples, který každoročně s velkým úspěchem pořádá Mateřská škola.
V novém roce 2011 se na spolupráci s Vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Poděkování dárci krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ostravě udělil dne 13.12.2010 nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům
krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými byl tentokrát také občan Klimkovic – pan Jan Pitela
ml. z Kotkovy ulice.
Jménem všech spoluobčanů děkuji panu Janu Pitelovi za tento příkladný projev humánního vztahu k ostatním lidem.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života spoluobčanů je obdivuhodná. Většina z nás si to uvědomí až ve chvíli,
kdy krev nutně potřebují jeho nejbližší. Dárcům krve patří dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Informace z městského úřadu:

Informativní plán investic a oprav na rok 2011 a další roky
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Klimkovic
předkládáme k diskuzi všem občanům informativní plán
požadavků na investice a opravy na příští období. Jedná se o
souhrn požadavků, které jsou dosud evidovány na MÚ Klimkovice
a byly předloženy radě města k projednání. Tento pracovní
seznam bude upraven a doplněn na základě připomínek od
občanů, výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších subjektů a
předložen zastupitelům na příštím jednání v březnu 2011. Zde
dojde k závaznému schválení investic na rok 2011 ve výši
odpovídající dosud neznámým výsledkům hospodaření města tyto lze odhadnout na částku 4-5 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že
v příštím roce budeme asi moci realizovat pouze akce spojené
s kanalizací a probíhající dotační projekty. Díky splátkám úvěrů za
kanalizaci bude částka na investice bez dalšího mimořádného
navýšení příjmů města v příštích letech ještě nižší a investiční
možnosti velmi omezené. Ale buďme optimističtí. Seznam bude
Akce

D
D

Oprava havarijního stavu balkónů
čp. 70.
Kanalizace města Klimkovic.
D
Autorský
dozor
při
stavbě
kanalizace. Zajištění inženýrské
činnosti při stavbě kanalizace.
Zajištění technického dozoru
investora.
Kanalizace města Klimkovic –
dešťové vpusti.
D
Kanalizace města dílčí.
Kanalizace města Klimkovic –
přeložka plynu.
PD na odvádění balastních vod
z problémových míst.
PD na odkanalizování dosud
neřešených území.
Park Petra Bezruče – obnova
zeleně.
Nový územní plán.

D

D
D

Předpokl.
náklady
400 000
z Fondu
na opravy
bytových
domů)

1 200 000

Podíl města na výstavbě nové kanalizace ul. U Rybníčku, Smetanova, Ul.
J. Wolkra (dotace z MSK 3 mil. Kč).

370 000

Kanalizační stoka BB-1 (slepá část ul. Komenského).

350 000

Stávající PD odkanalizování města problém neřeší. Uzel Havlíčkova,
Husova vtok z polí, studna pod kinem.

80 000

Na případné chybějící metry kanalizace z dotace.

300 000
50 000

Podíl na dotaci.
PD na voliéru (požadavek památkářů).
Podíl na dotaci, a to na vypracování čistopisu územního plánu a případné
úpravy. (Přiděleno akceptační číslo žádosti o dotaci 777.120,-Kč).

150 000

1300 000
590 000

Kino
- oprava střechy
- oprava vstupního venkovního
schodiště
Rozšíření a úprava pohřebiště
– I. část.
Oprava fasády domů č. p. 35, 36.

Podíl města - financování dle smlouvy
Viz SoD 03/2009 HHP Projekt s.r.o.
Viz SoD 862207 dodatek č.1 AP Investing
Viz SoD 07/10/73 HBH spol. s r.o.

750 000
až
2 288 771

Zámek.

Dům čp. 84.

Dle usnesení ZM ze dne 22.09.2010 souhlasí ZM s realizací opravy dvorní
fasádní stěny včetně výměny oken a balkónových dveří, o přidělení
finančních prostředků rozhodne ZM při rozdělování zůstatku finančních
prostředků z roku 2010.

Dešťové vpusti nejsou hrazeny z dotace, předpokládaná částka.

200 000

Rekonstrukce ZŠ – podání
žádosti o dotaci.
Úprava
kanalizace
ul.
Nádražní.
Dům čp. 84.

Poznámka

2 500 000

PD na úpravu hráze rybníka
Mexiko (pod Buroněm).

Sanace krovu zámku.

průběžně doplňován a zpřesňován na internetových stránkách
města. Od února 2011 zde bude interaktivně doplněna
předpokládaná volná částka rozpočtu a upřesněné náklady
jednotlivých položek. Všichni budou mít možnost ocitnout se
v roli zastupitele a rozhodnout o směřování investic v dalším
období. V příštích číslech zpravodaje Vás budeme rovněž
informovat o stanovisku MSK o dalším využití „modré“ a „žluté“
školy. Jejich případný převod do majetku města po schválení
zastupitelstvem by měl na investice, hospodaření a chod města
výrazný vliv. Označené body „D“ je nutné realizovat z důvodu
přijaté dotace. V tabulce nejsou akce zařazeny podle priorit, tato
bude stanovena na základě všech připomínek a předložena
zastupitelům.
Své priority, návrhy nebo dotazy k tomuto tématu směřujte
prosím nejlépe mailem na mistostarosta@mesto-klimkovice.cz
nebo osobně v kanceláři č.3 každé pondělí 8:00-17:00 hod.

50 000
300 000
70 000
50 000
100 000

700 000
200 000

3 200 000
1 500 000

Rybník je v majetku města a hrozí nebezpečí protržení hráze.
Likvidace septiku, přepojení Klenby, vydáno st. povolení, zpracována PD
nové kanalizace.
Sokly, předláždění nádvoří
Podíl na dotaci - bude podána žádost o dotaci z „Havarijního střešního
programu“.
Na úpravu projektové dokumentace, podání žádosti a administraci
(200.000 Kč -rozpočet 2010).
RM přislíbila realizovat. Vlastníci dotčených RD nechali vypracovat PD a
zajistili si stavební povolení.
Vypracování PD na plynofikaci.
Energetický audit + PD na zateplení a jiné vyplývající z případné dotace
„zelená úsporám“ a energ. auditu.
Oprava vyšší části střechy 560 000Kč PUR pěna nebo 700 000Kč nová
krytina. Požadavek bezpečnostního technika.
Město má vypracovanou PD na celkovou rekonstrukci na přebudování
kina na víceúčelový objekt za cca 20 mil. Kč (PD z roku 2003). V roce
2005 již dle této PD proběhla rekonstrukce sociálních zařízení (dámské,
pánské a bezbariérové WC) za 383 000 Kč.
Dotace nejsou, požádat Moravskoslezský kraj o poskytnutí finanční
pomoci.
Dle PD
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Výsadba dřevin ul. Lidická –
oboustranně.

250 000

Zámek.

750 000

Od hlavní křižovatky s ul. Čs. armády ke starému hřbitovu.
V rámci XXIII. výzvy je možné požádat o dotaci na výsadbu a regeneraci
izolační zeleně, dotaci je možné žádat, ale od 1.000.000,- výše uznatelných
nákladů.
celková rekonstrukce podlahy v depozitáři muzea dle PD.

PD na bezbariérové řešení.

30 000 až
50 000

MŠ, cukrárna, hasičská zbrojnice, opravna el. spotřebičů, prodejna textilu
(nutno vybrat objekt, HTO doporučuje objekt cukrárny).

Oprava budovy skladu „Hechter".
Plynofikace
a
teplofikace
domů čp. 70 a 71 (realizace).
PD a rekonstrukce „Dělnického
hřiště“.
Zpomalovací semafor.

200 000

Oprava střechy a okapů a venkovního zdiva
Dle SoD bude PD vypracována do 31.12.2010
vyřízení stavebního povolení lze realizovat.

Městský mobiliář náměstí.
Dokončení zadláždění a osazení
plakátovacích ploch.
PD na rekonstrukci ulice Lidické
v úseku od Čs. armády po starý
hřbitov.
Dům č. p. 71 (schodišťová zeď
– vyklenutá, mokrá).

1 500 000
1 800 000

Dle studie Ing. Škrovové.

170 000

Na výložníku nad komunikací.

200 000
40 000

Chybí infopanely na náměstí, lavičky, koše.

zpracována PD a po

Na pozemku pana Kaštovského u zdravotního střediska.

100 000

VO, sadové úpravy, ozelenění kruhového objezdu.

20 000

Statický posudek, finance na realizaci opravy dle posudku budou nárokovány
následně.

Kostel sv. Trojice.

50 000

Nátěr oken a dveří (odhad ceny).

Oprava komunikace U lesa.

800 000

Přeložka el. vedení, odkup pozemků pro rozšíření, oprava tělesa komunikace.

Chodník podél ul. 28. října.

1 200 000

Hasičská zbrojnice Josefovice.

100 000

Je vypracována PD a platné stavební povolení.
Výměna dveří a oken, dokončení oprav půdního prostoru, případně zateplení
stropu.

Dokončení městského informač.
systému.
Koupaliště.

15 000 000

Zpracovaná PD.

Opravy výtluků komunikací.

1 230 000

Zdravotní středisko - realizace
úprav.

560 000

Ul. Mlýnská a další dle výběru.
Podíl na dotaci. Částka by byla v případě, že nebude poskytnuta dotace,
využita na výměnu oken. Energetický audit je zpracován, PD na zateplení
a výměnu oken objednána.

Oprava bezpečnostních prvků
v tělese komunikace ul. Čs.
armády.

90 000

Jedná se o „blikačky“ přechodu pod kinem, které nejsou funkční a nejsou
v záruce.

Oprava chodníků.

450 000

Podél ul. Čs. armády (od domu č. p. 321 po ul. U Barevny). V případě
realizace stavby kanalizace v tomto úseku výkopem, bude chodník
předlážděn v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“.

Dle PD.

Vysvětlivky: MSK – Moravskoslezský kraj, PD – projektová dokumentace, RM – rada města, ZM – zastupitelstvo města, SoD –
Smlouva o dílo, VO – veřejné osvětlení.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Zpráva z Městského ředitelství Policie Ostrava
Na pracovní schůzce starostů dotčených obcí s ředitelem Městského ředitelství Policie Ostrava plk. Mgr.
Tomášem Lansfeldem dne 22.12.2010 na Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje nám byly
předány informace v souvislosti s organizačními změnami, týkajících se některých útvarů Územního
odboru vnější služby Městského ředitelství Policie Ostrava s plánovanou účinností od 1.1.2011.
Město Klimkovice podle těchto organizačních změn bude nově spolu se Zbyslavicemi a Olbramicemi od
1.1.2011 v působnosti Obvodního oddělení Policie Poruba 1 se sídlem:
Dělnická 392, 708 54 Ostrava–Poruba,
telefon: 974 725 731
fax: 974 725 738
e-mail: ovoopporu1@mvcr.cz
Dlouhodobé úsilí Města Klimkovic o převedení působnosti Policie ČR z Obvodního oddělení Velká Polom
do Obvodního oddělení Policie Poruba 1 tak bylo vyslyšeno.
Přesto nám přeji, abychom služeb Policie ČR museli využívat co nejméně.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Dbejme na bezpečnost našich dětí
•

Rada města reaguje na zvýšený počet případů ohrožení dětí po
celé České republice. Rizikům, která na naše děti čekají venku
v ulicích, nelze beze zbytku předejít. Rodiče ale mohou nebezpečí
výrazně minimalizovat informováním dětí. Co všechno by o
nebezpečí na ulici měly děti vědět?
•
Je dobré si cestu do
školského zařízení či do
kroužků projít a povídat
si o všech nástrahách, a
to nejenom dopravních.
Je dobré, aby děti
nechodily pokud možno
samy, ale vždy šly s
někým - kamarádem,
kamarádkou...
•
Varujte je před lidmi, kteří dítě osloví a dávají jim různé
nabídky, cukroví, peníze, svezení autem, dobití mobilu,
fotografování, drogy, … Tyto nabídky by měly nejenom
nepřijímat, ale naopak upozornit rodiče, učitele nebo jiné
dospělé na situace, které nebyly v normě a které dítě zaskočily
či dokonce vylekaly.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Policie české republiky v rámci prevence vypracovala hlavní body
chování dětí při samostatném pobytu doma i na cestách do školy.
Bezpečně na cestě do a ze školy:
• klíče od bytu měj uloženy na bezpečném místě,
• při odchodu z bytu nebo z domu uzamkni řádně dveře,
• do školy choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší,
• vyhýbej se opuštěným a nebezpečným místům,

•

nechoď s cizími nebo podezřelými osobami, nesedej do jejich
auta,
do výtahu nevstupuj s osobou, která ti je čímkoli podezřelá,
nikdy nejezdi autostopem,
nedávej se do řeči s cizími lidmi, nic od nich neber,
když se setkáš s agresivní osobou, snaž se: dostat se co
nejrychleji pryč, pokud se nevyhneš kontaktu, udržuj si
bezpečnou vzdálenost, pokud možno se jí nedotýkej a
neprovokuj ji, v případě nouze použij některý z individuálních
obranných prostředků (sprej, alarm apod.).
Když je nutné být doma sám:
dobře zkontroluj okna a dveře, zda jsou zavřené,
u telefonu měj připravená všechna důležitá telefonní čísla
(rodiče, policie, záchranná služba),
zaměstnej se nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení,
práce na PC, pohodový pořad v TV)
neposkytuj informace do telefonu, když si nejsi naprosto jist,
s kým mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma,
otevři dveře pouze osobě důvěrně známé,
nevoď si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem
rodičů,
nesleduj v televizi a na internetu pořady s drastickými
scénami.

Doporučujeme rodičům všechny situace s dětmi
vyzkoušet formou hry, aby dítě bylo připravené reagovat
rychle a správně.
Za Radu města Klimkovice ing. Jakub Unucka, místostarosta

Daň z nemovitostí – informace
Pro správné vyplnění daňového přiznání k dani
z nemovitostí, hlášení nebo vyúčtování uvádíme platné údaje
pro katastrální území Klimkovice:
- cena pozemku je 7,13 za 1 m2 půdy
- koeficient – řádek 315 oddíl stavby je: pro Klimkovice a Hýlov
1,4. Pro Václavovice, Josefovice a Mexiko 1,0.

Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů. Daňový řád přináší celou řadu novinek, mimo jiné se
dotýká také daně z nemovitosti.
Níže uvádíme několik souvisejících informací, zvláště pro ty, kteří
budou podávat nové nebo dodatečné daňové tvrzení
(přiznání), tj. pro ty vlastníky nemovitostí, kteří v roce
2010 nějaké nemovitosti nabyli (např. koupili, dostali
darem atd.) nebo pozbyli (např. prodali):
- řádné daňové tvrzení (tedy daňové přiznání, hlášení nebo
vyúčtování) je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to
zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem
daně vyzván
- daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti,
které jsou podle zákona předmětem daně nebo skutečnosti tuto
povinnost zakládající
- daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám
vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti
rozhodné pro vyměření daně
- daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání
řádného daňového tvrzení

Postup pro elektronické podání: na Seznamu zadáte daňový
portál, pak elektronické podání, (nutné mít platný list vlastnictví),
vytisknout, podepsat a zaslat do konce ledna 2011.
Pokud se toto podání opozdí více než 5 dnů, platí § 250 odst. 1
nového daňového řádu a § 250 odst. 3) – pokud by částka
vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 byla nižší než 500,- Kč, činí
výše pokuty za opožděné tvrzení daně 500,- Kč. (Sazba 500,- Kč se
uplatní nejen v případě drobných částek, kde procentní výpočet
vyjde pod tuto limitní hranici, ale též u tvrzení, na jejichž základě
je stanovené daň nulová nebo není stanovená vůbec).
Z podkladů finančního úřadu připravila
Ing. Pavla Vavrošová, tajemnice MěÚ

Další informace ke kanalizaci města Klimkovic
V měsíci lednu budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat v ulicích U Podjezdu a Polanecká. Generálním
dodavatelem stavby je firma EUROVIA CS a.s.

kraje ve výši 3 000 000,-- Kč, z rozpočtu města Klimkovic je
plánováno čerpat částku 750 000,-- Kč. Stavební povolení je již
vydáno pro ulici U Barevny a ulici Smetanovu, přičemž zahájení je
naplánováno ulicí Smetanovu v nejbližším možném termínu
s ohledem na klimatické podmínky. Dodavatelem této stavby je
firma JANKOSTAV s.r.o.

Současně s touto akcí bude v roce 2011 zahájena další, na výše
uvedené stavbě nezávislá, nazvaná „Dílčí kanalizační řady města
Klimkovic“. Tato je dotována z prostředků Moravskoslezského

Petr Bílý, investice města
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Plán zimní údržby 2010/2011
1. Úvod
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními
vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a
ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.
Poněvadž v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady
není možné zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově.
Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.
2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
a) Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon)
b) Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška)
Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou
dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst.1 zákona).
Závady ve sjízdnosti pozemních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené
dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Závadami ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném
stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona). Schůdnost
zajišťuje vlastník komunikací pouze na přechodech pro chodce a na veřejných komunikacích určených převážně pro chodce.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam(§ 27 odst. 6
zákona) a jednak pro technickou a neekonomickou možnost zimní údržby.
Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních podmínek, která způsobí nadměrný spad sněhu zpravidla spojený se
silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo
neschůdnost pozemních komunikací na většině území města.
3. Vlastní činnost organizace zimní údržby
Zimní údržba začíná 1. listopadu 2010 a končí 31. března 2011.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů
přiměřeně vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka místních komunikací.
Zimní údržbu místních komunikací na celém území města Klimkovic zajišťuje firma SLUŽBA SPÁČIL s.r.o.,E. Rošického 955/40,
721 00 Ostrava-Svinov, tel. 596 960 302.
Údržba místních komunikací je rozdělena do třech pořadí důležitosti.
I. pořadí - příjezdové místní komunikace ke školám, školkám, zdravotnickému zařízení a důležité
obslužné místní komunikace pro vozidla zásobování
II. pořadí - obslužné místní komunikace nezařazené do I. pořadí
III. pořadí - ostatní místní komunikace
S odstraněním sněhu z místních komunikací bude započato po zjištění, že vrstva napadeného sněhu dosáhla 5 cm. Pověřený pracovník
Technické správy města Klimkovic (TS) pan Milan Glomb po tomto zjištění vyzve prováděcí firmu k odstranění sněhu. Doba od zjištění
závady do doby výjezdů mechanizmů ke zmírnění závady ve sjízdnosti a schůdnosti nesmí být delší než 60 minut.
Sjízdnost musí být obnovena na místních komunikacích zařazených do III. pořadí důležitosti nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu.
Sníh bude odstraňován jedním až dvěma traktory se sněhovými pluhy. V silně zavátých úsecích bude použit kolový nakládač.
Místní komunikace je nutné vyhrnovat od krajnice ke krajnici s přihlédnutím na chodníky.
Po odstranění sněhu pluhováním a po skončení padání sněhu může být proveden na místních komunikacích zdrsňující posyp mletým
kamenivem zejména na Náměstí a kopcích místních komunikaci ( Palackého, Polní, Nad Vodárnou, Bří Čapků, Křižkovského, Čs.Legií,
B.Němcové, J. Wolkra, SNP,U Zahrádek). V případě uježděné vrstvy sněhu může být do kameniva určeného k posypu přimíchána
průmyslová sůl.
V případě znemožnění průjezdu traktoru se sněhovým pluhem po místní komunikaci z důvodu špatného
parkování nebo bezdůvodného odstavení vozidla nebude odklizení sněhu na této komunikaci provedeno. Osádka
traktoru tuto skutečnost zaznamená do denního výkazu stroje a oznámí správci komunikace. Tyto přestupky budou
postoupeny k řešení městské policii nebo policii ČR.
Zimní údržbu chodníků na celém území města budou provádět 4 dělníci na úseku technické správy města. Pověřený pracovník TS
je pan Milan Glomb – 556 420 580.
S odstraněním sněhu bude započato po zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.
Schůdnost na chodnících musí být obnovena nejpozději do 24 hodin. Sníh bude z chodníků odstraňován malotraktorem s čelní radlicí
v šířce 1,20 m, případně vozidlem Multicar M26 s radlicí.
Při údržbě chodníků je třeba udržovat zejména přechody pro chodce označené svislým dopravním značením a nástupiště autobusových
zastávek.
Po odstranění sněhu pluhováním a po skončení padání sněhu může být proveden dle podmínek zdrsňující posyp inertním materiálem
(mletá struska, drcený kámen, písek). V případě náledí nebo velké vrstvy ušlapaného sněhu se může inertní materiál promíchat
s průmyslovou solí.
V případě kalamitní situace, která vzniká v důsledku mimořádných povětrnostních vlivů nelze zajistit podle Plánu zimní údržby
v určených časových lhůtách sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků. O vzniku kalamitní situace rozhoduje pověřený pracovník TS
pan Milan Glomb společně se starostou Ing. Zdeňkem Husťákem nebo místostarostou Ing. Jakubem Unuckou.
zpracoval: Milan Glomb – vedoucí Technické správy města Klimkovic
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Příloha č.1 – Plán zimní údržby místních komunikací
1. Místní komunikace I.stupně údržby
– zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno nejpozději do 4 hodin od výjezdu mechanizmů
- Požárnická
- Jarmily Glazarové
- Lidická - po Čs. armády + kolem MěÚ
- Hradilova
a kostela
- Komenského
- Náměstí
- Lagnovská ( od Komenského po Čs. armády)
- Resnerova
- Polní
- Poštovní
- Zahradní
- Čs. legií
2. Místní komunikace II.stupně údržby
– zmírnění závad ve sjízdnosti bude proveden nejpozději do 12 hodin od výjezdu mechanizmů
- Olbrachtova
- Zámecká
- J. Wolkra
- Pod Kinem
- U Barevny
- Na Valech
- Na Štěrkovci
- Křížkovského
- SNP
- Gen. Svobody
- Jižní
- Havlíčkova
- Pionýrů
- Slezská
- Palackého
- Příčná
- Dělnická
- 9. května
- 30. dubna
- Potoční
- Ostravská
- Úzká
- Stodolní
- Mírová
- U Podjezdu
- Habrova
- Osvobození
- Revoluční
- Malá strana
- Hraniční
- Hýlov
- Polanecká
- Bří. Čapků
- Nad Vodárnou
- ČOV Hýlov
- Fonovická
- Pod Vinohrady
- Tyršova
- Nerudova
- B. Němcové
- U Lesa – po požární nádrž
- Smetanova
- Opavská
- Nádražní
- Kotkova
- Jiráskova
- Rybniční
- Mlýnská
- U Rybníčku
3. Místní komunikace III. stupně údržby
– zmírnění závad bude provedeno po ošetření komunikaci I. až II. pořadí, nejpozději však do 24 hodin od výjezdů mechanizmů
- U Zahrádek
- Mexiko- mezi III-4693 a ul. Společná
- Porubská
- z III-4693 k p. Buroňovi
- Luční - dle možnosti (ploty)
- ul. Společná
- Parkoviště u hřbitova
- Park - hráz
- V Lipkách
- Písečná – k Myslivně
- Lagnovská - od Čs. armády ke skládce
- Na Vyhlidce
- Josefovice – z II/647 k p. Fluksovi
- dle možnosti (ploty)
4. Neudržované úseky místních komunikací
– úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam, nebo kde není možné z důvodu jejich šíře nebo povrchu použít
techniku
- Josefovice – ke hřišti
- kolem domu č.p. 252
- spojka od bývalého areálu Školního statku po ulici Fonovickou
- mezi U podjezdu a Komenského
- Hýlov – k vodojemu
Příloha č. 2 – Plán zimní údržby chodníků
1. Udržované úseky
ulice 28.října od domu HECHTER (obě strany) – Požárnická – Lidická na Náměstí – spojka mezi
Resnerovou a Zámeckou - kolem zdravotního střediska – před MěÚ – před prodejnou Hruška a naproti- přes křižovatku po
Lidické na Vřesinskou, až k ZŠ a zpět po Vřesinské na Lidickou kolem ZUŠ na Zahradní a zpět ke křižovatce s Čs. armády
Kostelík Nejsvětější Trojice mezi vstupními bránami - Olbramická
od nové prodejny Hruška podél Čs. armády, až po Lagnovskou – pouze levá strana ve směru na Bílovec
od bývalého zdravotního střediska podél Čs.armády ke kinu včetně spojky na Dělnickou – dále ve stejném směru, až ke
hřbitovu - uvnitř hřbitova (jen asfaltové chodníky) – dle možnosti (závěje) od hřbitova, až po čerpací stanici OMV
spojka mezi ul. Na štěrkovci a Nerudovou (kolem č.p. 262)
Úzká – kolem p. Gráfa
28. října – od bývalé dřevovýroby po p.Šedého
2. Neudržované úseky
Polní, Palackého, Dělnická, schody u kina (mezi Čs. armády a Dělnickou), Bří Čapků, spojka mezi Na štěrkovci a Nerudovou,
od domu č.p. 321 podél Čs. armády až po Havlíčkovou (pravá strana ve směru na Bílovec), Komenského, Glazarové,
Smetanova, Tyršova, Čs. legií, Křížkovského, Resnerova, Ostravská, park Petra Bezruče, Nádražní, Husova-od pana Bilíka, až
po autobusovou zastávku U Dvora
zpracoval: Milan Glomb – vedoucí Technické správy města Klimkovic
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Město Klimkovice se na sklonku loňského roku zapojilo do II. ročníku
pěvecké karaoke soutěže

Hvězda ze vsi,
kterou pořádá Restaurace Na Hřišti v Krásném Poli. Pro velký úspěch
v prvním ročníku, omezené kapacitě sálu v Krásném Poli a spolupráci
s městem Klimkovice pořádají letošní

Superfinále soutěže 22. ledna 2011 od 19:00
v Sanatoriích Klimkovice.
Do soutěže měli možnost zapojit se i obyvatelé Klimkovic.
Dostali se přes Casting a dvě Finálová kola až do Superfinále?
Přijďte je podpořit a užít si přitom zábavy!
7

Město Klimkovice pořádá

Reprezentační
ples
města Klimkovic
sobota 29.1.2011 od 19:00
v prostorách Sanatorií Klimkovice
20:00
slavnostní zahájení starostou města, předtančení
taneční pár třídy A v latinskoamerických tancích

Jan Tyllich a Linda Kvasničková

22:00
magická show úřadujícího mistra ČR
v moderní magii Ondřeje Sládka
23:30
losování tomboly
03:00
ukončení plesu
zajištěny odjezdy autobusů ze Sanatorií
Hudba:
kolonáda
G+V MUSSIC
přísálí
diskotéka DJ Pavla Lamparta
1. patro
cimbálová muzika Friš
Prodej vstupenek v kanceláři č. 1 MěÚ Klimkovice od 10.1.2011 od 8:00 hodin.
Cena vstupenky 200,-Kč – vstupenky slosovatelné!
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Zdravotnictví v Klimkovicích – kontakty
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

GYNEKOLOGIE

MUDr. Petr Kaštovský, ambulance praktického
lékaře, Lidická 19, Klimkovice, tel: 556 420 761

MUDr. Naděžda Zewdiová, gynekologická ambulance,
Náměstí 49, Klimkovice, tel: 556 421 479

Pondělí 7:00 - 11:30
Úterý
7:00 - 11:30
Středa 7:00 - 11:30
prevence
Čtvrtek 7:00 - 10:00
Pátek
7:00 - 11:30

pro zvané 14:00 - 16:00

těhotenská por.
Úterý
Pátek

pro pracující 14:00 - 16:00

7:00 - 13:00
gynekologická amb.
7:00 - 13:00

gynekologická amb.
10:00 - 13:00 - pro zvané
13:00 – 14:00
pro zvané
13:00 - 14:00

OČNÍ LÉKAŘ
MUDr. Eva Vyroubalová, ambulance praktického
lékaře, Zámecká 803, Klimkovice, tel: 556 420 789
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

MUDr. Zdeněk Svoboda, oční ambulance,
Lidická 19, Klimkovice, tel: 606 216 334

13:30 - 16:00

Úterý
15:30 - 18:00
Čtvrtek 15:30 - 18:00

13:00 - 16:00
7:30 - 12:00

KOŽNÍ LÉKAŘ
MUDr. Yvetta Vantuchová, PhD., kožní ambulance,
Lidická 19, Klimkovice, tel: 732 728 385

DĚTSKÝ LÉKAŘ

Středa

MUDr. Hana Nencková, praktická lékařka pro
děti a dorost, Lidická 19, Klimkovice,
tel: 556 420 554

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

poslední pacient v 17:45
poslední pacient v 17:45

7:30 - 12:00
7:30 - 11:00
7:30 - 11:00
7:30 - 9:30
7:30 - 12:00

KOLOPROKTOLOGIE, CHIRURGIE
MUDr. Petr Vávra, PhD., chirurgická a
koloproktologická ambulance, Lidická 19,
Klimkovice, tel: 603 982 184
(volejte prosím mezi 16. a 20. hodinou)

pro zvané 13:00 – 14:00
14:00 - 16:00
poradna 13:00 - 15:00
poradna 11:00 - 13:00

Pondělí 16:00 - 20:00
Čtvrtek 16:00 - 20:00
REHABILITACE

ZUBAŘI

Karel Kaňok, léčebné rehabilitace, Lidická 19,
Klimkovice
tel: 556 420 657

MUDr. Šárka Friedlová a MUDr. Pavel Friedel,
zubní ambulance, Lidická 19, Klimkovice,
tel: 734 417 477
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6:00 - 20:00
6:00 - 20:00
6:00 - 20:00
6:00 - 20:00
6:00 - 20:00

Akutní

6:00 - 6:30

16:00 - 20:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30

12:30 - 17:00
12:30 - 17:00

LÉKÁRNA

MUDr. Hana Wiliamová, zubní ambulance,
Lidická 19, Klimkovice, tel: 556 420 138

Lékárna U Zlatého kříže, Zdravotní středisko
Lidická 19, Klimkovice, tel: 556 420 127
e-mail: 556420127@iol.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 16:00
7:30 - 13:30
7:30 - 16:00
7:30 - 14:00
7:30 - 12:00

pohotovost 16:00 - 17:00
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7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

Pozvánky, akce:

Kino Panorama Klimkovice – program na leden 2011
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1
Pondělí 24. ledna v 17:00
První část sedmého - závěrečného příběhu čarodějnického učně
Harryho Pottera začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají
na nebezpečnou cestu. Harry Potter je každý den blíž k úkolu, na
který byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil do Bradavic:
poslední bitvu s Voldemortem. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno. VB,USA, 150 minut, české znění
70,- Kč
JÁ, PADOUCH
Středa 26. ledna v 17:00
Chtěl ukrást měsíc, ale získal nakonec mnohem víc… Dobrodružná
rodinná animovaná komedie pro malé i velké diváky. Roztomilá
podívaná plná legračních scén, humoru, ale také „dospěláckých“

gagů. V českém znění: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří Hromada,
Alena Kokrtová, aj.
Mládeži přístupno. USA, 100 minut, české znění
60,- Kč
MEGAMYSL
Pondělí 31. ledna v 17:00
Megamysl – nový král animovaných zloduchů. Animovaná
rodinná komedie pro děti i dospělé ze studia Dreamworks.
Hlavním hrdinou je super darebák Oobermind. V českém znění:
Petr Rychlý, Lukáš Hlavica, Lucie Vondráčková, Otakar Brousek
ml., aj.
Mládeži přístupno. USA, 100 minut, české znění
60,- Kč
PŘIPRAVUJEME: Letopisy Narnie: plavba jitřního poutníka, Na
vlásku, V peřinách, Fimfárum – do třetice všeho dobrého,
Nevinnost.

Rodinné centrum Želvička – program na leden 2011
2.patro MěÚ v Klimkovicích, Lidická 1. Tel. 606 905 026, herna 773 182 082, rc.zelvicka@seznam.cz, webové stránky:
www.zelvicka.info. Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední program začíná v 9:30 hod. Vstupné je 30,-Kč
není-li v programu uvedeno jinak.
Út 11.1. KAŠPÁRKOVINY – razítkování
Út 25.1. HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI
Čt

13.1.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA - poznáváme barvy,
tvary, zvířátka

St

26.1.

KLUB KOJENCŮ – písničky a říkanky pro děti
do 1 roku

Čt

13.1.

KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT 15.00 - 17.45

Čt

27.7.

Pá

14.1.

KLUB KOJENCŮ – poradna vývoje dětí do 1
roku, vede fyzioterapeutka Markéta 40,-Kč, 15.30
- 16.30

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy,
tvary, zvířátka

Út

18.1.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s
overbaly

Čt

20.1.

ZMĚNA! Poradna vývoje dětí do 1 roku pod vedením
fyzioterapeutky Markéty, bude jednou měsíčně v pátek
15.30 - 16.30
NOVÉ! Pravidelně každý první čtvrtek v měsíci bude v
Želvičce 15:00 – 17:45 Klub dvojčat a vícerčat.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Rodinné centrum Želvička Vás zve na první večer z plánovaného cyklu přednášek, který jsem nazvali

Čaj o páté.
Rádi bychom oslovili širší veřejnost a vytvořili tradici příjemného setkávání, na kterém je možné se něco nového
dozvědět. Tématem prvního setkání bude PRVNÍ POMOC U DĚTÍ. Jako přednášející mezi sebou uvítáme
MUDr. Andreu Hladíkovou, Ph.D., lékařku Fakultní nemocnice Ostrava.
Setkáme se v pondělí 17. ledna 2011 v 17 hodin v prostorách RC Želvička. Minimální vstupné 30 Kč.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na adrese rc.zelvicka@seznam.cz
nebo přímo v herně u služebních maminek.
Po předchozí domluvě je možné zajistit i hlídání dětí.

Retro – restaurace, bowling a zábava na náměstí v Klimkovicích
Mnozí z nás pamatují doby, kdy se na náměstí v Klimkovicích
stavěla moderní samoobsluha Lípa. Po zhruba čtvrtstoletí
provozu byla přejmenována na Hruška, ale sloužila stále
stejnému účelu. Dnes, po několikaměsíční pauze, provoz v této
budově znovu ožívá. Na co se můžeme těšit?
Nový nájemník – sympatický pan Michal Křepelka – zřídil
uvnitř největší budovy na náměstí novou restauraci Retro, která
kromě běžného občerstvení (čepované pivo, pití všeho druhu a
do budoucna i jídlo) nabízí i dvě bowlingové dráhy o délkách
26m. Během pracovního týdne je k dispozici i nekuřácká
místnost, o víkendech je možno využít sál k pořádání plesů,
zábav, diskoték, určitě se počítá s karaoke show a oblíbeným

Praskáním – originální hudbou pouštěnou z dnes již
historických vinylových desek. Tento retro styl dal nové
restauraci i název – Retro.
Restaurace Retro na náměstí v Klimkovicích by měla být
otevřena v lednu 2011. Veškeré informace o rezervacích
bowlingových drah, o možnostech pořádání soukromých akcí, o
hudebních a jiných programech, které restaurace Retro bude
pořádat, získáte přímo u personálu. Stačí tedy přijít, posedět,
podívat se, případně si počkat na léto, kdy majitel restaurace
plánuje rozšíření provozu i o zahrádku s točenou zmrzlinou.
Redakce Zpravodaje ve spolupráci s p. Křepelkou
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Sanatoria Klimkovice – program na leden 2011
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.

Posezení s harmonikou
Karetní turnaj pro všechny
Beseda - Důchodci tanečky
Čaputa - Přehrady
Taneční večer
Disko večírek
Hudební kavárna
Karaoke
Vernisáž - Antonín Kroča

19.1.

Janáčkova konzervatoř v Ostravě lázeňským
hostům

Restaurace Zahrada
Cinemabar
Společenský sál
Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Cinemabar
Kolonáda

19:00 - 21:00
18:30
19:00 - 20:15
19:00 - 20:00
19:30 - 23:00
19:30 - 23:00
15:00 - 17:00
19:30 - 22:00
18:00 - 21:00

Kolonáda
19:30 - 20:45
Přednáška - Přírodní léčba pohybového
20.1.
aparátu
Společenský sál
19:00 - 20:15
21.1. Taneční večer
Kolonáda
19:30 - 23:00
22.1. Hvězda ze vsi
Kolonáda
19:00
23.1. Hudební kavárna
Kolonáda
15:00 - 17:00
24.1. Posezení s harmonikou
Restaurace Zahrada
19:00 - 21:00
25.1. Kino - O rodičích a dětech
Společenský sál
19:30 - 21:20
26.1. Albatros - koncert
Společenský sál
19:30 - 21:00
27.1. Cestopisná přednáška - Skandinávie
Společenský sál
19:30 - 20:45
28.1. Maškarní ples MŠ Klimkovice
Kolonáda
15:00 - 18:00
29.1. Městský ples MÚ Klimkovice
Kolonáda, Předsálí
19:00 - 3:00
30.1. Hudební kavárna
Kolonáda
15:00 - 17:00
31.1. Karaoke
Cinemabar
19:30 - 22:00
Změny programu vyhrazeny
info o programu: Mgr. Kristýna Cnotová, tel.: 603 299 138, e-mail: kcnotova@sanklim.cz

volný
volný
30,30,30,30,volný
30,pro zvané

40,volný
30,volný
volný
50,40,40,200,volný
30,-

Další informace:

60 let od založení mezinárodní házené v našem městě
Ladislav Besta a v současné době tuto neocenitelnou a velmi
záslužnou práci vykonávají Zdeněk Zbořil, Michal Janečka,
Jaroslav Maršálek a vypomáhají také synové Zdeňka Zbořila –
Jakub a Michal. Při této příležitosti musím vzpomenout velmi
dobrou spolupráci s oddílem házené DTJ Polanka n/O v oblasti
práce s mládeží. V roce 2001 tato spolupráce vyústila ve
společné pořadatelství jednoho z největších mezinárodních
mládežnických turnajů v České republice – „Polanka –
Klimkovice CUP“, který jsme společně úspěšně pořádali do r.
2005. Turnaj měl velkou podporu vedení obou obcí, základních
škol a řady firem a podnikatelů. Jeho organizace byla náročná,
hrálo se vždy po tři dny na třech hřištích a účastnilo se ho na 30
až 40 žákovských a dorosteneckých družstev z Čech, Moravy,
Polska a Slovenska. Hrálo se na dvou hřištích v Polance a na
našem hřišti házené a bylo nutné zajistit dopravu družstev
k jednotlivým utkáním. Součástí turnaje byl také společenský a
kulturní program, diskotéka pro účastníky na dělnickém hřišti
v Polance, přijetí představitelů zúčastněných družstev starosty
obou obcí, návštěvy Sanatorií Klimkovice, setkání trenérů a
vedoucích družstev atd. Na turnaji sbírala své první zkušenosti
také naše družstva žáků. Velmi úspěšný byl pro naše družstvo
minižáků turnaj v r. 2003 (IX. ročník v termínu 13.6. – 15.6.).
Pod vedením trénérů Radima Neuwirtha a Jiřího Poláška naši
minižáci zvítězili a Martin Hrbáč byl navíc vyhodnocen
nejlepším hráčem v této kategorii. Družstvo si připomeneme na
fotografii po tomto turnaji.
Horní řada zleva: Jan Polášek, Michal Hrbáč, David Buroň,
Martin Hrbáč, Radomír Fukala, Michal Kučera, Josef Kučera,,
Tomáš Bocek, trenér Jiří Polášek

Pokračování z prosincového čísla
V minulém příspěvku jsem se věnoval přínosu družstev staré
gardy pro zachování a další rozvoj házené nejen v našem oddíle,
ale v našem městě vůbec. Při zpracovávání historie házené
nesmím zapomenout ocenit velmi dobrou dlouholetou
spolupráci ze Základní školou Klimkovice, zejména pak s paní
ředitelkou Mgr. Annou Kudelovou a zástupkyní paní Mgr.
Miroslavou Hoňkovou. Škola nám vychází vstříc při
organizování náborů do družstev žáků, umožňuje našemu
oddílu využívat k tréninkům tělocvičny v ZŠ, uvolňuje žáky
v případě potřeby z výuky atd. ZŠ má nemalý podíl na tom, že se
nám podařilo po již popsané krizi na počátku 90 let házenou
postupně oživit. Jsem osobně moc rád, že jsme mohli paní
ředitelku i paní zástupkyni přivítat v březnu r. 2010 na
slavnostní schůzi našeho oddílu k 60. výročí založení
mezinárodní házené a poděkovat zde Základní škole za velmi
prospěšnou pomoc a spolupráci. V činnosti našeho oddílu má
Základní škola své nezastupitelné místo. V roce 1997 jsme
uskutečnili v Základní škole po mnoha letech opět nábor
družstva žáků, kterému se věnovali trenéři p.Alena Bajgarová a
p.Petr Bílý. Po nezbytné tréninkové přípravě, také za finanční
pomoci klimkovické firmy ASTE s.r.o. a rodičů se družstvo
chlapců zapojilo do mistrovské divizní soutěže ročníku
1998/1999 Severomoravského oblastního svazu házené
v Ostravě. Další nábor žáků se uskutečnil opět v r. 1999 a
druhou trenérskou dvojicí se u nového družstva stali p.Jaromír
Štebel a p.David Kubalák. Tyto dva nábory a utvoření družstev
bylo velmi důležitým krokem za záchranu házené v oddíle. Další
generace nových žáků pak vedli trenéři Radim Neuwirth, Petr
Biener, Jiří Polášek, David Kubalák, Rostislav Číhal, Ing.
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Prostřední řada zleva: trenér Rdim Neuwirth, Petr Vavroš,
Michal Edler, Tomáš Kubalák
V přední řadě leží zleva: Jaroslav Havránek a Jakub Zbořil

V roce 2004 na X. ročníku „Polanka-Klimkovice CUP“
startovala již tři naše žákovská družstva. Nejlépe si vedli
minižáci, kteří vybojovali 4. místo. Pro minižáky byl opět velmi
úspěšný XI. ročník v roce 2005, kdy družstvo pod vedením
trenérů Ing. Ladislava Besty a Zdeňka Zbořila získalo cenné
stříbro. Byl to zároveň poslední ročník, který oddíly házené
Klimkovic a Polanky společně pořádaly. Od roku 2006 se turnaj
koná opět jako POLANKA CUP. V roce 2006 se konal XII.
ročník a opět jsme obsadili všechny tři žákovské kategorie.
Družstvo minižáků pod vedením trenéra Ing. Ladislava Besty ve
své kategorii zvítězilo a Jakub Zbořil se stal nejlepším střelcem
s 62 brankami. Naše družstva se tohoto velmi kvalitního
turnaje účastní i v současné době. Spolupráce s DTJ Polanka
n/O nadále pokračuje. Partnerský oddíl umožňuje využívání
sportovní haly, sehrávání přípravných utkání se svými družstvy,
a někteří naši hráči také v minulých letech do tohoto oddílu
přestoupili, nebo zde byli na hostování – např. Martin Pilich,
Jakub Hrbáč, Přemysl Fukala. Současnou situaci v polanecké
házené můžeme díky nové krásné sportovní hale skutečně
závidět. Z žákovských družstev pod vedením uvedených trenérů
vyrostla řada dobrých házenkářů, z nichž mnozí dnes již tvoří
dokonce základ družstva mužů. Patří k nim zejména Martin
Hrbáč, Michal Hrbáč, Pavel Dobeš – který se po několikaleté
odmlce opět velmi úspěšně do družstva zapojil, David Buroň,
Marek Glomb, Jan Polášek – který by věkově mohl hrát ještě za
dorost, ale přes své mládí se již dokáže i v mužské kategorii
dobře prosazovat, Jan Honěk, Michal Janečka – který se však
obětavě zapojuje zejména do výchovy nových žáků, Marek
Biener, Jakub Martiník. Z popsané házenkářské líhně bych chtěl
zmínit Jakuba Zbořila (roč. naroz. 1995), který vždy vynikal
velkou pílí, snahou se neustále učit a pracovat na sobě. Od
prvopočátku jsme všichni, kteří se házené věnujeme, ihned
poznali, že je tady po mnoha letech obrovský talent, jakých se
moc opravdu nerodí. Za obětavé podpory rodičů a zejména pak
otce Zdeňka Zbořila, který v našem oddíle již několik let úspěšně
žáky trénuje, za pomocí trenérů Radima Neuwirtha, Petra
Bienera, Ing. Ladislava Besty rostl – z počátku drobný Jakub –
ve výjimečného hráče, který táhl celé družstvo. Jeho talent
memohl ujít pozornosti trenérů žáků z Baníku Karviná. V roce
2006 odchází po dohodě rodičů a našeho oddílu do tohoto
vynikajícího českého házenkářského klubu, který po léta patří
ke špičce ve výchově mládežnických kategorií a v podstatě nemá
v naší republice konkurenci. Působí zde Střediskové centrum
mládeže, avšak ne každému mladému hráči se vyplní sen – stát
se jeho členem a hráčem. Po tréninkové dřině a velké Jakubově
píli, kdy se postupně i v Karviné vypracoval v opory svých
věkových kategorií, se to však podařilo. V současné době hraje
za družstvo mladšího dorostu. Jsme rádi, že se na jeho prvních
házenkářských krocích podíleli také trenéři našeho oddílu, ale
největší podporu má především v rodičích. Samozřejmě bez
vlastní vůle a píle by z něho hráč současných kvalit nevyrostl.
Přejeme mu hodně úspěchů v jeho dalších házenkářské kariéře.
Také u družstva mužů došlo díky přestupu několika hráčů
družstva SKH Ostravana podzim roku 1998 do našeho oddílu

k pozitivní změně. U družstva několik sezón působil trenér
Radislav Mézl a po něm Miroslav Bárta. Hráči, z nichž mnozí
hráli v SKH Ostrava dokonce 1. ligu, pozvedli výrazně výkonnost
družstva mužů. To by vlastně bez nich ani soutěž hrát nemohlo,
vždyť z našich odchovanců zůstali pouze brankář Miroslav
Němčík a pivotman Petr Honěk. V roce 1999 postoupili muži
z divizní soutěže do III. ligy a ihned se zařadili mezi přední
družstva této kvalitní soutěže. Postup do II. ligy se však
vybojovat nepodařilo. V ročníku 2000 – 2001 skončili celkově
na 4. místě, v dalším ročníku dokonce na 2. místě. Český svaz
házené navíc přijal rozhodnutí, že se II.liga povinně musí hrát
ve sportovní hale, takže postup do této již prestižní soutěže by
byl pro náš oddíl problematický, protože v našem městě
sportovní hala není. V roce 2003 přišel zpět do našeho družstva
výborný Tomáš Olivka, několik dalších hráčů SKH Ostrava a
Sokola Hrabůvka a v roce 2005 pak také pár hráčů Sokola
Poruba. Pro stále klesající počet družstev mužů v soutěžích
Oblastních svazů házené byly od soutěžního ročníku 2004/2005
zrušeny třetiligové soutěže a oblastní soutěže a utvořena
skupina tzv. Severomoravské ligy mužů. Od tohoto soutěžního
ročníku hrají naši muži tuto soutěž. Co je pro nás dnes ovšem
povzbuzující, že současné družstvo mužů již není tvořeno
převážně hráči, kteří nejsou našimi odchovanci. Od podzimní
části soutěžního ročníku 2010 – 2011 přešli do družstva mužů
všichni bývalí dorostenci, a to jsou již odchovanci trenérů
Radima Neuwirtha a Petra Bienera. Přechod se neobešel bez
určitých problémů, které jsou vždy, když do družstva starších
hráčů přijdou mladí začínající muži. Každý má své představy,
mladí chtějí samozřejmě co nejvíce hrát, ale chybí jim
zkušenosti, které mají starší hráči. Je to složité a trenér má
nelehkou úlohu. Od počátku srpna 2010 vede tréninky Ing. Jiří
Hudeček. Věřím, že se podaří mládí a zkušenost spojit tak, aby
se to odrazilo také ve výsledcích družstva. Předpoklady k tomu
toto družstvo určitě má. Také v té novodobější historii házené
udržuje náš oddíl reciproční zahraniční kontakty. Od roku 2000
s polským klubem Ruch Radzionków a od uvedeného roku se
uskutečnilo několik výměnných sportovních kontaktů na úrovni
žáků, mužů i staré gardy. Polská družstva se účastnila
v žákovských kategoriích mezinárodního turnaje Polanka –
Klimkovice CUP, muži hráli na turnaji „O stříbrný míč“ a stará
garda na turnaji – memoriálu Jirky Haase. Naše družstva pak
hrála v Polsku na turnajích žáků, starých gard a žáci absolvovali
s trenérem Radimem Neuwirthem u Ruchu Radziónkow dvě
sportovní soustředění. V současné době opět po několikaleté
přestávce navazujeme sportovní kontakty s naším dlouholetým
partnerem z Německa – s oddílem házené SG Klotzsche
(Drážďany). Věřím, že také tyto zahraniční kontakty pomohou
dál oživit činnost oddílu házené a zájem o tento atraktivní
kolektivní sport. V současné době má oddíl házené v soutěžích
Severomoravského svazu házené družstva mladších žáků,
starších žáků a mužů. Také družstvo staré gardy se opět po
několika letech dává dohromady z hráčů, kteří již věkově do této
kategorie patří a začíná se účastnit pořádaných turnajů. Jsem
přesvědčen, že pokud vydrží elán současným trenérům žáků
Zdeňku Zbořilovi, Michalu Janečkovi a Jaroslavu Maršálkovi a
pokud se nám podaří získat pro trenérskou práci další zájemce,
nemusí mít oddíl házené obavu o svoji budoucnost. Postupně
musíme do vedení oddílu a do jeho organizátorské práce
zapojovat také mladší členy. Házená historicky k našemu městu
patří. Házenkáři vždy dobře reprezentovali naše město nejen
v rámci republiky, ale i v zahraničí. Vždy také neustále vytvářel
podmínky pro zapojování mládeže, a to je snad nejzáslužnější
činnost. Zejména v této době, kdy jsou mladí lidé ovlivňováni
řadou negativních společenských jevů. Je to právě sport a
spousta obětavých lidí, kteří se je snaží před těmito negativními
vlivy chránit zapojováním do aktivní sportovní činnosti. Věřím,
že také představitelé města budou nadále a v ještě větší míře
podporovat rozvoj sportu v Klimkovicích a že se třeba – za
příhodnější finanční situace – dočkáme i tolik potřebné
sportovní haly. Toto město a zejména sportovci si ho určitě
zaslouží.
Čeká nás závěrečný příspěvek, který bude věnován některým
dalším osobnostem házené v našem oddíle.
Zpracoval Ing. Jiří Hudeček, předseda oddílu házené
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Wichterlovo gymnázium se představuje
S nadsázkou se dá říct, že se Wichterlovo gymnázium specializuje na
přípravu budoucích zdravotníků: sedmnáct absolventů nastoupilo na
obor všeobecné lékařství na lékařských fakultách v Praze, Brně,
Olomouci i Ostravě, dva studují zubní lékařství a zdravotní
záchranářství, další pak obory zdravotní laborant, biomedicínský
technik a jeden absolvent veterinární lékařství. To je v součtu necelých
22% všech absolventů školy v tomto roce. Další velké skupiny tvoří
tradičně budoucí architekti (5 absolventů), právníci (7 absolventů),
ekonomové (10 absolve ntů), informatici (9 absolventů) a stavební
inženýři (7 absolventů). Mezi zajímavé obory patří i studium politologie
(4x), mezinárodních vztahů a obchodu (3x) a překladatelství a
tlumočnictví z anglického jazyka (3x). Nejzajímavěší obory jsou však asi
sinologie, japanistika, baltistika, počítačová podpora archeologie a
studium neželezných slitin a zbraní a munice (VŠ obrany). Dva studenti
pokračují stejně jako v loňském roce v zahraničí - jeden na Slovensku a
jeden ve Velké Británii (tam v roce 2009 nastoupili dva). Na webových
stránkách školy www.wigym.cz se můžete dověděti další podrobnosti o
škole, například jak si žáci vedou na jazykových a odborných soutěžích,

můžete si prohlédnout učební plány nebo třeba vlastní učební texty.
Samozřejmostí jsou nejen zahraniční exkurze, lyžařské a adaptační
kurzy, ale i studium deskriptivní geometrie, programování, ekonomie,
ekologie, dějin moderního umění, moderní fyziky, pedagogiky a
psychologie. Všichni žáci studují vedle angličtiny ještě jeden cizí jazyk.
vybírají si z nabídky němčiny (198 žáků), francouzštiny (172 žáků),
ruštiny (86 žáků) a španělšiny (1 60 žáků). Dále si mohou studenti zvolit
v posledních dvou ročnících latinu (102 žáků). Pokud vás nabídka
zaujala, tak nezapomeňte, že se na Wichterlově gymnáziu v OstravěPorubě ve středu 12. ledna 2011 se od 14 do 18 hodin uskuteční
tradiční Den otevřených dveří. Na gymnáziu, které je nejstarší v Porubě
a největší v Ostravě, lze studovat čtyřletý všeobecný obor (v přijímacím
řízení bude přijímáno 90 uchazečů z devátých tříd) a osmiletý všeobecný
obor (v přijímacím řízení bude přijímáno 30 uchazečů z pátých tříd).
Zároveň škola chystá na únor až duben přípravné kurzy. Ve školním
roce 2010/2011 na ní studuje dvacet tři dětí z Klimkovic. Těšíme se
na další!
Antonín Balnar, ředitel Wichterlova gymnázia Ostrava-Poruba

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mestoklimkovice.cz, tel 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků,
v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města. Náklad 1.450 ks.
Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce. Tisk: Repronis, ul. Teslova 2, Ostrava
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